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สารจากคณะกรรมการบรษัิท
บรษัิท พรเีมียร ์มารเ์กต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน)

 นับเวลากว่า 40 ปีที่ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอ่ย ไดด้�าเนินงานโดยการปฏบัิตติามแนวคิด “ความส�าเร็จรว่มกนั 
อย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success) ของกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ ท่ีมีความเช่ือว่าความส�าเร็จของธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้น 
ตอ้งกอ่ให้เกดิคณุคา่ตอ่พนักงานและน�าพาสงัคมทีมี่สว่นเกีย่วขอ้งให้เจรญิ 
ก้าวหน้าควบคู่กันไปและองค์กรต้องพยายามสร้างความสมดุลระหว่าง
ความก้าวหน้าในการด�าเนินธุรกิจ ที่ค�านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มี
สว่นไดเ้สยี ยดึถอืการยกระดบัคุณภาพสงัคม พรอ้มกบัการมีผลประกอบ
การทีด่ ีอกีทัง้การพัฒนาระบบนิเวศทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหม้คีณุภาพ 
และเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ
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ด้านต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วบริษัทและบริษัทย่อย ยังเข้าไปมีส่วน
ร่วมในด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ผ่านกจิกรรม
ของมูลนิธิในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมด้าน
การศกึษาของมูลนธิยิวุพัฒน์ กจิกรรมส่งเสรมิสงัคมของมูลนธิเิพ่ือ
คนไทย และกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมูลนิธิเอ็นไลฟ์ 
อย่างต่อเนื่องทุกปี

 ในนามคณะกรรมการบรษิทั พรเีมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั 
(มหาชน) ขอถอืโอกาสนีข้อบคุณผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย ทีไ่ด้ร่วม
กันสนับสนุนให้ผลการด�าเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปีที่ผ่านมาบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และขอให้มีความเชื่อมั่นว่า บริษัทจะยังคงด�าเนินธุรกิจต่อ
ไปในอนาคตให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน บนความ
สมดุลทั้งด้านธุรกิจ พนักงานและสังคมสืบไป

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

 ในการสร้างความสมดุลทางธุรกิจ บริษัท พรีเมียร์ 
มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ยึดแนวทางการ
ด�าเนินงาน “ส่งมอบคุณค่าอย่างมีคุณภาพ (The Delivery of 
Value with Quality) โดยการจัดท�าแผนงานและก�าหนดกลยุทธ์
ด้านต่าง ๆ ด้วยการเน้นด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของ
กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่ต้องได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากสมาชิกทุกฝ่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ ผ่านขบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด 
การบริหารสินค้าคงเหลือและการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพในทุก
ขั้นตอน สนับสนุนด้วยการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างความ
พึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในระยะ
ยาว นอกจากนั้นแล้วการด�าเนินงานที่ได้กล่าวมาข้างต้นต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส มีแนวทางการควบคุมดูแลและสามารถตรวจ
สอบได้

 ในอีกด้านหนึ่งของความสมดุลนั้น บริษัท พรีเมียร์ 
มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ให้ความส�าคัญกับ
การดูแลสังคมรอบข้างและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน
ไปด้วย โดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมคณะท�างานคุณค่าหลัก

รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 • บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 3



วิสัยทัศน์
VISION
 มุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าด้านธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณประโยชน์และสามารถสร้างคุณค่าด้วยการยึดถือคุณค่า
หลัก 5 ประการ เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

พันธกิจหลัก
VISION
 • น�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพ โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
 • สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
 • ด�าเนินงานโดยค�านึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ย
 • ส่งเสริมการผสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด�าเนินธุรกิจ ส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิถีแบบคนไทย ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

เมื่อเราผลิตสินค้า และบริการคุณภาพที่ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้นแน่นอน

ที่เขาจะเกื้อกูลให้บริษัทเราอยู่ได้

คุณภาพ

ประโยชน์ร่วมกัน ผสานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม

ความคิดสร้างสรรค์

สินค้าและบริการที่พัฒนาคุณภาพชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ 

หากบริษัทไม่คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
เอาชนะข้อจ�ากัดเดิมๆ

เพราะความก้าวหน้าที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วย
การสานประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย 

ทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม

พนักงาน องค์กร และสังคม จะเดินไปไม่ได้
หากคนที่เป็นฟันเฟืองส�าคัญขาดคุณธรรม 

จรรยาบรรณในการอยู่ร่วมกัน

สินค้าคุณภาพ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
จะเกิดได้ จ�าเป็นต้องผสานความรู้ 

ความสามารถที่หลากหลาย ความเป็นทีมเวิร์ค 
ในการร่วมมองปัญหาจากต่างมุม 
และร่วมออกแรงตามความสามารถ

คุณค่าหลักองค์กร 
5 ประการ
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ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท

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

วันจดทะเบียน : วันที่ 27 พฤษภาคม 2551
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทุนจดทะเบียนบริษัท : 598,245,300 บาท

ด�าเนินธุรกิจผลิตสินค้า จัดจ�าหน่ายและเป็นตัวแทน 
จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยในสายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

PMF
100%

PCI
100%

PFP
100%

PMSE
100%

PM
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 มุ่งม่ันในการเป็นผูน้�าด้านธรุกจิจัดจ�าหน่ายสนิค้าอุปโภคบรโิภคทีมี่คุณประโยชน์และสามารถสร้างคุณค่าด้วยการยดึถอืคุณค่า
หลัก 5 ประการ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
ประกอบธรุกจิจัดจ�าหน่ายและเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าอุปโภคและบรโิภค ซ่ึงแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลติภัณฑ์ขนมขบเค้ียว 
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่งด่ืม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสรมิ ผลติภัณฑ์ของใช้ส่วนตวัและของใช้ในครวัเรอืน โดยสนิค้า
ทีบ่รษิทัจัดจ�าหน่ายเป็นการจ�าหน่ายในประเทศทัง้หมด ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายต่างๆ ทัง้ช่องทางการจ�าหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่ 
(Modern Trade)  ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van) โดยมีร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่ว
ประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท

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

 1. บรษัิท พ.ีเอม.ฟดู จ�ำกดั (PMF) ผลิตและจ�าหน่ายสนิค้าประเภทปลาเส้นและปลาแผ่น ทีรู่จ้กักนัในชือ่ “ปลาสวรรคท์าโร” 
ผลิตภัณฑ์ของ PMF มีการจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และได้มอบหมายให้ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัด
จ�าหน่ายภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว

 2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จ�ำกัด (PCI) ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (Sea 
Food) ส�าเร็จรูปอื่นๆ บรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง (Canned) บรรจุ Plastic Cup ส�าหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสิน
ค้าของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ PCI ยัง
ได้พัฒนาสินค้าโดยใช้วัตถุดิบจากฟาร์มเลี้ยง เช่น ไก่, โค เป็นต้น และยังประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายซอสมะเขือเทศ ซอสพริก รวม
ทั้งทูน่าบรรจุถุง (Pouch) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คงิส์ คทิเชน่” โดยมอบหมายให้ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าประเภทซอสแต่เพียงผู้เดียว

 3. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ�ำกัด (PFP) ผลิตอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง โดยผลิตตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า นอกจาก
นี้บริษัท ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น รวมทั้งยังมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และผลตอบแทน

 4. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จ�ำกัด (PMSE)  ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ด้านลงทุน ในธุรกิจเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) เพื่อต่อยอดคุณค่าหลักของของบริษัทด้านความยั่งยืนของสังคม และด�าเนินธุรกิจการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ
อินทรีย์ภายใต้ชื่อแบรนด์ “มีวนา” และ “ออราบิก้า” ที่เป็นผลผลิตจากธุรกิจเพื่อสังคม บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 
ดังนี้
  4.1 บริษัท มีวนำ จ�ำกัด (MIVANA) (เดิมชื่อ บริษัท กรีนเนท เอสอี จ�ากัด) โดยเข้าถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 
88.89 (ปี 2560 ร้อยละ 72.04) ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคม  ด้านการส่งเสริมการปลูกกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นการรักษา
ระบบนเิวศน์และสิง่แวดล้อมในพ้ืนทีต้่นน�า้ล�าธารควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพกาแฟของเกษตรกรเข้าสูร้ะบบการตรวจรบัรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกาแฟอินทรีย์ที่ปลูกเพ่ือการรักษาป่าโดยการท�างานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
อยา่งใกล้ชิด นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมดงักลา่วมาข้างต้นแล้วยังจะท�าใหไ้ด้กาแฟที่ดมีคีณุภาพ  โดยทางบริษัท มวีนา จ�ากัด จะ
เป็นผูร้บัชือ้ผลผลิตกาแฟอินทรย์ีของเกษตรกรในระบบการค้าทีเ่ป็นธรรมและน�ามาแปรรปูต่อไป ภาคใต้เครือ่งหมายการค้า “มีวนา” และ 
“ออราบิก้า”
  4.2 บริษัท เดอะ กู๊ด ดริงค์ จ�ำกัด (TGD) โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.99 ประกอบธุรกิจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
และช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ และให้สิทธิแก่บริษัทย่อยของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) ในการผลิตและ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีกาแฟเป็นส่วนผสม

ธุรกิจ
ของบริษัท
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 รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติสู่ความยั่งยืนของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ซึ่งเป็นข้อมูลการด�าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เรามีจุดมุ่งหมายส�าคัญที่จะสร้าง 
“ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success) ของธุรกิจ พนักงานและสังคม เราต้องการสร้าง
สังคมแห่งความอยู่ดีมีสุข ร่วมมีบทบาทในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่า
เทียมกัน เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการยึดมั่นในวิธีด�าเนินธุรกิจตามแนวคิด “ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” นี้คือหนทางสู่ความ
ยัง่ยนืของพวกเราทกุคน โดยมีคุณค่าหลัก 5 ข้ออันได้แก่ คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การผสานความรู ้ประโยชน์ร่วมกนั และคุณธรรม
จริยธรรม เป็นแนวทางให้แก่ธุรกิจและพนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆน�าไปปฏิบัติ ไม่เฉพาะในการท�างานหากรวมถึงในการใช้ชีวิต
ประจ�าวัน เพราะคุณค่าหลักทั้ง 5 ข้อนี้คือปัจจัยส�าคัญในการสร้างคุณค่าต่อทั้งธุรกิจ พนักงานและสังคม เราใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
การผสานความรูส้ร้างสนิค้าและบรกิารทีมี่คุณภาพเพ่ือประโยชน์ร่วมกนัของทกุภาคส่วนโดยมีคุณธรรมและจรยิธรรมเป็นบรรทดัฐาน เรา
ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 ในด้านเนือ้หาและสาระส�าคัญของรายงานฉบบันี ้ต้องการมุ่งเน้นการด�าเนนิงานตามกลยทุธ์เพ่ือให้บรรลุวสิยัทศัน์ พันธกจิของ
องค์กร ด้วยการปฏิบตัติามหลักการก�ากับดูแลกจิการทีดี่ การขยายแนวร่วมการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ การบรหิารความเสีย่ง การบรหิาร
ห่วงโซ่ทางธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานโดยค�านึงถึงผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจ พนักงานและสังคมโดยรวมรายงานฉบับ
นีจึ้งมีความมุ่งหวงัทีจ่ะถ่ายทอดจุดมุ่งหมาย แนวปฏิบตัแิละการด�าเนนิงานในการสร้างความยัง่ยนืของบรษิทั พรเีมียร์ มาร์เกต็ติง้  จ�ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านรับรู้และเข้าใจถึงภารกิจของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนจะผนึกก�าลัง 
ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างความยั่งยืนสู่สังคมร่วมกัน ทั้งนี้บริษัทได้จัดท�ารายงานอ้างอิงให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของ Global 
Reporting Initiative version 4.0 (GRI G4)

 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบบันี ้รวมทัง้รายงานประจ�าปี ได้จากเวบ็ไซต์ของ บรษิทั พรเีมียร์  มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน)  
Website : www.premier-marketing.co.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

ขอบเขตการรายงานการพัฒนา
เพ่ือความยั่งยืน
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 ในการที่จะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนได้นั้น นอกเหนือจากการมีผลประกอบการที่ดีแล้ว ยังต้องค�านึงถึงผู้มีส่วนได้
เสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กรทีอ่าศยัอยูร่่วมกันในสงัคม ทีจ่ะเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิงานทัง้ในเชงิบวกและในเชงิลบไม่
ว่าจะเป็นในทางตรงหรอืทางอ้อมกต็าม กลุม่บรษิทัพรเีมียร์และสายธรุกจิในกลุม่ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการพัฒนาคุณภาพสงัคม
และสิง่แวดล้อมควบคู่ไปกบัการด�าเนนิธรุกจิ เพ่ือพัฒนาระบบนเิวศทางสงัคมให้มีคุณภาพและมีความพร้อมในการเจรญิเตบิโตควบคู่ไป
กับการด�าเนินธุรกิจ เป็นความหมายท่ีแท้จริงของความยั่งยืน เพราะหากปราศจากสังคมที่มีคุณภาพ ธุรกิจก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้
เช่นกัน

 เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ “ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” หรือ Harmonious Alignment of Success 
ได้ กล่าวคือ การด�าเนินงานภายใต้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์นั้น จะต้องค�านึงถึง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงาน
มัน่คง สงัคมยัง่ยืน” จึงจะถอืว่าเป็นการด�าเนนิงานเพ่ือความยัง่ยนือย่างแท้จรงิ โดยนอกเหนอืจากการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิ
งานแล้ว กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือคุณค่าหลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการ
ก�าหนดแผนกลยุทธ์และกรอบการด�าเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าของทุกสายธุรกิจ ตลอดจนการด�าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับ
คุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรควบคู่กันไป โดยนอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะน�า
มาซึ่งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย ที่เป็นรากฐานที่จ�าเป็นที่สุดของความยั่งยืนในสังคม

ความส�าเร็จร่วมกัน
อย่างยั่งยืน

ระดับกลยุทธ์

ระดับปฏิบัติการ

ระดับกิจกรรม

Innovative

Collaboration

Quality

Mutual
Benefits

Moral & Ethics

การด�าเนินงานภายในองค์กร
การด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องต่อ
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือความยั่งยืน

 • งานวิจัยและพัฒนา
 • การผลิต
 • งานจัดซื้อ
 • การตลาด งานขายและการพัฒนาชอ่งทาง
 • งาน Logistics และงานบริหารคลัง
 • งานทรัพยากรบุคคล
 • งานการเงินและการบัญชี
 • การบริหารจัดการมลภาวะจากการ
   ด�าเนินงาน

การด�าเนินงานภายนอกองค์กร
การพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ

เพ่ือสร้างพ้ืนที่ในการแข่งขันที่ต้องการ

 • การลดความเหลื่อมล�า้ในสังคม
 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • การพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของคนใน
   สังคม
 • การสง่เสรมิใหเ้กดิความโปรง่ใสในการ
   ด�าเนนิงาน

การบูรณาการความยั่งยืนสู่ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน

ความส�าเร็จร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
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การมคีวามคดิสรา้งสรรค ์(Innovation)

การใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงาน ทั้งในบริบทของ
การด�าเนินธุรกิจและการพัฒนาสังคม

การรว่มคดิรว่มสร้าง (Collaboration)

การพัฒนาธุรกิจและระบบนิเวศทางสังคมจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีความหลากหลาย ทั้งในเชิงทุนทรัพย์และทักษะความ
เชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน การร่วมคิดร่วมสร้างหรือการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ สามารถการด�าเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่จะสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การน�าสง่สนิคา้/บริการทีม่คีณุภาพ (Quality) 

 ว่าด้วยการด�าเนินงานโดยยึดถือคุณภาพไว้เป็นที่ตั้ง กล่าวคือ การที่พนักงานมีทักษะและทัศนคติที่จ�าเป็นและสอดคล้องกับ
การด�าเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างมีคุณภาพ ไปจนถึงน�าส่งสินค้า/บริการที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มผู้บริโภคต่อไป

การมคีณุธรรมจริยธรรม (Moral & Ethics)

การไม่ก่อผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ 
ด�าเนินงานด้วยความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย โปร่งใส ไม่ทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความดีและการช่วยเหลือแบ่งปันกัน
ในสังคม

การได้ประโยชนร์ว่มกัน (Mutual benefits)

การสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การสร้างรายได้/
เพิ่มผลก�าไร การเพิ่มศักยภาพและทักษะที่จ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการรักษา
หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล เป็นต้น

คุณค่าหลัก
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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สร้างคุณค่า
ทางธุรกิจก้าวหน้า
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

 คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคัญในการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ โดยเชือ่ม่ันว่ากระบวนการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่และการบรหิาร
จัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะช่วยส่งเสริมให้
บริษัทเติบโตอย่างม่ันคงและยั่งยืน เพ่ิมความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนด
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

 1. ด�าเนนิธรุกจิด้วยความซ่ือสตัย์ เป็นธรรม และโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย

 2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

 3. ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

 4. ปฏิบตัติามข้อก�าหนดของกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และจรรยาบรรณทางธรุกจิ เพ่ือให้สทิธขิองผูมี้ส่วนได้เสยี
ทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี

 5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

 โดยหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัสอดคล้องกบัหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ 
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 ทั้งนี้บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ก�าหนดเป็นนโยบายและให้การสนับสนุนการก�ากับดูแล
กิจการ ครอบคลุมท้ังระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้
กรอบข้อก�าหนดของกฏหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนบริษัทมีนโนบายทางด้านภาษีโดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย
อย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และตรงตามเวลาที่ก�าหนด รวมถึงการให้ความร่วมมือด้านภาษีต่อกรมสรรพากรและหน่วย
งานราชการ ซึ่งปฏิบัติงานประสานกับคณะท�างานคุณค่าหลักด้านธรรมมาภิบาล โดยเป็นส่วนหนึ่งของคณะท�างานคุณค่าหลักของกลุ่ม
บริษัทพรีเมียร์

 เพ่ือให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อ
ให้เกดิความเสยีหายต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทกุกลุ่มจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั หรอืจากการปฏบิตัขิองพนกังานของบรษิทัเกีย่วกบัการท�า
ผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือ
การกระท�าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่ง
รายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ในช่องทาง ดังนี้ 

 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • เลขานุการบริษัท

 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
 แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250
 โทรศัพท์ : 02-301-1569 แฟกซ์ : 02-748-2063
 อีเมลล์ : teerapol.act@pm.premier.co.th

 จากความพยายามและความตั้งใจของการด�าเนินงานตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทได้รับการ
ประเมินการก�ากบัดูแลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนประจ�าปี 2561 ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย โดยการสนบัสนนุของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลคะแนนอยู่ในระดับ 
“ดีมาก” มีจ�านวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติจ�านวน 4 ดาว รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับอยู่
ใน  Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในกลุ่ม 3,000 – 9,999 

รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 • บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 12



การขยายแนวร่วมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น กับพันธมิตรทางธุรกิจ

 ในอีกด้านหนึง่ของการบรหิารงานเพ่ือการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ อยูใ่นกรอบของการเป็นบรรษทัภิบาลทีมี่ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ด�าเนิน
การผ่านอนกุรรมการด้านการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยได้ก�าหนดและประกาศนโยบาย “การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่” เพ่ือให้ผูบ้รหิาร
และพนกังานทกุระดับยดึถือปฏิบตั ิมีขอบเขตระบบบรหิารจัดการการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ครอบคลุมทกุขัน้ตอน ทกุกระบวนการท�างาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจ�าหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอนการท�างานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ก�าหนดเป็นความรับผิดชอบด้านการบริหาร (Management Responsibility) ไว้อย่างชัดเจน โดย
ในปี2561ได้จัดท�าแผนงานด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนให้ทราบนโยบายและปฎิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

 • ด�าเนินการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ แนวร่วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ภาย
ใต้โครงการ SME Certification เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการเชิญคู่ค้าและผู้ส่งมอบ เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 
มกราคม 2561

 • รว่มกับคณะท�างานด้านธรรมาภบิาลและกลุม่บรษิัทพรีเมยีร ์เชิญชวนคูค้่าเขา้ร่วมสัมมนาประกาศเจตนารมณ์การตอ่ตา้นทุ
จริตคอร์รัปชั่น โดยมีวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาให้ความรู้ในการยื่นขอการรับรอง เมื่อวันที่ 26 
กันยายน 2561

 จากความมุ่งมั่นและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ท�าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลการประเมินผลจัดล�าดับ จาก 
Anti-corruption Progress Indicator Results : 2016 มีคะแนนอยู่ในระดบั 5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ด�าเนินการเรื่องการขยายเครือข่าย
ผ่านการชักชวนคู่ค้า ผู้ส่งมอบ เข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) อย่างต่อเนื่อง

 จ�านวนคู่ค้า /  จ�านวนคู่ค้าที ่ จ�านวนคู่ค้าที่ร่วม จ�านวนคูค่า้ทีเ่ขา้รว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
 ผู้ส่งมอบที่ได้รับ ประกาศนโยบาย ลงนามบันทึกข้อตกลง ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 การชักชวน ต่อต้านการทุจริต ในการด�าเนินธุรกิจ จาก Collective Action Coalition (CAC)
  คอร์รัปชั่น ด้วยความโปร่งใส 

	 69	ราย	 66	 54	 11

หมำยเหตุ : ข้อมูลการการเชิญชวนคู่ค้า / ร้านค้า / ผู้ส่งมอบ ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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	 ท้ังน้ีในปี	2560	เพ่ือเป็นการส่งเสรมิการขยายแนวร่วมของภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจท่ีโปร่งใส	บรษิทัจงึให้ความส�าคัญ

เรื่องการพัฒนาคู่ค้า	/	ผู้ส่งมอบ	และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	MOU	กับบริษัท	ธนพิริยะ	จ�ากัด	

(มหาชน)	เมื่อวันที่	13	มกราคม	2560	และบริษัทให้การส่งเสริม	สนับสนุนแก่คู่ค้าตลอดจนสามารถผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วม

โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	(CAC)	ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ในป	ี2561	ในที่สุด

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2561

ภาพประกอบ : คูค่า้ / ผูส่้งมอบ รว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลงในการด�าเนนิธรุกจิดว้ยความโปร่งใส รว่มลงนาม MOU บรษัิท  ธนพิรยิะ จ�ากดั (มหาชน)
และผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)

25 บริษัทเพ่ิมเติมร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงในการด�าเนิน

ธุรกิจด้วยความโปร่งใส

บริษัท ธนพิริยะ จ�ากัด 
(มหาชน) ผ่านเกณฑ์ได้รับ
การพิจารณาจาก CAC 

Anti-corruption
Progress Indicator 

Results ระดับ 5

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ท�าความเข้าใจโครงการ

SME Certificatio
โดยวิทยากรจาก IOD 

รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 • บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 14



