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สารจากคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
มแีนวคดิในการด�าเนนิธุรกจิด้วยการสร้างความสมดลุระหว่าง
ความก้าวหน้าในการด�าเนนิธุรกจิ ท่ีค�านงึถงึผลกระทบท่ีจะเกดิ
ขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ยึดถือการยกระดับคุณภาพสังคม 
พร้อมกับการมีผลประกอบการท่ีดี อีกท้ังการพัฒนาระบบ
นเิวศทางสงัคมและส่ิงแวดล้อมให้มคีณุภาพเติบโตไปพร้อมกบั
ธุรกจิ พนกังานและสงัคม ภายใต้แนวคดิ “ความส�าเรจ็ร่วมกนั
อย่างย่ังยืน” (Harmonious Alignment of Success) เป็น
แนวคิดท่ีใช้ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ท่ีได้       
ส่งต่อผ่านคุณค่าหลักขององค์กร (Core Values) มาอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 42 ปี 



       

	 ในอีกด้านหนึง่ของการสร้างความสมดุลทีอ่งค์กร	 ได้ให้
ความส�าคัญกบัการดูแลสงัคมรอบข้างและสิง่แวดล้อมให้เกดิความ
ยัง่ยนืร่วมกนัไปด้วย	โดยพนกังานของบรษิทัได้เข้าร่วมคณะท�างาน
คุณค่าหลกัด้านต่าง	ๆ 	นอกจากนีแ้ล้วพนกังานยงัเข้าไปมีส่วนร่วม
ในด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	ผ่านกจิกรรมของ
มูลนิธิในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	ที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมด้านการ
ศกึษาของมูลนธิยิวุพัฒน์	กจิกรรมส่งเสรมิสงัคมของมูลนธิเิพ่ือคน
ไทย	และกจิกรรมด้านอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมของมูลนธิเิอ็นไลฟ์	อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี

	 ในนามคณะกรรมการบรษิทั	พรเีมียร์	มาร์เกต็ติง้	จ�ากดั	
(มหาชน)	 ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 ที่ได้
ร่วมกนัสนบัสนนุให้ผลการด�าเนนิงานของบรษิทั	พรเีมียร์	มาร์เกต็
ติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ในปีที่ผ่านมาบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	และ
ขอให้มีความเชือ่ม่ันว่า	บรษิทัจะยงัคงด�าเนนิธรุกจิต่อไปในอนาคต
ให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน	 บนความสมดุลทั้งด้าน
ธุรกิจ	พนักงานและสังคมสืบไป

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

	 ปี2562	 องค์กรยังคงมุ่งม่ันในการพัฒนาธุรกิจเพ่ือ
ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง	 ภายใต้การบูรณาการความยั่งยืนสู่
กลยุทธ์ในแต่ละด้าน(ESG)	 เพ่ือขับเคลื่อนผ่านแผนงาน	 และ
โครงการต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ด้วยการน�าคุณค่า
หลกัองค์กร	5	ประการ	สร้างความยัง่ยนืในด้านความคิดสร้างสรรค์	
(Creativity)	 เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า									
เพ่ือยกระดับคุณภาพ	(Quality)	สนิค้าและบรกิาร	ผ่านกระบวนการ
รว่มคดิรว่มสรา้ง	(Collaboration)	จากผูม้สีว่นได้เสียทกุฝา่ยด้วย
ความเป็นธรรมและโปร่งใส	 (Moral	&	Ethics)	 สามารถควบคุม	
ตรวจสอบได้	 โดยเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบอย่างมีความรับผิด
ชอบ	ผ่านขบวนการผลติทีมี่การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด	การ
บริหารสินค้าคงเหลือและการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้น
ตอน	สนบัสนนุด้วยการพัฒนาขัน้ตอนการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง	
เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน	 ตลอดจนสร้าง
การได้ประโยชน์ร่วมกัน	 (Mutual	 benefits)	 ความพึงพอใจและ
ความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน	
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วิสัยทัศน์
VISION
 มุ่งมั่นในการเป็นผู้น�าด้านธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค
บรโิภคท่ีมคีณุประโยชนแ์ละสามารถสรา้งคณุคา่ดว้ยการยึดถอื
คุณค่าหลัก 5 ประการ เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ 
พนักงาน และสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน

พันธกิจหลัก
VISION
3 น�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพ โดยมี
ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง

3 สนบัสนนุแนวคดิสรา้งสรรคแ์ละผลักดนัใหเ้กดิการพฒันา
ในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

3 ด�าเนนิงานโดยค�านงึถงึผลลพัธ์ท่ีเปน็ประโยชนต์อ่ผูม้สีว่น
ได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

3 ส่งเสริมการผสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน        
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด�าเนินธุรกิจ ส่งเสริมความ
มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิถีแบบคนไทย ตลอดจนมีความ         
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

คุณค่าหลักองค์กร 5 ประการ
5 CORE VALUES 

การมีความคิด
สร้างสรรค์ 

การใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมต่างๆ 
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด�าเนินงาน ทั้งในบริบทของการด�าเนินธุรกิจและ

การพัฒนาสังคม

การมีคุณธรรม
จริยธรรม

การไม่ก่อผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง โดยค�านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ จรรยาบรรณ ด�าเนินงานด้วยความเป็นธรรม
กับผู้มีส่วนได้เสีย โปร่งใส ไม่ทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริม

ให้เกิดความดีและการช่วยเหลือ
แบ่งปันกันในสังคม

การได้
ประโยชน์ร่วมกัน

การสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
การสร้างรายได้/เพิ่มผลก�าไร การเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะที่จ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการรักษาหรือ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 

เป็นต้น

การน�าส่งสินค้า/
บริการที่มีคุณภาพ 

ว่าด้วยการด�าเนินงานโดยยึดถือคุณภาพไว้เป็นที่ตั้ง 
กล่าวคือ การที่พนักงานมีทักษะและทัศนคติที่จ�าเป็น

และสอดคล้องกับการด�าเนินงานในห่วงโซ่คุณค่า
ได้อย่างมีคุณภาพ ไปจนถึงน�าส่งสินค้า/บริการที่มี

คุณภาพให้กับกลุ่มผู้บริโภคต่อไป

การร่วมคิด
ร่วมสร้าง 

การพัฒนาธุรกิจและระบบนิเวศทางสังคมจ�าเป็นต้องใช้
ทรัพยากรที่มีความหลากหลาย ทั้งในเชิงทุนทรัพย์และ
ทักษะความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน การร่วมคิดร่วม
สร้างหรือการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
ต่างๆ สามารถการด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็น
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่จะสามารถด�าเนินงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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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%

PM

PCI
100%

PFP
100%

PMSE
100%
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ธุรกิจ
ของบริษัท

	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบ
ธรุกจิจัดจ�าหน่ายและเป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าอุปโภคและบรโิภค	
ซ่ึงแบ่งได้เป็น	 5	 กลุ่มผลิตภัณฑ์	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียว	
ผลติภัณฑ์อาหารและเครือ่งด่ืม	ผลติภัณฑ์ลกูอม	ผลติภัณฑ์ยาและ
อาหารเสรมิ	ผลติภัณฑ์ของใช้ส่วนตวัและของใช้ในครวัเรอืน	โดยสนิค้า
ทีบ่รษิทัจัดจ�าหน่ายเป็นการจ�าหน่ายในประเทศทัง้หมด	 ผ่านช่องทาง							
การจัดจ�าหน่ายต่างๆ	ทัง้ช่องทางการจ�าหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่	
(Modern	Trade)	ช่องทางร้านค้าแบบด้ังเดิม	(Traditional	Trade)	
และรถขายเงินสด	 (Cash	 Van)	 โดยมีร้านค้ากว่า	 60,000	 แห่ง							
ทั่วประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท	และการจัดจ�าหน่ายใน
ต่างประเทศส�าหรับผลิตภัณฑ์	“ปลาสวรรค์ทาโร”

	 ในปัจจุบันบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 4	 แห่ง	 คือ	
บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด	(PMF)	บริษัท	พรีเมียร์	แคนนิ่งอินดัสตรี้	
จ�ากัด	(PCI)	บริษัท	พรีเมียร์	โฟรเซ่น	โพรดักส์	จ�ากัด	(PFP)	และ
บริษัท	 พีเอ็มเอสอี	 จ�ากัด	 (PMSE)	 	 ซ่ึงบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน									
ร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วในแต่ละบริษัท	
บริษัทย่อยทั้ง	4	แห่ง	ประกอบธุรกิจดังนี้

 1.	 บริษัท	 พี.เอม.ฟูด	 จ�ากัด	 (PMF)	 ผลิตและ
จ�าหน่ายสินค้าประเภทปลาเส้นและปลาแผ่น	 ที่รู ้จักกันในชื่อ			
“ปลาสวรรค์ทาโร”	ผลิตภัณฑ์ของ	PMF	มีการจ�าหน่ายทั้งใน
และต่างประเทศ	และได้มอบหมายให้บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	
จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้จัดจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว

 2.	 บริษัท	พรีเมียร์	แคนนิ่ง	อินดัสตรี้	จ�ากัด	(PCI)  
ผลิตแปรรูป	 และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารส�าเร็จรูปปลาทูน่า
ส�าหรับผู้บริโภค	 อาหารสัตว์เล้ียงจากวัตถุดิบที่ได้จากทะเล	 เช่น	
ปลาทูน่า	ตลอดจนวัตถุดิบจากฟาร์มเล้ียง	เช่น	สัตว์ปีก	สัตว์บก	
บรรจุในถุง	 (Pouch)	 บรรจุกระป๋อง	 (Canned)	 และบรรจุใน								
Plastic	Cup	โดยส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ	เช่น	ในทวีป
เอเชีย	 ยุโรป	 อเมริกา	 ตะวันออกกลาง	 และประเทศออสเตรเลีย	
เป็นต้น	นอกจากนีย้งัประกอบธรุกจิผลิตและจ�าหน่ายสนิค้าภายใต้
เครือ่งหมายการค้า	“คิงส์	คิทเช่น”	ได้แก่	ซอสมะเขอืเทศ	ซอสพรกิ	
ซอสสาหร่าย	ซอสพรกิไทยด�า	รวมทัง้การผลิตและจ�าหน่ายอาหาร
สตัว์เลีย้งภายใต้เครือ่งหมายการค้า	“แอทลาส”	(Atlas)	โดยมีการ
จ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ	

	 3.	 บรษัิท	พรเีมยีร์	โฟรเซ่น	โพรดกัส์	จ�ากัด	(PFP)	
ผลิตอาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง	 โดยผลิตตามค�าสั่งซ้ือของลูกค้า	
นอกจากนี้	 บริษัทยังให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น								
รวมทั้งยังมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ	 เพ่ือเพ่ิมรายได้และ											
ผลตอบแทน	 นอกจากนี้ยังได้ให้เช่าพ้ืนที่กับบริษัท	 มีวนา	 จ�ากัด							
ในการผลิตกาแฟอีกด้วย

 4.	 บริษัท	พีเอ็ม	เอสอี	จ�ากัด	(PMSE)	ได้จัดตั้งขึ้น
เม่ือ	 10	 เมษายน	 2558โดยมีวัตถุประสงค์ด้านลงทุน	 ในธุรกิจ							
เพ่ือสงัคม	(Social	Enterprise)	เพ่ือต่อยอดคุณค่าหลักของบรษิทั
ด้านความยั่งยืนของสังคม	 และด�าเนินธุรกิจการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรย์ีภายใต้ชือ่แบรนด์	“มีวนา”	และ	“ออราบก้ิา”	
ในปลายปี	2562	ยงัได้พัฒนาแบรนด์	“ออร์กา”	กาแฟระดับส�าหรบั
ตลาดทั่วไปเพ่ือขยายช่องทางจัดจ�าหน่ายเข้าสู่ตลาดกาแฟค้าส่ง	
บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องดังนี้

  4.1	 บริษัท	มีวนา	จ�ากัด	 (MIVANA)	 (เดิมชื่อ	
บริษัท	 กรีนเนท	 เอสอี	 จ�ากัด)	 โดยเข้าถือหุ้นเพ่ิมขึ้นจากเดิมใน
สัดส่วนร้อยละ	88.89	 (ปี	2560		ร้อยละ	72.04)	ซึ่งเป็นกิจการ			
เพ่ือสงัคม	ด้านการส่งเสรมิการปลกูกาแฟภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่	
เพ่ือเป็นการรกัษาระบบนเิวศน์และสิง่แวดล้อมในพ้ืนทีต้่นน�า้ล�าธาร
ควบคู่ไปกบัการพัฒนาคุณภาพกาแฟของเกษตรกรเข้าสูร่ะบบการ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 และสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรกาแฟอินทรย์ีทีป่ลูกเพ่ือการรกัษาและดูแลผนืป่า	โดยการ
ท�างานร่วมกบัหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้องอย่างใกล้ชดิ	นอกจาก
จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมดังกล่าวมาข้างต้นแล้วยังจะท�าให้ได้
กาแฟอินทรีย์ที่ดีมีคุณภาพ	 โดยทางบริษัท	มีวนา	 จ�ากัด	 จะเป็น
ผู้รับซ้ือผลผลิตกาแฟอินทรีย์ของเกษตรกรในระบบการค้าที่เป็น
ธรรมและน�ามาแปรรูปและบรรจุต่อไป	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	
“มีวนา”	และ	“ออราบิก้า”

 	 4.2	 บริษัท	เดอะ	กู๊ด	ดริงค์	จ�ากัด	(TGD)	โดย
เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 49.99	 ประกอบธุรกิจเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมด่ืม	
และให้สิทธิแก่บริษัทย่อยของบริษัท	 พรีเมียร์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ในการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนารวมถึง
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีกาแฟเป็นส่วนผสม
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ขอบเขตการรายงานการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน

	 รายงานฉบบันีจ้ดัท�าขึน้เพ่ือถา่ยทอดแนวคิดและวธิปีฏบิตัสิูค่วามยัง่ยนืของบรษิทั	พรเีมียร	์มารเ์กต็ติง้	จ�ากดั	(มหาชน)	และ
บริษัทย่อย	ซึ่งเป็นข้อมูลการด�าเนินงาน	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	จนถึง	วันที่	31	ธันวาคม	2562		

	 ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั	พรเีมียร์	มาร์เกต็ติง้	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	เรามีจุดมุ่งหมายส�าคัญทีจ่ะสร้าง	“ความ
ส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”	(Harmonious	Alignment	of	Success)	ของธุรกิจ	พนักงานและสังคม	เราต้องการสร้างสังคมแห่ง
ความอยู่ดีมีสุข	 ร่วมมีบทบาทในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดี	 ร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน	
เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการยึดมั่นในวิธีด�าเนินธุรกิจตามแนวคิด	“ความส�าเร็จร่วมกันอย่างย่ังยืน”	นี้คือหนทางสู่ความยั่งยืนของ
พวกเราทกุคน	โดยมีคุณค่าหลัก	5	ข้ออันได้แก่	ความคิดสร้างสรรค์	การผสานความรู	้คุณภาพ	คุณธรรมจรยิธรรม	และประโยชน์ร่วมกนั	
เป็นแนวทางให้แก่ธรุกจิและพนกังานรวมถงึผูมี้ส่วนได้เสยีอ่ืนๆน�าไปปฏบิตั	ิไม่เฉพาะในการท�างานหากรวมถงึในการใช้ชวีติประจ�าวนั	
เพราะคุณค่าหลกัทัง้	5	ข้อนีคื้อปัจจยัส�าคัญในการสร้างคุณค่าต่อทัง้ธรุกจิ	พนกังานและสงัคม	เราใช้ความคิดสร้างสรรค์และการผสาน
ความรู้สร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน	เรายึดมั่น
ในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส	ยึดหลักธรรมาภิบาล	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		

	 ในด้านเนื้อหาและสาระส�าคัญของรายงานฉบับนี้	ต้องการมุ่งเน้นการด�าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	พันธกิจ
ขององค์กร	 ด้วยการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การขยายแนวร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	 การบริหารความเสี่ยง	
การบริหารห่วงโซ่ทางธุรกิจ	การปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานโดยค�านึงถึงผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจ	พนักงานและสังคมโดยรวม		
รายงานฉบับนี้จึงมีความมุ่งหวังท่ีจะถ่ายทอดจุดมุ่งหมาย	 แนวปฏิบัติและการด�าเนินงานในการสร้างความยั่งยืนของบริษัท	 พรีเมียร์	
มาร์เก็ตติ้ง	 	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อย	 เพื่อให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านรับรู้และเข้าใจถึงภารกิจของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เราทุกคนจะผนึกก�าลัง	ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างความยั่งยืนสู่สังคมร่วมกัน	ทั้งนี้บริษัทได้จัดท�ารายงานอ้างอิงให้มีความสอดคล้อง
ตามดัชนีชี้วัดของ	Global	Reporting	Initiative	standards	(GRI	standards)	อีกด้วย

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

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

	 ในการที่จะสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนได้นั้น	
นอกเหนือจากการมีผลประกอบการที่ดีแล้ว	 ยังต้องค�านึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน
สงัคม	ทีจ่ะเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิงานทัง้ในเชงิบวก
และในเชิงลบไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม	 กลุ่ม
บรษิทัพรเีมียร์และสายธรุกจิในกลุ่มได้ตระหนกัถงึความส�าคัญของ
การพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการด�าเนิน
ธุรกิจ	 เพ่ือพัฒนาระบบนิเวศทางสังคมให้มีคุณภาพและมีความ
พร้อมในการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ	 เป็นความ
หมายที่แท้จริงของความยั่งยืน	 เพราะหากปราศจากสังคมที่มี
คุณภาพ	ธุรกิจก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เช่นกัน

ระดับกลยุทธ์

ระดับปฏิบัติการ

ระดับกิจกรรม

ความส�าเร็จร่วมกัน
อย่างยั่งยืน

การบูรณาการความยั่งยืนสู่ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน

การด�าเนินงานภายในองค์กร
การด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องต่อ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืน

 3 งานวิจัยและพัฒนา
 3  การผลิต
 3  งานจัดซื้อ
 3  การตลาด งานขายและการพัฒนาช่องทาง
 3  งาน Logistics และงานบริหารคลัง
 3  งานทรัพยากรบุคคล
 3  งานการเงินและการบัญชี
 3  การบริหารจัดการมลภาวะจากการ
  ด�าเนินงาน

การด�าเนินงานภายนอกองค์กร
การพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ

เพื่อสร้างพื้นที่ในการแข่งขันที่ต้องการ

 3 การลดความเหลื่อมล้�าในสังคม
 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 3 การพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของคนใน
    สังคม
 3 การส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการ
     ด�าเนินงาน

Creativity

Collaboration

Quality

Mutual
Benefits

Moral	
& 

Ethics

	 เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ “ความส�าเรจ็ร่วม
กันอย่างยั่งยืน” หรือ	Harmonious	Alignment	of	Success	
ได้	กล่าวคือ	การด�าเนินงานภายใต้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์นั้น	จะต้อง
ค�านงึถงึ	3	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่ “ธุรกิจก้าวหน้า	พนกังาน
มั่นคง	สังคมยั่งยืน”	จึงจะถือว่าเป็นการด�าเนินงานเพื่อความ
ยั่งยืนอย่างแท้จริง	 โดยนอกเหนือจากการก�าหนดเป้าหมายการ
ด�าเนนิงานแล้ว	กลุม่บรษิทัพรเีมียร์ได้มีการพัฒนาแนวปฏบิตัหิรอื
คุณค่าหลัก	เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมือในการพัฒนาภายในองค์กร	ไม่ว่า
จะเป็นการก�าหนดแผนกลยทุธ์และกรอบการด�าเนนิงานในห่วงโซ่
คุณค่าของทุกสายธุรกิจ	ตลอดจนการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา
และยกระดับคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร
ควบคู่กันไป	 โดยนอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้ว	ยังจะน�ามาซึ่งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย	
ที่เป็นรากฐานที่จ�าเป็นที่สุดของความยั่งยืนในสังคม
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คุณค่าหลัก
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