การบริหาร
จัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในภาพรวมทั้งองค์กรซ่ึงถือเป็นกลไก
ส�าคัญและเป็นเครือ่งมือในการบรหิารงานทีจ่ะท�าให้องค์กรสามารถบรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้  โดยมีการก�าหนดเป็น
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) และมีการก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงด�าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยอ้างองิ
ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ ISO 31000:2009 และ COSO ERM (Enterprise 
Risk Management) เพื่อให้มีความชัดเจนในภาคปฏิบัติมากขึ้น บริษัทฯได้มีการจัดท�าการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับ
ผูบ้รหิารและระดับผูป้ฏบิตักิารของบรษิทั เพ่ือร่วมกนัประเมินความเสีย่ง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนทีอ่าจมีผลกระทบต่อการด�าเนนิ
งานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ของบรษิทั เหตกุารณ์ทีอ่าจท�าให้องค์กรเสยีโอกาสในเชงิธรุกจิ ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากสาเหตทุัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร โดยมีการก�าหนดเป็นหลักการว่า หากมีความเสีย่งหรอืภัยคุกคามใดทีจ่ะเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนนิธรุกิจไม่ให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนที่ก�าหนดไว้ บริษัทจะต้องหามาตรการและแนวทางในการลดความเสี่ยงตลอดจนบริหารให้ความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

 ในการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนั้น มีการก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทบทวนความเป็นไปได้หรือโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน พร้อมกันนี้บริษัท พรีเมียร์ 
มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ
บรษิทัเพ่ือท�าหน้าทีบ่รหิารความเสีย่งในทกุด้านให้มีความเหมาะสม จากนัน้จงึได้มอบหมายให้คณะท�างานด้านพัฒนากระบวนงานภายใน  
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางจากแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อท�าหน้าที่ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจในระดับ
ปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงาน พร้อมกับการจัดท�าแผนงานสนับสนุน/ส่งเสริมและพัฒนาการด�าเนินงาน ควบคุมติดตามและประเมินผลการ
ด�าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสีย่งทางธรุกิจทีส่�าคญั รวมทัง้การน�าเสนอความคืบหน้าและรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

RISK SYSTEM
• กรอบการบริหารฯ
• นโยบาย
• กระบวนการ
• เคร่ืองมือ - การลงทะเบยีนความเสีย่ง
 เครื่องมือ - การเรียนรู้ 
• การติดตาม
• การรายงาน

ส่งมอบคุณค่า อย่างมีคุณภาพ
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ความเสี่ยงระดับองค์กร     

ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

ปฏิบัติการ

แผนกลยุทธ์

แผนระดับหน่วยงานปฏิบัติการ

โครงสร้างการบริหารความเส่ียง
• คณะกรรมการบริษัท / 
 คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการผู้จัดการ
• คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา
 ระบบงานเพ่ือความยั่งยืน
• คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ทีมงานตรวจสอบภายใน
• ผู้จัดการฝา่ย / ผู้ช่วยผู้จัดการฝา่ย / 
 ผู้จัดการแผนก
• ฝา่ยและแผนกต่างๆ

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง
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 นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ภายใต้กรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) ที่น�าไปใช้บริหารเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กรโดยมุ่งเน้นทุกคนมีส่วนร่วมเพ่ือควบคุมและลดปัจจัยความ
เสีย่งทัง้ระดับองค์กรและระดับหน่วยงานและครอบคลุมในสายธรุกจิอย่างเป็นเอกภาพ ทีข่บัเคล่ือนเชงิปฏบิตักิารโดยคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งและความต่อเนือ่งธรุกจิ และควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบรหิารเพ่ือความยัง่ยนื  เพ่ือประสานแนวร่วมในการบรหิารจัดการ
ในการหามาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

 กรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวถูกน�าไปขยายผลในการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ (BCM : Business Continuity 
Management)  ซึง่ควบคุมปัจจัยคุกคามทีอ่าจสง่ผลต่อการหยดุชะงักของธรุกจิและบรหิารจัดการการกูคื้นฟ้ืนฟูธรุกจิให้สามารถด�าเนนิ
การได้อย่างต่อเนือ่ง บรษิทั พรเีมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน) ได้ท�าการวเิคราะห์ผลกระทบทางธรุกจิ Business Continuity Analysis 
(BIA) – ซึ่งถือเป็นข้ันตอนหลักที่ส�าคัญของการพัฒนาแผน BCM และน�าผลลัพธ์ที่ได้จากการท�า BIA แล้วน�าผลลัพท์ที่ได้ไปจัดท�าแผน
ความต่อเน่ืองทางธรุกจิทีส่ามารถยอมรบัได้สงูสดุ (MTPD)และระยะเวลาเป้าหมายในการฟ้ืนคืนสภาพ (RTO) เพ่ือให้การส่งมอบผลติภัณฑ์ 
บรกิาร กจิกรรม หรอืกระบวนการทีส่�าคัญกลับสูส่ภาวะปกตภิายหลังเกดิอุบตักิารณ์เป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายทีก่�าหนด บรษิทัฯ
ได้ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่จะเกิดภัยคุกคามจนอาจท�าให้ธุรกิจหยุดชะงัก 2 ลักษณะดังนี้

 1. ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในกระบวนการท�างานย่อย (Incident in Process) ทุกหน่วยงานท�าการประเมินเบื้องต้นถึงความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะการหยุดชะงักของกระบวนการท�างาน แล้วน�ามาวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ(BIA)

 2.  ภยัคกุคามที่เกิดจากภาวะฉุกเฉิน (Emergency Incident) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
พิจารณาภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นที่ส่งผลท�าให้ธุรกิจหยุดชะงักไว้ 6 กรณี
  1) อัคคีภัย
  2)  อุทกภัย (น�า้ท่วม)
  3) ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
  4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล่ม
  5) การจราจล/ประท้วงหยุดงาน
  6) เกิดข่าวด้านลบ

 ทัง้ 6 ภัยคุกคามทีบ่รษิทัได้ประเมินความเสีย่งและผลกระทบมาจัดล�าดับความส�าคัญในการน�ามาก�าหนดแผนปฏบิตัคิวามต่อ
เนื่องธุรกิจ (Business Continuity Plan) และจัดท�าคู่มือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมส�าหรับปี 2561 อย่างสมบูรณ์แล้ว คือ
 1.  แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินอัคคีภัย (คลังสินค้าร่มเกล้า)
 2.  แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินข่าวด้านลบ (สินค้าทาโร)

การบริหารจัดการความเส่ียงและ           
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
Risk Management &                                        
Business Continuity Management
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โครงสร้างคู่มือปฏิบัติตามแผนความต่อเนื่องธุรกิจ
Business Continuity Plan

1.
วัตถุประสงค์

2.
สมมุติฐาน

3.
ขอบเขต

4.
ผลกระทบ
ภัยคุกคาม

5.
การปฏบิตัแิผน
ความต่อเนื่อง

ธุรกิจ

1. โครงสร้างปฏิบัติฯ
2. เกณฑ์ระดับความรุนแรง
3. การสื่อสาร Call Tree
4. วิเคราะห์ผลกระทบ BIA
5. กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
6. ขั้นตอนปฏิบัติกู้คืน / 
ฟื้ นฟูและความต่อเนื่อง

1. สรุปภัยคุกคาม
2. ประเมินความเสี่ยง
3. ระบุผลกระทบ

6.
ซักซอ้มแผน

BCP BCP Business         P

lan
   

   
   

  C
ontinutity
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 โครงการดังกล่าวได้จัดท�าเป็นคู่มือในการปฏบิตัทิีค่รอบคลุ่มแผนการด�าเนนิการตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉนิและความต่อเนือ่งธรุกจิดังนี้
1.  แผนการป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน (Preventive Action)

  เป็นการก�าหนดระเบียบฏิบัติการให้พนักงานด�าเนินการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ
2. แผนการระงับ/ควบคุมเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response)

  เป็นแผนการปฏิบตัหิรอืขัน้ตอนปฏิบตักิารตอบสนองต่ออุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้โดยฉบัพลนั เช่น แผนในการดับเพลงิ  แผนการ
อพยพ แผนในการสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตแผนการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ เป็นต้น เพื่อควมคุมและลดความรุนแรงหรือความเสีย
หายที่เกิดขึ้น

3.  แผนการกู้คืน/ฟื้ นฟูธุรกิจ (Business Recovery)
  แผนการกอบกู้กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทางธุรกิจที่ส�าคัญยังสามารถด�าเนินต่อไปได้ ในระดับ
ที่องค์กรยอมรับได้ในช่วงเวลาหนึ่งหรือในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ รวมทั้งการฟื้นฟูกระบวนการ
ทางธุรกิจให้กลับมาอยู่ในระดับปกติ

Operation
Level

ภาวะปกติ100%

In Process

Emergency

ลดผลกระทบ

24 ชม. 7 วัน 15 วัน 30 วัน

ปฏิบัติการกู้คืน

ปฏิบัติการฟื้ นฟู

• อัคคีภัย
• อุทกภัย
• ไฟฟา้ดับเป็นวงกว้าง
• เทคโนโลยีสารสนเทศล่ม /
Disrupt
• การจลาจล /ประท้วงหยุดงาน
• ข้าวด้านลบ 

Time

INCIDENT

Preparedness/
Prevention (การป้องกัน)

Emergency Response/ 
ปฏบัิตกิารควบคมุภาวะฉกุเฉนิ

Recover
(ปฏบิตักิารกูค้นื/ ฟื้ นฟู)
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 จากกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนา 4 ด้าน ซึ่งสะท้อนจากคุณค่าหลักองค์กร คือ  
1.  ส่งมอบคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ (The Value of Creation) 

  ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยีในห่วงโช่ธรุกจิ เพ่ือพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขนัขององค์กรควบคู่ไปกบั 
2. ส่งมอบคุณค่าอย่างเข้าถึง (The Value of Accessibility) 

  ด้วยการน�าเทคโนโลยสีร้างเครอืข่าย ช่องทางการกระจายสนิค้าและบรกิารให้สามารถเข้าถงึอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
3. ส่งมอบคุณค่าอย่างใส่ใจ (The Value of Attention) 

  ด้วยการให้ความใส่ใจและค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ
 4.  ส่งมอบคุณค่าอย่างการดูแล (The Value of Caring) 
  ด้วยการให้ความส�าคัญในการดูแลพัฒนาระบบนิเวศทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเติบโตไปพร้อมกับ
ธุรกิจ เพื่อความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 บรษิทั พรเีมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยได้ยดึแนวทางการด�าเนนิงาน “ส่งมอบคุณค่าอย่างมีคุณภาพ (The 
Delivery of Value with Quality)” โดยการจัดท�าแผนงานและก�าหนดกลยุทธ์ด้านต่างๆ ด้วยการเน้นด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของ
กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทีต้่องได้รบัความร่วมมืออย่างดีจากสมาชกิทกุฝ่าย ตัง้แต่ขัน้ตอนการคัดสรรวตัถดิุบทีมี่คุณภาพ 
ผ่านขบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด การบริหารสินค้าคงเหลือและการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน 
สนับสนุนด้วยการพฒันาขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพือ่เป็นการเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างความพงึพอใจและ
ความม่ันใจให้กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายในระยะยาว นอกจากนัน้แล้วการด�าเนนิงานทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
มีแนวทางการควบคุมดูแลและสามารถตรวจสอบได้ 

 ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้นั้น บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้
จัดหาทมีงานทีมี่ความรูค้วามสามารถ ให้เหมาะสมตามต�าแหน่งหน้าทีง่านทีก่�าหนดไว้ พร้อมกบัมอบหมายความรบัผดิชอบในการก�ากบั
ดูแล เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความส�าเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นการดูแลพนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน มีความเป็นอยูท่ีดี่ ได้รบัการพัฒนาความรูแ้ละทกัษะในการปรบัตวัภายใต้สภาวการณ์การเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ อีกทัง้มีความสามารถ
ท�างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี จึงเป็นสิ่งที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความส�าคัญและมีการยึดถืออปฏิบัติมาโดยตลอด

 อย่างไรก็ดี บนพื้นฐานของทักษะและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของพนักงาน การร่วมคิดร่วมสร้างด้วยวิธีการผสานความ
รู้และประสบการณ์ระหว่างกันที่จะสามารถน�าไปสู่ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนได้ โดยด�าเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบงาน
เพื่อความยั่งยืน 

กลยุทธ์หลัก
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

ส่งมอบคุณค่า
อย่างมีคุณภาพ

ส่งมอบคุณค่า
อย่างสร้างสรรค์

ส่งมอบคุณค่า
อย่างเข้าถึง

ส่งมอบคุณค่า
อย่างใส่ใจ

ส่งมอบคุณค่า
อย่างการดูแล

ชุมชน

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

ร้านค้าส่ง

ร้านค้าปลีก ธุรกิจต่างประเทศผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม

พนักงาน สังคมร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือ
โมเดิร์นเทรด
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การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อันจะน�า
มาซึ่งความเติบโตและยั่งยืนร่วมกันภายใต้การด�าเนินงานโดยผ่านคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยั่งยืน ซ่ึงภายใต้
คณะกรรมการดังกล่าว มีคณะอนุกรรมการท�าหน้าที่ผลักดันให้เกิดความยั่งยืนกับสังคมโดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการ
เพ่ือการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการด้าน
การพัฒนาระบบงาน

เพ่ือความยั่งยืน

อนุกรรมการด้าน
ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน

และสารสนเทศ

อนุกรรมการด้าน
การต่อต้านทุจริต

คอร์รัปชั่น

อนุกรรมการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการด้าน
การบริหารความเสี่ยงและ

บริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการบริหารการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาระบบเพ่ือความยั่งยืน
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยั่งยืน

 1. ก�าหนดและทบทวนกรอบนโยบายของคณะอนกุรรมการด้านต่างๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางและเป้าหมายของบรษิทั
 2. มอบหมายและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆให้เป็นไปตามภารกิจของบริษัท
 3. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษากับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงและแก้ไข

ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

 ทั้งนี้ ในการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยั่งยืนนั้น จะรายงาน
ตามขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอาจมีหน้าที่ช่วยให้ค�าแนะน�าปรึกษา 
และอาจเป็นตัวแทนการน�าเสนอการรายงานของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

บทบาทหนา้ทีข่องคณะอนกุรรมการด้านปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ

 1.  ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติ เพ่ือหามาตรการ กระบวนการ หรือระบบ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ�้า
ซ้อน/เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย

 2.  ส่งเสรมิและเผยแพร่มาตรการ/ กระบวนหรอืระบบการท�างานทีผ่่านการปรบัปรงุให้กับพนกังานทัว่ทกุระดับในองค์กรเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

 3.  ติดตามและรายงานการด�าเนินงานด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการท�างานต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบ
งานเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการปรับปรุงและพัฒนาระบบการท�างานถูกน�าไปปฏิบัติให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทเป็นอย่างสม�า่เสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 4.  รบัผดิชอบต่อการอ่ืนใดที ่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยัง่ยนื กรรมการผูจั้ดการ คณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

 5.  ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุมให้
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อความยั่งยืน

บทบาทหนา้ทีข่องคณะอนกุรรมการดา้นการตอ่ตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่

  1.  ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการและแนวปฏิบัติให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

 2.  ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการทุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร
อย่างสม�่าเสมอ

 3.  สนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมขององค์กร และจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุก
กระบวนการและขั้นตอนการท�างาน                    

 4.  จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการด�าเนินงานตามระบบการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ส�าคัญ พร้อมรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนอย่างสม�า่เสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 5.  ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอปีละ 1 ครั้ง
 6.  ให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษาแก่หน่วยงานต่างๆในกระบวนการด�าเนนิการให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่
 7.  รับผิดชอบสื่อสารประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นกับพนักงานในองค์กร 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 8.  รบัผดิชอบต่อการอ่ืนใดที ่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยัง่ยนื กรรมการผูจั้ดการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อความยั่งยืน
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บทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 1.  ก�าหนดและทบทวนการด�าเนนิการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้เป็นไปตามแนวปฎิบตัแิละ มาตรฐาน
สากล ตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย

 2.  สนับสนุนและพัฒนาการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งส่ง
เสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

 3.  ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่ง
แวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร และมีผลในทางปฏิบัติ

 4.  ตดิตามและรายงานการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบ
งานเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมถูกน�าไป
ปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทเป็นอย่างสม�า่เสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 5.  รบัผดิชอบต่อการอ่ืนใดที ่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยัง่ยนื กรรมการผูจั้ดการ คณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 6.  ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุมให้
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและ 
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 1. ก�าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล พร้อมจัดให้มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM โดยยึดตามกรอบแนวทางมาตรฐาน 
ISO 22301 ให้มีความเชือ่มโยงและสอดคล้องกบัการบรหิารความเสีย่ง โดยมีการวางแผนการน�าไปปฏบิตั ิการฝึกซ้อม 
และปรบัปรงุแก้ไขอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้สร้างวฒันธรรมองค์กร อย่างมีประสทิธภิาพตามทีค่ณะกรรมการด้านการพัฒนา
ระบบงานเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย

 2. ก�าหนดและทบทวนกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ให้สอดคล้องกบักรอบการบรหิารความเสีย่งองค์กรและจัดท�าแผนการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มีประสิทธิผล มีความเพียงพอ และสอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 3. สนบัสนนุและให้ความร่วมมือการบรหิารความเสีย่งในทกุระดับทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้ส่งเสรมิวฒันธรรมการบรหิารความ
เสี่ยงและจัดท�าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

 4. ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือให้
ม่ันใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกน�าไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่าง
สม�่าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 5. รบัผดิชอบต่อการอ่ืนใดที ่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยัง่ยนื กรรมการผูจั้ดการ คณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

 6. ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันหลังการประชุม พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุมให้
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อความยั่งยืน
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 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เป็นทิศทางการพัฒนาระดับนานาชาติ 15 ปี 
ตั้งแต่ปี 2558 – 2573 ซ่ึงผ่านการรับรองจากผู้น�า 193 ประเทศทั่วโลกในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เม่ือเดือน
กันยายน 2558 โดย SDGs ประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์  ทั้งนี้บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย มีความตระหนักดีถึงบทบาทของภาครฐัและเอกชนในการมีส่วนร่วมสนบัสนนุและผลกัดันวาระการพัฒนาทีย่ัง่ยนืของโลก ดัง
นั้นในปี 2561 บริษัทฯ จึงได้ผสาน SDGs เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อ
การสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงานและสังคม สู่ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

การสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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บรษิทัน�าหลกัการก�าหนดเนือ้หารายงานเพ่ือความยัง่ยนืวเิคราะห์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในรปูแบบต่างๆ การส�ารวจความ
พึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย และการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความ
ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อบ่งชี้และวิเคราะห์ความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

การบ่งชี้และวิเคราะห์
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของ พันธกิจตอบสนอง           การสื่อสารและมีส่วนร่วม
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ผู้ถือหุ้น 
 หมายถึง นักลงทุน  • ผลตอบแทนและ • ด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้าง • ก�าหนดนโยบายจรรยาบรรณบริษัท
 นิติบุคคล   การเติบโตของธุรกิจ  ผลตอบแทนที่ดีและ  ในเรื่องข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 สถาบันที่ลงทุน • ด�าเนินกิจการส�าเร็จ  ขยายธุรกิจให้เติบโต • ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 1 ครั้ง
   ตามเป้าหมาย  ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน • รายงานประจ�าปี, SD Report 
      • ร่วมงาน Opportunity day ปี 1 ครั้ง 
      • Company Visit   
      • Conference Call   
      • ตอบค�าถาม โทรศัพท์ และอีเมล์  
 พนักงาน
 หมายถึง ผู้บริหาร   • ค่าตอบแทนและ • พัฒนาคุณภาพชีวิต • ก�าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล
 พนักงาน ลูกจ้าง  สิทธิประโยชน ์  ให้เกิดความมั่นคง  และประกาศให้พนักงานทราบ
  • รายได้ไม่พอกบัค่าใช้จ่าย • พัฒนาศักยภาพ • ด�าเนินการร่วมส�ารวจค่าจ้างกับหน่วยงาน
  • ความก้าวหน้าในอาชีพ  พนักงานอย่างต่อเนื่อง  ภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับตลาด
  • ความภูมิใจในองค์กร • สร้างความผูกพันให้มี  แรงงานอย่างเท่าเทียมตามหลัก
     ต่อองค์กร  สิทธิมนุษยชน
      • ปรับสภาพการจ้างพนักงานรายวันเป็น
       พนักงานรายเดือน
      • ร่วมกับธนาคารออมสิน ท�าโครงการ
       ปลดหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง
      • ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัท
       พรีเมียร์ในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
       ให้พนักงานรู้จักการออม การประหยัด 
       มีการวางแผนการเงิน
      • ด�าเนินงานตามแผนการสร้างความอยู่ดี
       มีอยู่ ผ่านคณะท�างาน well being และ 
       Happy workplace อย่างต่อเนื่อง
      • ด�าเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพ
       พนักงานอย่างต่อเนื่อง
      • ส�ารวจความพึงพอใจพนักงานปี 2 ครั้ง

 ลูกค้า / ร้านค้า
 หมายถึง ผู้บริโภค  • การส่งมอบสินค้า • สร้างความพึงพอใจ • ด�าเนินการตามแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้า
 ร้านค้าขายส่ง- ปลีก  และบริการที่มีคุณภาพ  และความผูกพัน  เดือนละครั้ง
 ห้างสรรพสินค้า  ตามเวลาที่ก�าหนด  โดยการน�าเสนอสินค้า • ส�ารวจความพึงพอใจร้านค้า ปีละ 1 ครั้ง
 โรงงาน  ในราคาที่เป็นธรรม  และบริการที่มีคุณภาพ • ส�ารวจความพอใจผู้บริโภคปีละ 2 ครั้ง
     ด้วยราคาที่เป็นธรรม • ประชุมร่วมกับห้าง/ ร้านในช่องทาง
       การขายโมเดิร์นเทรด เดือนละครั้ง
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 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของ พันธกิจตอบสนอง           การสื่อสารและมีส่วนร่วม
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 คู่ค้า / ผู้ส่งมอบ
 หมายถึง  ผู้ส่งมอบ   • ผลตอบแทนและ • ด�าเนินการธุรกิจด้วย • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
 พันธมิตรทางธุรกิจ  การเติบโตของธุรกิจ  ความเป็นธรรม  ตามสัญญา
 คู่ค้า (เจ้าของสินค้า) • มีส่วนร่วมในการพัฒนา • สร้างความสัมพันธ์ที่ด ี • ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับคู่ค้าและ  
   คณุภาพสนิค้าและบรกิาร  เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน  ผู้ส่งมอบ
  • จัดซื้อจัดจ้างเป็นธรรม  • สร้างและขยายแนวร่วม • ประชุมร่วมกับคู่ค้า เดือนละครั้ง
   เสมอภาคและโปร่งใส  การต่อต้านทุจริต • ส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า ปีละครั้ง
     คอร์รัปชั่น • เชิญชวนคู่ค้าและผู้ส่งมอบเข้าร่วม
    • ปฏบิตัติามกฏหมาย  การด�าเนินธุรกิจปราศจากการทุจริต
     IUU • มีนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า
       ซึ่งพิจารณาคุณค่าร่วมในกระบวนการ
       บริหารจัดการทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ
       วัตถุดิบหลักอย่างยั่งยืนและปฏิบัติตาม
       กฎหมาย IUU

 หน่วยงานภายนอก
 หมายถึง หน่วยงาน • การปฏิบัติตามกฎหมาย • สนับสนุนและให้ความ • ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานให้เป็น
 ราชการ สื่อมวลชน • โปร่งใสและเปิดเผย  ร่วมมอืในการด�าเนนิงาน  ไปตามกฎหมาย
   ข้อเท็จจริง  ตามกฎหมาย • เปิดเผยผลการด�าเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใส
    • การปฏิบัติงานชัดเจน   สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
     โปร่งใส สามารถ
     ตรวจสอบได้

 คู่แข่ง
 หมายถึง บริษัทที่ท�า • การแข่งขันภายใต้ • ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันอย่าง • ติดตามความเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งอย่าง
 ธุรกิจประเภทเดียวกัน  กฎหมายและจริยธรรม  เป็นธรรมและโปร่งใส  สม�่าเสมอ
    • สร้างความสัมพันธ์ที่ด ี • รายงานเปรียบเทียบสถานภาพการแข่งขัน
     เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน • วิเคราะห์กิจกรรมของคู่แข่งเพื่อการด้าน
       การแข่งขัน

 ชุมชน/สังคม
 หมายถึง ชุมชน • ต้องการให้เปิดเผย • เป็นองค์กรทีดี่ของสงัคม • เผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 สังคม ประชาชนทั่วไป  ข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส  และ มีความโปร่งใส  ผ่านการรายงานและ Website
  • ต้องการมีส่วนร่วม • มีส่วนร่วมในการพัฒนา • โครงการ พัฒนานักการตลาดมืออาชีพ
   พัฒนาชุมชนและสังคม  คุณภาพชีวิตที่ดีต่อ  โดยร่วมกับพณิชยการบางนาพัฒนา
  • ต้องการให้รับผิดชอบ  ชุมชนและสังคม  หลกัสตูรทวภิาคด้ีานการตลาดอย่างต่อเนือ่ง
   ผลกระทบที่มีต่อชุมชน • ก�าหนดความรับผิดชอบ • ร่วมกันสร้างโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลน
   และสังคม  ผลกระทบเป็นส่วนหนึ่ง  ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ
     ในการด�าเนินธุรกิจ  ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์
      • ร่วมกันสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล�้า
       ทางสังคมด้วยการจ้างงานคนพิการผ่าน
       มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
      • โครงการ เพิม่ประสทิธภิาพและลดผลกระทบ
       ทางสิ่งแวดล้อม
      • ก�าหนดเป็นแผนงานในแต่ละปีด้านความ
       รับผิดชอบต่อผลกระทบชุมชนและสังคม
       CSR In-process
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 สิ่งแวดล้อม
 หมายถึง  • รักษาทรัพยากร • ด�าเนินธุรกิจสร้างการม ี • โครงการ กาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา”
 ทรัพยากรธรรมชาต ิ  ธรรมชาติและฟื้นฟ ู  ส่วนร่วมพัฒนาชุมชน • โครงการ จัดการลดการปล่อยคาร์บอน
 เช่น พลังงาน น�้า   ป่าต้นน�า้  สังคมและ สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้เกิดผลิตภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ • ลดการใช้ทรัพยากร • สร้างจิตส�านึกในการใช้  และห่วงโซ่คุณค่า
 เป็นต้น  ทางธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ • โครงการ บริหารจัดการน�้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพใน • รณรงค์เพื่อส่งเสริมการ • โครงการ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
   การใช้ทรัพยากร  อนุรักษ์พลังงาน • โครงการ ลดการใช้กระดาษ
      • ก�าหนดเป็นแผนงานในแต่ละปีด้านความ
       รับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
       (CSR In-process)
 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของ พันธกิจตอบสนอง           การสื่อสารและมีส่วนร่วม
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 1. ปลูกจิตส�านึก สร้างการมีส่วนร่วม
  สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
 2. การให้ความส�าคัญกับพนักงาน
  และการดูแลด้านสิทธิมนุษยชน
 3. การพัฒนาศักยภาพและขีดความ
  สามารถของพนักงาน
 4. สร้างความอยู่ดีมีสุขให้พนักงาน
 5. การส่งเสริมด้านความปลอดภัย
  อาชีวอนามัย
  

 1. การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 2. การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริต
  คอร์รัปชั่นกับพันธมิตรทางธุรกิจ
 3. การบริหารจัดการความเสี่ยง
 4. การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
  ความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 5. ห่วงโซ่ธุรกิจของเรา
 6. การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน
  ทางธุรกิจ
 7. สร้างความส�าเร็จทางธุรกิจพร้อมกับ
  การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

            ธุรกิจก้าวหน้า                 พนักงานมั่นคง       สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 1. การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 2. โครงการ จัดการลดการใช้น�้า :
  โดยน�าน�้าทิ้งจากบ่อบ�าบัดน�้าเสีย
  หลังบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ซ�้าอีก 
 3. โครงการ เปลี่ยนหัวเผาบอยเลอร์
  ให้ใช้กับ Wood Pallet เพื่อเป็น
  มิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. โครงการอุตสาหกรรมสเีขยีวระดับ 4 
  (วัฒนธรรมสีเขียว)
 5. โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบ  
  ทวิภาคี
 6. โครงการ CSR-DIW Continuous 
  ปีที่ 2
 7. โครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”
 8.  การสร้างระบบนเิวศน์เพ่ือความยัง่ยนื

การระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน
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ส่งเสริมรายได้เกษตรกร
ส่งเสรมิให้เกษตรกรมีรายไดจากการเข้าร่วมโครงการ กาแฟอินทรย์ีรกัษาป่า 
โดยรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มด้วย ค่า
ออร์แกนิคพรีเมี่ยมและแฟร์เทรดพรีเมี่ยม

เป้าหมาย การด�าเนินงาน

สินค้าสดใหม่ 4 เดือน
ส่งมอบสนิค้าทีส่ดใหม่เสมอ เพ่ือให้ผูบ้รโิภคได้รบัสนิค้าทีมี่คุณภาพทีดี่ทีส่ดุและ
เกิดความพึงพอใจในสินค้าหน้าร้านที่พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ไม่
เกิน 4เดือน ต้องไม่ต�่ากว่า 98%

สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษา
สนับสนุนและร่วมด�าเนินภารกิจกับมูลนิธิยุวพัฒน์อย่างต่อเนื่องโดยการ
จัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 5 ของผลก�าไรประจ�าปี เพื่อสร้างโอกาสทางการ
ศึกษาแก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ รวมถึงเยาวชนเหล่านี้จะได้
รับการปลูกฝังไปในทางที่ดี มีทางเลือกและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ของสังคมในอนาคต

สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด
ด�าเนินการติดตั้ง SolarRoof เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทน ในการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ และลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมในการผลิต
กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า จ�านวน 127,750 หน่วยต่อปี

ส่งเสรมิการจา้งงานทีส่รา้งคณุคา่และการเตบิโตทางธรุกิจ
ด�าเนินธุรกิจตามแนวคิดความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างคุณค่า
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน การเติบโตจากการด�าเนินธุรกิจหลัก 6.80%
จากปี2560 รวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานของบริษัท 1,926 คน 

หน้าที่ 48-49

หน้า 47

หน้าที่ 86-87

หน้าที่ 37-38

หน้าที่ 52, 102

PM กับ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
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พัฒนาขั้นตอนการท�างานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทบทวนกระบวนการท�างานให้สามารถสนับสนุนการท�างานแบบทันต่อเวลา
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่จัดท�าขึ้นเอง ส่งผลให้เกิดความสะดวก
และรวดเรว็ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค ภายใต้แนวคิด “Simple
Faster Better Sustainable“ จากโครงการ On hand

ยกระดับการจ้างงานเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า 
ด�าเนินการจ้างงานเหมาแรงงาน (Subcontract) ทั้งที่เป็นแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวทั้งหมดมาเป็นพนักงานประจ�ารายเดือนของบริษัท จ�านวน 
702 คน และจ้างงานคนพิการ จ�านวน 18 คน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล�้า 
สร้างความเท่าเทยีมคุณภาพชวิีตและสร้างความม่ันคงให้กบัครอบครวัพนกังาน

ลดผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ด�าเนินการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยผ่านโครงการลดปริมาณการใช้พลังงาน ลดปริมาณ
การใช้น�้า ลดปริณการใช้กระดาษ ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สรา้งและสง่เสรมิการมส่ีวนรว่มอนุรักษร์ะบบนิเวศทางทะเล
ลูกจิตส�านึกให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดม
สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ

สนับสนุนให้ธรรมาภิบาลในห่วงโซ่ธุรกิจ
ด�าเนินงานตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการขยาย
แนวร่วมของห่วงโซ่ในธุรกิจในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส มีส่วนร่วมพัฒนา
คู่ค้า / ผู้ส่งมอบ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส MOU จ�านวน 54 ราย และบรษิทัทีผ่่านเกณฑ์จาก CAC จ�านวน 1 ราย

สร้างกลไกการมีส่วนร่วมและขยายผล
บรษิทัตระหนกัว่าการจะบรรลเุป้าหมายในการสร้างความยัง่ยนื ต้องอาศยัการ
เปลีย่นแปลง ซ่ึงเราต้องอาศยัความมุ่งม่ันตัง้ใจการร่วมแรงร่วมใจจากทกุฝ่ายใน
สงัคมเราจ�าเป็นต้องมี “กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล” (Collaborative 
Platform for Impact) ทีจ่ะสามารถช่วยแก้ปัญหาสงัคมได้อย่างทวคูีณ สามารถ
สร้างการมีส่วนร่วมกบัผูค้นจ�านวนมากได้ไม่จ�ากดัจ�านวน

หน้าที่ 32-33

หน้าที่ 51-53

หน้าที่ 34-42

หน้าที่ 96-98

หน้าที่ 13-14

หน้าที่ 67-79

เป้าหมาย การด�าเนินงาน
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ชุมชน ผู้ถือหุ้นคู่ค้า ร้านค้าปลีก

ร้านค้าส่ง ผู้บริโภคPM/PMF/PCI/PMSE

ส่ิงแวดล้อม พนักงานสังคม ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
หรือโมเดิร์นเทรด

ธุรกิจต่างประเทศ

สายการผลิต

SUPPLIER

ห่วงโซ่คุณค่า
ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

ในการด�าเนนิธรุกจินัน้ บรษิทัฯได้แสดงเจตนารมณ์และยดึถอืการปฏบิตัอิย่างชดัเจนในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม
และพนกังาน โดยบรษิทัได้มุ่งเน้นการบรหิารจัดการห่วงโซ่อุปทานทีค่รอบคลุมถงึผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ 
(Environmental Social and Governance : ESG) เพ่ือค�านงึถงึคุณภาพของการส่งมอบสนิค้าและบรกิาร โดยในปี 2561 ทีผ่่านมาบรษิทัและ
บรษิทัย่อย ได้ด�าเนนิการบรหิารจดัการห่วงโซ่คุณค่า อย่างต่อเนือ่งตามรายละเอียดทีไ่ด้รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยนืมาตัง้แต่ปี  2557 
โดยได้มีการจดัท�าแผนงานการด�าเนนิงานสรรหา คัดเลือก ตรวจเยีย่ม และร่วมพัฒนา ทีว่่าด้วยเรือ่งการจดัซือ้ จัดหาวตัถดิุบตลอดจนถงึการส่งมอบ
ให้กบัผูบ้รโิภคและแนวทางการปฏิบตัอิย่างยัง่ยนืของคู่ค้า ครอบคลมุประเด็นด้านจรยิธรรมในการด�าเนนิธรุกจิ การเคารพสทิธมินษุยชน สิง่แวดล้อม 
อาชวีอนามัยและความปลอดภัย โดยคู่ค้าและพนกังานของคู่ค้าต้องปฏิบตัติามหลักจรรยาบรรณ และแนวทางการปฏิบตัภิายใต้ระเบยีบ ข้อบงัคับ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

จากพันธกจิหลกัของบรษิทัทีมุ่่งม่ันน�าเสนอสนิค้าทีมี่คุณภาพ โดยค�านงึผลลพัธ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้เสยี บรษิทัจึงมีนโยบาย 
การบรหิารจดัการห่วงโซ่คุณค่าทางธรุกจิอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส (Moral & Ethics) ซึง่พิจารณาน�าคุณค่าหลักไปใช้ร่วมในกระบวนการ
บรหิารจดัการทกุขัน้ตอนของการส่งมอบคุณค่า (Quality) อย่างสร้างสรรค์ (Innovation)ในการผลิตสนิค้าและบรกิารร่วมกนั (Collaboration) 
ระหว่างบรษิทัและผูส่้งมอบหรอืคู่ค้าเพ่ือพัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏบิตังิานในห่วงโซ่ธรุกจิให้เตบิโตไปด้วยกนัอย่างยัง่ยนื (Mutual Benefits) 
โดยให้ความส�าคัญตัง้แต่การคัดเลอืกวตัถดิุบคุณภาพ การก�ากบัดูแลคุณภาพของกระบวนการผลิต บรหิารจัดการขนส่งสนิค้าอย่างเข้าถงึ 
เพื่อให้ส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่าจนถึงมือผู้บริโภค โดยค�านึงถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  

ความใส่ใจคุณภาพในการคัด
เลือกวัตถุดิบ

ความใส่ใจดูแลควบคุม
คุณภาพในการผลิตสินค้า

ความใส่ใจคุณภาพใน
การขนส่งสินค้า

ความใส่ใจคุณภาพ
ไปจนถึงมือผู้บริโภค

ความใส่ใจส่งมอบคุณค่า
ให้ชุมชน สังคมและ

ส่ิงแวดล้อม

ผังแสดงขั้นตอนส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์

รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 • บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 29



การจัดซื้อวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์

เพ่ือท�าให้ม่ันใจว่าวตัถดิุบทีน่�ามาใช้ในการผลติได้มาอย่างถกูต้อง และสามารถสอบย้อนกลับได้ถงึแหล่งทีม่าของวตัถดิุบตลอด
จนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

แนวคิดเพ่ือความยั่งยืน
เนื่องจากมีการใช้วัตถุดิบ ที่ได้จากทรัพยากรทางทะเลเป็นหลัก จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและยัง่ยนื ตลอดจนการส่งเสรมิให้เกดิการบรโิภคอย่างมีความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมตลอดห่วงโซ่ บรษิทัจึงน�า
แนวปฏิบัติตามข้อก�าหนด IUU : illegal Unreported and Unregulated Fishing  มาปฏิบัติในเรื่องของการป้องกัน ยับยั้งและขจัด
การท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ผลิต และผู้ส่งมอบของบริษัทให้ด�าเนิน
ท�าการตรวจสอบระบบย้อนกลับ รวมถึงการน�าแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้กับวัตถุดิบอื่น ๆ ที่มาจากการฟาร์มเพาะเลี้ยง

แนวทางในการปฏิบัติ
เพ่ือให้การจัดซ้ือวตัถดิุบของบรษิทัสอดคล้องตามระบบ IUU ตลอดจนให้ครอบคลมุถงึระบบคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหาร

สูงสุด โดยในภาพรวมบริษัท ได้ด�าเนินการดังนี้

• กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า
ก่อนทีบ่รษิทัจะท�าการซ้ือขายกบัคู่ค้า ผูผ้ลติวตัถดิุบหลัก บรษิทัจะท�าการพิจารณารายชือ่คู่ค้า จากแหล่งทีน่่าเชือ่ถอื และ

ตรวจสอบประวัติของคู่ค้าในการด�าเนินกิจการ ท�าให้ได้รายชื่อคู่ค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ก่อนซื้อขาย 
จากน้ันคู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งตัวอย่างเนื้อปลาบดแช่แข็ง (ซูริมิ) ปลาทะเล เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ มาเพ่ือตรวจสอบตาม
มาตรฐานและมีการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งส่งเอกสารที่เก่ียวข้องในด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารทุกรายการตามข้อ
ก�าหนด และสามารถท�าการตรวจสอบระบบย้อนกลับได้ ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจประเมินโรงงานจนมั่นใจจึงจะได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้ขายได้ รวมถึงการซื้อวัตถุดิบที่จากผู้ขายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และด�าเนินการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

Sustainable Sourcing
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• กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนน�ามาใช้งาน
ในการจัดซื้อวัตถุดิบเข้ามาเพื่อผลิต ทางบริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนน�ามาใช้งานเพื่อให้เกิดความมั่นใจดังนี้ 
1)  บริษัทมีการตรวจสอบด้านกายภาพ ทางเคมี และทางด้านจุลชีววิทยา โดยมีการสุ่มตัวอย่างตาม Sampling plan 

เพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกบริษัท อาทิเช่น Histamine, %Salt, Gel Strength ฯลฯ รวมถึงผู้ขาย/ผู้ผลิตต้อง
มีเอกสารผลวิเคราะห์ด้านคุณภาพและเอกสารการรบัรองการจบัสตัว์น�า้ครอบคลุมทกุรุน่ทีมี่การรบัเข้า รวมถงึใบรบัรองแหล่งก�าเนดิ เช่น
กรณีจับสัตว์น�า้ในประเทศจะต้องมีเอกสาร MCPD : Marine Catch Purchasing Document และกรณีที่มีการน�าเข้าวัตถุดิบรวมถึง
เนื้อปลาบดแช่แข็ง (ซูริมิ), ปลาทะเล จากต่างประเทศ ผู้ขายต้องมีเอกสาร IMD: Imported Aquatic Animal Movement Document 
และ Catch Certificate เพื่อสอบทานว่าไม่น�าปลาที่ผิดกฎระเบียบ IUU มาจ�าหน่าย

2) บริษัทมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนโลหะหนัก เช่น Mercury, Cadmium, Lead ที่อาจจะปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ 
รวมถึงการส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบเพ่ือยนืยนัผล โดยห้องปฏบิตักิารภายนอกทีไ่ด้รบัการรบัรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 ทกุๆปีตามแผน 

3) ในส่วนของซูรมิิ บรษิทัได้พัฒนาวธิกีารตรวจสอบคุณภาพของเนือ้ปลาบดแช่แขง็ (ซูรมิิ) ก่อนน�ามาใช้งาน นอกเหนอื
จากคุณภาพพ้ืนฐานทีมี่การตรวจวดักนัทัว่ไป เช่น การพัฒนาวธิกีารวดั/วเิคราะห์เรือ่งความเหนยีวและการสามารถในการขึน้รปูแผ่น ก่อน
น�ามาผลิต ซึ่งจะท�าให้ทราบข้อมูลระดับคุณภาพของวัตถุดิบก่อนน�ามาใช้งาน นอกเหนือจากนี้บริษัทได้ถ่ายทอดวิธีการทดสอบที่พัฒนา
ขึ้นมาใหม่นี้ เพื่อให้ผู้ผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็ง (ซูริมิ) น�าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้คุณภาพตรงกับความต้องการของบริษัท

4) เพ่ือสร้างความม่ันใจในด้านความปลอดภัยของอาหารและการด�าเนนิการให้สอดคล้องตามข้อก�าหนด โดยบรษิทัมี
การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบทางด้านความปลอดภัยในอาหาร ได้แก่ ทางด้านกายภาพ, ทางเคมี, ทางชีวภาพ, การปนเปื้อนสาร
ก่อภูมิแพ้, การปลอมแปลงอาหาร, รังสี, และการปนเปื้อนโดยเจตนา รวมถึงมีการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามกรอบระบบ BRC, 
HACCP, GMP เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 เป้าหมาย (KPI)
• สามารถผ่านเกณฑ์การตรวจและปฏิบตัไิด้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของ IUU จากการตรวจโดยกรมประมง, กรมปศสุตัว์, BRC
• คู่ค้าผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานและ อยู่ในทะเบียนคู่ค้า ของบริษัทฯ

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI)
•  ผ่านเกณฑ์การตรวจทุกประการ
• คู่ค้าผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานและ อยู่ในทะเบียนคู่ค้า ของบริษัทฯ
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การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือความยั่งยืนทางธุรกิจ
  ด้วยพันธกิจหลักของบริษัทที่มุ่งม่ันสนับสนุนแนวคิดการสร้างสรรค์เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ (Digital transformation) และ
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนั ประกอบบรษิทัด�าเนนิธรุกจิจัดจ�าหน่ายสนิค้าอุปโภคบรโิภคหรอืทีเ่รยีกว่าสนิค้าในกลุ่ม FMCG ซ่ึง
ปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มในการแข่งขันสูงขึ้นและมีโอกาสส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

แนวคิดเพ่ือความยั่งยืน
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญและผลกระทบที่จะได้รับจากจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้มีการทบทวน

กระบวนการท�างานให้สามารถสนับสนุนการท�างานแบบทันต่อเวลา โดยน�าเทคโนโลยีดิจัลทัลเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการท�างาน เพ่ือ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รับรู้ข้อมูลได้ทันเวลา (Real Time Analytic) น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ (Data Analytic) ค้นหาโอกาสและอุปสรรค เพื่อ
น�าไปใช้ในการตัดสินใจและก�าหนดกลยุทธ์เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท ผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ภายใต้แนวคิด “ Simple Faster Better Sustainable

แนวทางในการปฏิบัติ
กระบวนการบริหารจดัการสตอ๊คสินค้าในรา้นค้าที่มกีระจายไปอยูท่ั่วประเทศ โดยผา่นการตรวจสอบและบันทึกขอ้มลูในแต่ละ

วันจากพนักงานส่งเสริมการขาย จ�านวนกว่า 90 คน รายงานทางโทรศัพท์ให้หัวหน้าทราบทุกเช้า และส่งข้อมูลที่บันทึกในเอกสารตาม
มา เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมจัดท�าสรุปรายงานผล โดยใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงาน 3 วัน