	 การมีความคิดสร้างสรรค์	(Creativity)

	 การใช้ความคิดสร้างสรรค์หรอืนวตักรรมต่างๆ	มาใช้	เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด�าเนนิงาน	ทัง้ในบรบิทของ
การด�าเนินธุรกิจและการพัฒนาสังคม

	 การร่วมคิดร่วมสร้าง	(Collaboration)

	 การพัฒนาธุรกิจและระบบนิเวศทางสังคมจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีความหลากหลาย	 ทั้งในเชิงทุนทรัพย์และทักษะความ
เชีย่วชาญทีแ่ตกต่างกนั	การร่วมคิดร่วมสร้างหรอืการสนบัสนนุให้ผูท้ีมี่ความเชีย่วชาญในด้านต่างๆ	สามารถด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่ง	
จึงเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่จะสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

		การส่งสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ	(Quality)

	 ว่าด้วยการด�าเนนิงานโดยยดึถอืคุณภาพเป็นทีต่ัง้	กล่าวคือ	การปลกูฝังให้พนกังานมีทกัษะและทศันคตทิีจ่�าเป็นและสอดคล้อง
กับการด�าเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างมีคุณภาพ	ไปจนถึงน�าส่งสินค้า/บริการที่มีคุณภาพให้กับกลุ่มผู้บริโภคต่อไป

		การมีคุณธรรมจริยธรรม	(Moral	&	Ethics)

	 การไม่ก่อผลกระทบในเชงิลบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้อง	โดยค�านงึถงึความถกูต้องตามกฎหมาย	ข้อบงัคับ	จรรยาบรรณ	
ด�าเนินงานด้วยความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย	โปร่งใส	ไม่ทุจริต	พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความดีและการช่วยเหลือแบ่งปันกันในสังคม

		การได้ประโยชน์ร่วมกัน	(Mutual	benefits)

	 การสร้างประโยชน์ให้กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิ	โดยมีรปูแบบทีห่ลากหลาย	เช่น	การสร้างรายได้/
เพ่ิมผลก�าไร	การเพ่ิมศกัยภาพและทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการประกอบอาชพี	การส่งเสรมิให้มีคุณภาพชวีติทีดี่ขึน้	ตลอดจนการรกัษาหรอืพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล	เป็นต้น
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สร้างคุณค่าเพื่อ
ธุรกิจก้าวหน้า

010 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2562 3 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)



การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

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

	 1.		 ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์	 เป็นธรรม	 และโปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้	 และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

	 2.		 จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

	 3.		 ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น	และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

	 4.		 ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	กฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และจรรยาบรรณทางธุรกิจ	เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี

	 5.		 จัดโครงสร้าง	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

	 โดยหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ของบรษิทัสอดคล้องกบัหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี	2555	ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งครอบคลุมหลักการ	5	หมวด	ดังนี้	

หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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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	

 3 คณะกรรมการตรวจสอบ
 3 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	2562	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	ล้านบาท
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การขยายแนวร่วมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันกับพันธมิตรทางธุรกิจ

	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท
ย่อยได้ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความ
โปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้	 โดยผ่านอนุกรรมการด้านการต่อ
ต้านทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยประกาศนโยบาย	 	 “การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน”	เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ	มี
ขอบเขตระบบบรหิารจัดการการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนัครอบคลุม
ทุกขั้นตอน	 ทุกกระบวนการท�างานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ	จัดจ้าง	จัดจ�าหน่าย	จัดให้มี	รวมถึง
ขั้นตอนการท�างานอ่ืนๆ	 ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต
คอร์รปัชนั	ทัง้นีก้�าหนดเป็นความรบัผดิชอบด้านการบรหิาร	(Man-
agement	Responsibility)	ไว้อย่างชัดเจน	โดยในปี	2562	ได้จัด
ท�าแผนงานด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

 3	 ท�าการสือ่สารให้พนักงานทกุคนทราบนโยบายและ
ปฎิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

 3	 ขยายแนวร่วมโดยการส่งเสริมให้บริษัทย่อยและ
บริษัทคู่ค้า	 เข้าเป็นแนวร่วมการปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือมีคู่มือมาตรฐานระบบป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน

 3	 เตรียมความพร้อมส�าหรับการยื่นขอต่ออายุการ
รับรอง	 แนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	
ครั้งที่	2	(ซึ่งจะหมดอายุการรับรองภายในเดือนมีนาคม	2563)

 3	 ร่วมกับคณะท�างานด้านธรรมาภิบาลและกลุ่ม
บริษัทพรีเมียร์	 เชิญชวนคู่ค้าและพนักงานเข้าร่วมสัมมนา	 การ								
ต่อต้านคอร์รัปชันโดยมีวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	มาให้ความรู้	เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	
2562

	 ทัง้นีใ้นปี	2562	เพ่ือเป็นการส่งเสรมิการขยายแนวร่วม
ของภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส	 บริษัทจึง
ให้การส่งเสริมพร้อมสนับสนุนบริษัทย่อยคือ	 บริษัท	 พี.เอม.ฟูด	
จ�ากัด	 และ	 บริษัท	 พรีเมียร์	 แคนนิ่ง	 อินดัสตรี้	 จ�ากัด	 ประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของภาค
เอกชนไทย	 ภายใต้การสนับสนุนจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2562

	 จากความมุ่งม่ันและให้ความส�าคัญกบัการด�าเนนิธรุกจิ
อย่างโปร่งใส	 ท�าให้บริษัทฯ	 ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส									
ครั้งที่	 8	 (NACC	 Integrity	 Awards)	 ซ่ึงเป็นปีที่	 8	 ติดต่อกัน									
จากส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	 (ปปช)	
เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2562	 	

ภาพประกอบ : บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 8 
( NACC Integrity Awards ) จากส�านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
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ผลการด�าเนินงาน
ปี 2562

บริษัท ย่อยทั้ง 2 บริษัท
ประกาศเจตนารมณ์

เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
ของภาคเอกชนไทย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การต่อต้านคอร์รัปชั่น
โดยวิทยากรจาก IOD

ส่งเสริมคู่ค้า 
จัดท�าระบบการบริหาร

จัดการด้าน 
Anti-corruption 

Anti-corruption 
Progress Indicator 

Results ระดับ 4

รับรางวัลชมเชย
องค์กรโปร่งใสครั้งที่ 8 

(NACC 
Intergirity Awards)
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การบริหาร
จัดการความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	Management)	 ในภาพรวมทั้งองค์กรซ่ึงถือเป็นกลไก
ส�าคัญและเป็นเครือ่งมือในการบรหิารงานทีจ่ะท�าให้องค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายทีไ่ด้ก�าหนดไว้	โดยมีการก�าหนดเป็น
นโยบายการบริหารความเสี่ยง	 ซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	 Corporate	
Governance)	และมีการก�าหนดให้การบริหารความเสี่ยงด�าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ	โดยบริษัท
ได้มีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัย	 เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ	 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	บริษัทจึงได้น�าแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม	ISO	31000:2009		ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของ	Interna-
tional	 Organization	 for	 Standardization	 (ISO)	 ที่มีการประกาศใช้ในปี	 พ.ศ.	 2552	 โดยเป็นมาตรฐานในลักษณะของแนวปฏิบัต	ิ
(Guideline)	ส�าหรับการบริหารความเสี่ยง	แต่ไม่ใช่ข้อก�าหนด	(Specification)	ซึ่งมีชื่อเต็มว่า	Risk	Management	-	Guidelines	on	
Principles	and	Implementation	of	Risk	management	และ	COSO-Enterprise	Risk	Management	เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	ได้อย่างยั่งยืน	

ความมุ่งมั่นการสร้างความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
	 บริษัทได้มีการทบทวนบริบทขององค์กรในระดับองค์กรและบริษัทย่อยในสายธุรกิจ	 จนถึงระดับหน่วยงาน	 โดยพิจารณาทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอกกับสภาวะความเปล่ียนแปลงในปัจจบุนัและทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต	ตัง้แต่ระดับผูบ้รหิารจนถงึระดับผูป้ฏบิตัิ
การ	และเพ่ือให้ม่ันใจว่าธรุกจิของบรษิทัสามารถด�าเนนิไปได้อย่างต่อเนือ่งและมีประสทิธภิาพแม้เกดิภัยคุกคามฉกุเฉนิทีอ่าจจะส่งผลท�าให้
เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ	สามารถบ่งชี้ถึงปัญหาอุปสรรคความไม่แน่นอนและภัยคุกคามฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นที่ท�าให้องค์กรสูญเสีย
โอกาสในเชิงธุรกิจหรือธุรกิจหยุดชะงัก	และท�าการประเมินโอกาสการเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทุกๆ	ด้านที่ส่งผลต่อการบรรลุถึง
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัท	พรอ้มก�าหนดมาตรการป้องกนัและแผนปฏบิตัิการตอบสนองตอ่สถานการณฉ์ุกเฉนิและแผนการกู้
คืนฟื้นฟูให้ธุรกิจกลับเข้าสู่ภาวะปกติ	(Business	Continuity	Plan-BCP)	ให้มีความชัดเจนและเป็นเอกภาพ	ท�าการทดสอบแผนเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถน�าไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 บริษัทมุ่งหวังที่จะให้พนักงานทุกคนตระหนัก	รับรู้	และมีส่วนร่วมต่อระบบการบริหารความเสี่ยง	ปลูกฝังจิตส�านึกในความรับ
ผิดชอบเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ต้องใส่ใจตลอดเวลา	มีการท�าเป็นคู่มือบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องธุรกิจให้กับพนักงาน	จัด
อบรมให้ความรู้	 สื่อสารท�าความเข้าใจผ่านช่องทางต่างๆ	 ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง	 	 รวมทั้งให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและบูรณาการของบริษัท แบ่งออกเป็น	2	ระดับ	คือ
	 1)	 ระดับองค์กร	(Entity	Level)		บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมหลักทางธุรกิจ	เช่น	ความเสี่ยงในเชิงกล
ยุทธ์		แผนงานหลัก		หรือนโยบายในการบริหาร	รวมทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร		ซึ่งส่งผลกระทบกับการด�าเนิน
ธุรกิจ	อย่างมีนัยส�าคัญ

	 2)	 ระดับหน่วยงาน	(Activity	Level)	บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน		ครอบคลุม
ถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท�างาน	การใช้อุปกรณ์	เทคโนโลยี	บุคลากรที่ปฏิบัติงาน	

	 บรษิทัและบรษิทัย่อยในสายธรุกิจได้มีการทบทวนบรบิทความเสีย่งขององค์กรพิจารณาและประเมินระดับความเสยีงและพิจารณา
ความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรมาก�าหนดมาตรการในการป้องกันและกลยุทธ์ใน
การ	ลดโอกาส	และผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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ความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบจากการหยุดชะงักทางธุกิจ
	 บรษิทัได้ท�าการบ่งชีถ้งึภัยคุกคามฉกุเฉนิต่างๆ	ทีมี่ความเสีย่งในการเกดิขึน้	ท�าการประเมินโอกาสและผลกระทบต่อระบบงาน
ส�าคัญทีอ่าจเป็นผลให้เกดิการหยดุชะงักทางธรุกจิ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลกระทบต่อส�านกังานและคลังสนิค้า	เช่น	เหตกุารณ์ภัยพิบตัทิาง
ธรรมชาติ	 เหตุการณ์จากภัยจลาจลหรือจากการจงใจก่อเหตุความเสียหายต่อบริษัท	 เช่น	 การวางเพลิง	 หรือการเกิดเพลิงไหม้ต่างๆ	
เป็นต้น		

มาตรการป้องกันความเสี่ยง
	 จากความเสี่ยงต่างๆ	 บริษัทได้ท�าการวิเคราะห์และประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหายถึงขั้นการหยุดชะงักของการด�าเนิน
งานที่ส�าคัญ	 (Major	 operational	 disruptions)	 จากนั้นจึงมาก�าหนดล�าดับความส�าคัญของงาน	ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ต่างๆ	 ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรในการบริหารเพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจสามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้แล้วบริษัทยังได้จัด
เตรยีมความพร้อมในการรบัมือต่อเหตกุารณ์วกิฤตเหล่านัน้	เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กบัผูมี้ส่วนได้เสยีทกุฝ่ายว่าจะสามารถรบัมือกบัความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ	 ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนท�าการฝึกซ้อม	 โดยบริษัทได้จัดท�าแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินและกู้คืนฟื้นฟูความต่อเนื่องธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร	 และครอบคลุมถึงมาตรการการป้องกัน
อย่างเป็นรูปธรรม	ดังนี้

	 1)	 มาตรการป้องกันก่อนการเกิดภัยฉุกเฉิน	(Prevention	Plan)	เป็นการตรวจตราเฝ้าระวังและเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ภัยฉุกเฉิน	และจัดสรรทรัพยากรบุคคล	เครื่องมือ	สถานที่เพื่อรองรับการเกิดเหตุ

	 2)	 มาตรการการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉิน	 (Emergency	 Plan)	 ก�าหนดขั้นตอน	 วิธีการและจัดสรรทรัพยากรส�าหรับ
ควบคุมเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

	 3)	 มาตรการการกู้คืน/ฟื้นฟูและความต่อเนื่องธุรกิจ	 (Business	Continuity	Plan)	 โดยวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นชี้
บ่งและปัจจัยที่ได้รับผลกระทบ	 ก�าหนดกลยุทธ์ในการกู้คืนระบบและธุรกิจให้สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	 และ
ด�าเนินการฟื้นฟูความเสียหายให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

	 นอกจากนีบ้รษิทัยงัมีแนวทางในการจัดท�าประกนัภัยต่างๆให้ครอบคลุมทัง้ในส่วนทีเ่ป็นสนิทรพัย์ของบรษิทั	หรอืส่วนทีเ่กีย่วข้อง
กับพนักงานและบุคคลที่	3	ตลอดจนประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	(Business	Interruption	Insurance)	ให้ครอบคลุมไว้ด้วย
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กลยุทธ์หลัก
ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

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

	 จากกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	ประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนา	4	ด้าน	ซึ่งสะท้อนจากคุณค่าหลักองค์กร	คือ		

 1.	 ส่งมอบคุณค่าอย่างสร้างสรรค์	(The	Value	of	Creation) 
	 	 ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโช่ธุรกิจ	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

 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	

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

ส่งมอบคุณค่า
อย่างมีคุณภาพ

ส่งมอบคุณค่า
อย่างสร้างสรรค์

ส่งมอบคุณค่า
อย่างเข้าถึง

ส่งมอบคุณค่า
อย่างใส่ใจ

ส่งมอบคุณค่า
อย่างการดูแล

ชุมชน

ผู้ถือหุ้น

คู่ค้า

ร้านค้าส่ง

ร้านค้าปลีก ธุรกิจต่างประเทศผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม

พนักงาน สังคมร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือ
โมเดิร์นเทรด
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	 อย่างไรก็ดี	บนพื้นฐานของทักษะและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของพนักงาน	การร่วมคิดร่วมสร้างด้วยวิธีการผสานความ
รู้และประสบการณ์ระหว่างกันที่จะสามารถน�าไปสู่ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนได้	 โดยด�าเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบงาน
เพื่อความยั่งยืน	และในปี	2562	บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาเพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืน	โดยให้พนักงานได้
มีโอกาสแลกเปลีย่น	เรยีนรู	้ด้วยการจดัสมัมนาให้ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการพัฒนาความยัง่ยนืขององค์กร	เม่ือวนัที	่22	มกราคม	2562	
ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานกว่า	100	คน	เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยน	เรียนรู้	ได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณอนันตชัย	ยูรประถม	ผู้อ�านวย
การสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	บริษัท	เอสบีดีไอ	จ�ากัด	(SBDI)

	 นอกจากการบรรยายให้ความรู้	 ยังมีการท�ากิจกรรมเชิงปฎิบัติการ	 ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา	 ได้ระดมสมองก�าหนดเป้าหมายและ
กลยทุธ์ด้านความยัง่ยนืตามความถนดัและความเชีย่วชาญของแต่ละสายธรุกจิทีมี่ความแตกต่างกนั	เพ่ือให้เกดิการเรยีนรู	้มีความเข้าใจ
และน�าไปต่อยอดการด�าเนินธุรกิจสร้างความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน	
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โครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

	 การด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	 อันจะ											
น�ามาซ่ึงความเตบิโตและยัง่ยนืร่วมกันภายใต้การด�าเนนิงานโดยผ่านคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยัง่ยนื	ซ่ึงภายใต้
คณะกรรมการดังกล่าว	มีคณะอนุกรรมการท�าหน้าที่ผลักดันให้เกิดความยั่งยืนกับสังคมโดยมีบทบาทหน้าที่	ดังนี้

โครงสร้างการบริหารการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการด้าน
การพัฒนาระบบงาน
เพื่อความยั่งยืน

อนุกรรมการด้าน
ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานและ
สารสนเทศ

อนุกรรมการด้าน
การต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

อนุกรรมการด้าน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

อนุกรรมการด้าน
การบริหารความเส่ียง
และบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน
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	 โครงสร้างการบริหารการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน

	 1.		 ก�าหนดและทบทวนกรอบนโยบายของคณะอนกุรรมการด้านต่างๆให้สอดคล้องและเป็นไปในทศิทางและเป้าหมายของบรษิทั
	 2.		 มอบหมายและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ให้เป็นไปตามภารกิจของบริษัท
	 3.		 ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
	 4.		 ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษากับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงและแก้ไข
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

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

	 บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ

	 1.		 ทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติ	 เพ่ือหามาตรการ	 กระบวนการ	 หรือระบบ	 เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที	่											
ซ�้าซ้อน/เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	ตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย
	 2.		 ส่งเสรมิและเผยแพร่มาตรการ/	กระบวนหรอืระบบการท�างานทีผ่่านการปรบัปรงุให้กบัพนกังานทัว่ทกุระดับในองค์กรเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
	 3.		 ติดตามและรายงานการด�าเนินงานด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการท�างานต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบ
งานเพ่ือความยัง่ยนื	เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการปรบัปรงุและพัฒนาระบบการท�างานถกูน�าไปปฏบิตัใิห้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทเป็นอย่างสม�่าเสมอ	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง
	 4.		 รบัผดิชอบต่อการอ่ืนใดที	่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยัง่ยนื	กรรมการผูจั้ดการ	คณะกรรมการตรวจ
สอบ	และคณะกรรมการบริษัท	มอบหมาย
	 5.		 ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 15	 วันหลังการประชุม	 พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุม														
ให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อความยั่งยืน