โครงการ On hand เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบตรวจเช็คสต๊อคสินค้าและบันทึกสินค้าขาดที่ร้านค้า (OOS : Out of 
Stock) ซึ่งฝ่ายพัฒนาระบบการท�างานของบริษัท ได้จัดท�าขึ้น เพื่อให้พนักงานส่งเสริมการขาย ที่ประจ�าตามสาขาต่างๆในต่างจังหวัด 
สามารถบันทึกและส่งข้อมูลสต๊อคสินค้าได้ ที่ร้านค้าผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ของทุกคน ข้อมูลที่ส่งจะถูกรวบรวมสรุปและรายงาน
ผลทนัท ีทัง้นีข้้อมูลสามารถช่วยสนบัสนนุในการตดัสนิใจป้องกนัปัญหาเสยีโอกาสในการขายสนิค้าและบรหิารจัดการสนิค้าใกล้หมดอายุ
ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (KPI)
  • ระยะเวลาการปฏิบัติงานลดลง 
  •  จ�านวนสินค้าขาดที่ร้านค้า (OOS : Out of Stock) ต้องไม่เกินกว่า 5 %

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI)
  • ระยะเวลาการปฏิบัติงานลดลง จาก 8 วัน เหลือ 1 วัน 
  •  นวนสินค้าขาดที่ร้านค้า (OOS : Out of Stock) = 4.05 %

จากผลลัพธ์ของโครงการทีร่ะบบสามารถส่งข้อมูลรายงานผลได้ทนัท ี(Real Time) และยงัสามารถลดการใช้กระดาษทีใ่ช้ส�าหรบั
การบันทึกรายงานข้อมูลอีกด้วย จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานดังกล่าวสามารถช่วยลดขั้นตอนการท�างานซ�้าซ้อน ส่ง ส่งผลให้
เกิดความสามารถในการก�าหนดกระบวนการในธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอกีด้วย

Sustainable Process
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การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ4 (วัฒนธรรมสีเขียว)
วัตถุประสงค์

1)  เพื่อระบบนิเวศที่น่าอยู่และปลอดภัยต่อตัวพนักงานและสิ่งแวดล้อม
2)  เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมให้ได้มากที่สุด

3)  เพื่อลดการใช้ทรัพยากรต้นทุนในการผลิต

แนวคิดในเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green 4)
บรษิทัมีกระบวนการผลิตทีต้่องใช้ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นจ�านวนมากดังนัน้จึงให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อมต่างๆต่อสาธารณะ 

ทางบริษัทจึงเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

แนวทางในการด�าเนินการหรือแนวทางในการปฏิบัติ
หลังจากทีท่างบรษิทัได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสเีขยีวระดับ 4 แล้วนัน้ได้รบัการอบรมความรูเ้กีย่วกบัอุตสาหกรรมสเีขยีว

และระบบการจัดการสิง่แวดล้อมได้รบัค�าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญด้านอุตสาหกรรมสเีขยีว ได้มีระบบการจัดการด้านสิง่แวดล้อมทีดี่ลดการ
ใช้ทรัพยากรต้นทุนในการผลิต และจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

เป้าหมาย (KPI)
1) มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดการใช้ทรัพยากรต้นทุนในการผลิต
2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงาน
3) ลดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนรอบๆโรงงาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI)
1) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและการใช้ทรัพยากรต้นทุนในการผลิตลดลง
2) ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น
3) ข้อร้องเรียนจากชุมชนลดน้อยลง     
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โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ4 วัฒนธรรมสีเขียว (GREEN 4)

เข้ารับการอบรมแนวปฏิบัติ
“อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4” กับกรมโรงงาน

ผ่านการรับรอง 
“อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3”

อาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาให้ความรู้และแนวทางกับคณะท�างานด้านส่ิงแวดล้อมของโรงงาน
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• รณรงค์และจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะจากส�านักงานและโรงอาหาร ออกเป็น 4 ประเภทคือ
 1) ถังสีเหลืองขยะรีไซเคิล เช่น ขวดแก้ว กระดาษ กระดาษลัง เป็นต้น
 2) ถังสีน�้าเงินขยะทั่วไป เช่น กล่องอาหาร กล่องนม กล่องโฟม เป็นต้น
 3) ถังสีเขียวขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษผัก เป็นต้น
 4)  ถังสีแดงขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย ปากกาเคมี/ลิขวิด และตลับหมึก เป็นต้น

• จัดท�าบอร์ดประชาสัมพันธ์ Premier Go Green แจกเอกสารและแผ่นผับให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน

• กิจกรรมท�าป้ายรณรงค์ และจัดการอบรมให้ความรู้กับพนักงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในองค์กร
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การใช้พลังงานทดแทนโดยการลงทุนติดตั้ง Solar Roof 
เพ่ือการผลิตไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์
วัตถุประสงค์

เพ่ือใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โซล่ารูฟ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้งานส�าหรับกระบวนการผลิตภายในโรงงาน และอาคาร
ส�านักงาน ลดค่าความต้องการพลังงานสูงสุด และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

แนวคิดเพ่ือความยั่งยืน
ณ ปัจจบุนั ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมมีอย่างต่อเนือ่งและเพ่ิมมากขึน้ ซ่ึงสวนทางกบัปรมิาณเชือ้เพลิง

ที่ก�าลังจะประสบภาวะขาดแคลนในอนาคต เชื้อเพลิงจากซากดึกด�าบรรพ์ เช่น น�้ามัน ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน อาจหมดไปจากโลก
ภายในระยะเวลาไม่กีปี่ หากยงัไม่มีการหาแหล่งพลังงานเพ่ิมเตมิ และเชือ้เพลงิดังกล่าวกส็ามารถสร้างปัญหาให้กบัโลกของเราได้ เพราะ
การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง หากไม่มีการควบคุมที่ดี จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ท�าให้เกิดก๊าซพิษต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศเป็นพิษ และท�าให้โลกร้อนขึ้น

ทางบริษัทจึงได้เล็งเห็นความส�าคัญของการใช้แหล่งพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าแทนการใช้ไฟฟ้าจากการแหล่ง
ด้ังเดิม โดยการเลอืกใช้การผลติพลงังานไฟฟ้าด้วย โซล่าร์รฟู คุณประโยชน์ทีไ่ด้จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทติย์นัน้มีมากมาย 
เช่น แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งปัจจุบันได้รับความนิยม
แพร่หลาย และมีความคุ้มค่าในแง่ของการลงทุนมากขึ้น

นอกเหนอืจากน้ี ประโยชน์โดยตรงทีบ่รษิทัจะได้รบัจากการลงทนุตดิตัง้โซล่าร์รฟู จะท�าให้บรษิทัสามารถผลติกระแสไฟฟ้าบาง
ส่วนได้ด้วยตนเอง แผงเซลล์แสงอาทติย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดเวลาทีมี่แสงอาทติย์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้า ลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสงูสดุในระหว่างวนั อีกทัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์บนหลังคา ช่วยบงัแสงอาทติย์ทีต่กกระทบหลังคา 
ช่วยลดความร้อนหลังคา ลดการท�างานของเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ
บรษิทัมีการใช้พลงังาน ประเภทพลังงานไฟฟ้า โดยซ้ือไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอนาดี เพ่ือน�ามาช่วยในส่วนของ

เครือ่งจกัรหลกัและเครือ่งจักรสนบัสนนุในการผลิต, อุปกรณ์ภายห้องเยน็, อุปกรณ์ส�าหรบัสาธารณปูโภคต่างๆ ไฟฟ้าภายในและภายนอก
อาคาร โดยมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดอยู่ในช่วง 600 – 650 Kw และในทุกๆปี มีแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากการ
ขยายก�าลังการผลิต และติดตั้งเครื่องจักรส�าหรับรองรับการผลิตสินค้าใหม่ 

ในปี 2560 บริษัทได้เริ่มลงทุนติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 25 Kw โดยด�าเนินการติดตั้งที่หลังคาอาคารผลิตโรงงานมี
จ�านวนแผง PV Module รวมทั้งสิ้น 160 แผง ติดตั้งชุดอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้า (SMA Inverter) จ�านวน 1 ชุด เชื่อมระบบไฟฟ้าเข้า
กับตู้ควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน เม่ือไรที่มีแสงแดดก็จะใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ส่งไปใช้งานส�าหรับเครื่องจักรในการผลิต ช่วยลดการใช้ไฟ
จากการไฟฟ้า แต่ถ้าเมื่อไรที่ไม่มีแสงแดด, ฝนตก หรือ แดดไม่ดี อินเวอร์เตอร์ก็จะใช้ไฟจากการไฟฟ้ามาจ่ายแทนโดยอัตโนมัติ

การควบคุมและตรวจติดตามการท�างานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะผ่านโปรแกรมการท�างาน (Software) ที่เรียกว่า PV 
System Overview ซ่ึงจะสามารถแสดงผลปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามช่วงเวลา แรงดันไฟฟ้า และแสดงปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ลดลง รวมทั้งตรวจติดตามความผิดปรกติของแผงโซล่าร์หรือชุด Inverter ได้ส�าหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 
25 Kw ทีบ่รษิทัได้ด�าเนนิการตดิตัง้ไปแล้วนัน้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จ�านวน 198.03 หน่วยต่อวนั และลดค่าความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด ได้ 25 Kw
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การผลิตกระแสไฟฟา้

 ปี หน่วย/วัน หน่วย/ปี

 2560 198.03 72,280.95

 2561 332.22 121,260.30

 รวม 530.25 193,541.25

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้ขยายผลการลงทุนโซล่าร์รูฟ อีกจ�านวน 45 Kw ติดตั้งแผง PV Module  เพิ่มจ�านวน 288 แผง รวม
ขนาดของแผงโซล่าร์ คิดเป็นขนาด 70 Kw  สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จ�านวน 332.22 หน่วยต่อวัน และลดค่าความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด ได้ 70 Kw

เป้าหมาย (KPI)
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้จ�านวน 350 หน่วย/วัน หรือ 127,750 หน่วย/ปี

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI)
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โครงการจัดการลดพลังงาน
วัตถุประสงค์

เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนตลอดขั้นตอนการด�าเนินงานของธุรกิจ ตอบสนองกลยุทธ์ใน
เรื่อง Green Factory และมุ่งเน้นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

แนวคิดเพ่ือความยั่งยืน
กระแสที่ถูกยกระดับความส�าคัญทั่วโลก และ ในประเทศไทยเองก็ก�าลังได้รับการพูดถึงในทุกภาคส่วน คือ Sustainable 

Development Goals : SDG หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่มองการพัฒนาในมิติของสังคมและสิ่ง
แวดล้อม เป้าหมายที่ส�าคัญอันหนึ่งในการสร้างความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภค ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นในการ วางรากฐานเพื่อพัฒนาที่ยั่งยื

แนวทางในการปฏิบัติ
ส�าหรบัแนวทางในการด�าเนนิการภายใต้โครงการลดการปล่อยคาร์บอน เพ่ือให้เกดิผลิตภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน จะมีกจิกรรม

ในการด�าเนินหลักๆดังนี้
1) การก�าหนดนโยบายตลอดจนก�าหนดเป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2) การออกแบบและพัฒนาการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก การจัดท�าเอกสาร รายงาน และการทวนสอบบัญชีก๊าซเรือน 

   กระจกขององค์กร
3) ใช้หลักการของ Carbon Footprint เพื่อเป็นแนวทางในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาในรูป   

   ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า โดยมีการแบ่งตามขอบเขตการปล่อย คือ
 ขอบเขตที่ 1 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางตรงขององค์กร
 ขอบเขตที่ 2 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน เช่น ไฟฟ้า พลังงานไอน�า้
 ขอบเขตที่ 3 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางอ้อมอื่นๆ อาทิ การเดินทางของพนักงาน การใช้กระดาษ การใช้น�า้ประปา
4) การก�าหนดแผนงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า เพ่ือยกระดับคุณภาพของสงัคมและสิง่แวดล้อมโดยร่วมมือร่วมใจในการดูแลอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยการ
ร่วมมือทั่วทั้งองค์กร ในการสร้างกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ให้ความส�าคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดเป็นเป้าหมาย (KPI) ส่วนหนึ่งของกระบวนการท�างานในองค์กร เพ่ือสร้างความตระหนักและกระตุ้น
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ทัง้นีบ้รษิทัย่อย (บรษิทั พี.เอม.ฟูด จ�ากดั) ได้เข้าร่วมโครงการของสถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิภายใต้ชือ่โครงการ “การจดัการ
ลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อให้เกิดผลิตภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า หรือ Supply Chain De-carbonization” และยังเป็นจุดเริ่มต้นในการ
สร้างความตระหนกั ในเรือ่งทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  โดยโครงการนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุทัง้ในการด�าเนนิงาน และงบประมาณ
จากส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ส�าหรบัแผนงานเพ่ือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ทางบรษิทัฯ ได้รบัค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญให้ด�าเนนิการด้านการลดการปล่อย
คาร์บอน  โดยแบ่งเป็นแผนปรับปรุง 2 กลุ่มได้แก่

กลุ่มที่ 1 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางตรงขององค์กร
หัวข้อที่บริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุง ได้แก่ 

 • ลดของเสียจากการซอยเส้นปลาผิดขนาดที่เครื่องซอย

 • ลดความหนาถุงโหลที่ใช้บรรจุซองผลิตภัณฑ์

 • ลดความยาวถุงโหลที่ใช้บรรจุซองผลิตภัณฑ์

 • ยกเลิกการใช้ถุงโหลส�าหรับช่องทางที่จัดจ�าหน่ายในร้านค้าปลีกสมัยใหม่

 • ลดความหนาของกระดาษผลิตภัณฑ์รุ่นแผงแขวน

 • ลดการใช้ถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน (Polyethylene : PE) ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต

 • ยกเลิกการใช้รถโฟล์คลิฟท์แบบเติมน�า้มันเป็นรถไฟฟ้าแทน 
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โครงการลดการใช้กระดาษ

ปริมาณการใช้กระดาษ (รีม)

โดยก�าหนดเป้าหมายการใช้กระดาษปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 5 ด้วยการปรับวิธีการท�างาน เช่น ส่งไฟล์งานที่ต้อง
ใช้อ้างอิงไปจัดเก็บในเซิฟเวอร์แทนการถ่ายส�าเนาเอกสารแจก, จัดระบบการน�าเอกสารมาใช้ซ�้า (Reuse)

ตั้งแต่ปี 2559 ฝ่ายส�านักงานสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ถึง ร้อยละ 27.40 ซ่ึงเป็นหน่วยงานตัวอย่างที่ปฏิบัติใน
โครงการดังกล่าวให้หน่วยงานอ่ืนได้เห็นถึงความส�าคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่สามารถร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันได้
อย่างยั่งยืน

ต่อมาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป บริษัทได้ส่งเสริมให้ทุกๆ หน่วยงาน ด�าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว ผลการด�าเนินงาน
ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2561 พบว่าภาพรวมการใช้กระดาษของทั้งบริษัท สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้ถึง ร้อยละ 
39.22 หรือลดลงจ�านวน 384 รีม (192,000 แผ่น) คิดเป็นมูลค่า 34,176 บาท สามารถลดการตัดต้นไม้ได้ 22 ต้น (374 รีม) และลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 3,696 Kgs

ลดลงจากปี 2557
49.96%
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ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
• น�าน�า้ทิง้หลังบ�าบดับางส่วน ทีผ่่านกรรมวธิกีารกรองด้วยถงัทราย ซ่ึงคุณภาพน�า้ได้ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

มาใช้ลดเขม่าควันจากการเผาไหม้ของบอยเลอร์ทดแทนการใช้น�า้ประปาได้ถงึวนัละ 88 คิว/วนั ซ่ึงเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย โดยโครงการ
ดังกล่าวนี้ได้ท�าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

• ใช้รดต้นไม้ภายในบริษัท 

• ใช้ท�าความสะอาดพื้นบริเวณรอบนอกทั้งหมด เช่น ลานรับ-จ่ายวัตถุดิบ บ่อดักไขมัน ลานถนนด้านหน้าออฟฟิศ

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
1) ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายค่าน�้าประปาได้ 88 คิวต่อวัน คิดเป็นเงินปีละ 448,800 บาท
2) สามารถลดมลภาวะทางอากาศประกอบด้วย 

 • Sulfur dioxide (SO2)                       81.0 ppm  /  ค่ามาตรฐาน 700  ppm

 • Oxide of Nitrogen (as NO2)              54.4  ppm  /  ค่ามาตรฐาน 400  ppm

 • Carbon monoxide (CO)                   415  ppm  /  ค่ามาตรฐาน 690  ppm
3) ท�าให้สภาพแวดล้อมในบริเวณชุมชนดีขึ้น และลดปริมาณการปล่อยน�้าหลังจากบ�าบัดลงสู่ล�าคลอง

กลุ่มที่ 2 : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน 
หัวข้อที่บริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุง ได้แก่ 

 • การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ประหยัดพลังงาน

 • การตรวจเช็คและท�าความสะอาดคอนเดนเซอร์เครื่องปรับอากาศ

 • การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศจากระบบแยกส่วนติดตั้ง (Split Type) มาเป็นแบบเครื่องส่งลมเย็นแบบรวมศูนย์  
    (Air Handling Unit – AHU)

เป้าหมาย (KPI)
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร 50%

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ 380 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า หรือคิดเป็น 71%
ส่วนประโยชน์อีกด้านหนึง่คือการเข้ามามีส่วนร่วมของคู่ค้าในการปรบัปรงุเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยแผนงานบาง

ส่วน เช่น การปรับเปลี่ยนความหนาและความยาวของบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้รับการสนับสนุนในการปรับปรุงจากผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ทั้งใน
ด้านการออกแบบและการปรับเปลี่ยนสเปคที่เหมาะสม โดยยังคงไว้ในเรื่องของคุณภาพในการใช้งาน อีกทั้งบริษัทได้พัฒนาและส่งเสริม
บุคลากร ให้ตระหนักถึง ผลจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยกันค้นหามาตรการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมท�าอย่างต่อเนื่อง สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร

โครงการจัดการลดการใช้น�้า : 
โดยน�าน�้าทิ้งจากบ่อบ�าบัดน�้าเสียหลังบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ซ�้าอีก
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การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ เปลี่ยนหัวเผาบอยเลอร์ให้ใช้กับ Wood Pallet 
เพ่ือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์

เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ

แนวคิดในเรื่องของ CSR หรือความยั่งยืน
บรษิทัมีกระบวนการผลิตทีต้่องใช้ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นจ�านวนมากดังนัน้จึงให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อมต่างๆต่อสาธารณะ 

ทางบริษัทจึงเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรบัปรงุ
กระบวนการผลิตและการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งรวมถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร

แนวทางในการด�าเนินการหรือแนวทางในการปฏิบัติ
ในกระบวนการผลิตของบรษิทัมีการใช้พลังงานความร้อนมากเป็นอันดับหนึง่ของพลงังานทัง้หมดโดยพลังงานทีเ่ป็นตวัท�าให้

เกิดความร้อนส่วนมากเป็นน�า้มัน ถ่านหิน ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างมลภาวะทางอากาศมากและมีโอกาสที่ใช้แล้วหมดไป อย่างไรก็ตามการ
เปลี่ยนมาใช้ WOOD PALLAT เป็นเชื้อเพลิงทดแทนนั้นนอกจากจะท�าให้เกิดมลภาวะทางอากาศน้อยลงหลังการเผาไหม้แล้ว กากขี้เถ้า
ยังมีปริมาณน้อยกว่าเดิม 80 เท่า และยังสามารถปลูกไม้ทดแทนได้อีกด้วย

แนวทางในการด�าเนินการหรือแนวทางในการปฏิบัติ
การปรับเปลี่ยนหัวเผาไหม้ที่เหมาะสมกับ Wood Pallet ซึ่งใช้แล้วได้ผลดีมาก

เป้าหมาย (KPI)
ท�าการติดตั้งหัวเผา Wood Pallet ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2561

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI)
ได้ท�าการติดตั้งหัวเผา Wood Pallet เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็น wood Pallet แล้ว 

การเปลี่ยนหัวเผาบอยเลอร์ให้สามารถใช้กับเชื้อเพลิง Wood Pallet ได้ เชื้อเพลิง Wood Pallet ที่ได้จากไม้
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ส่งมอบคุณค่าอย่างเอาใจใส่
จากพันธกจิของบรษิทัทีย่ดึถอืคุณค่าหลกัด้วยความมุ่งม่ันน�าเสนอสนิค้าและบรกิารทีมี่คุณค่าพร้อมคุณภาพโดยมีผูบ้รโิภคเป็น

ศนูย์กลาง  ด้วยแนวคิดดังกล่าวบรษิทัจึงให้ความส�าคัญและความใส่ใจในความพึงพอใจของผูบ้รโิภคทีมี่ต่อแบรนด์ ทัง้ในด้านภาพลักษณ์ 
และด้านผลิตภัณฑ์  เพราะความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นบ่อเกิดที่จะน�าไปสู่ความยั่งยืน

การส�ารวจความพึงพอใจผูบ้รโิภคจึงเป็นกระบวนการทีเ่รายดึถอืด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง  หลังจากการปรบัภาพลักษณ์ทา
โรเมื่อปลายปีที่ผ่านมา (Relaunch) ทางทีมการตลาดก็มีการส�ารวจความพึงพอใจผู้บริโภคเพื่อหาแง่มุมในการพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์ 
และด้านการโฆษณา  เพื่อปรับปรุงให้ตอบสนองความพึงพอใจผู้บริโภคอย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์ และแนวคิดในการท�าการส�ารวจ ดังนี้
1) เพื่อเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภค
2) เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจผู้บริโภคในการสื่อสารโดยเฉพาะการโฆษณา

โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
1) กลุ่มเป้าหมายที่ท�าการส�ารวจ :  ชาย-หญิง  อายุ 12-24 ปี  เป็นผู้ที่ตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวด้วยตัวเอง และเป็นผู้ที่

ทานเป็นประจ�า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2) ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to Face Interview) จ�านวน  300 ตัวอย่าง

ผลจากการส�ารวจเพ่ือน�าไปพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการโฆษณาเป็นดังนี้
• ดา้นผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคต้องการให้ผลติภัณฑ์ทาโร มีรสชาตทิีห่ลากหลายมากขึน้  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ทีมี่รสชาติ

เข้มข้น จัดจ้าน จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น

• ดา้นการโฆษณา ผูบ้รโิภคต้องการให้ผลติภัณฑ์ทาโรยงัคงสือ่สารเรือ่งความเป็นขนมทีมี่ประโยชน์ ในวธิทีีส่ามารถ
จดจ�าแบรนด์ได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งผลจากการส�ารวจทางทีมการตลาด ได้น�ามาพัฒนา ปรุงปรุง ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และการโฆษณา ดังนี้