	 บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

	 1.		 ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการและแนวปฏิบัติให้เหมาะสม	 สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
	 2.		 ตรวจสอบ	ติดตาม	การปฏิบัติ	ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการทุจริตและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร
อย่างสม�่าเสมอ
	 3.		 สนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมขององค์กร	 และจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องความสุจริต	 โปร่งใส	 สามารถตรวจสอบได้														
ในทุกกระบวนการและขั้นตอนการท�างาน																				
	 4.		 จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการด�าเนินงานตามระบบการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	ที่ส�าคัญ	พร้อมรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง
	 5.		 ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่าเสมอปีละ	1	ครั้ง
	 6.		 ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆในกระบวนการด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น
	 7.		 รับผิดชอบสื่อสารประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นกับพนักงานในองค์กร	
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 8.		 รบัผดิชอบต่อการอ่ืนใดที	่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยัง่ยนื	กรรมการผูจั้ดการ	คณะกรรมการตรวจ
สอบ	และคณะกรรมการบริษัท	มอบหมาย
	 9.		 ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 15	 วันหลังการประชุม	 พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุม																
ให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อความยั่งยืน
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 บทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 1.	ก�าหนดและทบทวนการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวปฎิบัติและ	มาตรฐาน
สากล	ตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย
	 2.	สนับสนนุและพัฒนาการด�าเนนิการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุระดับทัว่ทัง้องค์กร	รวมทัง้ส่งเสรมิ
วัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
	 3.	 ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและ																	
สิ่งแวดล้อม	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร	และมีผลในทางปฏิบัติ
	 4.	 ติดตามและรายงานการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบ
งานเพ่ือความยัง่ยนื	เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการบรหิารจัดการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมถกูน�าไปปฏบิตัใิห้สอดคล้อง
และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทเป็นอย่างสม�่าเสมอ	อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง
	 5.	รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่	คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืน	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการตรวจ
สอบและคณะกรรมการบริษัท	มอบหมาย
	 6.	 ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 15	 วันหลังการประชุม	 พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุม																		
ให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อความยั่งยืน

	 บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและ
	 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

	 1.	 ก�าหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	 และเป็นไป
ตาม	มาตรฐานสากล	พร้อมจัดให้มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	BCM	โดยยึดตามกรอบแนวทางมาตรฐาน	 ISO	22301		
ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง	โดยมีการวางแผนการน�าไปปฏิบัติ	การฝึกซ้อม	และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อ
เนื่อง	รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร	อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนมอบหมาย

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

	 3.	 สนบัสนนุและให้ความร่วมมือการบรหิารความเสีย่งในทกุระดับทัว่ทัง้องค์กร	รวมทัง้ส่งเสรมิวฒันธรรมการบรหิารความ
เสี่ยงและจัดท�าแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในองค์กรให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

	 4.	 ติดตามและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยั่งยืน	 เพ่ือให้
ม่ันใจว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกน�าไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างสม�่าเสมออย่างน้อย
ไตรมาสละ	1	ครั้ง	

	 5.	 รับผิดชอบต่อการอ่ืนใดที่	 คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบงานเพ่ือความยั่งยืน	 กรรมการผู้จัดการ	 คณะกรรมการ									
ตรวจสอบ	และคณะกรรมการบริษัท	มอบหมาย

	 6.	 ก�าหนดให้จัดท�ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 15	 วันหลังการประชุม	 พร้อมส่งส�าเนารายงานการประชุม												
ให้เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการท�างานเพื่อความยั่งยืน
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การสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	หรือ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	เป็นทิศทางการพัฒนาระดับนานาชาติ	15	ปี	
ตัง้แต่ปี	2558	-	2573	ซ่ึงผ่านการรบัรองจากผูน้�า	193	ประเทศทัว่โลกในการประชมุสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาต	ิเม่ือเดือนกนัยายน	
2558	โดย	SDGs	ประกอบด้วย	17	เป้าหมายและ	169	เป้าประสงค์		ทั้งนี้บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	
มีความตระหนักดีถึงบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมสนับสนุนและผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก	 ดังนั้นในป	ี
2562		บริษัทฯ	จึงได้ผสาน	SDGs	เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารจัดการ	โดยมีเป้าหมายกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อการสร้าง
ความสมดุลระหว่างธุรกิจ	พนักงานและสังคม	สู่ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
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การบ่งชี้และวิเคราะห์
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

 ผู้ถือหุ้น 
	 หมายถึง	นักลงทุน	 3	 ผลตอบแทนและ 3 ด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้าง 3	 ก�าหนดนโยบายจรรยาบรรณบริษัท
	 นิติบุคคล		 	 การเติบโตของธุรกิจ	 	 ผลตอบแทนที่ดีและ	 	 ในเรื่องข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
	 สถาบันที่ลงทุน 3	 ด�าเนินกิจการส�าเร็จ	 	 ขยายธุรกิจให้เติบโต 3	 ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	1	ครั้ง
	 	 	 ตามเป้าหมาย	 	 ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 3	 รายงานประจ�าปี,	SD	Report 
      3	 ร่วมงาน	Opportunity	day	ปีละ	1	ครั้ง	
      3	 Company	Visit	3	ครั้ง
      3	 Conference	Call	2	ครั้ง
      3	 ตอบค�าถามผู้ลงทุนทางโทรศัพท์	และอีเมล์	 

 พนักงาน
	 หมายถึง	ผู้บริหาร		 3	 ค่าตอบแทนและ 3	 พัฒนาคุณภาพชีวิต 3	 ก�าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล
	 พนักงาน	ลูกจ้าง	 	 สิทธิประโยชน์	 	 ให้เกิดความมั่นคง	 	 และประกาศให้พนักงานทราบ
  3	 รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย 3	 พัฒนาศักยภาพ 3	 ด�าเนินการร่วมส�ารวจค่าจ้างกับหน่วยงาน
  3	 ความก้าวหน้าในอาชีพ	 	 พนักงานอย่างต่อเนื่อง	 	 ภายนอก	เพื่อให้สอดคล้องกับตลาด
  3	 ความภูมิใจในองค์กร 3	 สร้างความผูกพันให้มี	 	 แรงงานอย่างเท่าเทียมตามหลัก
  3	 สร้างจิตส�านึก	 	 ต่อองค์กร	 	 สิทธิมนุษยชน
      3	 ร่วมกับธนาคารออมสิน	ท�าโครงการ
	 	 	 	 	 	 	 ปลดหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง
      3	 ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัท
	 	 	 	 	 	 	 พรีเมียร์ในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
	 	 	 	 	 	 	 ให้พนักงานรู้จักการออม	การประหยัด	
	 	 	 	 	 	 	 มีการวางแผนการเงิน
      3 ด�าเนินงานตามแผนการสร้างความอยู่ดี
	 	 	 	 	 	 	 มีอยู่	ผ่านคณะท�างาน	well	being	และ	
	 	 	 	 	 	 	 Happy	workplace	อย่างต่อเนื่อง
      3	 ด�าเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพ
	 	 	 	 	 	 	 พนักงานอย่างต่อเนื่อง
      3	 ส�ารวจความพึงพอใจพนักงานปีละ	1	ครั้ง

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ความคาดหวังของ	 พันธกิจตอบสนอง											การสื่อสารและมีส่วนร่วม
	 	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 					ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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	 ลูกค้า	/	ร้านค้า
	 หมายถึง	ผู้บริโภค	 3	 การส่งมอบสินค้า 3	 สร้างความพึงพอใจ 3	 ด�าเนินการตามแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้า
	 ร้านค้าขายส่ง-	ปลีก	 	 และบริการที่มีคุณภาพ	 	 และความผูกพัน	 	 เดือนละครั้ง
	 ห้างสรรพสินค้า	 	 ตามเวลาที่ก�าหนด	 	 โดยการน�าเสนอสินค้า 3	 ส�ารวจความพึงพอใจร้านค้า	ปีละ	1	ครั้ง
	 	 	 ในราคาที่เป็นธรรม	 	 และบริการที่มีคุณภาพ 3	 ส�ารวจความพอใจผู้บริโภคปีละ	1	ครั้ง
	 	 	 	 	 ด้วยราคาที่เป็นธรรม 3	 ประชุมร่วมกับห้าง/	ร้านในช่องทาง
	 	 	 	 	 	 	 การขายโมเดิร์นเทรด	เดือนละครั้ง

	 คู่ค้า	/	ผู้ส่งมอบ
	 หมายถึง		ผู้ส่งมอบ		 3	 ผลตอบแทนและ 3	 ด�าเนินการธุรกิจด้วย 3	 การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง
	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 	 การเติบโตของธุรกิจ	 	 ความเป็นธรรม	 	 ตามสัญญา
	 คู่ค้า	(เจ้าของสินค้า) 3	 มีส่วนร่วมในการพัฒนา 3	 สร้างความสัมพันธ์ที่ด ี 3	 ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับคู่ค้าและ		
	 	 	 คุณภาพสินค้าและบริการ	 	 เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน	 	 ผู้ส่งมอบ
  3	 จัดซื้อจัดจ้างเป็นธรรม	 3	 สร้างและขยายแนวร่วม 3	 ประชุมร่วมกับคู่ค้า	เดือนละครั้ง
	 	 	 เสมอภาคและโปร่งใส	 	 การต่อต้านทุจริต 3	 ส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า	ปีละครั้ง
	 	 	 	 	 คอร์รัปชั่น 3	 เชิญชวนคู่ค้าและผู้ส่งมอบเข้าร่วม
    3	 ปฏิบัติตามกฏหมาย	 	 การด�าเนินธุรกิจปราศจากการทุจริต
	 	 	 	 	 IUU 3	 มีนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า
	 	 	 	 	 	 	 ซึ่งพิจารณาคุณค่าร่วมในกระบวนการ
	 	 	 	 	 	 	 บริหารจัดการทุกขั้นตอนของการจัดซื้อ
	 	 	 	 	 	 	 วัตถุดิบหลักอย่างยั่งยืนและปฏิบัติตาม
	 	 	 	 	 	 	 กฎหมาย	IUU

	 หน่วยงานภายนอก
	 หมายถึง	หน่วยงาน 3	 การปฏิบัติตามกฎหมาย 3	 สนับสนุนและให้ความ 3	 ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานให้เป็น
	 ราชการ	สื่อมวลชน 3	 โปรง่ใสและเปิดเผย	 	 ร่วมมือในการด�าเนินงาน	 	 ไปตามกฎหมาย
	 	 	 ข้อเท็จจริง	 	 ตามกฎหมาย 3	 เปิดเผยผลการด�าเนินงานที่ชัดเจน	โปร่งใส
    3	 การปฏิบัติงานชัดเจน		 	 สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
	 	 	 	 	 โปร่งใส	สามารถ
	 	 	 	 	 ตรวจสอบได้

 คู่แข่ง
	 หมายถึง	บริษัทที่ท�า 3	 การแข่งขันภายใต้ 3	 ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันอย่าง 3	 ติดตามความเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งอย่าง
	 ธุรกิจประเภทเดียวกัน	 	 กฎหมายและจริยธรรม	 	 เป็นธรรมและโปร่งใส	 	 สม่�าเสมอ
    3	 สร้างความสัมพันธ์ที่ด ี 3	 รายงานเปรียบเทียบสถานภาพการแข่งขัน
	 	 	 	 	 เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน 3	 วิเคราะห์กิจกรรมของคู่แข่งเพื่อน�าไปสู่
	 	 	 	 	 	 	 การพัฒนาที่ก้าวล้�าน�าหน้า

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ความคาดหวังของ	 พันธกิจตอบสนอง											การสื่อสารและมีส่วนร่วม
	 	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 					ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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	 ชุมชน/สังคม
	 หมายถึง	ชุมชน 3	 ต้องการให้เปิดเผย 3	 เป็นองค์กรท่ีดีของสังคม 3	 เผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
	 สังคม	ประชาชนทั่วไป	 	 ข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส	 	 และ	มีความโปร่งใส	 	 ผ่านการรายงานและ	Website
  3	 ต้องการมีส่วนร่วม 3	 มีส่วนร่วมในการพัฒนา 3	 โครงการ	พัฒนานักการตลาดมืออาชีพ
	 	 	 พัฒนาชุมชนและสังคม	 	 คุณภาพชีวิตที่ดีต่อ	 	 โดยร่วมกับพณิชยการบางนาพัฒนา
  3	 ต้องการใหร้ับผิดชอบ	 	 ชุมชนและสังคม	 	 หลักสูตรทวิภาคีด้านการตลาดอย่างต่อเน่ือง
	 	 	 ผลกระทบที่มีต่อชุมชน 3	 ก�าหนดความรับผิดชอบ 3	 ร่วมกันสร้างโอกาสให้นักเรียนที่ขาดแคลน
	 	 	 และสังคม	 	 ผลกระทบเป็นส่วนหนึ่ง	 	 ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ
	 	 	 	 	 ในการด�าเนินธุรกิจ	 	 ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์
      3	 ร่วมกันสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้�า
	 	 	 	 	 	 	 ทางสังคมด้วยการจ้างงานคนพิการผ่าน
	 	 	 	 	 	 	 มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
      3	 โครงการ	เพ่ิมประสิทธิภาพและลดผลกระทบ
	 	 	 	 	 	 	 ทางสิ่งแวดล้อม
      3	 ก�าหนดเป็นแผนงานในแต่ละปีด้านความ
	 	 	 	 	 	 	 รับผิดชอบต่อผลกระทบชุมชนและสังคม
	 	 	 	 	 	 	 CSR	In-process

 สิ่งแวดล้อม
	 หมายถึง	 3	 รักษาทรัพยากร 3	 ด�าเนินธุรกิจสร้างการม ี 3	 โครงการ	กาแฟอินทรีย์รักษาป่า	“มีวนา”
	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 	 ธรรมชาติและฟื้นฟู	 	 ส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 3	 โครงการ	จัดการลดการปล่อยคาร์บอน
	 เช่น	พลังงาน	น้�า		 	 ป่าต้นน้�า	 	 สังคมและ	สิ่งแวดล้อม	  เพื่อให้เกิดผลิตภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน
	 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3	 ลดการใช้ทรัพยากร 3	 สร้างจิตส�านึกในการใช้	 	 และห่วงโซ่คุณค่า
	 เป็นต้น	 	 ทางธรรมชาติ	 	 ทรัพยากรธรรมชาติ 3	 โครงการ	บริหารจัดการน้�า
  3	 เพิ่มประสิทธิภาพใน 3	 รณรงค์เพื่อส่งเสริมการ 3	 โครงการ	ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
	 	 	 การใช้ทรัพยากร	 	 อนุรักษ์พลังงาน 3	 โครงการ	ลดการใช้กระดาษ
      3	 ก�าหนดเป็นแผนงานในแต่ละปีด้านความ
	 	 	 	 	 	 	 รับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
	 	 	 	 	 	 	 (CSR	In-process)

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ความคาดหวังของ	 พันธกิจตอบสนอง											การสื่อสารและมีส่วนร่วม
	 	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 					ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

	 ธุรกิจก้าวหน้า	 พนักงานมั่นคง	 สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 3	 การผลิตและจัดจ�าหน่ายเพ่ือลด
	 	 ผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

 3	 โครงการจัดการลดการใช้น้�า	:	โดยน�า
	 	 น้�าท้ิงหลังบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ซ้�าอีก

 3	 โครงการเปล่ียนหัวเผาบอยเลอร์ให้ใช้
	 	 กับ	Wood	Pallet	เพ่ือเป็นมิตรกับ
	 	 ส่ิงแวดล้อม

 3	 โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	4	
	 	 (สร้างวัฒนธรรมสีเขียว)

 3	 การสร้างระบบนิเวศน์เพ่ือความย่ังยืน	

 3	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

 3	 การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริต	
	 	 คอร์รัปชั่นกับพันธมิตรทางธุรกิจ

 3	 การบริหารจัดการความเสี่ยงและ
	 	 ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 3	 การจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบ
	 	 เพื่อความยั่งยืน

 3	 การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความยั่งยืน
	 	 ทางธุรกิจ

 3	 ปลูกจิตส�านึก	สร้างการมีส่วนร่วม
	 	 สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

 3	 การให้ความส�าคัญกับพนักงาน
	 	 และการดูแลด้านสิทธิมนุษยชน

 3	 การพัฒนาศักยภาพและขีดความ
	 	 สามารถของพนักงาน

 3	 สร้างความอยู่ดีมีสุขให้พนักงาน

 3	 การส่งเสริมด้านความปลอดภัย
	 	 อาชีวอนามัย
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PM	กับ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)

ส่งเสริมรายได้เกษตรกร
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายไดจากการเข้าร่วมโครงการ	 กาแฟอินทรีย์รักษาป่า	 โดยรับซ้ือกาแฟ
จากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม	 สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรด้วย	 ค่าออร์แกนิคพรีเมี่ยมและ
แฟร์เทรดพรีเมี่ยม

สินค้าสดใหม่ 4 เดือน
ส่งมอบสินค้าที่สดใหม่	 เสมอ	 เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด	 และเกิดความ								
พึงพอใจในสนิค้าหน้าร้านทีพ่ร้อมส่งถงึมือผูบ้รโิภคอยูใ่นเกณฑ์ไม่เกนิ	4	เดือน	ต้องไม่ต�า่กว่า	98%	

สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษา
สนบัสนนุและร่วมด�าเนนิภารกจิกบัมูลนธิยิวุพัฒน์อย่างต่อเนือ่งโดยการจดัสรรงบประมาณ	ร้อย
ละ	5	ของผลก�าไรประจ�าปี	เพ่ือสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่เยาวชนอย่างเท่าเทยีมและมีคุณภาพ	
รวมถึงเยาวชนเหล่านี้จะได้รับการปลูกฝังไปในทางที่ดี	 มีทางเลือกและเติบโตเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของสังคมในอนาคต

สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด
ด�าเนนิการตดิตัง้	SolarRoof	เพ่ือเป็นแหล่งพลงังานทดแทน	ในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสง
อาทติย์	และลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมในการผลติกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้า	จ�านวน	127,750	
หน่วยต่อปี

ส่งเสริมการจ้างงานที่สร้างคุณค่าและการเติบโตทางธุรกิจ
ด�าเนนิธรุกจิตามแนวคิดความส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื	ด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ือการเตบิโตทาง
ธุรกิจที่ยั่งยืนการเติบโตจากการด�าเนินธุรกิจหลัก	 รวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานของบริษัท	
1,937	คน	

	 เป้าหมาย	 การด�าเนินงาน

หน้า 53-55

หน้า 52

หน้า 101-103

หน้า 41-42

หน้า 58
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พัฒนาขั้นตอนการท�างานด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
บริษัทได้ด�าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มในกระบวนการท�างานผ่านระบบดิจิทัล	 อาทิเช่น	 ระบบ
การบริหารงานคลังสินค้า	WMS	(Warehouse	Management	System)	และระบบการขายช่อง
ทางขายเงินสด	 SMART	 SalesTools	 เพ่ือรองรับรูปแบบการท�าธุรกิจ	 เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและน�าไปสู่ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด�าเนินการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	
โดยผ่านโครงการลดปรมิาณการใช้พลังงาน	ลดปรมิาณการใช้น�า้	ลดปรณิการใช้กระดาษ	ตลอด
จนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล 
ปลูกจิตส�านึกให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์	
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ

สนับสนุนให้ธรรมาภิบาลในห่วงโซ่ธุรกิจ
ด�าเนนิงานตามหลกัการของการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	และส่งเสรมิบรษิทัย่อยประกาศเจตนารมณ์
เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย	ภายใต้การสนบัสนนุจากสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2562

สร้างกลไกการมีส่วนร่วมและขยายผล
บริษัทตระหนักว่าการจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืน	 ต้องอาศัยการเปล่ียนแปลง									
ซ่ึงเราต้องอาศยัความมุ่งม่ันตัง้ใจการร่วมแรงร่วมใจจากทกุฝ่ายในสงัคมเราจ�าเป็นต้องมี	“กลไก
การสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล”	(Collaborative	Platform	for	Impact)	ที่จะสามารถช่วย
แก้ปัญหาสงัคมได้อย่างทวคูีณ	สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผูค้นจ�านวนมากได้ไม่จ�ากดัจ�านวน

	 เป้าหมาย	 การด�าเนินงาน

หน้า 33-37

หน้า 38-39, 43-47

หน้า 124-126

หน้า 13-14

หน้า 76-95, 101-126
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ห่วงโซ่คุณค่า
ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

ชุมชน ผู้ถือหุ้นคู่ค้า
ร้านค้าปลีก

ร้านค้าส่ง ผู้บริโภคPM/PMF/PCI/PMSE

สิ่งแวดล้อม พนักงานสังคม ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
หรือโมเดิร์นเทรด

ธุรกิจต่างประเทศ

สายการผลิต

SUPPLIER

ความใส่ใจคุณภาพ
ในการคัดเลือกวัตถุดิบ

ความใส่ใจดูแลควบคุมคุณภาพ
ในการผลิตสินค้า

ความใส่ใจคุณภาพ
ในการขนส่งสินค้า

ความใส่ใจคุณภาพ
ไปจนถึงมือผู้บริโภค

ความใส่ใจส่งมอบคุณค่า
ให้ชุมชน สังคมและ

สิ่งแวดล้อม

ผังแสดงขั้นตอนส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์

	 ในการด�าเนินธุรกิจนั้น	 บริษัทฯได้แสดงเจตนารมณ์และยึดถือการปฏิบัติอย่างชัดเจนในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม																
สิง่แวดล้อมและ	พนกังาน	โดยบรษิทัได้มุ่งเน้นการบรหิารจัดการห่วงโซ่อุปทานทีค่รอบคลุมถงึผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Environmental	Social	and	Governance	:	ESG)	เพื่อค�านึงถึงคุณภาพของการส่งมอบสินค้าและบริการ	โดย
ในปี	2562	ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย	ได้ด�าเนินการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า	อย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดที่ได้รายงานเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ยนืมาตัง้แต่ปี	2557	โดยได้มีการจัดท�าแผนงานการด�าเนนิงานสรรหา	คัดเลอืก	ตรวจเยีย่ม	และร่วมพัฒนา	ทีว่่าด้วยเรือ่ง
การจัดซ้ือ	 จัดหาวัตถุดิบตลอดจนถึงการส่งมอบให้กับผู้บริโภคและแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า	 ครอบคลุมประเด็นด้าน
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	การเคารพสิทธิมนุษยชน	สิ่งแวดล้อม	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	โดยคู่ค้าและพนักงานของคู่ค้าต้อง
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ	และแนวทางการปฏิบัติภายใต้ระเบียบ	ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

	 จากพันธกิจหลักของบริษัทที่มุ่งมั่นน�าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ	 โดยค�านึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 บริษัทจึงมี	
นโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ	 ซ่ึงพิจารณาน�าคุณค่าหลักไปใช้ร่วมในกระบวนการบริหารจัดการทุกขั้นตอนของการ
สร้างความยัง่ยนืในด้านความคดิสร้างสรรค์	 (Creativity)	 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า	 เพื่อยกระดับคุณภาพ	 (Quality)	
สินค้าและบริการ	ผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมสร้าง	(Collaboration)	จากผู้มีส่วนได้เสีย	ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส	(Moral	
&	Ethics)	โดยให้ความส�าคัญตัง้แต่การคัดเลือกวัตถดิุบคุณภาพ	การก�ากบัดูแลคุณภาพของกระบวนการผลติ	บรหิารจัดการขนส่งสนิค้า
อย่างเข้าถึง	เพื่อให้ส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่าจนถึงมือผู้บริโภค	โดยค�านึงถึงผลกระทบ	ที่มีต่อชุมชน	สังคมและสิ่งแวดล้อม		
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จากแนวคิดการด�าเนนิธรุกจิทีว่่าด้วย	ความส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื	จึงก่อให้เกดิการสร้างคุณค่าในห่วงโซ่ธรุกจิร่วมกนักบัคู่
ค้าและผู้ส่งมอบที่มีเป้าหมายคล้ายคลึงกัน	ซึ่งสะท้อนถึงค่านิยมในองค์กรด้านประโยชน์ร่วมกัน	(Mutual	benefits)	และการร่วมคิดร่วม
สร้าง(Collaboration)	 ด้วยการใส่ใจใส่ในคุณภาพในการคัดเลือกวัตถุดิบ	 ผ่านกรอบในการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างยั่งยืน	 ระเบียบปฎิบัติ	
กระบวนการต่างๆ	 เพื่อท�าให้มั่นใจในคุณภาพสินค้าและบริการ	 สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนการก�ากับดูแล	 สังคม	สิ่ง
แวดล้อมในทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจของเรา		

วัตถุประสงค์
เพื่อท�าให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่น�ามาใช้ในการผลิต	เช่น	วัตถุดิบจากทรัพยากรทางทะเล	,ฟาร์ม	และสินค้าเกษตร	สามารถสอบ

ย้อนกลบัได้ถงึแหล่งทีม่าของวัตถดิุบได้มาอย่างถกูต้อง	และสามารถสอบย้อนกลับได้ถงึแหล่งทีม่าของวตัถดิุบตลอดจนส่งเสรมิให้มีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
เนื่องจากมีการใช้วัตถุดิบ	 ที่ได้จากทรัพยากรทางทะเลเป็นหลัก	 จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและยัง่ยนื	ตลอดจนการส่งเสรมิให้เกดิการบรโิภคอย่างมีความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมตลอดห่วงโซ่ธรุกจิ	บรษิทั
จึงน�าแนวปฏิบัติตามข้อก�าหนด	IUU	:	illegal	Unreported	and	Unregulated	Fishing		มาปฏิบัติในเรื่องของการป้องกัน	ยับยั้งและ
ขจัดการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย	ขาดการรายงานและไร้การควบคุม	โดยอาศยัความร่วมมือจากผูผ้ลิต	และผูส่้งมอบของบรษิทัให้ด�าเนนิ
ท�าการตรวจสอบระบบย้อนกลับ	รวมถึงการน�าแนวปฏิบัติดังกล่าวไปใช้กับวัตถุดิบอื่น	ๆ	ที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจากฟาร์มด้วย

แนวทางในการปฏิบัติ
เพ่ือให้การจัดซ้ือวตัถดิุบของบรษิทัสอดคล้องตามระบบ	IUU	ตลอดจนให้ครอบคลมุถงึระบบคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหาร

สูงสุด	โดยในภาพรวมบริษัท	ได้ด�าเนินการดังนี้	

 3 กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า
	 บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฎิบัติในการคัดกรองคู่ค้ารายใหม่	 เพ่ือเข้าสู่กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีความรับผิด

ชอบ	ผูผ้ลิตวตัถดิุบหลกั	บรษิทัจะท�าการพิจารณารายชือ่คู่ค้า	จากแหล่งทีน่่าเชือ่ถอื	และตรวจสอบประวตักิารด�าเนนิกจิการของคู่ค้า	ท�าให้
ได้รายชื่อคู่ค้า	ผู้ผลิตวัตถุดิบที่ผ่านการพิจารณาคัดกรองในเบื้องต้น	จากนั้นคู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งตัวอย่าง	เช่น	เนื้อปลาบด
แช่แข็ง	(ซูริมิ)	ปลาทะเล	เนื้อสัตว์	ผักและผลไม้	มาเพื่อตรวจสอบตามมาตรฐานและมีการตอบแบบประเมินตนเอง	(Self	Assessment)	
พร้อมทั้งส่งเอกสารที่เก่ียวข้องในด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารทุกรายการตามข้อก�าหนด	 และสามารถท�าการตรวจสอบ
ระบบย้อนกลับได้	ทั้งนี้คู่ค้าเหล่านั้นต้องได้รับการตรวจประเมินโรงงาน	(Audit)	จากทีมควบคุมคณุภาพของบริษัทจนอยู่ในขั้นที่มัน่ใจจึง
จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่ค้ารายใหม่ได้	 เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการคัดกรองคู่ค้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการด�าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		

Sustainable Sourcing 

การจัดซื้อวัตถุดิบหลัก
อย่างยั่งยืน
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 3 กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนน�ามาใช้งาน
	 	ในการจัดซื้อวัตถุดิบเข้ามาเพื่อผลิต	ทางบริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนน�ามาใช้งานเพื่อให้เกิดความมั่นใจดังนี้	

	 1.	 บริษัทมีการตรวจสอบด้านกายภาพ	ทางเคมี	และทางด้านจุลชีววิทยา	โดยมีการสุ่มตัวอย่างตาม	Sampling	plan	
เพื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกบริษัท	อาทิเช่น	Histamine,	%Salt,	Gel	Strength	ฯลฯ	รวมถึงผู้ขาย/ผู้ผลิตต้อง
มีเอกสารผลวิเคราะห์ด้านคุณภาพและเอกสารการรับรองการจับสัตว์น�้าครอบคลุมทุกครั้งที่มีการรับเข้า	 รวมถึงใบรับรองแหล่งก�าเนิด	
เช่นกรณีจับสัตว์น�้าในประเทศจะต้องมีเอกสาร	MCPD	:	Marine	Catch	Purchasing	Document	และกรณีที่มีการน�าเข้าวัตถุดิบรวม
ถงึเนือ้ปลาบดแช่แขง็	(ซูรมิิ),	ปลาทะเล	จากต่างประเทศ	ผูข้ายต้องมีเอกสาร	IMD:	Imported	Aquatic	Animal	Movement	Document	
และ	Catch	Certificate	เพื่อสอบทานว่าไม่น�าปลาที่ผิดกฎระเบียบ	IUU	มาจัดส่งให้กับบริษัท

	 2.	 บริษัทมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนโลหะหนัก	 เช่น	Mercury,	Cadmium,	Lead	ที่อาจจะปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ	
รวมถงึการส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบเพ่ือยนืยนัผล	โดยห้องปฏบิตักิารภายนอกทีไ่ด้รบัการรบัรองระบบมาตรฐาน	ISO	17025	ทกุๆ	ปีตามแผน	

	 3.	 ในส่วนของซูรมิิ	บรษิทัได้พัฒนาวธิกีารตรวจสอบคุณภาพของเนือ้ปลาบดแช่แขง็	(ซูรมิิ)	ก่อนน�ามาใช้งาน	นอกเหนอื
จากคุณภาพพ้ืนฐานที่มีการตรวจวัดกันทั่วไป	 เช่น	 การพัฒนาวิธีการวัด/วิเคราะห์เรื่องความเหนียวและความสามารถในการขึ้นรูปแผ่น	
ก่อนน�ามาผลิต	 ซ่ึงจะท�าให้ทราบข้อมูลระดับคุณภาพของวัตถุดิบก่อนน�ามาใช้งาน	 นอกเหนือจากนี้บริษัทได้ถ่ายทอดวิธีการทดสอบที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้	เพื่อให้ผู้ผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็ง	(ซูริมิ)	น�าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพตามที่ได้ตั้งไว้

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

เป้าหมาย (KPI)
3	 สามารถผ่านเกณฑ์การตรวจและปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของ	IUU:	illegal	Unreported	and	Unregulated	

Fishing	จากการตรวจโดยกรมประมง	กรมปศุสัตว์	และผู้ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยด้านอาหาร		BRC	
3	 คู่ค้าต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานและ	อยู่ในทะเบียนคู่ค้า	ของบริษัทฯ

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
3	 ได้ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรองจากกรมประมง	กรมปศุสัตว์	และมาตรฐาน	BRC	
3	 คู่ค้าได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐาน	ได้อยู่ตามทะเบียนคู่ค้าของบริษัทฯ
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วัตถุประสงค์
เพ่ือท�าให้ม่ันใจว่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆ	 ที่น�ามาใช้ในการผลิตของบริษัท	 ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม															

ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์สูงสุด	และสามารถลดการใช้ทรัพยากรได้	

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบส�าคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์	ซึ่งมีส่วนส�าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	บริษัทจึงได้

มีการศึกษา	ความเป็นไปได้	ในการน�าบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ขายพัฒนามาทดลอง	รวมทั้งทีมงานจัดซื้อได้ศึกษา	และออกแบบ	เพื่อให้ได้มาซึ่ง
การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน	ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม	โดยน�าร่องจากบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ	ที่ใช้ในปัจจุบัน

แนวทางในการปฏิบัติ ในการจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ ดังนี้
			 1.		บรรจุภัณฑ์หลัก	:	กระป๋อง	

	 ลดความหนาของแผ่นเหล็กในการผลิตกระป๋องจาก	0.16	มิลลิเมตร	เป็น	0.15	มิลลิเมตร	ร่วมกับผู้ผลิตกระป๋อง
ทีมี่แนวความคิดด้านการใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยนืเป็นต้นแบบ	เช่น	ร่วมกบั	บรษิทั	สวอนอินดัสทรีส์่	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ในการน�ากระป๋อง
ทีป่รบัลดความหนามาทดลองบรรจุและผ่านกระบวนการผลิตและขนส่ง	จนผลการทดสอบออกมาเป็นไปตามเป้าหมายและม่ันใจว่าจะไม่
เกิดผลกระทบกับสินค้า	จึงเริ่มใช้งานกระป๋องดังกล่าวแล้วในปี	2562	กับ	size	211x106,	211x109	และจะขยายผลไปกับผู้ผลิตรายอื่น	
รวมทั้งขยายผลไปยัง	Can	size	อื่นๆ	ต่อไปในอนาคต	

		 2.		บรรจุภัณฑ์รอง		:	ฉลากสินค้า
	 ฉลากสินค้า	 ที่ผลิตจากกระดาษจากป่าปลูกที่มีการรับรอง	 ด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันของบริษัทและ													

หาผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง	FSC:	Forest	Standard	Certification		ซึ่งในปี	2562	ได้เริ่มต้นใช้กับ	ฉลากสินค้า,	Sleeve	box,	Inner	
Box	“Atlas	Cat”	Brand	ซึ่งเป็น	Brand	ของบริษัท	พร้อมกับเชิญชวนคู่ค้าให้หันมาใช้กระดาษจากป่าปลูกด้วยเช่นกัน

เป้าหมาย (KPI)
3	 บรรจุภัณฑ์หลักพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตกระป๋องศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับความหนาของเหล็กที่ใช้ในการผลิต	 Can	

size.211x106,	211x109		(เริ่มใช้ในปี		62		เป้าหมาย	60%	จากยอดสั่งซื้อ	)
3	 บรรจุภัณฑ์รอง	ใช้กระดาษที่ได้มาจากป่าปลูก	(FSC)		กับ	Brand	“Atlas	Cat”	100	%

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
3	 กระป๋อง	Can	size.211x106,	211x109		ปรับความหนาแผ่นเหล็กจาก	0.16	mm.	เป็น	0.15	mm.	(22%	ของยอด

การสั่งซื้อในปี	2562)
3	 บรรจุภัณฑ์ที่มาจากป่าปลูก	(FSC)	นอกจาก	Brand	“Atlas	Cat”	ที่ตั้งเป้าหมายไว้	เราขยายผลไปยัง	Brand	ของลูกค้า	

ซึ่งท�าให้มียอดการใช้ฉลากที่มาจากป่าปลูกถึง	76%	เมื่อเทียบจากยอดการสั่งซื้อ

การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อความยั่งยืน

การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อความยั่งยืน
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การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในธุรกิจ	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	จึงมุ่งมั่น
พัฒนาปรบักระบวนการท�างานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง	เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัควบคู่ไปกบัการแสวงหาโอกาสใหม่ในการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 ด้วยการบูรณาการผ่านแนวคิดตามค่านิยม	 (Core	 Value)	 ของบริษัท	 ส่งเสริมผ่านการท�างานร่วมกัน	
(Collaboration)	ของคณะอนกุรรมการด้านการพัฒนาระบบงานและสารสนเทศ	ในการสนบัสนนุการน�าเอาเทคโนโลยแีละนวตักรรมสร้าง
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์	 (Inovation)	 มาพัฒนาคุณภาพ	 (Quality)	 และประสิทธิภาพในการท�างานมาอย่างต่อเนื่อง	 ภายใต้แนวคิด	
Simple	Faster	Better	Sustainable	และในปี2562	บริษัทได้ด�าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มในกระบวนการท�างานผ่านระบบดิจิทัล	อาทิ
เช่น	 ระบบการบริหารงานคลังสินค้า	WMS	 (Warehouse	Management	 System)	 และระบบการขายช่องทางขายเงินสด	 SMART	
SalesTools	นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนงานในการพัฒนาระบบริหารการจัดการกระบวนการท�างานภายใน	BPM	 (Business	Process	
Management)	 ให้เกิดกระบวนการท�างานในแพลตฟอร์มใหม่	 รองรับรูปแบบการท�าธุรกิจ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียและน�าไปสู่ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการ ระบบริหารจัดการคลังสินค้า WMS 
(Warehouse Management System)  
วัตถุประสงค์ 

1.	 ลดความซ�า้ซ้อนและเพ่ิมประสทิธภิาพในการท�างาน	ความรวดเรว็	ถกูต้องและแม่นย�าในระบบการบรหิารจัดการคลงัสนิค้า	
2.	 ระบบการบริหารจัดการ	สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้ทันที	(Real	Time	Stock)	และการตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์	

(Tracking	Lot	ผลิต)	ที่จัดส่งให้ลูกค้าได้ทันที	
3.	 ระบบการบริหารจัดการ	เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล	(Inventory	Control	and	Analysis)	
4.	 ปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการท�างาน	โดยการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมในการท�างานและลดปริมาณการใช้กระดาษ		

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน 
จากยอดขายที่เติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และแผนการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายในรูปแบบใหม่ๆ	ประกอบกับสินค้าที่ได้รับ

ความไว้วางใจจากคู่ค้ามากขึ้น	 ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคซ่ึงมีความหลากหลายของแต่ละผลิตภัณฑ	์ ที่แตกต่างในการบริหารจัดการ
เป็นอย่างดี	ท�าให้เราทราบอุปสรรคและปัญหาเป็นอย่างดี	จึงได้ทบทวนกระบวนการท�างาน	เพื่อส่งมอบคุณค่า	อย่างมีคุณภาพให้ลูกค้า
และคู่ค้า	โดยใช้เทคโนโลยดิีจิตลั	มาเป็นเครือ่งมือทีส่ามารถช่วยขบัเคล่ือนภารกจิให้บรรลไุด้อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติ	ิผ่านแอพพลิเคชัน่	
บนอุปกรณ์มือถือ	แท็บเล็ต	สามารถตรวจสอบได้	เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าและคู่ค้า	ทันต่อการแข่งขันในธุรกิจ	

เป้าหมาย ( KPI ) 
3	 ลดระยะเวลาในการเบิก-จ่ายสินค้า	ให้ได้	120	นาทีต่อวัน	
3	 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์	(Recall)	เรียกข้อมูล	lot	ของสินค้า	Lot	วันผลิต	ที่ส่งให้ลูกค้า	ได้ไม่เกิน	30	นาที	
3	 สามารถตรวจสอบ	Lot	ผลิตสินค้าและจ�านวน	stock	สินค้าได้ถูกต้อง	100%	
3	 สามารถลดการใช้กระดาษ	ชุดจัดสินค้า	(Picking	Slip)	ลดได้	80%	ต่อเดือน	จากปริมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย ( KPI ) 
3	 ระยะเวลาในการเบิก-จ่ายสินค้า	ลดลงได้	102	นาทีต่อวัน	
3	 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์	(Recall)	เรียกข้อมูล	Lot	ของสินค้า	Lot	วันผลิต	ที่ส่งให้ลูกค้า	ใช้เวลา	=	20	นาที	
3	 สามารถตรวจสอบ	Lot	ผลิตสินค้าและจ�านวน	stock	สินค้าได้ถูกต้อง	=100%	
3	 ลดการใช้กระดาษ	ชุดจัดสินค้า	(Picking	Slip)	=	76%	ต่อเดือน	ของปริมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