 1) ด้ำนผลิตภัณฑ ์  ได้มีการวางตลาดผลิตภัณฑ์ทาโรเส้นชุบน�้าจิ้ม  เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น ที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติเข้มข้น จัดจ้านขึ้นกว่าเดิม  โดยทีมการตลาดได้ออกผลิตภัณฑ์มาใน 2 ระดับความเผ็ด คือ มีรสเผ็ดน้อย และเผ็ด
มาก เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่ชอบความเผ็ดในระดับที่แตกต่างกัน  เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

Sustainable Consumption
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 2) ด้ำนกำรโฆษณำ ได้มีการปล่อยงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ทาโร โดยยังคงตอกย�้าเรื่องความเป็นขนมขบเค้ียวที่ให้
ประโยชน์  ในวิธีที่จดจ�าได้ง่ายมากขึ้น  โดยการใช้ presenter คือ คุณฟิล์ม ธนภัทร  ซึ่งมีผลงานละคร “เมีย 2018” ซึ่งออกอากาศอยู่
ในช่วงเวลานั้น  เป็นผู้ถ่ายทอด น�าเสนอในงานโฆษณา

ซ่ึงผลจากการปรบัปรงุ ชิน้งานโฆษณา ในปี 2561 ทีผ่่านมา  ทางทมีการตลาดได้มีการวดัระดับความพึงพอใจ  ผลการส�ารวจเป็นดังนี้

EMPATHY

PERSUASION

NORM

2.89

4.35

3.66

3.76

2.76

4.18

4.34

3.48

2.8

4.3

4.1

3.9

TOTAL
RESPONDENTS

TVC 2017

< Norm by 0.25     Norm +_  0.25    > Norm by 0.25

TVC 2018

TVC A: Taro
รักใครให้ทาโร

IMPACT

COMMUNICATION
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ความพึงพอใจร้านค้า
62.78%

ความพึงพอใจพนกังาน
78.25%

ความพึงพอใจคู่ค้า
83.60%

ความพึงพอใจผูบ้รโิภค
79.50%

จากภาพทีแ่สดงผลความพึงพอใจต่อชิน้งานโฆษณา  ใน 4 ปัจจัย  โดยเทยีบกบัมาตรฐาน (norm) ของ บรษิทั นลีเสน็ ทีท่�าการ
ส�ารวจในเอเชียแปซิฟิก  เป็นดังนี้

  1) ความรู้สึกชอบ และมีส่วนร่วม (Empathy) : อยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมคือได้ 2.8 จากเดิม 2.76 และใกล้เคียง 
     มาตรฐานเอเซียแปซิฟิกมากขึ้น 

  2) โฆษณาสามารถชกัจูงไปสูก่ารซ้ือสนิค้า (Persuasion) : อยูใ่นระดับทีดี่ขึน้กว่าเดิมคือได้ 4.3 จากเดิม 4.18 และ 
     ใกล้เคียงมาตรฐานเอเซียแปซิฟิกมากขึ้น 

  3) โฆษณามีความโดดเด่น เป็นที่จดจ�า (Impact) : อยู่ในระดับที่ลดลงกว่าเดิมคือได้ 4.1 จากเดิม 4.3  แต่สูงกว่า 
     มาตรฐานเอเซียแปซิฟิกมาก 

  4) โฆษณาสื่อสารได้เข้าใจ (Communication) :  อยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมคือได้ 3.9 จากเดิม 3.48  และสูงกว่า 
     มาตรฐานเอเซียแปซิฟิกมาก 

 จากผลการส�ารวจชิ้นงานโฆษณาปี 2561 ที่พัฒนาต่อยอดจากชิ้นงานโฆษณาในปี 2560 ผ่านการส�ารวจความพึงพอใจ
ที่ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น  ท�าให้การสื่อสารของแบรนด์ทาโรมีความชัดเจน และเด่นชัด สามารถครองใจผู้บริโภคได้มากขึ้น  

 ผลิตภัณฑ์ทาโร ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้า และบริการ รวมไปถึงการสื่อสารการตลาดต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เพราะพันธกิจของเราคือ “ ส่งมอบคุณค่าอย่างเอาใจใส่ ”

การส่งมอบคุณค่าอย่างเข้าถึง
เพราะ “คุณค่า”  สามารถสร้างสรรค์ได้ตลอดกระบวนการของการด�าเนินงานระบบ Supply Chain Management จึงถูก

น�ามาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเอาใจใส่ ความต้องการสินค้าของผู้บริโภค การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต
ที่ทันสมัย และการตรวจสอบคณุภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงระบบการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องทางการจัด
จ�าหน่ายทีค่รอบคลุมเหมาะสม เพ่ือให้ม่ันใจว่า คุณค่าทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ตัง้แต่ต้นทางจะถกูสือ่สารอย่างโปร่งใส
ให้กับผู้บริโภค
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การน�าเสนอสินค้าและบริการที่เติมเต็มความต้องการของวิถีชีวิตในปัจจุบันและการกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคอย่างมี
ประสทิธภิาพ ถอืเป็นภารกิจทีส่�าคัญทีแ่สดงถงึความเป็น “มืออาชพี” ของเรา ด้วยช่องทางการจ�าหน่ายทีค่รอบคลมุทัว่ประเทศในรปูแบบ
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซ้ือ จนถงึร้านค้าปลีกทีย่งัเป็นวถิแีห่งชมุชน เราจึงม่ันใจว่า ส่งมอบทางเลอืกทีห่ลากหลายส�าหรบัผูผ้ลติ
ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาในการด�าเนินโครงการส่งมอบคุณค่าของการเข้าถึง ดังนี้

โดยมีการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า

ร้านค้าปลีกสมัย
ใหม่

ร้านค้าส่งและปลีก
แบบดั้งเดิม

ร้านค้าปลีก  
ขนาดย่อม

ธุรกิจ         
ต่างประเทศ

ซึ่งการด�าเนินกิจการของบริษัทได้มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า
อย่างมีคุณภาพให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นมืออาชีพ

คู่ค้า

ท�าหน้าที่เยี่ยมเยียนร้านค้า
โดยตรงกว่า

แห่งอย่างสม�า่เสมอ

30,000
ด้วยทีมงานขายที่เข้มแข็งกว่า

คน200

แห่งทั่วประเทศ200,000

ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ผู้บริโภค

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจก้าวหน้า
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ด้วยปณธิานและความมุ่งม่ันในการด�าเนนิธรุกจิทีใ่ห้ความส�าคัญและความใส่ใจในการส่งเสรมิวถิชีวีติทีมี่คุณภาพและมีความ
สุข เราจึงมุ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�าเสนอ “คุณค่าที่แท้จริง” โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่คัดเลือก
วัตถดิุบอย่างพิถพิีถนั ควบคุมทกุขัน้ตอนการผลิตอย่างมีประสทิธภิาพ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีอ่ร่อยมีคุณประโยชน์และสะดวกต่อผูบ้รโิภค
จึงเป็นที่มาในการด�าเนินโครงการสินค้าสดใหม่ 4 เดือน ดังนี้

โครงการสินค้าสดใหม่ 4 เดือน  
เป็นโครงการทีบ่รษิทัเล็งเหน็คุณค่าของคุณภาพสนิค้า เพ่ือส่งมอบสนิค้าทีส่ดใหม่ เสมอ เพ่ือให้ผูบ้รโิภคได้รบัสนิค้าทีมี่คุณภาพ

ที่ดีที่สุด และเกิดความพึงพอใจในสินค้าหน้าร้านที่พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภคมีการหมุนเวียนให้สดใหม่เสมอ รวมถึงการบริหารสินค้าหน้า
ร้านให้มีปริมาณที่เหมาะสม ลดปริมาณของเสีย ของคืน ซึ่งของเสียที่ลดได้ย่อมส่งผลถึงการลดมลภาวะ และลดการใช้ทรัพยากรอย่าง
ฟุ่มเฟือย โครงการดังกล่าวนี้ ทางบริษัท ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้มีการก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการเป็นอัตรา
ร้อยละ จากจ�านวนสินค้าหลักในแต่ละตราสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าทั้งหมดต้องอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินกว่า 4 เดือน ส�าหรับเป้าหมายในปี 
2561 นั้นได้ก�าหนดไว้ต้องไม่ต�า่กว่า 98% ปรากฏผลตามกราฟที่แสดงไว้ข้างล่างนี้

เป้าหมาย (KPI)
ต้องไม่ต�่ากว่า 98%   

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
ท�าได้ 98.67% 

กราฟแสดงสถิติค่าเฉลี่ยความสดใหม่ของสินค้าปี 2558 – 2561
หมายเหตุ : ข้อมูลสถิติโครงการสดใหม่ 4 เดือน ของสินค้าจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) เท่านั้น

ค่าเฉลี่ย    ค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ย  ค่าเฉลี่ย
ปี 2558   ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561

97.80

98.50
98.20

98.67

% ความสดใหม่ของสินค้า 4 เดือน
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สร้างความส�าเร็จทางธุรกิจ
พร้อมกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา”
บริษัท มีวนา จ�ากัด (ชื่อเดิม บริษัท กรีนเนท เอสอี จ�ากัด) ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยมีเป้าหมายหลัก

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูป่าต้นน�้าที่เสื่อมสภาพ ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ และ
อุทยานแห่งชาติล�าน�้ากก ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ป่าต้นน�า้แม่ลาว แม่สรวย แม่กรณ์ จังหวัดเชียงราย โดยสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจ ภายใต้ชื่อ
โครงการ กาแฟอินทรย์ีรกัษาป่า “มีวนา” ทีป่ลูกฝังให้เกษตรกรในพ้ืนทีไ่ด้มีส่วนร่วมฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้ ด้วยการเพาะปลูกเกษตรอินทรย์ี
ควบคู่ไปกบัการรกัษาผนืป่าต้นน�า้ ตลอดจนพัฒนาความเข้มแขง็ของชมุชนในพ้ืนที ่โดยเลือกเพาะปลกูกล้ากาแฟซ่ึงเป็นพืชทีมี่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นพืชที่ต้องการร่มเงาของไม้ใหญ่ในการเพาะปลูก จึงท�าให้เกษตรกรสามารถปลูกกาแฟได้โดยไม่จ�าเป็นต้องท�าลาย 
และบกุรกุผนืป่า ในทางตรงข้าม ต้องปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ือเพ่ิมเตมิร่มเงาความอุดมสมบรูณ์ทางระบบนเิวศแก่พ้ืนทีเ่พาะปลกู อีกทัง้ควบคุม
การปลูกกาแฟด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอนส่งผลให้ผลผลิตกาแฟอินทรีย์ที่ได้นั้นมีคุณภาพสูง และได้รับ
มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” สามารถอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ได้
ถึง 9,250 ไร่

การส่งเสริมรายได้เกษตรกร
นอกจากการอนรุกัษ์ และส่งเสรมิการรกัษาป่าต้นน�า้อย่างยัง่ยนืแล้ว บรษิทัยงัให้ความส�าคัญเรือ่งการค้าทีใ่ห้ผลตอบแทนอย่าง

เป็นธรรม โดยรับซื้อ กาแฟจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งด�าเนินงานสอดคล้องกับองค์กรแฟร์เทรด (Fair Trade Organization) 
เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยค่าออร์แกนิ
คพรีเมี่ยมและแฟร์เทรดพรีเมี่ยม ให้กับเกษตรกรที่มีผลผลิตกาแฟอินทรีย์ตามมาตรฐานที่ก�าหนด ในปี 2561 จากการด�าเนินการของ
โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” ส่งเสริมให้เกษตรกร มีรายได้จากการขายกาแฟผลสด ประมาณ 54 ล้านบาท

ในปลายปี 2561 บริษัท พีเอ็ม เอสอี จ�ากัด (PMSE) ซึ่งเป็นผู้ท�าหน้าที่จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟดังกล่าว เล็งเห็นถึงแนว
โน้มการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จึงได้พัฒนาสินค้า
กาแฟอินทรย์ีค่ัวแท้ 100% แบรนด์ “ออราบก้ิา” ขึน้มาอีกหนึง่แบรนด์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคดังกล่าว และเพ่ือส่งเสรมิ
การบริโภคกาแฟอินทรีย์ให้แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยเน้นช่องทางการจัดจ�าหน่ายในร้านค้าที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือที่ทั้งผู้
ประกอบการรายย่อยจะสามารถช่วยส่งเสริมและน�ากาแฟอินทรีย์ค่ัวไปท�าเป็นเครื่องด่ืมจ�าหน่าย อีกทั้งผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการน�าไป
บริโภคเองที่บ้านก็สามารถเข้าถึงและหาซื้อได้ง่ายเช่นกัน 

บรษิทัฯ เชือ่ม่ันว่า ทกุคนสามารถมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้และในการพัฒนาคุณภาพชวีติของเกษตรกรในพ้ืนทีไ่ด้อย่าง
ยั่งยืน ทุกคนในห่วงโซ่ธุรกิจนี้ได้ประโยชน์ และได้มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าสู่สังคมไปพร้อมๆกันเป็นพันธมิตรร่วมกันอย่างยั่งยืน
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ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา”  ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายใน

ชุมชน รณรงค์แกไ้ขปัญหาการบุกรุกท�าลายป่าอนุรักษ์ในเขตพืน้ที่ตน้น�า้แม่สรวย และปลกุจติส�านึกใหค้นในชุมชนตระหนักถึงคณุค่าและ
หวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม อันเป็นแหล่งท�ากิน และที่อยู่อาศัยให้แก่ตนเอง และลูกหลานในวันข้างหน้าสืบไป 

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการ “ปลูกป่าในสวนกาแฟ” โดยมีการส่งเสริมให้น�ากล้าไม้มาปลูกในสวนกาแฟเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ก�าหนดว่าในสวนกาแฟอินทรีย์ จะต้องมีต้นไม้อื่นที่ให้ร่มเงาแก่ต้นกาแฟ ทั้งนี้เพื่อเสริมความ
หลากหลายทางชีวภาพแก่ป่า ส�าหรับพันธุ์ไม้ที่น�ามาปลูกนั้นประกอบด้วยพันธุ์ที่หลากหลายกว่า 45 สายพันธุ์ รวมทั้งสิ้น 10,445 ต้น 
ยกตัวอย่างเช่น ต้นแมคคาเดเมีย อะโวคาโด แอปเปิลทรายและต้นพีช เป็นต้น การด�าเนินการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

แบรนด์ มีวนา

แบรนด์ ออราบิก้า
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สร้างคุณค่าเพ่ือพนักงานมั่นคง
(สังคมภายใน)
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พนักงาน
ม่ันคง

การสร้างงานที่เป็นธรรมและ
เสมอภาค

การพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถพนักงาน

การดูแลรักษาพนักงาน

ส่งมอบคุณค่า
อย่างใส่ใจ
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 รายละเอียดพนักงาน ชายชายชาย

346
88
166

312
100
22

339
73
185

287
103
22

558
0
0

436
101
21

420
337
433

536
182
39

605
228
517

608
183
42

1368
0
0

1148
181
39

หญิงหญิงหญิง

ปี 2561ปี 2560ปี 2559

จ�านวนพนักงานจ�าแนกประเภทการจ้าง

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามระดับ

พนักงานรายเดือน
พนักงานรายวัน
พนักงานเหมาแรงงาน

ระดับปฏิบัติการ
ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ
ระดับผู้จัดการ

 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ด้านแรงงานเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ในเรื่องความหลากหลายของแรงงานในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อ
แรงงานเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่เลือกเพศ อายุ หรือสภาพร่างกาย ต�าแหน่งงาน ตลอดจนเชื้อชาติและศาสนา โดยพนักงานของบริษัท
ทุกคนได้รับการปฏิบัติและดูแลในทุกด้าน อาทิเช่น การสรรหา การธ�ารงรักษา ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร โอกาสความ
ก้าวหน้าในอาชีพและ ความปลอดภัยอาชีว อนามัย นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความเสมอภาคต่อคู่ค้า ลูกค้า ผู้เข้ามาติดต่อ และเป็น
นโยบายของบริษัทฯ ที่พนักงานจะต้องศึกษาและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับประเพณีนิยม วัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่บริษัทฯ เข้าไปท�า
ธุรกิจ
 ในปี 2561 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในความเท่าเทียมและความเสมอภาคกันของพนักงานที่ปฎิบัติงานในทุกหน้าที่ที่
มีส่วนร่วมช่วยสร้างผลผลิตและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า บริษัทจึงได้ด�าเนินการยกระดับการจ้างงานจากการจ้างเหมาแรงงาน 
(Subcontract) ทัง้ทีเ่ป็นแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวทัง้หมดมาเป็นพนกังานประจ�ารายเดือนของบรษิทั จ�านวน 702 คน ซ่ึงพนกังาน
ทุกคนได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันกับพนักงานประจ�าของบริษัท การด�าเนินงานดังกล่าวช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวพนักงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท�างานเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นการส่งเสริมเพื่อความ
ส�าเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน

การจ้างงานที่เป็นธรรม
และความเสมอภาค
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	 บริษัทมุ่งม่ันให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนในความหลากหลายของพนักงานในองค์กรควบคู่ไปกับการลดความ
เหลือ่ล�า้ทางสงัคมให้กบัคนพิการ	จึงมีนโยบายให้สนบัสนนุการจ้างงานคนพิการมาอย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือให้คนพิการสามารถประกอบอาชพี
มีรายได้	 พ่ึงพาตัวเอง	 ลดภาระให้กับครอบครัว	 อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ	 และ
ในปี2561ทางบริษัทมีรูปแบบการจ้างงานคนพิการ	2	รูปแบบ	คือการจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานประจ�าในบริษัท	จ�านวน	12	คน	และ
การจ้างงานคนพิการผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม	จ�านวน	6	คน	เข้าท�างานในสถาบันต่างๆในชุมชนที่เป็นภูมิล�าเนาของแรงงานคน
พิการ	เพ่ือสร้างอาชพีให้คนพิการได้มีงานท�าทีช่มุชนบ้านเกดิของตนเอง	สะดวกต่อการเดินทางและการใช้ชวีติ	อาทเิช่น	สถาบนัพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์,องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว	และโรงพยาบาลชุมชนต�าบลดอนแก้ว	จังหวัดเชียงใหม่	เป็นต้น
	 นอกจากนี้บริษัทมีเป้าหมายการจ้างงานคนพิการอย่างยั่งยืน	 โดยเชิญชวนบริษัทคู่ค้าเครือข่ายทางธุรกิจเข้าร่วม	 “โครงการ
จ้างงานคนพิการ”	เพ่ือขยายแนวร่วมการสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถท�างานได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั	เกดิผลลัพท์ทางสงัคม
ที่ทุกคนในสังคมสร้างความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

การให้ความส�าคัญ
กับสิทธิมนุษยชน
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 บรษิทัมีนโยบายส่งเสรมิและพัฒนาพนกังานทกุระดับอย่างต่อเนือ่ง โดยได้จัดท�าแนวทางการพัฒนาพนกังานให้สอดคล้องกบั  
คุณค่าหลัก (Core Value)  ทั้ง 5 ประการของบริษัท และทิศทางการเติบโตของธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และความ
สามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่งด�าเนินธุรกิจแบบองค์รวม โดยมุ่งสร้างความสมดุลให้กับ ธุรกิจ พนักงาน 
และสังคม โดยก�าหนดแนวทางการด�าเนินการไว้ ดังนี้

1.  ความสามารถหลัก (Core Competency)
 พนักงานได้รับการพัฒนาและหล่อหลอมด้านพฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติ ให้เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนอง/สนับสนุนต่อการ
บรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกันของบริษัท ที่มุ่งด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ พนักงานและสังคม ตาม
ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และคุณค่าหลักขององค์กร (Core Value)

2.  ความสามารถทางด้านการจัดการ (Managerial  
  Competency)
 ทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นความจ�าเป็นและเป็นเครื่องมืออันส�าคัญส�าหรับพนักงาน ระดับ
บังคับบัญชา ระดับบริหารรวมถึงระดับจัดการ บริษัทได้ให้ความส�าคัญ โดยก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบันและที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอในการน�าพาองค์กร ทีมงาน ให้บรรลุซึ่งปรัชญา วิสัยทัศน์
และคุณค่าหลักขององค์กร

3.  ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional 
  Competency)
 พนักงานแต่ละคน แต่ละหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
งานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เต็มก�าลังความสามารถ เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการท�างานและมีมาตรฐานไปในทิศทาง
เดียวกัน
 เพ่ือให้การพัฒนาขดีความสามารถของบคุลากรให้มีศกัยภาพสงูสดุตามแนวทางทีก่�าหนดในระดับทีว่ดัผลได้อย่างเป็นรปูธรรม  
จึงได้ก�าหนดนโยบายในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในรายบุคคล  โดยก�าหนดกรอบนโยบายดังนี้

1. ประเมนิขดีความสามารถของบคุลากรเทยีบกบัมาตรฐานความสามารถทีก่�าหนด (Gap  
   Competency Evaluate) ที่ให้ทราบถึงความบกพร่องหรือคุณสมบัติความสามารถที่บุคลากรนั้นๆที่ยังมีไม ่
   เพียงพอในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development) ด�าเนินการวางแผนพัฒนาขีดความ 
   สามารถในรายบุคคล

3. มุ่งเน้นพฤติกรรมตามคุณค่าหลักของบริษัท (Core Value Behavior) มุ่งเน้นการพัฒนา 
   พฤติกรรมของบุคลากรให้มีคุณสมบัติตามคุณค่าหลักของบริษัทอย่างเหมาะสม

การพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถพนักงาน
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 ในปี 2561 บรษิทั พรเีมียร์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั(มหาชน) และบรษิทัย่อย มีการฝึกอบรมพัฒนาพนกังานโดยก�าหนด แผนการ
ฝึกอบรมให้ความรูแ้ละพัฒนาทกัษะแก่พนกังาน ซ่ึงประกอบด้วยการฝึกอบรม  ทัง้ภายในและการส่งพนกังานไปเข้ารบัการอบรมภายนอก
ตามแผนฝึกอบรม PM Training Road Map (TRM) และผลการด�าเนนิการฝึกอบรมในปี 2561 จากจ�านวนพนกังาน 1,926 คน พนกังาน
ได้เข้ารบัการฝึกอบรมเฉล่ียรวม 11.10 ชัว่โมงต่อคนต่อปี และได้มีการพัฒนาขดีความสามรถในทกุระดับต�าแหน่งอย่างเสมอภาค
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TRAINING ROAD MAP

 เพ่ือให้เห็นทิศทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายและความ
เปลีย่นแปลงโลกธรุกจิและเทคโนโลยทีีผ่นัผวนอย่างรวดเรว็ จึงได้ก�าหนดเส้นทางการพัฒนาบคุลกรอย่างต่อเนือ่ง (Training Road Map) 
ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

PM HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROGRAM

กราฟแสดงสัดส่วนจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม
แบ่งตามประเภทความสามารถ (COMPETENCY)

7.56 
ชม.

1.55 
ชม.

3.08 
ชม.

Core Competenty         Managerial Competenty

Functional Competenty

COMPETENCY DEVELOPMENT COMPETENCY DEVELOPMENT

6.31 
ชม.

6.20 
ชม.

3.38 
ชม.

3.56 
ชม.

Operation   Supervise

Management  Executive
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การอบรม “Digital Marketing”

การอบรม “Feedback for Top Performance”

การอบรม “Sales Coaching”
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การอบรม “นักขายนักการตลาดสมัยใหม่”

การอบรม “การขับขี่อย่างปลอดภัย”

การอบรม “Mindset”
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การดูแลรักษาพนักงาน
 บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและดูแลรักษาพนักงาน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การจัดการสวัสดกิาร ความปลอดภยัสภาพแวดล้อมในการท�างาน ผ่านคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เพือ่สร้างความ
สมัพันธ์อันดีระหว่างบรษิทัและพนกังานส่งผลให้เกดิประสทิธภิาพในการท�างานควบคู่กบัสร้างความพึงพอใจแก่พนกังาน เกดิสมดุลของ
ชีวิตกับการท�างาน (Work Life Balance) อันน�าไปสู่ความส�าเร็จตามพันธกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สมาชิกกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ

51.81%

ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน

687.72
ล้านบาท

คณะกรรมการ
 ที่มีส่วนร่วม

จ�านวน 12 คณะ

ความพึงพอใจ
พนักงาน 
78.25%

สมาชิก
สหกรณ์
39.81%

อัตรา
การลาออก

ของพนักงาน 
12.15%

การอบรม “มนุษยสัมพันธ์ในการท�างานเป็นทีม (Walk Rally)”
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สร้างความอยู่ดีมีสุข
ให้พนักงานของเรา

กิจกรรม Happy 8

 การส่งเสรมิให้พนกังานเกดิความอยูดี่มีสขุผ่านโครงการ Happy Work Place ทีค่รอบคลมุการสร้างสรรความสขุ 8 ประการ (Happy 
8 Menu) ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสรรสร้างความสุขร่วมกัน  โดยการขับเคลื่อนของคณะท�างาน Happy8 ก่อเกิดการเรียน
รู้และแลกเปล่ียนกันซ่ึงกันและกันในองค์กร ผ่านการสื่อสารหลากหลายช่องทางที่ให้พนักงานทุกระดับได้เข้าถึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเชิงบวกมีการแบ่งปันความสุขเกิดเป็นวัฒนธรรมเล็กๆในกลุ่มกิจกรรมและแผ่ขยายกล้างขึ้นกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามใน
องค์กร ที่มีนโยบายให้พนักงานอยู่ดีมีสุข 8 ประการและเกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

HAPPY BRAIN
 ตามนโยบายเร่ืองการสะสมองค์ความรูจ้ากพนกังานในหลายๆหน่วยงานเกดิคลงัความรูท้ีบ่รษิทัน�ามา 
บรหิารจัดการ (KM: Knowledge Management) แล้วน�ามาถ่ายทอดประสบการณ์ ความเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานกับเพื่อร่วมงาน สามารถปรับวิธีการท�างานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแสวงหาแนวทางการท�างานที่
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตัวอย่างเช่น 

 • หน่วยงานขาย MT : เทคนิคการบันทึกรายการสั่งซื้อสินค้า
 • หน่วยงานขาย CV  : การใช้การ์ดร้านค้า

HAPPY RELAX
 การที่พนักงานมีความผ่อนคลายความตึงเครียดในการท�างานลดลงย่อมส่งผลดีให้พนักงานสมองมี
ความปลอดโปร่งมีอารมณ์แจ่มใสและแสดงพฤติกรรมต่อผู้อ่ืนอย่างเป็นมิตรทั้งทางด้าน กิริยา วาจา ลดความ
ความขดัแย้งในองค์กร PM Sharing Radio ประชาสมัพันธ์เสยีงตามสายยามเช้าทีเ่ข้าถงึพนกังานในองค์กร มอบ
เสียงเพลงเพราะ ข่าวสาร สาระดีๆ และมุ่งเน้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทั้งการเป็น DJ ผู้ร่วมจัดรายการ ร่วม
กิจกรรมตอบค�าถามหน้าไมค์ ประกวดร้องเพลง ที่นอกจากท�าให้พนักงานผ่อนคลายแล้วยังถือเป็นช่องทางการ
สื่อสารที่เข้าถึงพนักงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 • บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 59



HAPPY HEART 
 ส่งเสรมิให้พนกังานมีน�า้ใจ เอ้ือเฟ้ือซึง่กนัและกนั ด้วยการรวมมอบสิง่ดีๆให้กบัสงัคมผูด้้อยโอกาส  จึง
เป็นสิ่งที่บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีจิตใจที่ดีและมีความสุข

HAPPY MONEY
 ส่งเสริมให้พนักงานได้มีแนวคิดในการสร้างรายได้เสริมในกับตนเอง เป็นการจุดประกายความคิดนัก
ขายที่จะสร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัว ภายใต้โครงการ “PM ตลาดนัดเปลี่ยนชีวิต 4.0” ที่มี
การจัดขึ้นทุกๆสิ้นเดือน
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HAPPY SOUL 
 บริษัทเล็งเห็นว่าธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่พุทธสานิกชนทุกคนให้ความศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่ให้
ความสงบ สร้างสมาธิ ลดความเป็นอตัตาในตัวตน  การไปทอดผ้าป่าได้มโีอกาสสร้างกุศลและฟังพระสงค์เทศนา
ในความรู้สะท้อนความรัก โลภ โกรธ หลงจะท�าให้พนักงานตระหนักคิดมากขึ้น โดยบริษัทฯได้จัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น

 • พิธีท�าบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์และสงน�้าพระในเทศกาลวันสงกรานต์

 • ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา 

 

 • “ผ้าป่าการศึกษา” โดยน�าเงินที่ได้จากบริษัทและพนักงานร่วมท�าบุญไปบริจาคและถวายที่ 
โรงเรียนวัดบางเดื่อ และ วัดบางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
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HAPPY BODY
 ส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยการให้ความรู้และส่งเสริมให้พนักงานออกก�าลังกาย 
ผ่านกิจกรรมเหล่านี้

 • จัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอล แบดมินตันและจัดแข่งขันฟุตซอล 7 คน “Premier Soccer”

 • จัดอบรมเรือ่ง “ความรูด้า้นการจดัการความเครยีดจากกรท�างาน” โดย นพ.ณฐัพล ประจวบ
พันธ์ศรี  แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.วิภาวดี    ที่ปรึกษาศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยในเครือ รพ.วิภาราม  

 • จัดโครงการ “DUO HEALTHY CHALLENGE SEASON II” โดยมุ่งเน้นให้พนักงานที่มี
ปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะความอ้วน ความดัน เบาหวาน ให้หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรม รวมไปถึงพนักงานที่สนใจในการยกระดับสุขภาพตนเอง ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมโครงการ 17 คู่ 34 คน 
คิดเป็น 9.71 % ของพนักงานทั้งหมด ผลลัพท์ที่ได้คือ

  • พนักงานมีน�้าหนักลดลง 28 คน = 79.41%

  • พนักงานมี Cholesterol ลดลง 19 คน = 55.88%

  • พนักงานมี Triglyceride ลดลง 10 คน = 29.41%

 • จัดให้มีการมอบรางวัลพนักงานสุขภาพดี โดยวัดผลจากผลตรวจสุขภาพประจ�าปีที่ดีขึ้นจากปีที่
ผ่านมา จากผลการตรวจสุขภาพประจ�าปีของพนักงาน พบว่าค่าดัชนีมวลกาย, คลอเรสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์ 
ของพนักงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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HAPPY FAMILY
 กิจกรรมสร้างความสุข “Kids Camp : สานสัมพันธ์วันปิดเทอม” เพื่อให้บุตรหลานของพนักงาน 
ได้เรียนรู้การสร้างสมาธิผ่านกิจกรรมโยคะ นั่งสมาธิ และวาดรูป และสอนให้เด็กๆ ได้แสดงออก และการมีสมาธิ

HAPPY SOCIETY
 ส่งเสริมพนักงานให้เกิดจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ ผ่านการเข้าร่วม
โครงการ Good Society Expo 2018 “เทศกาลท�าดีหวังผล” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่เกิดความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน ทั้งภาคีภาคสังคมกว่า 80 องค์กร ภาคีภาคธุรกิจ และภาคตลาดทุนกว่า 20 องค์กร ร่วมส่งสาร   
“ทุกคนสามารถแก้ปัญหาสังคมได้” ชวนประชาชนยกระดับการท�าดี สู่การลงทุนทางสังคม ที่หวังผลได้
มากกว่าการบริจาคเงิน แต่หันมารู้จักลงทุนด้วย ทุนมนุษย์ ทุนความรู้ ทุนเครือข่าย ทุนเวลา ฯลฯ
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การส่งเสริม
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

 บริษัทฯ มีความตระหนัก และห่วงใยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน จึงก�าหนดนโยบาย
และกจิกรรม การด�าเนนิงานด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพ่ือความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและความ
ปลอดภัยในการท�างาน ถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกคน ต้องให้ความร่วมมือปรับปรุง และพัฒนาควบคู่
ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายด้านความปลอดภัย
 1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต้องเป็นศูนย์
 2. อัตราการเกิดอัคคีภัยทุกพื้นที่ต้องเป็นศูนย์

แผนการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี เพื่อเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง และค้นหาสาเหตุของความเจ็บป่วย
 • ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่  เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน
 • จัดฝึกอบรมการขับรถอย่างปลอดภัยเชิงป้องกัน และกฎหมายจราจร เพื่อลดสาเหตุและอัตราการเกิด

อุบัติเหตุจากการขับรถ
 • ด�าเนินการซ้อมหนีภัยประจ�าปี เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต 
  และทรัพย์สิน
 • จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส�านึกด้านความปลอดภัย
 • จัดอบรมการขับรถยก (Forklift) อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
 • จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน และหัวหน้างาน

ตารางแสดงสถิติการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานปี 2558 – 2561

สถิติการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน ปี 2558
(ราย)

ปี 2559
(ราย)

ปี 2560
(ราย)

ปี 2561
(ราย)

อุบัติเหตุ

หยุดงาน

ไม่ต้องหยุดงาน

เสียชีวิต

2

1

1

0

6

3

3

0

7

3

4

0

18

3

15

0

หมำยเหตุ : *ข้อมูลสถิติประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
   **ไม่รวมอุบัติเหตุทางรถยนต์
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 ส�าหรับในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีอุบัติเหตุจากการท�างานเกิด
ขึ้น จ�านวน 18 ราย แบ่งเป็นหยุดงาน จ�านวน 3 ราย และไม่หยุดงาน จ�านวน 15 ราย  

อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย 
 เป็นจ�านวน 11 ราย เช่น อุปกรณ์ช�ารุด แตกหัก, จัดเก็บโดยไม่แยกประเภท, เครื่องมือเป็นโลหะที่มีคมบาด และพื้นที่การ
ปฏิบัติมีน�้าขัง

  แนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
 • จัดท�าแผนการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training : OJT) เพื่อรองรับกรณีพนักงานลาหยุดและป้องกัน 
  การเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานกรณีที่พนักงานปฏิบัติงานทดแทนกันในวันหยุด
 • จัดท�าสัญลักษณ์เตือนอันตรายเพิ่มเติมให้เพียงพอ
 • จัดเก็บอุปกรณ์แยกประเภทชัดเจนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท�างาน ( 5ส. )
 • อบรมพนักงานเพื่อทวนสอบจุดอันตรายและเน้นย�้าเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • ตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง
 • จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน

อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระท�าไม่ปลอดภัย 
 เป็นจ�านวน 7 ราย เช่น ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในการท�างาน, ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการท�างานด้านความปลอดภัย Job 
Safety Analysis (JSA)
 • แนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
 • อบรมพนักงานเพื่อทวนสอบจุดอันตราย และจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส�านึกด้านความปลอดภัย
 • ทบทวนและท�าความเข้าใจถึงขั้นตอนการท�างานที่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

ภาพกิจกรรมด้านความปลอดภัย

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
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ซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล

ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน ด้านเสียง แสงสว่าง ความร้อน และสารเคมี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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ปลูกจิตส�านึกสร้างการมีส่วนร่วม
สร้างสังคมแห่งการแบ่งบัน

 บริษัทและกลุ่มบริษัทฯ ตั้งใจที่จะปลูกฝังและพัฒนาพนักงานของเราให้มีจิตส�านึกของ Active Citizen หรือพลเมืองที่มีส่วน
ร่วมเพื่อส่วนรวม อันมีคุณลักษณะของคนที่มี ความรับผิดชอบ มีส�านึกเพื่อส่วนรวม ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสังคมรอบตัว อันจะเป็นผู้ที่จะ
เป็นฟันเฟืองส�าคัญในการแก้ไขปัญหาสงัคมต่างๆ อย่างมีประสทิธภิาพ  บรษิทัจึงส่งเสรมิให้พนกังานมีส่วนร่วมกบัการกลไกต่างๆเหล่านี้

โปรแกรม Innoleader และ InnoActivator
 ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน คือแนวปฏิบัติที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจมาตลอดและให้ความส�าคัญกับ
การปฏิบัติคุณค่าหลัก (Core Value) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมกับการผสานความรู้และความร่วมมือใน
การผลิตและพัฒนา สินค้าบริการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อน�ามาซึ่งประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
เพ่ือผลักดันความคิดสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นหนึ่งในคุณค่าหลัก กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ด้านความคิด
สร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรมให้กบัพนกังาน ผ่านเครือ่งมือและกจิกรรมต่างๆ โดยพัฒนาโปรแกรม InnoLeader หลกัสตูรเพ่ือการ
พัฒนาผู้น�าด้านนวัตกรรม ร่วมกับสถาบัน The Institute for Knowledge  and  Innovation South-East Asia  Bangkok University 
(IKI – SEA) สถาบนัทีม่คีวามเชี่ยวชาญการบริหารจดัการด้านนวตักรรม อกีทัง้เป็นผูใ้หค้�าปรึกษาแกอ่งค์กรตา่งๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในประเทศและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ตลอดระยะเวลา 7 เดือนพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกจ�านวน 25 ท่าน ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรมผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยมีการพัฒนา 5 โมเดลธุรกิจ เพื่อเป็นต้นแบบธุรกิจให้พนักงานได้ฝึกฝน เรียนรู้ การวางกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจโดยใช้
นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน  ปลูกฝังการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อน�าไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์กร 
 หลังจากจบหลักสูตรโปรแกรม InnoLeader แล้ว พนักงานยังได้มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียน ทั้งในเชิงทฤษฎี 
เครื่องมือและวิธีการคิดต่างๆ และความรู้ในเชิงปฏิบัติซ่ึงเกิดจากประสบการณ์จริงในห้องเรียน รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการ
เรยีนรูใ้นอนาคต  มีการจัดเกบ็องค์ความรูดั้งกล่าวอย่างเป็นระบบ (Knowledge Management) ในรปูแบบสือ่หนงัสืออเิลก็ทรอนกิส์ 
(E-Book) ชื่อว่า “กระบวนการสร้างนวัตกรรม” เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และได้ร่วมเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมอย่าง
ทั่วถึง และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้างจึงได้มีการต่อยอดโปรแกรมการเรียนรู้ InnoLeader  สู่โปรแกรม InnoActivator  เพื่อ
ขยายการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมีพนักงานบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เข้าร่วมโครงการ
จ�านวน 11 คน จากจ�านวนที่เข้าโครงการทั้งสิ้น 56 คน  
 ในการเรียนหลักสูตร InnoActivator พนักงานได้ร่วมต่อยอดพัฒนา 5 โมเดลธุรกิจที่กลุ่ม InnoLeader ริเริ่มไว้ โดยลงลึกถึง
การพัฒนาแผนกลยทุธ์ รวมถงึเรยีนรูเ้ครือ่งมือทีห่ลากหลาย เพ่ิมทกัษะการคิดวเิคราะห์ วางแผนให้กบัพนกังานและเกดิประโยชน์ต่อการ
ท�างานในอนาคต และผลลัพธ์ส�าคญัทีอ่งค์กรได้รบัคือ เกดิการเชือ่มต่อ ผสานความรูค้วามร่วมมือ จากพนกังานทกุสายธรุกจิ ซ่ึงมีความ
เชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน น�ากลับไปประยุกต์ใช้ในการท�างาน เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันให้กับทุกฝ่าย
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Premier Talk Series 
งานสัมมนาเพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้มีองค์ความรู้และทักษะที่
จ�าเป็นต่อการสร้างสรรค์แนวคิดที่สร้างความยั่งยืนต่อธุรกิจและสังคม หนึ่งในกิจกรรมการสร้างเสริมความรู้คือการจัดงานสัมมนา 
Premier Talk Series โดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาแบ่งปันความรู้ แง่คิด เปิดโลกทัศน์ด้านนวัตกรรมระดับสากลให้กับ
พนักงาน รวมถึงคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ 
 ซึ่งในปี 2560 ได้เริ่มต้นจัดสัมมนา ในหัวข้อ “RUN WITH THE BULL” ออกสตาร์ทสู่นวัตกรรม กับ กระทิง พูนผล เจ้า
พ่อสตาร์ทอัพแห่งเมืองไทย และในปี 2561 งานสมัมนา Premier Talk Series จัดขึน้ทัง้หมด 3 ครัง้ โดยเรยีนเชญิวทิยากรผูท้รงคุณวฒุิ 
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาร่วมแลกเปล่ียนแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากมุมมองความเชี่ยวชาญต่างๆ ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้ 

Premier Talk Series ครั้งที่ 1
 หัวข้อ “นวัตกรรมในยุค Grey & Green 
Economy” โดย ดร. สมเกยีรต ิตัง้กจิวานชิย์ ประธาน
สถาบนัวจัิยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ได้ให้แนวทางการ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก�าลังเปล่ียน
โลก การปรบัตวัขององค์กรกบัสงัคมผูส้งูอายแุละเด็กรุน่
ใหม่ที่มีพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป และ
สุดท้ายคือการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน
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Premier Talk Series ครั้งที่ 2 
 หัวข้อ ”The Executive’s Guide to Innovation Brief” โดย Dr. Detlef Reis ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน
นวัตกรรมให้กับองค์กรระดับโลก ได้มาร่วมแลกเปล่ียนให้ความรู้และจัดกิจกรรมเวิร์คชอปเรียนรู้เครื่องมือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
รวมถึงวิธีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่องค์กรนวัตกรรม

Premier Talk Series ครั้งที่ 3 
 หัวข้อ “Creative Thinking and Innovation การสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ” โดยรศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ  
นักเศรษฐศาสตร์ที่มากระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับชาวพรีเมียร์ ถึงการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจจากการหาโอกาสที่องค์กรสามารถ
พัฒนาสินค้าหรือบริการที่ความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
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สร้างระบบนิเวศเพ่ือความยั่งยืน
 กลุม่บรษิทัพรเีมียร์เชือ่ว่าการสร้างความส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างยัง่ยนืต้องมีการพัฒนาระบบนเิวศทางสงัคมควบคู่กนั กลุ่มบรษิทัฯ 
จึงให้ความส�าคัญต่อการปลูกฝังจิตส�านึกพนักงาน ให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม (Active Citizen) มีความรับผิดชอบ            
ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสังคมรอบตัว และผลักดันการลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมตามความสนใจและความสามารถของตน รวม
ถงึขยายผลการพัฒนาสงัคมนีก้บัคู่ค้า ลูกค้าและเพ่ือสร้างระบบนเิวศทีเ่อ้ือต่อการด�าเนนิธรุกจิและควบคู่กบัการพัฒนาสงัคมในระยะยาว 
เช่นเชิญชวนพนักงานมีส่วนร่วมในงานสัมมนา “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” และงาน “Good Society Expo ท�าดีหวังผลเริ่มต้น
ที่เรา”

ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 ในฐานะทีก่ลุม่บรษิทัพรเีมียร์เป็นหนึง่ในองค์กรทีไ่ด้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานธร
รมาภิบาลอันดี มีความรับผิดชอบและความโปร่งใส รวมถึงต้องเป็นการสร้างคุณค่าสู่ธุรกิจ พนักงาน และสังคมไปพร้อมๆ กัน ในเดือน
กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้ สู้โกง”           
ณ อาคารภิรัช ฮอลล์ อาคารไบเทคเฟส 2 ไบเทคบางนา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา ไม่นิ่งเฉย เป็นคนตื่นรู้ ร่วมติดตาม
คดีคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นให้มีการด�าเนินการตามมาตรการของรัฐบาล การจัดกิจกรรมยกย่องบุคคลตัวอย่างที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหา
คอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางสร้างแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันกับประชาชนในวงกว้าง
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สร้าง Active Citizen พลเมืองผู้มีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม   
 งาน Good Society Expo : ท�าดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา เป็นหนึ่งในกิจกรรมของสายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมที่จัดขึ้น
เป็นประจ�าทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับงานพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Collaboration) เชื่อมต่อการ
ท�างานทัง้ภาคธรุกจิ ภาคประชาสงัคมและภาครฐั และเชญิชวนประชาชนทัว่ไป และพนกังานได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาสงัคมในประเด็นต่างๆ 
ตามความสนใจและความถนัด
 โดยในปี 2561 งาน Good Society Expo จัดขึน้ทีศ่นูย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์ ได้รบัการตอบรบัอย่างดี เกดิความร่วมมือระหว่าง
องค์กรภาคส่วนต่างๆ รวม 142 องค์กรมีส่วนร่วมในการจัดงาน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการเชิญชวนคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ 
รวม 95 คนจาก 16 องค์กร และเชิญชวนเยาวชนรวม 112 คน จาก 7 สถาบันการศึกษา ร่วมกิจกรรมทัวร์ภาคสนาม เพื่อเรียนรู้และ
ท�าความรู้จักโครงการเพื่อสังคมในประเด็นที่ตรงกับความสนใจของแต่ละองค์กรเกิดการเชื่อมต่อการท�างานร่วมกันในอนาคต
 นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมตามความถนัด โดยมีพนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครรวม 62 คน 
ท�างานในหน้าที่ต่างๆ เช่น อาสาสมัครอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาร่วมงาน  อาสาสมัครน�าทัวร์ภาคสนามแนะน�าโครงการทาง
สังคมกับองค์กรทางธุรกิจที่มาร่วมงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ตรงกับนโยบายที่กลุ่มบริษัทตั้งใจจะปลูกฝังจิตส�านึกของความรับผิดชอบและ
การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมให้อยู่ในตัวพนักงานตลอดไป
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โครงการกองทุนไม่นิ่งดูดาย
 ด้วยความตระหนักว่าการสร้างความยั่งยืนในสังคมจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากการสร้างจิตส�านึกที่ดีให้กับพนักงาน ก่อนที่จะ
ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับธุรกิจและสังคม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้จัดตั้ง “โครงการกองทุนไม่นิ่งดูดาย” กระตุ้นให้พนักงาน
ได้น�าคุณค่าหลักขององค์กรไปปฏิบัติ และน�าเสนอโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเอง เพ่ือปลูกฝังจิตส�านึกในการไม่นิ่ง
เฉยกับปัญหารอบตัว โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนโครงการในรูปแบบของเงินทุน ค�าแนะน�า การเชื่อมต่อแหล่งความรู้เพ่ือให้
พนกังานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ลงมือพัฒนาโครงการผ่านการผสานความรูค้วามร่วมมือ อันจะน�ามาซึง่ความส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื
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คณะท�างาน
คุณค่าหลัก