Sustainable Operation
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หลังจากเริ่มการท�างานด้วยระบบ	WMS	มาตั้งแต่	23	กันยายน	2562	ผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากโดยเริ่มต้น
การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการท�างานจาก	Manual	Input	ข้อมูล	เป็นการ	Auto	Input	มากขึ้น	ซึ่งท�าให้ข้อมูลเกิดความถูกต้องและรวดเร็ว	
ก่อน	Interface	เข้าระบบ	JDE	โดยใช้หลักการ	Scan	Barcode	และ	QR	Code	ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ปัจจุบันนิยมใช้กันทั่วโลกอย่าง
แพร่หลาย	เนื่องจากเป็นส่วนส�าคัญในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่	

ซ่ึงผลลัพธ์จากโครงการ	นอกจากทีก่ล่าวมาขัน้ต้นแล้ว	ยงัเป็นการลดขัน้ตอนการท�างานทียุ่ง่ยากซ�า้ซ้อน	ให้ตอบสนองกบัธรุกจิ
มากยิ่งขึ้น	โดยมีการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ทันที	 (	Big	Data	Analysis	 )	หน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องเองก็ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว	

การน�าข้อมูล	มาวิเคราะห์	ก็เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า	และขณะเดียวกันสร้างให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจใน
องค์กร	โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้	ย่อมจะท�าให้ได้เปรียบในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น	

รับสินค้าจากใบส่งสินค้าด้วยระบบ (Manual เดิม) 

จัดสินค้าจากใบจัดงาน (Manual เดิม)

รับสินค้าด้วยเครื่องแสกน (ระบบ WMS) 

จัดสินค้าด้วยเครื่องแสกน (ระบบ WMS)
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เช็คสินค้าด้วยใบจัดงาน (Manual เดิม) 

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
คุณพลา กร ราชอ่อง  

เช็คสินค้าด้วยแท็บเล็ท (ระบบ WMS) 

รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะใช้จาก 
Delivery Plan (DP) 

เป็นรายงานที่แสดงผลการคาดการณ์พ้ืนที่	 เม่ือมีแผนการ
จัดส่งล่วงหน้าเข้ามาในระบบ	 รายงานนี้จะช่วยค�านวนแผนการจัดส่ง	
(DP)	 ท�าให้ทราบสถานะที่ใช้งานอยู่	 สินค้าก�าลังจะเข้าและจ�านวนที่
ต้องการพ้ืนที่ลงสินค้าให้เพียงพอต่อแผนการจัดส่ง	 เป็นรายงานที่
สาคัญในการวางแผนการใช้งานพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่คลังสินค้า	 จากการน�าระบบ
บริหารจัดการคลังสินค้ามาใช้ในการปฎิบัติงาน	คุณพลากร	เจ้าหน้าที่
คลังสินค้า	ได้กล่าวว่า	หลังจากที่ได้ขึ้นระบบงาน	WMS	แล้ว	ได้ใช้งาน
ระบบใหม่มาเป็นเวลา	7	เดือน	ลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล	
ลดการท�างานซ�้าซ้อน	ท�าให้มีเวลามากขึ้น

คาดการณ์พื้นที่ที่จะใช้จาก Delivery Plan	วันที่	06/01/2020	-	06/01/2020

คลัง	1
	 Zone	 Maximum	PL	 ใช้พื้นที่อยู่	 สินค้าจะเข้า	 ต้องการพื้นที่เพิ่ม

  696 447 37 7

คลัง	1
	 Zone	 Maximum	PL	 ใช้พื้นที่อยู่	 สินค้าจะเข้า	 ต้องการพื้นที่เพิ่ม

 A1 88 59 36 7

 A2 72 30 1 0

 R1 156 84 0 0

 R2 114 90 0 0

 R3 110 106 0 0

 R4 156 78 0 0

  696 447 37 7
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โครงการ ระบบการขายช่องทางขายเงินสด SMART : SALESTOOLS
วัตถุประสงค์

หนึ่งในภารกิจของบริษัทที่นอกเหนือจากการเพ่ิมยอดขายสินค้าและบริการ	 ภารกิจในการกระจายสินค้าที่มีความส�าคัญ												
เพ่ือให้ผูบ้รโิภคได้เข้าถึงสนิค้าและบรกิารทีมี่คุณค่า	ผ่านช่องทางการขายหน่วยรถเงินสดของบรษิทั	ซ่ึงท�าหน้าทีก่ระจายสนิค้าเพ่ือให้ร้าน
ค้าปลีกทั่วไปหรือที่เรียกว่า	ซาปั๊ว	และร้านขายของช�า	ร้านขายขนม	หรือแผงเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามชุมชน	ตรอก	ซอกซอยต่างๆ	ตลาดสด	
รา้นบนแฟลต	อพารท์เม้นทใ์นเมอืง	รวมถงึรา้นของของช�าตามหมูบ้่านในชนบท	หรอืตา่งอ�าเภอที่ไกลจากตวัเมอืง	ซึง่รา้นเหล่านีจ้ะไม่ใช่
ร้านสะดวกซ้ือที่เป็นเฟรนไชส์	 ดังนั้นทีมงานขายหน่วยรถจึงต้องมีภารกิจที่ท�างานแข่งกับเวลาจากร้านค้าหนึ่งไปยังอีกร้านค้าหนึ่ง													
เพ่ือกระจายสนิค้าทีบ่รษิทัรบัเป็นผูแ้ทนจ�าหน่ายให้ได้ครอบคลมุพ้ืนทีท่ัว่ประเทศ	และท�าให้ผูบ้รโิภคสามารถหาซ้ือสนิค้าได้สะดวกตลอดเวลา

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน 
ทมีบรหิารของฝ่ายขายจึงได้พิจารณาสรรหาระบบงานและโปรแกรมทีต่อบสนองและพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ในการท�างานของ

ทีมขายหน่วยรถให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น	 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานขายสามารถใช้งานได้ง่าย	 (Simple)	 ท�างานได้รวดเร็วขึ้น	 (Faster)										
มีความถูกต้องแม่นย�า	 ลดงานด้านเอกสารได้	 มีระบบควบคุมและติดตามผล	 (Better)	 อันน�าไปสู่ยอดขายที่เพ่ิมขึ้น	 และเพ่ิมจ�านวน										
ร้านค้า	ในการกระจายสินค้าได้ครอบคลุม	ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน	(Sustainable)	

ในเดือนกุมภาพันธ์	 2562	บริษัทจึงได้น�าระบบโปรแกรมใหม่ที่ชื่อว่า	 SALESTOOLS	มาใช้ในการขายสินค้าในช่องทางขาย
หน่วยรถเงินสดทั่วประเทศ	โดยโปรแกรมนี้	ใช้งานบนอุปกรณ์ใหม่	คือ	แทปแล๊ต	Tablet	ขนาด	8	นิ้ว	ท�าให้สามารถบันทึกการขายและ
สามารถพิมพ์ใบก�ากบัภาษผ่ีานเครือ่งพิมพ์แบบพกพา	ขนาด	4	นิว้ได้	ตลอดจนเครือ่งจะบนัทกึไว้เป็นภาพส่งข้อมูลการขายให้ขณะท�างาน
อยูใ่นพ้ืนที	่และเชือ่มต่อเข้าสูฐ่านข้อมูลของบรษิทัทีต่ัง้อยูท่ีส่�านกังานใหญ่ในกรงุเทพ	ผ่านระบบ	Cloud	จึงท�าให้ส่วนกลางทราบยอดขาย
ที่เกิดขึ้นได้ทันที	 สามารถตรวจสอบข้อมูลการท�างาน	 และยอดขายในแต่ละพ้ืนที่ได้เร็วขึ้นและตลอดเวลาจาก	Web	 บนคอมพิวเตอร์									
ทั้งที่เป็น	Desktop,	Notebook,	Tablet	หรือ	Mobile	ได้ในทุกที่ผ่านการเชื่อมต่อ	Internet	
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โปรแกรม	 SALESTOOLS	 ช่วยการขายให้ง่ายขึ้น	 ด้วยการใช้รูปภาพสินค้าแทนการ	 key	 รหัสสินค้าท�าให้ลดปัญหาการสั่ง
สินค้าผิดรายการ	สามารถแสดงรายการโปรโมชั่นที่มีอยู่เพื่อช่วยเสริมให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น	และซื้อเพิ่มได้ง่ายขึ้น	ตลอดจนช่วย
ท�าให้พนักงานขายสามารถลดเวลาการเข้าเยี่ยมในแต่ละร้านค้า	จึงท�าให้มีเวลาในการเดินทางเข้าเยี่ยมร้านค้าได้เพิ่มขึ้น	หรือขยายร้าน
ค้าใหม่ๆ	เพื่อสร้างยอดขายให้เติบโต		

เป้าหมาย (KPI)
1.	 สามารถเพิ่มจ�านวนร้านค้าใหม่ได้	3,120	ร้านค้า	คิดเป็น	10%	
2.	 ลดข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า	100%	

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
1.	 เพิ่มจ�านวนร้านค้าใหม่ได้	8,997	ร้านค้า		คิดเป็น	28.84%	
2.	 ลดข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า	0	ครั้ง	คิดเป็น	100%	
3.	 ลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการท�างาน	185	รีม	ลดการตัดต้นไม้ได้	10.88	ต้น	และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

(CO2)	ได้	1,827.84	Kgs
4.	 การเปลี่ยนมาใช้กระดาษความร้อนทดแทน	มีค่าใช้จ่ายลดลงคิดเป็นเงิน	30,110	บาทต่อปี	
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การผลิตและจัดจ�าหน่ายเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่ประกอบด้วยบริษัทย่อยอีก	4	แห่ง	กระจายอยู่ตามพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ	จึงได้

ตระหนักถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจ	บริษัทจึงให้ความส�าคัญในกระบวนการผลิตและจัดจ�าหน่ายอย่าง
มีความรับผิดชอบ	 เพื่อสร้างความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่	 โดยค�านึงถึงทุกขั้นตอนในห่วงโซ่ธุรกิจ	มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
และพลงังานอย่างคุ้มค่าและมีประสทิธภิาพ	เพ่ือลดผลกระทบด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมจากการด�าเนนิธรุกจิ	ซ่ึงสะท้อนถงึค่านยิมองค์กร
ด้านการได้ประโยชน์ร่วมกัน	(Mutual	benefits)	ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลาย	เช่น	การลด
ผลกระทบต่อสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล				

ทั้งนี้ในปี2562	 บริษัทจึงได้ด�าเนินการตามแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ	 ผ่านคณะท�างานคุณค่าหลักด้าน						
สิ่งแวดล้อมและคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยการส�ารวจความพึงพอใจและ
ส�ารวจความคิดเหน็ประเด็นความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสยี	เพ่ือบ่งชีแ้ละตอบสนองความคาดหวงัตามแผนงานและโครงการต่างๆ	ดังนี้	

 3	 โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	4	:	วัฒนธรรมสีเขียว	
 3	 โครงการลดผลกระทบด้วยการใช้พลังงานทดแทน	

 •	 โครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
 •	 โครงการเชื้อเพลิง	Boiler	เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล	(Wood	Pellet)

 3	 โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
 •	 ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง	:	กระดาษ	

 3	 โครงการบริหารจัดการน�้าจากน�้าทิ้งหลังบ�าบัดกลับมาใช้ใหม่			

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 : วัฒนธรรมสีเขียว
อุตสาหกรรมสเีขยีว	คือ	อุตสาหกรรมทีย่ดึม่ันในการปรบัปรงุกระบวนการผลติและการบรหิารจัดการสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง	

เพ่ือการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการยึดม่ันในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อระบบนิเวศที่น่าอยู่	ปลอดภัยต่อตัวพนักงานและสิ่งแวดล้อม
2.	 เพื่อสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กรให้กับพนักงานมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
3.	 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ�านวนมาก	 จึงมีความมุ่งม่ันพัฒนาการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยค�านึงถงึความสมดุลทางด้านเศรษฐกจิ	สงัคมและสิง่แวดล้อม	และให้ความส�าคัญกบัการอยูร่่วมกบัชมุชน
อย่างเกื้อกูล	 มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 พร้อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในองค์กร	 ยึดม่ันในหลักการ
บรหิารและปฏบิตังิานภายใต้หลักธรรมาภิบาลทีดี่	ส่งเสรมิให้พนกังานมีความรูว้ฒันธรรมสเีขยีวและตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม	รวมถึงสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร	น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและชีวิตในครอบครัว		

038 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2562 3 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)



แนวทางในการปฏิบัติ
1.	 บริษัท	 เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	 4	 โดยทางคณะผู้ตรวจประเมินได้เข้ามาท�าการ	 Coaching	 Green	

Industry	level	4	ให้กับทางบริษัท	พร้อมให้ค�าแนะน�าในการท�า	Green	Industry	level	4
2.	 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมเช่น	 มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม	 Premier	 Go	 Green	 ทั้งภายในและ

ภายนอก	ประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซตบ์ริษัทฯ	การคดัแยกขยะด้วยหลกั	3R	รณรงค์และสร้างจิตส�านึกร่วมสร้างวัฒนธรรมสีเขียว	เช่น	
กิจกรรมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก	 รณรงค์การใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก	 และรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก	 ลดการใช้กล่องโฟม																					
ถุงพลาสติก	

3.	 ผ่านการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินของกระทรวงอุตสาหกรรม

ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

รณรงค์ “การใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก”

รณรงค์ “การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก”

รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2562 3 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 039



เป้าหมาย (KPI)
1.	 สามารถผ่านเกณฑ์การตรวจและปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อก�าหนด	อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	4
2.	 ลดการใช้ทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะภายในโรงงานไม่น้อยกว่า	5%
3.	 ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนรอบๆโรงงาน	ต้องเป็น	0	ครั้ง

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
1.	 ได้ผ่านการรองรับรองระบบ	อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	4	จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	5	กันยายน	2562
2.	 ลดการใช้ทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะภายในโรงงานไม่น้อยกว่า	7%
3.	 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนรอบๆ	โรงงาน	
4.	 พนักงานใช้ปิ่นโตทดแทนการใช้ถุงพลาสติก	ขนาด	5x8	จ�านวน	70	คน	(210	ใบต่อวัน)	ลดการใช้ถุงพลาสติก	10,920	

ใบต่อเดือน	หรือคิดเป็น	235,872	ใบต่อปี	(235.872	กิโลกรัม)	ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	คิดเป็น	565.86	Kgs	

ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว	ระดับ	4	:	วัฒนธรรมสีเขียว
เมื่อวันที่	5	กันยายน	2562

040 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2562 3 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)



โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
วัตถุประสงค์

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

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
ณ	ปัจจุบนั	ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมมีอย่างต่อเนือ่งและเพ่ิมมากขึน้	ซ่ึงสวนทางกบัปรมิาณเชือ้เพลิง

ที่ก�าลังจะประสบภาวะขาดแคลนในอนาคต	 เชื้อเพลิงจากซากดึกด�าบรรพ์	 เช่น	 น�้ามัน	 ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน	 อาจหมดไปจากโลก
ภายในระยะเวลาไม่กีปี่	หากยงัไม่มีการหาแหล่งพลังงานเพ่ิมเตมิ	เชือ้เพลิงดังกล่าวกส็ามารถสร้างปัญหาให้กบัโลกของเราได้	เพราะการ
เผาไหม้ของเชื้อเพลิงเหล่านี้	หากไม่มีการควบคุมที่ดี	จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ	ท�าให้เกิดก๊าซพิษต่างๆ	ซึ่งล้วนแต่สร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	อากาศเป็นพิษ	และท�าให้โลกร้อนขึ้น

ทางบริษัทย่อยจึงได้เล็งเห็นความส�าคัญของการใช้แหล่งพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าแทนการใช้ไฟฟ้าจากแหล่ง
เดิม	โดยการเลือกใช้การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย	การติดตั้งแผงโซล่าร์	บนหลังคา	(Solar	Roof)	คุณประโยชน์ที่ได้จากการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์นั้นมีมากมาย	 เช่น	 แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ	 เป็นพลังงานที่สะอาด	 ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่ง
แวดล้อม	อีกทั้งปัจจุบันได้รับความนิยมแพร่หลาย	และมีความคุ้มค่าในแง่ของการลงทุนมากขึ้น

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

แนวทางในการปฏิบัติ
บริษัทย่อยมีการใช้พลังงาน	 ประเภทพลังงานไฟฟ้า	 โดยซ้ือไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอนาดี	 เพ่ือน�ามาใช้ใน								

ส่วนของเครือ่งจักรหลกัและเครือ่งจักรสนบัสนนุในการผลติ,	อุปกรณ์ภายห้องเยน็,	อุปกรณ์ส�าหรบัสาธารณปูโภคต่างๆ	ไฟฟ้าภายในและ
ภายนอกอาคาร	โดยมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดอยู่ในช่วง	600	-	650	Kw	และในทุกๆปี	มีแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	
จากการขยายก�าลังการผลิต	และติดตั้งเครื่องจักรส�าหรับรองรับการผลิตสินค้าใหม่ๆ	

ในปี	2562	บรษิทัย่อยได้เพ่ิมการลงทนุตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์	จากเดิมขนาด		25	kWp	เพิมเป็น	70.36	kWp	โดยด�าเนนิ
การติดตั้งที่หลังคาอาคารผลิตโรงงาน	1	มีจ�านวนแผง	PV	Module	รวมทั้งสิ้น	288	แผง	ติดตั้งชุดอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้า	(SMA	
Inverter)	จ�านวน	1	ชดุ	เชือ่มระบบไฟฟ้าเข้ากบัตูค้วบคุมไฟฟ้าในโรงงาน	เม่ือไรทีมี่แสงแดดกจ็ะใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ส่งไปใช้งานส�าหรบั
เครื่องจักรในการผลิต	ช่วยลดการใช้ไฟจากการไฟฟ้า	แต่ถ้าเมื่อไรที่ไม่มีแสงแดด,	ฝนตก	หรือ	แดดไม่ดี	อินเวอร์เตอร์ก็จะปรับมาใช้ไฟ
จากการไฟฟ้ามาจ่ายแทนโดยอัตโนมัติ

การควบคุมและตรวจติดตามการท�างานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์	 จะผ่านโปรแกรมการท�างาน	 (Software)	 ที่เรียกว่า	 PV	
System	 Overview	 ซ่ึงจะสามารถแสดงผลปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ตามช่วงเวลา	 แรงดันไฟฟ้า	 และแสดงปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	ที่ลดลง	รวมทั้งตรวจติดตามความผิดปรกติของแผงโซล่าร์หรือชุด	Inverter	ได้

ส�าหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	ขนาด	70.36	kMp	ที่ได้ด�าเนินการติดตั้งไปแล้วนั้น	เมื่อไปรวมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
ก่อนหน้านี้	จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้	251	หน่วยต่อวัน

รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2562 3 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 041



	 	 การผลิตกระแสไฟฟ้า

	 ปี	 หน่วย	/	วัน	 หน่วย	/	ปี

 2560 198.03 72,280.95

 2561 332.22 121,260.30

 2562 368.61 134,542.65

 รวม 898.86 328,083.90

เป้าหมาย (KPI)
แผงเซลล์แสงอาทิตย์	ผลิตกระแสไฟฟ้าได้จ�านวน	350	หน่วย/วัน	หรือ	127,750	หน่วย/ปี	(ส�าหรับปี	2562)

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	สะสมตั้งแต่ปี	2560-2562	ได้	75,478.427	Kgs

042 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2562 3 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)