 ด้วยตระหนักว่าการเปล่ียนแปลงในสงัคมจะเกดิขึน้ได้ ต้องเริม่จากจิตส�านกึทีดี่ของพนกังาน เพราะพนกังานคือกลไกส�าคัญทีจ่ะ
ผลักดันให้เกดิการเปล่ียนแปลง โดยเริม่จากระดับบคุคลสูก่ารเปลีย่นแปลงในระดับธรุกจิ และระดับสงัคม 
 กลุ่มบรษิทัพรเีมียร์ จึงได้จดัตัง้คณะท�างานประกอบด้วยตวัแทนของพนกังานจากทกุสายธรุกจิในกลุ่มบรษิทัโดยคณะท�างานนีมี้
พันธกจิในการสร้างการมีส่วนร่วม ปลกูฝังจิตส�านกึของพนกังาน อันเกีย่วเนือ่งกบัปัจจยัสูค่วามยัง่ยนื 4 ด้าน อันได้แก่ สิง่แวดล้อม สงัคม 
ธรรมาภิบาล และความอยูดี่มีสขุของพนกังาน ภายใต้ชือ่ “คณะท�างานคุณค่าหลัก”

บทบาทหน้าที่คณะท�างานคุณค่าหลัก
 • ร่วมคิด สร้างสรรค์ และวางแผนด้านนโยบาย โครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านคุณค่าหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่า
งบูรณาการและยั่งยืน  
 • ส่งเสริมผลักดันในเชิงนโยบายและประสานงานกับคณะท�างานในแต่ละบริษัทผ่านการผสานความรู้ความสามารถ ร่วม
คิดร่วมสร้างในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม 
 • ด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก�าหนดไว้ ผ่านการสร้างประสบการณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง คณะ
ท�างาน และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยสู่ความยั่งยืน 4 ด้าน

ธรรมาภิบาล

พนักงาน

สิ่งแวดล้อมสังคม
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การด�าเนินงานปี 2561

  คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการปลูกจิตส�านึกเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง ยั่งยืน 
ประหยัดพลังงาน รวมถึงการคิดวิธีการท�างานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

กิจกรรมแนะน�า
โครงการ ป่าครอบครวั 
“บ้านมะกะโท”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2561 ณ ลานพิกุล อาคาร
พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค

• เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ 
 พนักงานในกลุ่มบริษัท 
 พรีเมียร์ มีจิตส�านึกในการ 
 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดย 
 มุ่งหวังให้พนักงานน�าความ 
 รู้จากกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม  
 ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน

• เชิญชวนพนักงานในกลุ่ม 
 บรษิทัพรเีมียร์มาร่วม 
 กจิกรรมเพาะกล้าเพื่อน�า 
 ไปปลูกในโครงการป่า 
 ครอบครัว “บ้านมะกะโท”  
 ซึ่งเป็นโครงการ “ป่า 
 เอกชนต้นแบบ” เพื่อเพิ่ม 
 และฟื้นฟูพื้นที่ป่าของ 
 ประเทศในรูปแบบ “ป่า 
 ครอบครัว”บนพื้นที่ 300  
 ไร่ ที่ ต. ทุ่งโพธิ์ อ. นาดี  
 จ. ปราจีนบุรี และการ 
 สร้างการมีส่วนร่วมและ 
 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  
 ในด้านการเกษตร 
 ธรรมชาติ ตามแนวทาง 
 หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอ 
 เพียงให้แก่ชมุชนและ 
 พนกังานกลุ่มบรษิทัพรเีมียร์

• พนักงานกลุ่มบริษัท 
 พรีเมียร์เข้าร่วมกว่า 60  
 คน โดยร่วมกันเพาะกล้า 
 จากเมล็ดพันธ์ 6 ชนิด คือ  
 ต้นแดง ต้นมะค่าโมง ต้น 
 มะค่าแต้ ต้นโมกมัน ต้น 
 กรวยและต้นสมอพิเภก  
 โดยเมล็ดพันธ์ไม้ที่ร่วมกัน 
 เพาะ จะน�าไปฟูมฟักที ่
 เรือนเพาะช�าในโครงการ 
 ป่าครอบครัว บ้านมะกะโท”  
 อ. นาดี จ. ปราจีนบรุี 

รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 • บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 74



 โครงการ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

กิจกรรมวันดินโลก
ร่วมเพาะกล้าไม้ 
โครงการป่าครอบครัว 
“บ้านมะกะโท” 
วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ณ ลานหน้าส�านักงาน 
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ 
จ�ากัด (มหาชน) จ. 
ปราจีนบุรี

การประชุมหารือถึง
แนวทางป้องกัน
ปัญหาด้านการจราจร
และความปลอดภัยอัน
เกิดจากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟา้สาย
สีเหลือง (ลาดพร้าว 
– ส�าโรง)

• เพื่อส่งเสริมให้พนักงานม ี
 ส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
 สิ่งแวดล้อม และด�าเนิน 
 กิจกรรมหรือโครงการทาง 
 ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ 
 เนื่อง

• เนื่องจากการก่อสร้าง 
 โครงการรถไฟฟ้าสายสี 
 เหลือง (ลาดพร้าว  
 - ส�าโรง) ได้ส่งผลกระทบ 
 ต่อสิ่งแวดล้อม ความ 
 ปลอดภัยของพนักงาน 
 บริษัทและผู้อยู่อาศัยใน 
 ชุมชนบริเวณเขตการ 
 ก่อสร้าง ในฐานะที่เป็น 
 กลุ่มบริษัทที่ตั้งอยู่ในแนว 
 รถไฟฟ้าสายสีเหลือง กลุ่ม 
 บริษัทพรีเมียร์จึงขอเสนอ 
 ให้จัดตั้งคณะท�างานใน 
 การดูแลผลกระทบที่เกิด 
 ขึ้น เพื่อรวบรวมผู้แทนของ 
 บริษัทเอกชนและผู้แทน 
 ชุมชนบนถนนศรีนครินทร์  
 ประสานความร่วมมือกับ 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย  
 (รฟม.) ผู้รับสัมปทาน เพื่อ 
 ร่วมกันก�าหนดแนวทาง 
 ป้องกันปัญหาด้านสิ่ง 
 แวดล้อมและความ 
 ปลอดภัยอันเกิดจากการ 
 ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
 สายดังกล่าว

• เชิญชวนพนักงานบริษัท  
 พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด  
 (มหาชน) มาร่วมกิจกรรม 
 เพาะกล้าเพื่อน�าไปปลูกใน 
 โครงการป่าครอบครัว  
 “บ้านมะกะโท”

• ก�าหนดให้มีการประชุมร่วม 
 กันทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือน 
 กันยายน 2561 เพื่อหารือ 
 แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 ประกอบด้วย ผู้แทนบริษัท 
 เอกชนจาก กลุ่มบริษัท 
 พรีเมียร์ บริษัท พาราไดซ์  
 พาร์ค จ�ากัด บริษัท ซีคอน  
 ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด  
 (มหาชน) ผู้แทนจากสถาน ี
 ต�ารวจนครบาลประเวศที่รับ 
 ผิดชอบงานด้านการจราจร  
 และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจี 
 เนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
 จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับ 
 ผิดชอบในการก่อสร้างงาน 
 โยธาของโครงการรถไฟฟ้าฯ 

• พนักงานกลุ่มบริษัท 
 พรีเมียร์เข้าร่วมกว่า 50  
 คน ที่ได้รับข้อมูลด้าน 
 เมล็ดพันธุ์ไม้ วิธีการปรุง 
 ดิน และวิธีการเพาะกล้าไม้

• เกิดการหารือร่วมกันถึง 
 แนวทางแก้ไขผลกระทบที่ 
 เกิดจากการใช้ผิวจราจร 
 เพื่อด�าเนินงานรื้อย้าย 
 ระบบสาธารณูปโภคและ 
 การปิดการจราจรบนถนน 
 ศรีนครินทร์ร่วมกับต�ารวจ 
 จราจรในพื้นที่
• ก�าหนดมาตรการด�าเนิน 
 การร่วมกันเพื่อแก้ไข 
 ปัญหาการจราจรบริเวณ 
 ซอยศรีนครินทร์ 55 และ 
 ซอยศรีนครินทร์ 57
• ก�าหนดมาตรการด�าเนิน 
 การร่วมกันเพื่อแก้ไข 
 ปัญหาการจราจรบริเวณ 
 หน้าศูนย์การค้าซีคอน 
 สแควร์
• หารือกับผู้เกี่ยวข้องใน 
 ด�าเนนิการเพ่ือลดผลกระทบ  
 ด้านสิ่งแวดล้อม
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การด�าเนินงานปี 2561

 คณะท�างานด้านสังคม มีพันธกิจในการปลูกจิตส�านึกด้านการเป็น Active Citizen ให้แก่พนักงาน เพ่ือน�าไปสู่การมีส่วน
ร่วมในการลดความเหล่ือมล�า้ในสังคม โดยปีทีผ่่านมา ได้มีการด�าเนนิกจิกรรมเพ่ือส่งเสรมิการเป็นผูใ้ห้และสงัคมแห่งการแบ่งปันระหว่าง
พนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ และสนับสนุนการด�าเนินงานของสายงานพัฒนาความ
ยั่งยืนในสังคม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินโครงการร้อยพลังการ
ศึกษาและมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

กิจกรรม Apprecia-
tion Week สัปดาห์
แห่งการขอบคุณ

สร้างความร่วมมือเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล�้า
ร่วมกับโครงการร้อย
พลังการศึกษาและ
มูลนิธิยุวพัฒน์

• เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิด 
 การให้ และสร้างสังคมของ 
 การแบ่งปันกบักลุม่บคุลากร  
 outsource ที่ท�าหน้าที่ใน 
 การดูแลความเรียบร้อยของ 
 สถานประกอบการในทุก 
 พื้นที่การด�าเนินการของ 
 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ โดยใช้ 
 ช่วงเวลา Festive Season  
 เดือนมกราคม ในการจัด 
 กิจกรรม ระหว่างวันที่  
 7-11 มกราคม 2562

• เพื่อสร้างโอกาสในการเข้า 
 ถึงการศึกษาและพัฒนา 
 คุณภาพการศึกษาให้กับ 
 เยาวชนที่ขาดแคลนใน 
 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
 ร้อยพลังการศกึษาทีก่ระจาย 
 ตัวอยู่ทั่วประเทศไทย โดย 
 มุ่งเน้นการพัฒนาใน 3  
 ด้านหลัก คือ 
1. การเข้าถึงทุนการศึกษา 
2. การพัฒนาคุณภาพการ 
 เรียนการสอน เพื่อให้การ 
 การเรียนรู้ที่ดีในวิชา 
 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
 และภาษาอังกฤษ และ 
3. การเข้าถึงความรู้ด้านทักษะ 
 ชีวิต

• สร้างการมีส่วนร่วมกับ 
 พนักงานในองค์กรผ่าน 2  
 วิธีการคือ
1. เชิญชวนให้ของขวัญ  
 ของฝากหรือสิ่งของแทน 
 น�้าใจตามความเหมาะ 
 สมในช่วงเทศกาลปีใหม่  
 2562
2. แสดงความขอบคุณด้วย 
 การติดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็น 
 ตัวแทนค�าขอบคุณและให้ 
 ก�าลังใจ บนสื่อ standee  
 ที่ติดตั้งครอบคลุมทุก 
 สถานประกอบการ

1. จัดกจิกรรมระดมทนุจ�าหน่าย 
 สินค้าที่ได้รับการสนับสนุน 
 จากสายธุรกิจให้กับพนักงาน 
 ในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ให้กับ 
 กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและ 
 ภายนอกองค์กร 
2. ร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่า 
 เพื่อโครงการร้อยพลังการ 
 ศึกษา ผ่านการสร้างการรับรู้ 
 และการระดมทุนกับ 
 พนักงานภายในองค์กร

•  พนักงานมีส่วนร่วมในส่วน 
 กิจกรรมด้วยการมอบของ 
 ขวัญให้กับบุคลากร  
 outsource ทั้งเจ้าหน้าที ่
 รักษาความปลอดภัย แม ่
 บ้าน คนสวน รวมถึงช่าง 
 ดูแลอาคาร และมีส่วนร่วม 
 กับกิจกรรมการติด 
 สติ๊กเกอร์แสดงความ 
 ขอบคุณ 
• บุคลากร outsource เกิด 
 ก�าลังใจและมีสัมพันธ์ที่ด ี
 กับพนักงานในองค์กร 
 ครอบคลุมทุกพื้นที่

• พนักงาน และประชาชน 
 ทั่วไปมีส่วนร่วมในการส่ง 
 เสริมให้เกิดทุนการศึกษา 
 และพัฒนาคุณภาพการ 
 ศึกษาด้วยการระดมทุน  
 โดยสามารถสร้างการมีส่วน 
 ร่วมกับกลุ่ทเป้าหมายม 
 จ�านวน 266 คน รวมเป็น 
 เงินจ�านวน 4,759,563.50  
 บาท 
• พนักงานเกิดความตระหนัก 
 และมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
 ปัญหาการศึกษาผ่านกลไก 
 การมีส่วนร่วมทีเ่ป็นรปูธรรม
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คณะท�างานด้านธรรมาภิบาล มีพันธกิจในการส่งเสริม ปลูกฝังเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในองค์กร ก�าหนด
กระบวนการสื่อสารและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน

 โครงการ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

เวิร์คชอปสร้างการมี
ส่วนร่วมลดความ
เหลื่อมล�้าทางสังคม
ด้วยการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล

งานวันต่อต้าน
คอร์รัปชัน  
6 กันยายน 2561

การขยายแนวร่วม
ของภาคเอกชนในการ
ประกอบธุรกิจที่
โปร่งใส

• สร้างการรับรู้และกิจกรรม 
 เวิร์คชอป ลดความเหลื่อม 
 ล�้าทางสังคมด้วยการเสริม 
 สร้างธรรมาภิบาล

• สร้างการมีส่วนร่วมกับ 
 พนักงาน ทุกสายธุรกิจใน 
 การร่วมงานและแสดง 
 เจตนารมณ์การต่อต้าน 
 ทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม 
 บริษัทพรีเมียร์

• เชิญชวนคู่ค้าของกลุ่ม 
 บริษัทพรีเมียร์ร่วมเป็น 
 สมาชิก โครงการแนวร่วม 
 ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
 ในการต่อต้านการทุจริต  
 เพื่อการด�าเนินธุรกิจด้วย 
 ความโปร่งใสและขยาย 
 วงการต่อต้านทุจริต 
 คอร์รัปชันของภาคเอกชน

• สร้างความร่วมมือจัด 
 กิจกรรมเวิร์คชอปในหัวข้อ  
 “ลดความเหลื่อมล�้าทาง 
 สังคมด้วยการเสริมสร้าง 
 ธรรมาภิบาล” กับ   
 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ 
 ภัยแห่งสหประชาชาติ  
 (UNHCR) และ อิเกีย 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• รวมพลังชาวพรีเมียร์ร่วมงาน 
 วันต่อต้านคอร์รัปชัน 6  
 กันยายน 2561 และเข้าร่วม 
 ฟังสัมมนาภายในงานเพื่อ 
 สร้างความตระหนักและการ 
 รบัรูต่้อปัญหาทจุรติคอร์รปัชนั

• ร่วมกับสมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัท 
 ไทย (IOD) จัดงานสัมมนา 
 หารือแนวทางการเข้าร่วม 
 เป็นสมาชิกโครงการแนว 
 ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน 
 ไทยในการต่อต้านการ 
 ทุจริต (Thailand Private  
 Sector Collective Action  
 Coalition Against  
 Corruption (CAC) เมื่อ 
 วันที่ 26 กันยายน

•  มีผูเ้ข้าร่วมงานทัง้สิน้ 23 คน  
•  ได้รับความรู้การด�าเนิน 
 ธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาล  
 คิดเป็น 61.5% 
•  ได้รับทราบและเข้าใจ 
 ปัญหาสังคมในระดับโลก 
 จาก UNHCR คิดเป็น  
 53.8% 
•  ได้รับประโยชน์จาก 
 กิจกรรมเวิร์คชอปเพื่อน�า 
 ไปพัฒนาและปฏิบัติใช้ด้าน 
 ธรรมาภิบาล ในระดับสูง 
 คิดเป็น 30.8% 

• มีพนักงานจากทุกสายธุรกิจ 
 เข้าร่วมงานรวมกว่า 100  
 คน เกิดการรับรู้และเข้าใจ 
 ปัญหาคอร์รัปชัน และพร้อม 
 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ 
 ร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

•  มีตัวแทนจากองค์กรคู่ค้า 
 ของสายธุรกิจต่างๆ เข้า 
 ร่วมจ�านวนกว่า 30 ท่าน 
 จาก 23 องค์กร รวมทั้ง 
 ตัวแทนจากสายธุรกิจใน 
 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จึงมี 
 จ�านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60  
 ท่าน
•  จากนโยบายการผลักดัน 
 ของกลุ่มฯ มีองค์กรคู่ค้าที ่
 ได้การรับรองเกิดขึ้นแล้ว 
 คือ บริษัท ธนพิริยะ จ�ากัด  
 (มหาชน)

รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 • บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 77



การด�าเนินงานปี 2561

 โครงการ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

•  จากแบบประเมินผู้เข้าร่วม  
 “สัมมนาการร่วมประกาศ 
 เจตนารมณ์ต่อต้าน 
 คอร์รัปชั่น” พบว่า 78%  
 ของผู้เข้าร่วมมีความพึง 
 พอใจและเห็นด้วยกับการ 
 ต่อต้านคอร์รัปชัน และ  
 73% มีความตั้งใจที่จะ 
 แสดงเจตนารมณ์หลังเข้า 
 ร่วมงาน

คณะท�างานด้านอยู่ดีมีสุข มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพดีขึ้นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพทางการ
เงิน กระตุ้นให้พนักงานมีความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างครบถ้วน นอกจากนี้คณะท�างานยังตั้งเป้าหมายให้พนักงานสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ทั้งในด้านการจัดการหนี้สิน และด้านการลงทุนให้สินทรัพย์งอกเงยอย่างยั่งยืน เป็นต้น

 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

โครงการวันสุขภาพ
กับมุมสุขภาพ 

โครงการชีวิต
ออกแบบได้ด้วยการ
วางแผนด้านการเงิน

• เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที ่
 ดี เกิดพฤติกรรมการรับ 
 ประทานอาหารทีมี่ประโยชน์ 
 ในปริมาณที่เหมาะสม
• เพื่อช่วยให้พนักงาน 
 สามารถลดค่าใช้จ่ายทาง 
 ด้านการรักษาพยาบาล และ 
 ค่าใช้จ่ายด้านอาหารลงได้

• เพื่อให้ความรู้และเครื่องมือ 
 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
 ทางการเงิน โดยมุ่งเน้น 
 การบริหารจัดการทางการ 
 เงินอย่างถูกต้อง รวมถึง 
 การวางแผนภาษี การออม  
 การลงทุน และความเสี่ยง 
 ต่างๆ

• จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์  
 ระหว่างเดือนพฤษภาคม  
 – กรกฎาคม 2562

• จัดงานสัมมนาโดยกูรูด้าน 
 การเงิน การลงทุน และ 
 การประกันภัย ในพื้นที่ 
 เชียงใหม่ กบินทร์บุรี และ 
 กระบี่ (รายาวดี) และที่ 
 กรุงเทพฯ เพื่อให้พนักงาน 
 ได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึง  
 ตลอดเดือน สงิหาคม 2561

• พนักงานได้ทานข้าวกล้อง 
 และผักสดที่มีประโยชน์ต่อ 
 ร่างกายในปรมิาณทีเ่หมาสม
• พนักงานสามารถลดค่าใช ้
 จ่ายทางด้านการรักษา 
 พยาบาลจากการทาน 
 อาหารที่ไม่มีประโยชน์

•  พนักงานมีความรู้ ความ 
 เข้าใจ และมีความมั่นคง 
 ทางการเงินเพิ่มขึ้น
• พนักงานมีความเข้าใจใน 
 การวางแผนภาษี การออม  
 การลงทุน และความเสี่ยง 
 ต่างๆ ในด้านการเงินที ่
 เกี่ยวข้องกับตนเองมากขึ้น
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รู้รอบด้าน  
เรื่องประกันภัย

โครงการวางแผน
ทางการเงินก่อน
เกษียณอายุ

• สร้างทัศนคติที่ดีต่อการ 
 ออมและการลงทุนเพื่อ 
 วางแผนและจัดการด้าน 
 การเงินอย่างถูกต้อง  
 สามารถน�าไปใช้ให้เหน็ผลได้

• เพื่อให้พนักงานมีความรู้  
 ความเข้าใจเรื่องการประกัน 
 ภัย ประเภทต่างๆ ที ่
 เกี่ยวข้องในชีวิต เช่น การ 
 ประกันภัยรถยนต์ การ 
 ประกันอุบัติเหตุ การ 
 ประกันสุขภาพ การประกัน 
 อัคคีภัย การประกันเดิน 
 ทาง และการประกันชีวิต
• เพื่อให้พนักงานทราบวิธ ี
 การ ขั้นตอน และปฏิบัติได้ 
 ถูกต้อง กรณีที่เกิดความ 
 เสียหายขึ้น ในกรณีต้อง 
 เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 ให้ได้รับถูกต้อง ตาม 
 เงื่อนไข ในเวลาอันรวดเร็ว

• เพื่อเรียนรู้กระบวนการ 
 วางแผนทางการเงิน เพื่อให ้
 บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในช่วง 
 เกษียณอายุ
• เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึง 
 ความส�าคัญของการวางแผน 
 ทางการเงินเพื่อการเกษียณ 
 อายุ
• เพื่อรับรู้สิทธิประโยชน์ของ 
 แหล่งเงินออมเพื่อการ 
 เกษียณอายุต่างๆ เช่น  
 กองทุนประกันสังคม  
 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

•  จัดงานสัมมนาให้ความรู ้
 กับพนักงานในเดือน 
 สิงหาคม 2561 โดย 
 ครอบคลุมทกุพ้ืนทีส่ายธรุกจิ