โครงการ เปลี่ยนเชื้อเพลิง Boiler เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (Wood Pellet)
บรษิทั	พรเีมียร์แคนนิง่อินดัสตรี	้จ�ากดั	ซ่ึงได้น�านโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ชมุชนและสิง่แวดล้อม	ไปก�าหนดเป็นกลยทุธ์

ของ	บรษิทัฯ	โดยได้พิจารณาโครงการต่างๆ	จากการวเิคราะห์ผูมี้ส่วนได้เสยี	เพ่ือมาจัดท�าโครงการ	โดยผูมี้ส่วนได้เสยีหลกัๆ	คือพนกังาน
และชมุชน	ทางบรษิทัให้ความส�าคัญกบัมลพิษทีอ่าจส่งผลกระทบต่อพนกังานและชมุชน	จึงได้จดัท�าโครงการเปลีย่นเชือ้เพลิง	Boiler	จาก
การใช้ถ่านหิน	(Bituminous)	มาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล	(Wood	Pellet)	แทน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้คุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้า

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
ณ	ปัจจุบัน	พลังงานความร้อนที่ใช้เชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล	เช่น	น�้ามัน	ถ่านหิน	ในภาคอุตสาหกรรมนั้น	มีอย่างต่อเนื่องและ

เพิ่มมากขึ้น	ซึ่งสวนทางกับปริมาณเชื้อเพลิงเหล่านี้ที่ก�าลังจะหมดไปในอนาคต	และเชื้อเพลิงดังกล่าว	เมื่อเผาไหม้	หากไม่มีการควบคุม
ที่ดีก็จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ	ท�าให้เกิดก๊าซพิษต่างๆ	ล้วนแล้วแต่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและท�าให้โลกร้อนขึ้น

ทางบริษัทจึงได้เล็งเห็นการหาพลังงานทดแทนเพ่ือมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตความร้อนโดยการเปล่ียนมาใช้เชื้อเพลิง										
ชวีมวลแทนการใช้ถ่านหนิ	 (Bituminous)	 เพราะจะช่วยลดอากาศพิษทีป่ล่อยสูธ่รรมชาต	ิ เนือ่งจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงชวีมวล	อากาศพิษ							
จะมีน้อยกว่า	Bituminous	อีกทั้งยังสามารถปลูกป่าทดแทนได้	

แนวทางในการปฏิบัติ
บรษิทัฯได้ลงทนุเปล่ียนหวัเผาไหม้เชือ้เพลิงใหม่เพ่ือมาใช้กบัเชือ้เพลิงชวีมวล	(Wood	Pellet)	ในการผลติไอน�า้	โดยการเปล่ียน

หัวเผาใหม่ที่ทนัสมยั	ปรับแต่งการเผาไหม้ด้วย	PLC	ท�าให้การเผาไหม้ของเชื้อเพลงิสมบูรณ์	ผลจากการตรวจวัดคณุภาพอากาศที่ปล่อย
ทิ้ง	ค่าของอากาศที่เป็นพิษลดลงทุกตัว	(ตามตารางเปรียบเทียบในหน้าถัดไป)

เปลี่ยนหัวเผาไหม้ เชื้อเพลิงชีวมวล Wood Pellet
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เป้าหมาย (KPI)
ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้าที่เป็นชีวมวล	100	เปอร์เซ็นต์	
ค่าอากาศพิษที่ปล่อยทิ้งลดลงทุกตัว

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
จากการตรวจวัดค่ามาตรฐานอากาศพิษที่ปล่อยทิ้งลดลงทุกตัว

ตารางเปรียบเทียบผลวิเคราะห์คุณภาพอากาศทิ้งจากเชื้อเพลิง	
Bituminous	และ	Wood	Pellet

ที่มาของค่ามาตรฐาน	:	

 3	 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	การก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน	พ.ศ2549
 3	 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรือ่ง	การก�าหนดค่าปรมิาณเขม่าควันทีเ่จอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากปล่องของหม้อน�า้ของโรงงาน	พ.ศ.	2549

    รายการวิเคราะห์ 

 ชนิดเชื้อเพลิง Total Suspended Sulfur Dioxide Oxides Of Nitrogen Carbon Opacity
 Bituminous Particulate (TSP) (SO

2
) (NOx) as NO2 Monoxide (CO) (%)

  (mg/m3 )  (ppm)  (ppm)  (ppm) 

 Standard  320  700  400  690  10

 ค่าที่วัดได้ 317.70 81.00 54.40 415.00 7.50

    รายการวิเคราะห์ 

 ชนิดเชื้อเพลิง Total Suspended Sulfur Dioxide Oxides Of Nitrogen Carbon Opacity
 Wood Pellet Particulate (TSP) (SO

2
) (NOx) as NO2 Monoxide (CO) (%)

  (mg/m3 )  (ppm)  (ppm)  (ppm) 

 Standard  320  60  200  690  10

 ค่าที่วัดได้ 26.69 12.00 5.00 354.00 5.00
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โครงการลดการใช้กระดาษที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วัตถุประสงค์
เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในขั้นตอนการด�าเนินงานของธุรกิจ	 ตอบสนองกลยุทธ์ในเรื่อง	

Green	Factory	และมุ่งเน้นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
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	วางรากฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ
ส�าหรับแนวทางในการด�าเนินการภายใต้โครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน	 เพ่ือให้เกิดผลิตภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน																		

จะมีกิจกรรมในการด�าเนินหลักๆดังนี้

1.	 การก�าหนดนโยบายตลอดจนก�าหนดเป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2.	 การออกแบบและพัฒนาการจัดท�าบัญชีก๊าซเรือนกระจก	 การจัดท�าเอกสาร	 รายงาน	 และการทวนสอบบัญชีก๊าซเรือน

กระจกขององค์กร
3.	 ใช้หลักการของ	 Carbon	 Footprint	 เพ่ือเป็นแนวทางในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาในรูป																							

ตันคาร์บอนไดออกไซด์	เทียบเท่า	โดยมีการแบ่งตามขอบเขตการปล่อย	คือ

 3	 ขอบเขตที่	1	:	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ทางตรงขององค์กร
 3	 ขอบเขตที่	2	:	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน	เช่น	ไฟฟ้า	พลังงานไอน�้า
 3	 ขอบเขตที่	 3	 :	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ทางอ้อมอื่นๆ	อาทิ	การเดินทางของพนักงาน	การใช้กระดาษ	การใช้							

น�้าประปา

4.	 การก�าหนดแผนงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน	

ทัง้นีบ้รษิทัฯ	และบรษิทัย่อยได้เลง็เหน็ความส�าคัญของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืในมิตด้ิานสิง่แวดล้อม	และตระหนกัถงึการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	 เพ่ือยกระดับคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น	
ต้องมาจากการร่วมมือทัว่ทัง้องค์กร	ผ่านการสร้างกลไกการมีส่วนร่วม	เพ่ือความส�าเรจ็ร่วมกันอย่างยัง่ยนื	และได้ก�าหนดเป้าหมาย	(KPI)	
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�างานในองค์กร	 เพ่ือสร้างความตระหนักและกระตุ้นความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ทั้งปลูก
ฝังให้พนักงานมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการลดการใช้กระดาษ	ดังนี้
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กิจกรรมการลดการใช้กระดาษ
	 โดยก�าหนดเป้าหมายการใช้กระดาษปี	2562	ลดลงจากปี	2561	ร้อยละ	5	ด้วยการปรับวิธีการท�างาน	เช่น	ส่งไฟล์งานที่ต้อง
ใช้อ้างอิงไปจัดเก็บในเซิฟเวอร์แทนการถ่ายส�าเนาเอกสารแจก,	จัดระบบการน�าเอกสารมาใช้ซ�้า	(Reuse)

	 ในปี	2562		บริษัทได้ส่งเสริมให้ทุกๆ	หน่วยงาน	ด�าเนินงานตามมาตรการดังกล่าว	ผลการด�าเนินงานตั้งแต่เดือน	มกราคม	
ถึง	 ธันวาคม	2562	พบว่าภาพรวมการใช้กระดาษของทั้งบริษัท	สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้	 ร้อยละ	9.63	หรือลดลงจ�านวน	
145	รีม	(72,500	แผ่น)	คิดเป็นมูลค่า	11,455	บาท	สามารถลดการตัดต้นไม้ได้	8.53	ต้น	และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
(CO2)	ได้	1,433.04	Kgs	

เป้าหมาย (KPI)
 3		 ลดปริมาณการใช้กระดาษลง	5%	
 3		 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
 3		 สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษได้	9.63%
 3		 ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	ได้	1,433.04	Kgs

ปริมาณการใช้กระดาษ	(รีม)
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โครงการลดการใช้น�้า : น�าน�้าทิ้งหลังบ�าบัดกลับมาใช้ซ�้า

วัตถุประสงค์
1.	 ลดปริมาณการปล่อยน�้าทิ้งลงสู่คลองสาธารณะ
2.	 ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้น�้าประปา

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
ปัจจบุนับรษิัทมกีจิกรรมหรือกระบวนการผลติที่ตอ้งใชน้�้าเป็นจ�านวนมาก	และน�้าหลงัจากเสรจ็สิ้นจากกระบวนการผลตินัน้จะ

เกิดการปนเปื้อน,	 สกปรก	 ถ้ากระบวนการควบคุมการบ�าบัดไม่ดีเท่าที่ควรก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ท�าให้เกิดมลพิษมากมาย	
ท�าให้น�้าในล�าคลองเน่าเสีย,สัตว์น�้าและพืชตาย	จึงเป็นสิ่งที่บริษัทได้ตระหนักถึงเป็นส�าคัญที่จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่างๆ	ที่อาจจะมีผลก
ระทบกับสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	สังคม	จึงเป็นที่มาของการจัดท�าโครงการน�าน�้าทิ้งหลังบ�าบัดกลับมาใช้ซ�้าอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ที่ทางบริษัท	 ได้เริ่มทดลองโครงการน�าน�้าทิ้งหลังบ�าบัดกลับมาใช้ใหม่	 เห็นว่าสามารถน�าไปใช้ได้จริงและเห็นผลลัพท	์	
ดังนั้นในปี	 2562	 จึงได้ลงมืปฏิบัติโครงการน�าน�้าทิ้งกลับมาใช้ซ�้าในขอบข่ายที่เพ่ิมมากขึ้น	 เพ่ือลดปริมาณน�้าทิ้งลงสู่ล�าคลองและใช้
ทรัพยากรน�้า	(น�้าประปา)	อย่างคุ้มค่า	

แนวทางในการปฏิบัติ
ตามทีบ่รษิทั	ได้มีโครงการน�าน�า้ทิง้หลังบ�าบดัมีคุณภาพตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ตัง้แต่	ปี	2561		

และในปี	2562	นีมี้นโยบายทีต้่องการเพ่ิมปรมิาการน�าน�า้หลงับ�าบดัมาใช้ใหม่	จึงได้จัดท�าโครงการ	ดังนี	้โครงการน�าน�า้ไปสเปรย์หลงัคา
เพื่อลดอุณหภูมิห้องบรรจุสินค้าส�าเร็จรูป		ที่สามารถลดอุณภูมิห้องลงได้ส่งผลดีต่อพนักงานที่ท�างานในห้องบรรจุสินค้าที่มีอากาศที่เย็น
สบายขึ้น		นอกจากนี้ยังมีอีกโครงการคือน�าน�้ามาใช้ในถังชักโครกห้องน�้าอีกด้วย

ส�าหรับกิจกรรมต่างๆ	ที่ได้เคยก�าหนดให้ใช้น�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่แต่เดิมนั้น	ก็ยังคงใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง	เช่น	รดน�้าต้นไม้ใน
โรงงาน,	 ช�าระล้างลานรับวัตถุดิบด้านนอก,	 บ�าบัดอากาศลดเขม่าควันจากการเผาไหม้ของ	 Boiler,	 บ�าบัดกล่ินอากาศเสียที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต

เป้าหมาย (KPI)
3	 น�าน�้าทิ้งหลังบ�าบัดกลับมาใช้ใหม่	จ�านวน	88	คิว/วัน	จากปี	2561	เป็น	140	คิว/วัน	หรือ	41,720	คิว/ปี	ในปี	2562

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
3 น�าน�้าทิ้งหลังบ�าบัดกลับมาใช้ซ�้า	140	คิว/วัน	หรือ	41,720	คิว/ปี

น�าน�้าทิ้งหลังบ�าบัดกลับมาใช้ใหม่
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	 จากพันธกจิของบรษิทัทีย่ดึถอืคุณค่าหลกัด้วยความมุ่งม่ันน�าเสนอสนิค้าและบรกิารทีมี่คุณค่าพร้อมคุณภาพโดยมีผูบ้รโิภคเป็น
ศนูย์กลาง		ด้วยแนวคิดดังกล่าวบรษิทัจึงให้ความส�าคัญและความใส่ใจในความพึงพอใจของผูบ้รโิภคทีมี่ต่อแบรนด์	ทัง้ในด้านภาพลักษณ์	
และด้านผลิตภัณฑ์	เพราะความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นบ่อเกิดที่จะน�าไปสู่ความยั่งยืน

	 การส�ารวจความพึงพอใจผู้บริโภคจึงเป็นกระบวนการที่เรายึดถือด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	 หลังจากการปรับภาพลักษณ์								
ทาโรเมื่อปลายปี	2018	(Relaunch)	ทางทีมการตลาดก็มีการส�ารวจความพึงพอใจผู้บริโภคเพื่อหาแง่มุมในการพัฒนาทั้งด้านผลิตภัณฑ์	
และด้านการโฆษณา	เพื่อปรับปรุงให้ตอบสนองความพึงพอใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง	

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

โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
	 1.	 กลุ่มเป้าหมายที่ท�าการส�ารวจ	:	ชาย-หญิง	อายุ	12-24	ปี	เป็นผู้ที่ตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวด้วยตัวเอง	และเป็นผู้ที่ทาน
เป็นประจ�า	อย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	ครั้ง	อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล
	 2.	 ใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว	(Face	to	Face	Interview)	จ�านวน	300	ตัวอย่าง

ผลจากการส�ารวจเพื่อน�าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และความชื่นชอบในแบรนด์ดังนี้
 3 ด้านผลิตภัณฑ์	 ผู้บริโภคยังคงต้องการทางเลือกในการรับประทาน	 มีรสชาติแปลกใหม่	 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี
รสชาติเข้มข้น	จัดจ้าน	จะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น

 3	 ด้านการโฆษณา	ผูบ้รโิภคต้องการให้ผลิตภัณฑ์ทาโรมีความทนัสมัย	และยงัคงสือ่สารเรือ่งความเป็นขนมทีมี่ประโยชน์
ในวิธีที่สามารถจดจ�าแบรนด์ได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งผลจากการส�ารวจทางทีมการตลาด	ได้น�ามาพัฒนา	ปรับปรุง	ทั้งด้านผลิตภัณฑ์	และ
การโฆษณา	ดังนี้

Sustainable Consumption

ส่งมอบคุณค่า
อย่างเอาใจใส่
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2.	 ด้านการโฆษณา	ได้มีการปล่อยงานโฆษณาผลติภัณฑ์ทาโร	โดยยงัคงตอกย�า้เรือ่งความเป็นขนมขบเค้ียวทีใ่ห้ประโยชน์		
รวมทั้งให้ความรู้สึกทันสมัย	ในวิธีที่จดจ�าได้ง่ายมากขึ้น	โดยการใช้	presenter	คือ	คุณเก้า	สุภัสสรา	ซึ่งมีผลงานละคร	“เขาวานให้หนู
เป็นสายลับ”	 ซ่ึงออกอากาศอยู่ในช่วงเวลานั้น	 เป็นผู้ถ่ายทอด	 น�าเสนอในงานโฆษณา	 โดยใช้เนื้อหาโฆษณา	 ที่ตอกย�้าความเป็นขนม
ขบเคี้ยวที่ให้ประโยชน์	ที่สามารถทานในเวลาใดก็ได้	โดยเฉพาะมื้อดึกที่ขนมอื่นๆ	ไม่สามารถทดแทนได้

	 1.	 ด้านผลิตภัณฑ์	ได้มีการวางตลาดผลิตภณัฑ์ทาโรเส้นชุบน�้าจิ้ม	เพิ่มเติมอีก	2	รสาติ	เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น	
ทีต้่องการผลิตภัณฑ์ทีมี่รสชาตเิข้มข้น	และจัดจ้าน	รวมทัง้ต้องการจะขยายตลาดไปสูต่่างประเทศ	โดยเฉพาะประเทศจนีทีมี่ความชืน่ชอบ
ผลิตภัณฑ์ขนมที่มีรสชาติเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์จากประเทศไทย	โดยทีมการตลาดได้ออกผลิตภัณฑ์มาใน	2	รสชาติ	คือ	รสลาบอีสาน
ทรงเครื่อง	และรสหม่าล่าเสฉวน	เพื่อสร้างทางเลือกให้กลุ่มเป้าหมายเดิมที่ชื่นชอบความเผ็ด	และขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ	เพื่อขยาย
ฐานลูกค้าใหม่			
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ซึ่งผลจากการปล่อยชิ้นงานโฆษณา	 ในช่วงไตรมาสที่	 3	ที่ผ่านมา	ทางทีมการตลาดได้มีการวัดระดับความพึงพอใจ	ผลการ
ส�ารวจเปรียบเทียบ	2	ไตรมาส	คือไตรมาสที่	2	ขณะที่ยังไม่ปล่อยภาพยนตร์โฆษณา	เทียบกับไตรมาสที่	3	ที่ปล่อยภาพยนตร์โฆษณาแล้ว		
เป็นดังนี้

1.	 ความรูสึ้กท่ีมีต่อแบรนด์	(Love/Hate)	:	ระดับความชืน่ชอบสงูขึน้กว่าไตรมาสทีผ่่านมา	คือจากเดิม	65%	มาเป็น	79%		
2.	 แบรนด์ที่เหมาะกับฉัน	(Brand	Fit)	:	อยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมคือจาก	38%	มาเป็น	59%	
3.	 ความต้องการจะซ้ือ	(The	will	to	pay)	:	เม่ือเทยีบกบัแบรนด์อ่ืนๆ	แล้วผูบ้รโิภคยงัมีความเตม็ใจจะจ่ายเพ่ือรบัประทาน

ผลิตภัณฑ์แม้ราคาจะแพงกว่า	ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นจากเดิมมีอยู่	3%แต่ในรอบล่าสุดปรับเป็น	13%	

จากผลลัพธ์ดังกล่าวมาจากการพัฒนา	 ปรับปรุง	 เรื่องของการสื่อสาร	 การปรับภาพลักษณ์	 ส่งผลให้ความชื่นชอบในแบรนด์	
สงูขึน้เป็นล�าดับ		สามารถเข้าไปครองใจผูบ้รโิภคได้มากขึน้เรือ่ยๆ	ซ่ึงเป็นผลมาจากการใช้เครือ่งมือการส�ารวจความพึงพอใจทีไ่ด้ด�าเนนิ
การมาอย่างต่อเนื่อง		

ผลิตภัณฑ์ทาโร	ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้า	และบริการ	รวมไปถึงการสื่อสารการตลาดต่างๆ
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะพันธกิจของเราคือ	

“ส่งมอบคุณค่าอย่างเอาใจใส่”

การส่งมอบคุณค่าอย่างเข้าถึง
เพราะ “คุณค่า”	 สามารถสร้างสรรค์ได้ตลอดกระบวนการของการด�าเนินงานระบบ	 Supply	 Chain	 Management															

จึงถูกน�ามาใช้เพ่ือสร้างประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การเอาใจใส่	 ความต้องการสินค้าของผู้บริโภค	 การจัดหาวัตถุดิบ													
การผลิตที่ทันสมัย	 และการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด	 รวมถึงระบบการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุมเหมาะสม	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 คุณค่าที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นทางจะถูกสื่อสาร
อย่างโปร่งใสให้กับผู้บริโภค

ความพึงพอใจคู่ค้า

83.72%

ความพึงพอใจผู้บริโภค

77.00%

ความพึงพอใจร้านค้า

77.85%

ความพึงพอใจพนักงาน

76.52%
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การน�าเสนอสินค้าและบริการที่เติมเต็มความต้องการของวิถีชีวิตในปัจจุบันและการกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคอย่าง            
มีประสิทธิภาพ ถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญที่แสดงถึงความเป็น “มืออาชีพ” ของเรา ด้วยช่องทางการจ�าหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ                
ในรูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ จนถึงร้านค้าปลีกที่ยังเป็นวิถีแห่งชุมชน เราจึงม่ันใจว่า ส่งมอบทางเลือกที่หลากหลาย
ส�าหรับผู้ผลิตในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นที่มาในการด�าเนินโครงการส่งมอบคุณค่าอย่างเข้าถึง 

โดยมีการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า

ร้านค้าปลีกสมัย ร้านค้าส่งและปลีก
แบบดั้งเดิม

ร้านค้าปลีก  
ขนาดย่อม

ธุรกิจ         
ต่างประเทศ

ซึ่งการดำาเนินกิจการของบริษัทได้มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า
อย่างมีคุณภาพให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นมืออาชีพ

คู่ค้า

ทำาหน้าที่เยี่ยมเยียนร้านค้า
โดยตรงกว่า

แห่งอย่างสม่ำาเสมอ
60,000

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	เพ่ือให้ได้ผลติภัณฑ์ทีอ่ร่อยมีคุณประโยชน์และสะดวกต่อผูบ้รโิภค
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	นับจากวันที่ผลิตส�าหรับ
เป้าหมาย	ในปี	2562	นั้นได้ก�าหนดไว้ต้องไม่ต�่ากว่า	98%	ปรากฏผลตามกราฟที่แสดงไว้ข้างล่างนี้

เป้าหมาย (KPI)
ต้องไม่ต�่ากว่า	98%			

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
ท�าได้	98.42%

%	ความสดใหม่ของสินค้า	4	เดือน

	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าเฉลี่ย
	 ปี	2559	 2560	 2561	 2562

98.50 98.20
98.67 98.42

กราฟแสดงสถิติค่าเฉลี่ยความสดใหม่ของสินค้าปี 2559 - 2562
หมายเหตุ	:	ข้อมูลสถิติโครงการสดใหม่	4	เดือน	ของสินค้าจากบริษัท	พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เท่านั้น
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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�้าแม่ลาว	 แม่สรวย	 แม่กรณ์	 จังหวัดเชียงราย	 โดยสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจ	 ภายใต้ชื่อ
โครงการ	กาแฟอินทรย์ีรกัษาป่า	“มีวนา”	ทีป่ลูกฝังให้เกษตรกรในพ้ืนทีไ่ด้มีส่วนร่วมฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้	ด้วยการเพาะปลกูเกษตรอินทรย์ี
ควบคู่ไปกบัการรกัษาผนืป่าต้นน�า้	ตลอดจนพัฒนาความเข้มแขง็ของชมุชนในพ้ืนที	่โดยเลอืกเพาะปลูกกล้ากาแฟซ่ึงเป็นพืชทีมี่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ	 อีกทั้งเป็นพืชที่ต้องการร่มเงาของไม้ใหญ่ในการเพาะปลูก	 จึงท�าให้เกษตรกรสามารถปลูกกาแฟได้โดยไม่จ�าเป็นต้องท�าลาย	
และบกุรกุผนืป่า	ในทางตรงข้าม	ต้องปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ือเพ่ิมเตมิร่มเงาความอุดมสมบรูณ์ทางระบบนเิวศแก่พ้ืนทีเ่พาะปลกู	อีกทัง้ควบคุม
การปลูกกาแฟด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอนส่งผลให้ผลผลิตกาแฟอินทรีย์ที่ได้นั้นมีคุณภาพสูง	 และได้รับ
มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล	

การส่งเสริมรายได้เกษตรกร 
	 นอกจากการอนรุกัษ์	และส่งเสรมิการรกัษาป่าต้นน�า้อย่างยัง่ยนืแล้ว	บรษิทัยงัให้ความส�าคัญเรือ่งการค้าทีใ่ห้ผลตอบแทนอย่าง
เป็นธรรม	โดยรับซื้อ	กาแฟจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม	ซึ่งด�าเนินงานสอดคล้องกับองค์กรแฟร์เทรด	(Fair	Trade	Organization)	
เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	นอกจากนี้ยังสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยค่าออร์แกนิ
คพรีเมี่ยมและแฟร์เทรดพรีเมี่ยม	ให้กับเกษตรกรที่มีผลผลิตกาแฟอินทรีย์ตามมาตรฐานที่ก�าหนด	

สร้างความส�าเร็จทางธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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	 จากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของ
ผู ้บริโภคที่หันมาดูแลและใส่ใจสุขภาพเลือกบริโภค
สินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น	บริษัท	พีเอ็ม	เอสอี	จ�ากัด	
(PMSE)	จึงได้พัฒนาสินค้ากาแฟอินทรีย์คั่วแท้	100%	
แบรนด์	 “ออราบิก้า”	ขึ้นมาอีกหนึ่งแบรนด์	 ในปลายปี	
2561	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคดัง
กล่าว	และเพื่อส่งเสริมการบริโภคกาแฟอินทรีย์ให้แพร่
หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยเน้นช่องทางการจัด
จ�าหน่ายในร้านค้ากลุ่มโมเดิร์นเทรด	ช่องทางออนไลน์	
และเพ่ือที่ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยจะสามารถช่วยส่ง
เสริมและน�ากาแฟอินทรีย ์ ค่ัวไปท�าเป็นเครื่องด่ืม
จ�าหน่าย	อีกทัง้ผูบ้รโิภคทัว่ไปทีต้่องการน�าไปบรโิภคเอง
ที่บ้านก็สามารถเข้าถึงและหาซื้อได้ง่ายเช่นกัน

	 นอกจากนี้แล้วในปลายปี	 2562	ทางบริษัท
ยงัได้พัฒนาส่งเสรมิการบรโิภคกาแฟอาราบก้ิาค่ัวแท้ใน
วงกว้างในกลุม่ร้านค้าส่งกาแฟตลาดแมสทีก่ระจายอยู่
ทัว่ประเทศ	พัฒนากาแฟอาราบก้ิาอินทรย์ีค่ัวแท้แบรนด์	
“ออร์ก้า”	เน้นความเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้	100%	ให้
รสชาตหอม	กลมกล่อม	

	 บรษิทัฯ	เชือ่ม่ันว่า	ทกุคนสามารถมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าและในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรในพ้ืนทีไ่ด้อย่างยัง่ยนืและทกุคนในห่วงโซ่
ธรุกจินีจ้ะได้ประโยชน์	และมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่า
สู่สังคมอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ	กัน

แบรนด์ มีวนา

แบรนด์ ออราบิก้า

แบรนด์ ออร์ก้า
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ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
	 นอกจากได้ผลิตภัณฑ์กาแฟออราบิก้า	 100%	 ที่มีคุณภาพแล้ว	 โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า	 “มีวนา”	 ยังมีวัตถุประสงค์
สนับสนุนให้เกิดงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน	 รณรงค์แก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลายป่าอนุรักษ์ในเขตพ้ืนที่ต้นน�้า
แม่สรวย	และปลุกจิตส�านกึให้คนในชมุชนตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนทรพัยากรสิง่แวดล้อม	อันเป็นแหล่งท�ากนิ	และทีอ่ยูอ่าศยัให้แก่
ตนเอง	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

การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าของโครงการฯ 
	 โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า	 “มีวนา”	 ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการน�าเปลือกเชอรี่ที่ถือเป็นของเสียจากการแปรรูป									
มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักแล้วให้เกษตรกรน�ากลับไปใส่ในสวนกาแฟอินทรีย์	เป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศน์	
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สร้างคุณค่าเพื่อพนักงานมั่นคง 
(สังคมภายใน)
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	 ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน	 เป็นแนวคิดในการด�าเนินธุรกิจที่องค์กรยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงพนักงานเป็นเสาหลักที่มี
ความส�าคัญในการช่วยขบัเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัอีกด้วย	จึงเป็นทีม่าของแผนการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานตามค่านิยมองค์กร	 5	 ประการ	 เพ่ือให้พนักงานเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงน�าไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพน�าไปสู่ความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจต่อไป

		 ในปี	2562	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของพนักงานอย่างเท่า
เทียมกันบนหลักสิทธิมนุษยชน	จึงปฎิบัติตามนโยบายในด้านต่างๆ	อาทิเช่น	นโยบายด้านการจ้างงานและบริหารค่าตอบแทน	นโยบาย
ด้านความปลอดภัยอาชวีอนามัย	โดยมีแนวทางปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัการเปิดโอกาสให้พนกังานได้พัฒนาศกัยภาพและยกระดับคุณภาพชวีติ
ของพนักงานให้เกิดความมั่นคงร่วมกันอย่างยั่งยืน	

ส่งมอบคุณค่า
อย่างใส่ใจ

การจ้างงานที่เป็นธรรม
และเสมอภาค

การให้ความส�าคัญกับ
สิทธิมนุษยชน

การพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถพนักงาน

การดูแลรักษาพนักงาน

พนักงาน
มั่นคง
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การจ้างงานที่เป็นธรรม
และความเสมอภาค 

	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด(มหาชน)	และบริษัท
ย่อย	 ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	และส่ง
เสรมิให้เกดิความเป็นธรรมและความเสมอภาคของพนกังาน	โดย
บรษิทัมีนโยบายควบคู่ไปกับการสนบัสนนุระเบยีบข้อบงัคับต่างๆ	
ด้านแรงงานเกีย่วกบัการเคารพสทิธมินษุยชน	ในเรือ่งความหลาก
หลายของแรงงานในองค์กร	โดยมีแนวทางปฏบิตัต่ิอแรงงานเสมอ
ภาค	เท่าเทียมกันไม่เลือกเพศ	อายุ	หรือสภาพร่างกาย	ต�าแหน่ง
งาน	ตลอดจนเชื้อชาติและศาสนา	โดยพนักงานของบริษัททุกคน

ได้รบัการปฏบิตัแิละดูแลในทกุด้าน	อาทเิช่น	การสรรหา	การธ�ารง
รักษา	ค่าตอบแทน	สวัสดิการ	การพัฒนาบุคลากร	โอกาสความ
ก้าวหน้าในอาชีพและ	ความปลอดภัยอาชีว	อนามัย	นอกจากนั้น
บริษัทฯ	ยังให้ความเสมอภาคต่อคู่ค้า	ลูกค้า	ผู้เข้ามาติดต่อ	และ
เป็นนโยบายของบรษิทัฯ	ทีพ่นกังานจะต้องศกึษาและปฏบิตัตินให้
สอดคล้องกับประเพณีนิยม	 วัฒนธรรมของแต่ละสังคมที่บริษัทฯ	
เข้าไปท�าธุรกิจ

	 รายละเอียดพนักงาน	 ปี	2559	 ปี	2560	 ปี	2561	 ปี	2562

	 	 ชาย	 หญิง	 ชาย	 หญิง	 ชาย	 หญิง	 ชาย	 หญิง

  จ�านวนพนักงานจ�าแนกประเภทการจ้าง

	 พนักงานรายเดือน	 346	 420	 339	 605	 558	 1368	 541	 1396

	 พนักงานรายวัน	 88	 337	 73	 228	 0	 0	 0	 0

	 พนักงานเหมาแรงงาน	 166	 433	 185	 517	 0	 0	 0	 0

	 รวมพนักงาน	 600	 1190	 597	 1350	 558	 1368	 541	 1396

 จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามระดับ

	 ระดับปฏิบัติการ	 312	 536	 287	 608	 436	 1148	 424	 1229

	 ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ	 100	 182	 103	 183	 101	 181	 93	 141

	 ระดับผู้จัดการ	 22	 39	 22	 42	 21	 39	 24	 26
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	 ทั้งนี้บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในความเท่าเทียม
และความเสมอภาคกันของพนักงานที่ปฎิบัติงานในทุกหน้าที่ที่มี
ส่วนร่วมช่วยสร้างผลผลิตและส่งมอบคุณค่าให้กบัลกูค้า	บรษิทัได้
สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับและทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมเป็น
สมาชิกในคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ																		
คณะกรรมการคุณค่าหลัก	 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว
อนามัย	เป็นต้น	ในปี	2562	บรษิทัได้น�าโปรแกรม	Employee	Self	

Service	 ผ่านระบบ	 D-work	 มาใช้ในงานบริการด้านสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงาน	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกโดย
สามารถเข้าถึงข้อมูล	 สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและ
บริการด้านส่วนบุคคลได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา	การด�าเนินงาน
ดังกล่าวช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความม่ันคงให้กับ
พนกังาน	ส่งผลให้ประสทิธภิาพในการท�างานเพ่ิมสงูขึน้	อันเป็นการ
ส่งเสริมเพื่อความส�าเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน
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การให้ความส�าคัญ
กับสิทธิมนุษยชน

	 บรษิทัมุ่งม่ันให้ความส�าคัญกบัการเคารพสทิธมินษุยชน
ในความหลากหลายของพนักงานในองค์กรควบคู่ไปกับการลด
ความเหล่ือมล�า้ทางสงัคมให้กบัคนพิการ	จึงมีนโยบายให้สนบัสนนุ
การจ้างงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้คนพิการสามารถ
ประกอบอาชีพมีรายได้	 พ่ึงพาตัวเอง	 ลดภาระให้กับครอบครัว						
อีกทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพ	และในปี	2562	ทางบรษิทัมีรปูแบบการจ้างงานคนพิการ	
2	 รูปแบบ	 คือการจ้างงานคนพิการเป็นพนักงานประจ�าในบริษัท	
จ�านวน	12	คน	และการจ้างงานคนพิการผ่านมูลนธินิวตักรรมทาง
สังคม	 จ�านวน	 6	 คน	 เข้าท�างานในสถาบันต่างๆในชุมชนที่เป็น
ภูมิล�าเนาของแรงงานคนพิการ	 เพ่ือสร้างอาชีพให้คนพิการได้มี

น.ส.มาธวี อนันต์พลาภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล                       
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)
(พนักงานจากการจ้างงานคนพิการ)

รูส้กึขอบคณุท่ีได้ร่วมงานกบับรษิทันีเ้ป็นท่ีแรก เริม่ต้นท�างาน
ในฝ่ายบริหารงานบุคคล รับผิดชอบงานธุรการข้อมูลด้าน
สวัสดกิาร ได้ความรูแ้ละประสบการณ์ในการท�างานร่วมกนักบั
พี่ๆ  ทกุวนันี้ภูมิใจที่ได้ท�างานมรีายได้ชว่ยเหลอืตนเองและแบง่
เบาภาระของครอบครัวได้

งานท�าที่ชุมชนบ้านเกิดของตนเอง	 สะดวกต่อการเดินทางและ											
การใช้ชวีติ	อาทเิช่น	สถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์,	องค์การ
บริหารส่วนต�าบลดอนแก้ว	และโรงพยาบาลชุมชนต�าบลดอนแก้ว	
จังหวัดเชียงใหม่	เป็นต้น

	 นอกจากนีบ้รษิทัมีเป้าหมายการจ้างงานคนพิการอย่าง
ยั่งยืน	 โดยเชิญชวนบริษัทคู ่ค ้าเครือข่ายทางธุรกิจเข้าร ่วม	
“โครงการจ้างงานคนพิการ”	 เพ่ือขยายแนวร่วมการสร้างโอกาส	
ให้คนพิการสามารถท�างานได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน			
เกิดผลลัพท์ทางสังคมที่ทุกคนในสังคมสร้างความส�าเร็จร่วมกัน
อย่างยั่งยืนได้ต่อไป

“

”
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การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของพนักงาน

	 การส่งเสรมิและพัฒนาพนกังานทกุระดับให้มีความรู	้ทกัษะ	และศกัยภาพอย่างต่อเนือ่งเป็นนโยบายและความมุ่งม่ันของบรษิทั
ในการสร้างพฤติกรรมของพนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเอง	 และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร	 โดยได้จัดท�าแนวทางการพัฒนาให้
สอดคล้องกับ	คุณค่าหลัก	(Core	Value)	ทั้ง	5	ประการของบริษัท	และทิศทางการเติบโตของธุรกิจ	ทั้งนี้	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้	ทักษะ	
และความสามารถที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทที่มุ่งด�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	 ระดับบังคับบัญชา	
ระดับบรหิารรวมถงึระดับจัดการ	บรษิทัได้ให้ความส�าคัญ	โดยก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกบักลยทุธ์แผนงานด้านธรุกจิ	ทัง้นี้
เพื่อให้บบรรลุเป้าหมายองค์กร

 3. ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)
	 	พนักงานแต่ละคน	แต่ละหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้	ทักษะ	ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระงาน	เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
งานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	เพื่อให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลของการท�างานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน

					 ในปี	2562	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานโดยก�าหนด	แผนการ
ฝึกอบรมให้ความรูแ้ละพัฒนาทกัษะแก่พนกังาน	ซ่ึงประกอบด้วยการฝึกอบรม	ทัง้ภายในและการส่งพนกังานไปเข้ารบัการอบรมภายนอก
ตามแผนฝึกอบรม	PM	Training	Road	Map	(TRM)	และผลการด�าเนินการฝึกอบรมในปี	2562	พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ย
รวม	19.88	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	และได้มีการพัฒนาขีดความสามรถในทุกระดับต�าแหน่งอย่างเสมอภาค

กราฟแสดงสัดส่วนจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม
แบ่งตามประเภทความสามารถ	(Competency)

3 Core Competenty 3 Managerial Competenty 

3 Functional Competenty

COMPETENCY DEVELOPMENT COMPETENCY DEVELOPMENT

3 Operation 3 Supervisor

3 Management 3 Executive
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	 นอกจากนี้แล้วการส่งเสริม	 พัฒนาความรู้	 ความสามารถบุคลากรเพื่อทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ	 (Successor)	 ถือเป็น
เรือ่งทีบ่รษิทัให้ส�าคัญเช่นกนั	ทัง้นีเ้พ่ือให้การท�างานไม่สะดุดหรอืด้อยประสทิธภิาพลงจึงได้ก�าหนด	Succession	Plan	และพัฒนาพนกังาน
ที่เป็น	Successor	ให้สามารถทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุงานไปแล้ว	และเป็นสร้าง	Career	Path	ให้พนักงานมีโอกาสเติบโตในสาย
อาชีพเกิดขวัญก�าลังใจที่ดี	โดยได้ก�าหนดกรอบนโยบายดังนี้

 1.	 ประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเทียบกับมาตรฐานความสามารถที่ก�าหนด	
	 	 (Gap	Competency	Evaluate) ที่ให้ทราบถึงความบกพร่องหรือคุณสมบัติความสามารถที่บุคลากรนั้นๆที่ยัง

มีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. พัฒนาบุคลากรรายบุคคล	(Individual	Development)	ด�าเนินการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถใน
รายบุคคล

	 3.	 มุ่งเน้นพฤติกรรมตามคุณค่าหลักของบริษัท	 (Core	 Value	 Behavior)	 มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรม
ของบคุลากรเพ่ือให้เข้าใจถงึทกัษะความเป็นผูน้�าและเข้าใจถงึคุณค่าหลัก	สามารถน�ามาปรบัใช้ในการบรหิารงานในหน้าที่
ของแต่ละบุคคลได้	 ตามความคาดหวังขององค์กร	 หน่วยงานผ่านการประเมินผลการปฎิบัติงานประจ�าปี	 จึงก�าหนด
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร	ดังนี้