• จัดงานสัมมนาการวางแผน 
 ทางการเงินโดยคุณชยุต  
 ปรญิญาธนกลุ นกัเศรษฐศาสตร์  
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห ์
 และการลงทุน ในเดือน 
 ตุลาคม 2561

• พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อ 
 การออมและการลงทุน 
 สามารถน�าไปใช้บริหาร 
 จัดการด้านการเงินอย่าง 
 ถูกต้องอย่างเป็นรูปธรรม

•  พนักงานมีความรู้ ความ 
 เข้าใจเรื่องการประกันภัย  
 ในประเภทต่างๆมากขึ้น
•  พนักงานสามารถวางแผน 
 การท�าประกันให้เหมาะสม 
 กับความต้องการและเกิด 
 ประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน
•  พนักงานทราบวิธีการ และ 
 ปฏิบัติได้ถูกต้อง กรณีเกิด 
 ความเสียหาย หรือเจ็บป่วย

• พนักงานทราบถึงแนวทาง 
 และวิธีการวางแผนการเงิน 
 เพื่อเตรียมเกษียณอายุ
• พนักงานสามารถตรวจสอบ 
 สถานะการเงินของตนเองได้
• พนักงานได้ทราบถึงสิทธ ิ
 ประโยชน์ของแหล่งเงินออม 
 เพื่อการเกษียณอายุ
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สร้างคุณค่าเพ่ือสังคมยั่งยืน
(สังคมภายนอก)
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ส่งมอบคุณค่า
อย่างการดูแล

 จากวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารระดับสูงในการพัฒนา
ศกัยภาพของ “คน” โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิโอกาสทางการ
ศึกษาแก่เยาวชนและยกระดับการศึกษา รวมถึงพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ให้สถานศกึษาในชมุชนทีอ่ยูร่่วมกนั ผลติบคุลากรให้ตรงกบั
ความต้องการของภาคธุรกิจจัดจ�าหน่ายและบริการโดยใช้ความ
สามารถ ความเชีย่วชาญขององค์กร สนบัสนนุให้โอกาสเรยีนรู ้ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ
กบัสถาบนัอาชวีศกึษากรงุเทพมหานคร วทิยาลัยพณชิยการบางนา  
ด้วยการตกลงท�าความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการจัดการ
เรยีนการสอนระบบทวภิาคี หลักสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
(ปวส) สาขาการตลาด เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันบริษัท ได้
ก�าหนดแผนการพัฒนาหลักสูตร โดยการจัดท�าโครงการบริษัท
จ�าลอง, โครงการงานวิจัยด้านการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ, โครงการนักขายมือใหม่ เป็นต้น

 ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการและยังเป็นการเพ่ิมยอดขาย ขยายฐาน
ลูกค้าให้กับบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

 นอกจากโครงการร่วมพัฒนาการศึกษาในระบบทวิภาคีแล้วบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) ยังตระหนักเห็นความ
ส�าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการเพื่อแนะน�าอาชีพและองค์ความรู้ ประสบการณ์ ให้กับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปีที่ 2 และคณะอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด จ�านวนกว่า 100 คน เข้ารับการศึกษา
ดูงานและฟังบรรยายในหวัข้อ การโฆษณาและการส่งเสรมิการขาย โดยวทิยากรทีมี่ความเชีย่วชาญของบรษิทัทัง้ 2 ท่าน คุณสทุศิา คล้าย
เกตุ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโสและคุณวิศว ว่องไพฑูรย์ ผู้จัดการฝ่ายขายโมเดินเทรด บรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามนักศึกษา
ในวันดังกล่าว

โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบทวิภาคี
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โครงการ CSR-DIW Continuous ปีที่ 2
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดประโยชน์ระหว่างองค์กรและสังคม

2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ท�าร่วมกันกับโรงเรียนและชุมชน

3. เพื่อให้ความรู้เรื่องการปลูกเห็ด

แนวคิดในเรื่องของ CSR หรือความยั่งยืน
บริษัทฯมีโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนจึงได้ร่วมกับโรงเรียนและ

ชุมชนเพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงโรงเรือนส�าหรับการเพาะเห็ดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว

แนวทางในการด�าเนินการหรือแนวทางในการปฏิบัติ
หลังจากที่ทางบริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

แล้วนัน้บรษิทัฯได้ท�าการอบรมให้ความรูเ้รือ่งการปลกูเหด็ให้กบันกัเรยีนโรงเรยีนวดัโคธาราม และซ่อมแซมปรบัปรงุโรงเรอืนส�าหรบัเพาะ
เห็ดมีหัวเชื้อส�าหรับเพาะเห็ดอย่างน้อย 700 ก้อน

แนวทางในการด�าเนินการหรือแนวทางในการปฏิบัติ
การปรับเปลี่ยนหัวเผาไหม้ที่เหมาะสมกับ Wood Pallet ซึ่งใช้แล้วได้ผลดีมาก

เป้าหมาย (KPI)
1) ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด 1 โรง

2) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกเห็ดชนิดต่างๆอย่างน้อย 1 ครั้ง

3) ลดรายจ่ายค่าอาหารกลางวันอย่างน้อย 500 บาท/1มื้อ

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI)
1) โรงเรือนมีสภาพเหมาะส�าหรับการเพาะเห็ด

2) นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกเห็ดชนิดต่างๆ

3) นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ และลดรายจ่ายค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน

รูปภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง

การอบรมให้ความรู้โครงการ CSR-DIW โรงเรียนและพนักงานของบริษัทได้ท�าการซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรือนส�าหรับการเพาะเห็ด
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โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ทางโรงเรียนได้น�าเห็ดนางฟา้ที่ปลูกได้มาท�าเป็นอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียน

 งานรับรางวัล CSR-DIW 2018 เมื่อ 17 สิงหาคม 2561 ณ สโมสรทหารบก

  บริษัทฯได้ท�าการอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกเห็ดให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคธาราม
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โครงการ “คอมพิวเตอร์เพ่ือน้อง”
หลักการและเหตุผล : โครงการ “คอมพิวเตอร์เพ่ือน้อง”

บริษัท พี.เอม.ฟูด จ�ากัด (PMF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้น�านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) ไปก�าหนดเป็นกลยุทธ์ของบริษัทในแต่ละปี โดยพิจารณาโครงการต่างๆ จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อมาจัด
ท�าโครงการตามแนวทาง CSR – DIW Continuous ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีหลกัที ่พี.เอม.ฟูด เลือกมาด�าเนนิ
การก็คือชุมชน โดยร่วมกับชุมชนจัดท�าโครงการ “โรงอาหารเพื่อน้อง” ตามความสามารถหลัก (Core Competency) ของ พี.เอม.ฟูด 
ทักษะการบริหารจัดการสุขลักษณะด้านการผลิตอาหาร โดยในการท�าโครงการโรงอาหารเพื่อน้องมากว่า 5 ปี ได้สนับสนุนโรงเรียนใน
ละแวกชุมชนที่พนักงานของบริษัทอาศัยอยู่ 10 โรงเรียน และได้ด�าเนินการเกือบครบทุกโรงเรียน ในปี 2561 จากการที่ได้ประชุมสาน
เสวนากับชุมชนสรุปความต้องการที่อยากได้รับการสนับสนุนของโรงเรียนคือการสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ บริษัทจึงท�า
โครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพ่ือให้คณะคร ูนกัเรยีน ได้เข้าถงึ สือ่การเรยีนการสอน ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และสือ่การเรยีนการสอนทางอินเทอร์เนต็

2. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนนอกเหนือจากต�าราเรียน

3. เพื่อให้คณะครู นักเรียน สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนไดในหลายช่องทาง

แนวทางการด�าเนินโครงการ
• พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในชุมชนที่พนักงานของบริษัทอาศัยอยู่ ปีละ 2 โรงเรียน โดยให้พนักงานน�าเสนอโรงเรียนเข้า 

   มา และมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนพนักงานร่วมส�ารวจโรงเรียนและท�าการคัดเลือก

• จัดสรรงบประมาณ โรงเรียนละ 100,000 บาท รวมปีละ 200,000 บาท

โดยในปี 2561 ได้จัดท�าโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนคลองอุดมและโรงเรียนบ้านกระเดียง ซึ่ง
นอกจากการสานเสวนากบัคณะกรรมการศกึษาของโรงเรยีนเพ่ือพิจารณาความต้องการของโรงเรยีนแล้ว ยงัได้รบัความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงานทั้ง อบต. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน / Supplier / พนักงาน และได้ท�าการส่งมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับทั้ง 2 
โรงเรียน 
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การพัฒนา
ความยั่งยืนทางสังคม

 การพัฒนาสงัคมภายนอกองค์กรถอืเป็นการด�าเนนิงานทีส่�าคัญไม่น้อยไปกว่าการด�าเนนิธรุกจิ เนือ่งจากปัญหาทางสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ถือเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจเป็นไปได้อย่างล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพเท่า
ที่ควร สายธุรกิจในภายใต้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้มีการสนับสนุนและด�าเนินงานร่วมกับสายงานพัฒนาความยั่งยืนทางสังคมมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมในบริบทต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกันยกระดับให้ผู้มีส่วนได้เสียในสังคมภายนอกองค์กร สามารถเติบโต
ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ผ่านการด�าเนินงานร่วมกันภาคีจ�านวนมาก โดยครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆ ดังนี้

ปัญหาความเหลื่อมล�้า
 ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผู้พิการ ไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชวิีตทีดี่ขึน้ ผ่านการสนบัสนนุและด�าเนนิงานร่วมกบัภาคีทีมี่ความรูค้วามเชีย่วชาญในแต่ละประเด็น เพ่ือให้สามารถลดปัญหาความเหล่ือม
ล�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาเด็กขาดโภชนาการ 
 เพื่อสง่เสริมให้เด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่ห่างไกลได้มีโอกาสรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
 ทีเ่ป็นปัญหาทีส่�าคัญอีกปัญหาหนึง่ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการด�าเนนิงานร่วมกบัภาคี เพ่ือพัฒนาแผนงานและด�าเนนิงาน
ทั้งในเชิงแก้ไขและในเชิงป้องกัน

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 ผ่านการด�าเนินงานร่วมกับภาคีในหลากหลายภาคส่วน เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมในพ้ืนทีเ่ป้าหมายได้ ทัง้ใน
เชิงการฟื้นฟูและเชิงอนุรักษ์
 โดยสายงานพัฒนาความยัง่ยนืทางสงัคม ได้มีการด�าเนนิงานทัง้ในรปูแบบของมูลนธิแิละโครงการต่างๆ และมีผลการด�าเนนิ
งานดังนี้
 • มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยนอกเหนือจากนี้ ยังได้มีการด�าเนินโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์อีก 2 โครงการหลัก ได้แก่
  • ร้านปันกัน 
  • โครงการ Food4Good 
 • มูลนิธิเพื่อคนไทย 
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บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
PREMIER MARKETING PUBLIC CO., LTD.  

1	บริษัทได้รับผลการประเมินจากการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย โดยการสนบัสนนุของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ โดยมีผลคะแนน
อยู่ในระดับ “ดีมาก” ที่คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-90 คะแนน

1	บรษิทัได้รบัการประกาศรายชือ่ Thailand Sustainability Investment 
หรอืรายชือ่ “หุน้ยัง่ยนื” ประจ�าปี 2561 จากตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย

1	บรษิทัได้รบัรางวลัเกยีรตยิศแห่งความส�าเรจ็ (SET Award of Honor) 
ประเภทดีเด่น ทีมี่ความเป็นเลศิด้านผลการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง ปี 
2559 – 2561

ผลการด�าเนินงาน
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ปี 2561
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บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
PREMIER CANNING INDUSTRY CO.,LTD

1	บริษัทยังคงได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบ        
สีเขียว (Green System) เพ่ือรับรองว่ามีการบริหารจัดการ                    
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีการติดตามประเมินผล ทบทวน
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม

1	บรษิทัได้รบัรางวลัเกยีรตยิศ CSR-DIW Continuous Award 2018 
มาตรฐานความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม

บริษัท พี. เอม.ฟูด จ�ากัด - บริษัทย่อย 
P.M. FOOD CO., LTD - A SUBSIDIARY

1	บริษัทได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2561 สถานประกอบการขนาด
กลาง

1	บริษัทได้รับรางวัล CSR - DIW Continuous ซึ่งเป็นการรับรางวัล
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
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สรุปผลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจ�าปี 2561

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

 *G4-EC1 รายได้จากการขายและบริการ ล้านบาท 4,082.10 4,339.90 4,499.69
  ก�าไรส�าหรับปีไ2559 ล้านบาท 345.11 501.57 364.69
  เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ล้านบาท 365 563 388.86
  ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน ล้านบาท 429 483 687.72
  ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการ ล้านบาท 111 42 95.87
  ท้องถิ่น เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบ�ารุง
  ท้องถิ่น ภาษีโรงเรียน หรืออื่นๆ โปรดระบุ 

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

 *G4-EC3 อัตราเงินสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุน
  ส�ารองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงาน 
  (ร้อยละของฐานเงินเดือน)  หมำยเหตุ* กรณีไม่มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ระบุ  ( - )

  - อายุงาน ไม่เกิน 7 ป ี ร้อยละ 5,3 5,3 5,3
  - อายุงาน  7 ปีขึ้นไป ร้อยละ 8,6,5,3 8,6,5,3 8,6,5,3
  - อายุงาน ……….. ปีขึ้นไป ร้อยละ - - -

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

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

 *G4-EC4 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 G4-EC9 ร้อยละของผู้ส่งมอบในท้องถิ่น ร้อยละ 31.82 31.82 52.58
  (Supplier /Service/Outsource) 
  (รัศมี 5 กิโลเมตร หรือภายในจังหวัด) 

 G4-EC9 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 G4-EC6 ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป ร้อยละ 22.50 22.50 34.07
  ที่มาจากคนในท้องถิ่น (รัศมี 5 กิโลเมตร 
  หรือภายในจังหวัด) 

 G4-EC6 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2559 2560 2561
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

 G4-LA10 จ�านวนพนักงานรวม   คน    
  - พนักงานประจ�า  คน 1,191 1,245 1,926
  - พนักงานชั่วคราว  คน 0 0 0
  จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามเพศ  คน    
  - ชาย  คน 434 412 558
  - หญิง  คน 757 833 1,368
  จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามระดับพนักงาน  คน    
  - ระดับปฏิบัติการ  คน 848 895 1,584
  - ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ  คน 282 286 282
  ระดับผู้จัดการ  คน 61 64 60

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

 G4-LA1 ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ      
  - ใน 5 ปี   (ช่วงอายุ 55-60 ปี) ร้อยละ 2.02  5.94 5.82 
  - ใน 10 ปี  (ช่วงอายุ 50-60 ปี) ร้อยละ 12.10   18.71 15.01
   อัตราการลาออก (Turn Over Rate) ร้อยละ 21.97 10.28 12.15

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

 G4-LA3 อัตราการกลับมาท�างานหลังจากการลาคลอด ร้อยละ 100 100 100

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

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

 G4-LA5 : ข้อมูลจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 G4-LA6 อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน (IR) รายต่อชั่วโมง 0 4 15
   การท�างาน 
  อัตราการเกิดโรคจากการท�างาน (ODR) รายต่อชั่วโมง 0 0 0
   การท�างาน 
  อตัราการเกดิอุบตัเิหตจุนถงึขัน้หยดุงาน (LDR)  รายต่อชัว่โมง
   การท�างาน 0 1 3

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2559 2560 2561
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 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2559 2560 2561

  อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่วย รายต่อชั่วโมง 0 2 0
  จากการท�างาน (AR) การท�างาน
  จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการท�างาน  คน 0 0 0

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

 G4-LA9 ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี  ชั่วโมงต่อคน  21.53 10.13 11.10
   ต่อป ี

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

 G4-SO4 ร้อยละของพนักงานทีผ่่านการฝึกอบรมนโยบาย  ร้อยละ 100 100 100
  และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  ในองค์กร 

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

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

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

 G4-PR5 ผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า   ร้อยละ 88.5 85.40 75.9

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

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

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

 *G4-EN3 ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล MJ    
  1. น�า้มันดีเซล   MJ 17,855,789 10,908,628 8,947,378
  2. LPG  MJ 45,960,000 43,222,000 56,304,000

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

 G4-EN3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า kWh    
   ปริมาณการใช้ไฟฟ้า   kWh 7,824,678 7,940,162 8,731,981

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

 G4-EN8 ปริมาณการใช้น�า้จ�าแนกตามแหล่งน�า้ m3    
   น�า้ประปา m3 239,458 206,678 222,467

 G4-EN8 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 G4-EN15 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง :  (ดีเซล) 48,353.48 29,540.56 24,229,499.62
  Scope 1 (ton CO2e)  ได้แก่ การเผาไหม้ ton CO2e
  เชื้อเพลิงฟอสซิล (LPG ดีเซล)
  (ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซลิ x factor LPG (LPG) 2,849.52 2,679.76 3,490.85
  0.062 ดีเซล 2.708 / 1000) ton CO2e 

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

 G4-EN16 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่าน ton CO2e 4,389.64 4,454.43 4,898.64
  การใช้ไฟฟ้า : Scope 2 (ton CO2e)  
  การใช้ไฟฟ้าไม่รวมโซล่าร์เซลล์ (ปริมาณ
  การใช้ไฟฟ้า x 0.561/ 1000)  

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

 G4-EN22 ปริมาณน�า้ทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน  m3 52,828 147,502 152,888

 G4-EN22 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 G4-EN23 ปริมาณของเสีย  ton    
   ของเสียอันตราย   ton 0.78 2.56 2.42
   ของเสียไม่อันตราย  ton 56.1 170.8 197.6

 G4-EN23 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2559 2560 2561
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 G4-EN24 จ�านวนครั้งของการรั่วไหลของสารเคม/ีน�า้มนั/ ครัง้ 0 0 0
  น�า้ทิง้/ของเสยี ทีมี่นยัส�าคัญ (เหตทุีก่่อให้เกดิ
  ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชุมชน และ
  ทรัพยากรธรรมชาติ) 

 G4-EN24 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 G4-EN31 ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้อง
  สิ่งแวดล้อม  ล้านบาท    
   1. ค่าก�าจัด และบ�าบัดของเสีย  ล้านบาท 0.009 0.5417 0.4814
   2. ค่าการจัดท�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ล้านบาท - 0.40 0.56
      (รวมค่าวิจัยศึกษาพัฒนา) 

 G4-EN31 : ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 GRI ข้อมูลการด�าเนินงาน หน่วย
  ปี

    2559 2560 2561
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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 24-26
 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 52, 102
 G4-11 Percentage of total employees covered by collective  52, 102
  bargaining agreements 
 G4-12 Description of the organization’s supply chain 29, 85-98
 G4-13 Significant changes during the reporting period regarding  11-18, 20-22,
  the organization’s size, structure, ownership, or its supply chain 99-100

 COMMITMENTS TO EXTERNAL INITIATIVES

 G4-14 Explanation of whether and how the precautionary approach or  24-26
  principle is addressed by the organization 
 G4-15 List of externally developed economic, environmental and social charters,  85-98
  principles, or other initiatives to which the organization subscribes or 
  which it endorses 
 G4-16 Memberships of associations (such as industry associations) and  85-98
  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, 20
 G4-18 Details on report content and aspect boundaries 29
 G4-19 All material Aspects identified in the process for defining report content 24-26
 G4-20 Aspect Boundary within the organization 24-26
 G4-21 Aspect Boundary outside the organization 24-26
 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 24-26
 G4-25 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 26
 G4-26 Organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency  29, 24-26,
  of engagement by type and by stakeholder group, and an indication of  85-98
  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  24-26
  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 23, 27-28
 G4-29 Date of most recent previous report (if any) -
 G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) -
 G4-32 GRI Content Index 106-116
 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  20-22
  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  20-22
  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, 20-22
  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  24-26
  governance body on economic, environmental and social topics 
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 G4-38 Composition of the highest governance body and its committees  24-26,
  by : -Executive or non-executive -Independence -Tenure on the  85-98
  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  24-26,
  executive officer (and, if so, his or her function within the organization’s  85-98
  management and the reasons for this arrangement) 
 G4-40 Nomination and selection processes for the highest governance body  67-79
  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  20-22
  interest are avoided and managed 
 G4-42 Highest governance body’s role in setting purpose, values, and strategy 20-22
 G4-43 Highest governance body’s competencies 20-22
 G4-44 Highest governance body’s performance evaluation -
 G4-45 Highest governance body’s role in the identification and management of  24-26
  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  24-26
  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  20-22, 7
  organization’s sustainability report and ensures that all material Aspects 
  are covered 
 G4-49 Process for communicating critical concerns to the highest  7
  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  11-14
  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  85-98
  norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics 
 G4-57 Internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and  20-22
  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  20-22
  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 7

 CATEGORY : ECONOMIC

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 7

 ASPECT : ECONOMIC PERFORMANCE

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 7
 G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 101
 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 101
 G4-EC4 Financial assistance received from government 101

 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  101
  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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 ASPECT : PROCUREMENT PRACTICES

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation 101

 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 104
 G4-EN4 Energy consumption outside of the organization -
 G4-EN5 Energy intensity ratio for the organization -
 G4-EN6 Reduction of energy consumption 37-41
 G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services -

 ASPECT : WATER

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-EN8 Total water withdrawal by source 104
 G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water -
 G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 41

 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) 104
 G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 104

 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE
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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 37-41
 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 104
 G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 104
 G4-EN24 Total number and volume of significant spills 105
 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  23, 37-41
  services 
 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 105

 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-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  102
  by age group, gender, and region 
 G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to  102
  temporary or part-time employees, by significant locations of operations 
 G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 102

 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  102
  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,  64-66, 103
  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 64-66, 102-103
 G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions 11-14, 64-66

 ASPECT : TRAINING AND EDUCATION

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-LA9 Average hours of training per year per employee, by gender,  51-58, 103
  and by employee category 
 G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the  51-58, 102
  continued employability of employees and assist them in managing 
  career endings 

 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE
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 G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and  51-58, 103
  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  54-58, 102
  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  54-58, 103 
  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  

 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE
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 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  51-63
  engagement, impact assessments, and development programs 

 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE
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 G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on  51-63
  local communities 

 ASPECT : ANTI-CORRUPTION

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-SO3 Total number and percentage and of operations assessed for risks  11-18
  related to corruption and the significant risks identified 
 G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 11-18
 G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken -

 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,  103
  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  43-45
  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 

 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE
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 ASPECT : PRODUCT AND SERVICE LABELING

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach -
 G4-PR3 Type of product and service information required by the organization’s  43-45
  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 45, 103

 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  103
  regulations concerning the provision and use of products and services 

 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS SD PAGE
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