	 	 1.	 หลักสตูร	“การจัดการและภาวะผูน้�าตามคุณค่าหลกัของกลุ่มบรษิทัพรเีมียร์”	จัดให้แก่ผูจั้ดการและหวัหน้างานระดับ	
P6-P10	เพื่อให้เกิดการเผยแพร่และสร้างแรงบันดาลใจในการอยู่ร่วมกัน	ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
แข็งแกร่งและยั่งยืน	

	 	 2.	 หลักสูตร	 “การบริหารตนเองสู่ความส�าเร็จ”	 บนพ้ืนฐานคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	 จัดให้แก่พนักงานใน
ระดับ	P1-P5		เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคุณค่าหลักและน�าไปปฏิบัติให้สอดคล้องและยึดถือเป็นหลักการ
ในการปฎิบัติงาน	

 

แนวทางการด�าเนินการพัฒนา
	 1.	 สร้าง	Premier	Trainers	Team	ด้วยการพัฒนาทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่ม	Trainers

เพื่อให้	Trainers	มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง	“ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”	ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์และคุณค่าหลักอย่างถ่องแท้	โดย
การเรียนผ่านกิจกรรมใน	หลักสูตร	การบริหารตนเองสู่ความส�าเร็จ	จ�านวน	30	คน

	 2.	 Trainers	น�าเนือ้หาไปถ่ายทอดโดยจัดการอบรม	หลักสตูร	การบรหิารตนเองสูค่วามส�าเรจ็	ให้กบัพนกังานในระดับปฏิบตัิ
การ	(P1-5)	ของบริษัทและบริษัทย่อย	จ�านวน	1,403	คน		
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ผลและภาพบรรยากาศในการฝึกอบรม

น.ส.เพ็ญนภา ขันแข็ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
บริษัท พรีเมียร์แคนนิ่งอินดัสตรี้ จ�ากัด

น.ส.รุ่งนภา เฉยแย้ม เจ้าหน้าที่คิวซี
บริษัท พรีเมียร์แคนนิ่งอินดัสตรี้ จ�ากัด

การได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่อยู่ไลน์ผลิต 
และท�าให้เข้าใจคณุค่าหลกัมากขึน้ ตนเองจะน�าความรู ้ความเข้าใจ
ไปปรับใช้ในงาน เพื่อความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

รู้สึกประทับใจและได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากการได้เข้าร่วมอบรม
คณุค่าหลัก ได้ท�างานเป็นกลุม่ได้แชร์ความรู ้ท�ากจิกรรมแต่ละ
ฐาน ตนเองจะน�าไปเป็นแนวทางในการท�างานต่อไป

“

“

”

”
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วีระ พิมพ์เสนา ผู้แทนฝ่ายขาย / Foods ต่างจังหวัด
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

คุณธีรพล คนไว พนักงานรับคืนสินค้า
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

คุณมานพ รอดประดิษฐ์ ผู้แทนฝ่ายขาย / Foods ต่างจังหวัด
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

การได้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่อยู่ไลน์ผลิต 
และท�าให้เข้าใจคณุค่าหลกัมากขึน้ ตนเองจะน�าความรู ้ความเข้าใจ
ไปปรับใช้ในงาน เพื่อความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

การผสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อท�าให้งานออกมาดีและ        
มีคุณภาพ และการสร้างประโยชน์ร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์

น�าคณุค่าหลกัด้านคณุธรรม จรยิธรรมไปใช้ในส่วนงานด้านขาย
ของกับร้านค้า ลูกค้า ท�าให้เกิดการซื้อขายอย่างโปร่งใส

“

“

“

”

”

”
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 การดูแลรักษา
พนักงาน

	 บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและดูแลรักษาพนักงาน	 ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การจดัการสวัสดิการ	ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ผ่านคณะกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนจากหน่วยงานต่างๆ	เพ่ือสร้างความ
สมัพันธ์อันดีระหว่างบรษิทัและพนกังานส่งผลให้เกิดประสทิธภิาพในการท�างานควบคู่กบัสร้างความพึงพอใจแก่พนกังาน	เกดิสมดุลของ
ชีวิตกับการท�างาน	(Work	Life	Balance)	อันน�าไปสู่ความส�าเร็จตามพันธกิจของบริษัท	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

สมาชิก
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

63.92%

คณะกรรมการ 
ที่มีส่วนร่วมจ�านวน 

12 
คณะ

ค่าจ้างและค่าตอบแทน

687.97 
ล้านบาท

ความพึงพอใจพนักงาน 

76.52%

อัตราการลาออก
ของพนักงาน 

15.85%

สมาชิกสหกรณ์

38.20% 

	 บริษัทให้ความส�าคัญกับพนักงาน	 ภายใต้แนวคิด	 “อยู่ดีมีสุข”	 ซึ่งในปี	 2562	 ได้ด�าเนินการปรับปรุงส�านักงานและจัดสภาพ
แวดล้อมในการท�างานให้มีความทันสมัย	 สะดวก	สบาย	มีอิสระทางความคิด	มีบรรยากาศการท�างานที่ดี	 ภายใต้	 Concept	 “Smart	
Green	Office	Loft	Style”	โดยสร้างบรรยากาศทีมุ่่งเน้นให้พนกังานปรบัตวัเข้ากบัการท�างานสมัยใหม่ทีมี่ความเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว	มีความเป็นอิสระสามารถนั่งท�างานที่ไหนก็ได้	Any	Time	Any	Where	จัดระบบเครือข่าย	Internet	ให้สามารถใช้ง่ายได้อย่าง
ทั่วถึง	และ	ปรับเปลี่ยนคอมพิเตอร์	PC	ให้เป็น	Notebook	เพื่อความคล่องตัวในการท�างาน	สร้างบรรยากาศการท�างานที่ส่งเสริมให้
ความคิดสร้างสรรค์ในมุม	Inno	Relax	Zone		ขณะเดียวกันการจัดก็ได้มีส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการน�าต้นไม้สีเขียวมา
จัดสรรให้รู้สึกสดชื่นใกล้ชิดกับธรรมชาติและต้นไม้สีเขียวยังดูดซับสารพิษในส�านักงานเพื่อลดมลภาวะในส�านักงาน(Green	Office)	และ
รายรอบส�านักงานที่เป็นกระจกโปร่งแสงไม่มีสิ่งปิดกั้น	ช่วยรับแสงสว่าง	และเปิดผนังที่กั้นแต่ละหน่วยงาน	และ	เปิดฝ้าให้มีความโปร่ง
กว้างขึน้เพ่ือให้เกดิ	Air	Flow	เกดิการกระจายความเยน็มากขึน้ทัว่ถงึและสม�า่เสมอ	และสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ	
(Save	Energy)
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สร้างความอยู่ดีมีสุข
ให้พนักงานของเรา

กิจกรรม Happy 8

	 การส่งเสริมให้พนักงานเกิดความอยู่ดีมีสุขผ่านโครงการ	Happy	Work	Place	ที่ครอบคลุมการสร้างสรรความสุข	8	ประการ
(Happy	8	Menu)	ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสรรสร้างความสุขร่วมกัน		โดยการขับเคลื่อนของคณะท�างาน	Happy8	ก่อเกิด
การเรียนรู้และแลกเปล่ียนกันซ่ึงกันและกันในองค์กร	 ผ่านการสื่อสารหลากหลายช่องทางที่ให้พนักงานทุกระดับได้เข้าถึงเกิดการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเชงิบวกมีการแบ่งปันความสขุเกดิเป็นวฒันธรรมเลก็ๆในกลุม่กจิกรรมและแผ่ขยายกล้างขึน้กลายเป็นวฒันธรรม
ที่ดีงามในองค์กร	ที่มีนโยบายให้พนักงานอยู่ดีมีสุข	8	ประการและเกิดการแบ่งปันซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

	 Happy	Brain	

	 ตามนโยบายเรื่องการสะสมองค์ความรู้จากพนักงานในหลายๆหน่วยงาน	 และความรู้จากการ
อบรมน�ามาบริหารจัดการเกิดคลังความรู้ที่บริษัทน�ามาบริหารจัดการ	 (KM:	 Knowledge	Management)	
แล้วน�ามาขยายผลการเรยีนรูด้้วยตวัเองผ่าน	Intranet	โดยสามารถเรยีนรูไ้ด้ทกุทีท่กุเวลา	และสร้างกจิกรรม
การเรียนรู้ให้เกิดบรรยากาศที่ดีและสนุกกับการเรียนรู้

	 Happy	Relax	

	 การทีพ่นกังานมีความผ่อนคลายความตงึเครยีดในการท�างานลดลงย่อมส่งผลดีให้พนกังานสมอง
มีความปลอดโปร่งมีอารมณ์แจ่มใสและแสดงพฤติกรรมต่อผู้อ่ืนอย่างเป็นมิตรทั้งทางด้าน	 กิริยา	 วาจา													
ลดความความขัดแย้งในองค์กร	PM	Sharing	Radio	ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายยามเช้าที่เข้าถึงพนักงาน
ในองค์กร	มอบเสยีงเพลงเพราะ	ข่าวสาร	สาระดีๆ	และมุ่งเน้นให้พนกังานได้มีส่วนร่วมทัง้การเป็น	DJ	ผูร่้วม
จัดรายการ	 ร่วมกิจกรรมตอบค�าถามหน้าไมค์	 การออกอากาศสดผ่าน	 Facebook	 เพ่ือให้เกิดบรรยากาศ
ความสนกุสนานและการมีส่วนร่วมอย่างทัว่ถงึ	ทีน่อกจากท�าให้พนกังานผ่อนคลายแล้วยงัถอืเป็นช่องทางการ
สื่อสารที่เข้าถึงพนักงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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	 Happy	Heart	

	 ส่งเสรมิให้พนกังานมีน�า้ใจ	เอ้ือเฟ้ือซึง่กนัและกนั	ด้วยการรวมมอบสิง่ดีๆ	ให้กบัสงัคมผูด้้อยโอกาส		
จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานมีจิตใจที่ดีและมีความสุข

CSR	คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ	ผ่านโครงการ	“ปลูกป่าเขียวขจี	สามัคคีท�าฝาย”

	 Happy	Money	

	 ส่งเสรมิให้พนกังานได้มีแนวคิดในการสร้างรายได้เสรมิในกับตนเอง	เป็นการจุดประกายความคิด
นกัขายทีจ่ะสร้างรายได้เพ่ิมให้กบัตนเองและครอบครวั	ภายใต้โครงการ	“PM	ตลาดนดัเปล่ียนชีวิต	4.0”	
ที่มีการจัดขึ้นทุกๆ	สิ้นเดือน
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	 Happy	Soul	

 บริษัทเล็งเห็นว่าธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่พุทธสานิกชนทุกคนให้ความศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็น
ที่ให้ความสงบ	 สร้างสมาธิ	 ลดความเป็นอัตตาในตัวตน	 การไปทอดผ้าป่าได้มีโอกาสสร้างกุศลและฟังพระ
สงค์เทศนาในความรู้สะท้อนความรัก	 โลภ	 โกรธ	หลงจะท�าให้พนักงานตระหนักคิดมากขึ้น	 โดยบริษัทฯได้
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร	เช่น	

 3	 การอบรมธรรมะกับธรรมาภิบาล	โดยท่านพระมหาสมปอง

   3	 พิธีท�าบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์และสงน�้าพระในเทศกาลวันสงกรานต์				

 3 “ผ้าป่าการศึกษา”	โดยน�าเงินทีไ่ด้จากบรษิทัและพนกังานร่วมท�าบญุไปบรจิาคและถวายที	่
โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน	และ	วัดศาลาเขื่อน	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี

                     

รายงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2562 3 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 069



	 Happy	Body	

	 ส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน	ด้วยการให้ความรู้และส่งเสริมให้พนักงานออกก�าลัง
กาย	ผ่านกิจกรรมเหล่านี้

 3	 จัดตั้งชมรมกีฬาฟุตบอล	แบดมินตันและจัดแข่งขันฟุตซอล	7	คน	“Premier	Soccer” 
 3	 จัดโครงการ	“DUO	HEALTHY	CHALLENGE	SEASON	II”	โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน
ที่มีปัญหาสุขภาพ	โดยเฉพาะความอ้วน	ความดัน	เบาหวาน	ให้หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นด้วยการเข้า
ร่วมกิจกรรม	รวมไปถึงพนักงานที่สนใจในการยกระดับสุขภาพตนเอง	ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมโครงการ	17	คู่	
34	คน	คิดเป็น	9.71	%	ของพนักงานทั้งหมด	ผลลัพท์ที่ได้คือ
 3	 พนักงานมีน�้าหนักลดลง	28	คน	=	79.41%
 3	 พนักงานมี	Cholesterol	ลดลง	19	คน	=	55.88%
 3	 พนักงานมี	Triglyceride	ลดลง	10	คน	=	29.41%
 3	 จัดให้มีการมอบรางวลัพนกังานสขุภาพดี		โดยวดัผลจากผลตรวจสขุภาพประจ�าปีทีดี่ขึน้จาก
ปีที่ผ่านมา	 จากผลการตรวจสุขภาพประจ�าปีของพนักงาน	 พบว่าค่าดัชนีมวลกาย,	 คลอเรสเตอรอล,	
ไตรกลีเซอไรด์	ของพนักงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 3	 จัดแคมเปญจ์วิ่งท�าลายสถิติ	เพื่อส่งเสริมและจูลใจให้พนักงานออกก�าลังกายด้วยการวิ่ง

 3	 จัดแข่งขันกีฬาสี	โดยพนักงานทุคนร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกายและสร้างการท�างานร่วมกันเป็นทีม

 3	 จัดกิจกรรม	“กินผักผลไม้วันละ	400	กรัม”	ร่วมกับคณะท�างานคุณค่าหลัก	“อยู่ดีมีสุข”	(Well-being)	ซึ่งเป็นการให้ให้
ความรู้และประโยชน์จากการบริโภคผักผลไม้และสาธิตการท�าเมนูอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบหลัก
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	 กิจกรรมสร้างความสุข	 “Kids	 Camp	 :	 สานสัมพันธ์วันปิดเทอม”	 เพื่อให้บุตรหลานของ
พนกังาน	ได้เรยีนรูก้ารสร้างสมาธผ่ิานกิจกรรมการสร้างจิตนาการด้วยการสร้างค่ายกลจ�าลอง	นัง่สมาธ	ิและ
วาดรูประบายสี	และสอนให้เด็กๆ	ได้แสดงออก	และการมีสมาธิ

	 Happy	Heart	

	 Happy	Heart	

	 ส่งเสริมพนักงานให้เกิดจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ	ผ่านการเข้า
ร่วมโครงการ	Good	Society	Expo	2019	“เทศกาลท�าดหีวังผล”	ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์	ทีเ่กดิความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน	ทั้งภาคีภาคสังคมกว่า	80	องค์กร	ภาคีภาคธุรกิจ	และภาคตลาดทุนกว่า	20	องค์กร	
ร่วมส่งสาร	“ทุกคนสามารถแก้ปัญหาสังคมได้”	ชวนประชาชนยกระดับการท�าดี	สู่การลงทุนทางสังคม	
ทีห่วงัผลได้มากกว่าการบรจิาคเงิน	แต่หนัมารูจั้กลงทนุด้วย	ทนุมนษุย์	ทนุความรู	้ทนุเครอืข่าย	ทนุเวลา	ฯลฯ	
และภายในบริษัท	ยังส่งเสริมให้พนักงานที่โดยเด่นเป็นขวัญใจในการช่วยเหลือ	มนุญสัมพันธ์ดีผ่านกิจกรรม	
Popular	Vote	
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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
ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ	อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายด้านความปลอดภัย
	 1.	 อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานต้องเป็นศูนย์
	 2.	 อัตราการเกิดอัคคีภัยทุกพื้นที่ต้องเป็นศูนย์

แผนการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
 3	 ตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี	เพื่อเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง	และค้นหาสาเหตุของความเจ็บป่วย
 3	 ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่	เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน
 3	 ด�าเนินการซ้อมหนีภัยประจ�าปี	เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย	และลดความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 3	 จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส�านึกด้านความปลอดภัย
 3	 จัดอบรมการขับรถยก	(Forklift)	อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
 3	 จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน	และหัวหน้างาน
 3	 จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอันตรายและซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
 3	 จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้เครื่อง	X-ray

หมายเหตุ	 :	 *	ข้อมูลสถิติประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
	 	 **	ไม่รวมอุบัติเหตุทางรถยนต์

ตารางแสดงสถิติการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานปี	2560	-	2562	

	 สถิติการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน	 ปี	2560	 ปี	2561	 ปี	2562
	 	 (ราย)	 (ราย)	 (ราย)

	 อุบัติเหตุ	(ราย)	 7	 18	 16

	 หยุดงาน	(ราย)	 3	 3	 7

	 ไม่ต้องหยุดงาน	(ราย)	 4	 15	 9

	 เสียชีวิต	(ราย)	 0	 0	 0
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	 ส�าหรับในรอบปี	2562	ที่ผ่านมา	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	มีอุบัติเหตุจากการท�างานเกิด
ขึ้น	จ�านวน	16	ราย	แบ่งเป็นหยุดงาน	จ�านวน	7	ราย		และไม่หยุดงาน	จ�านวน	9	ราย		

อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย 

	 เป็นจ�านวน	10	ราย	เช่น	อุปกรณ์ช�ารดุ	แตกหกั,	เครือ่งมือเป็นโลหะทีมี่คมบาดมือ	และพ้ืนทีก่ารปฏิบตังิานเปียกชืน้ท�าให้ล่ืนล้ม

	 แนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
 3	 จัดท�าแผนการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน	(On	The	Job	Training	:	OJT)	เพื่อรองรับกรณีพนักงานลาหยุดและป้องกัน

การเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานกรณีที่พนักงานปฏิบัติงานทดแทนกันในวันหยุด
 3	 จัดท�าสัญลักษณ์เตือนอันตรายเพิ่มเติมให้เพียงพอและจัดหา	safety	guard	บริเวณเครื่องจักรที่มีความเสี่ยงอันตราย
 3	 อบรมพนักงานเพื่อทวนสอบจุดอันตรายและเน้นย�้าเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 3	 ตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานก่อนปฏิบัติงานจริง
 3	 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	(PPE)	ที่เหมาะสมให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน

อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระท�าไม่ปลอดภัย	
	 เป็นจ�านวน	 6	 ราย	 เช่น	 ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันในการท�างาน,	 ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการท�างานด้านความปลอดภัย															
Job	Safety	Analysis	(JSA)

 3	 แนวทางการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย
 3	 อบรมพนักงานเพื่อทวนสอบจุดอันตราย	และจัดกิจกรรมกระตุ้นจิตส�านึกด้านความปลอดภัย
 3	 ทบทวนและท�าความเข้าใจถึงขั้นตอนการท�างานที่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	(PPE)

ภาพกิจกรรมด้านความปลอดภัย

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
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ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล
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อบรมการขับขี่รถโฟล์คลิฟอย่างปลอดภัย

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

	 การด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทัพรเีมียร์นัน้มีเป้าหมายเพ่ือการสร้าง“ความส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื”	ของพนกังาน	ธรุกจิ	และ
สังคม	โดยน�าแนวคิดคุณค่าหลัก	 (Core	Value)	 เป็นตัวก�าหนดกลยุทธ์สู่ความส�าเร็จ	 	ซึ่งประกอบด้วย	คุณภาพ	ความคิดสร้างสรรค์	
ประโยชน์ร่วมกัน	ผสานความรู้และความร่วมมือ	และ	ยึดถือคุณธรรม	จริยธรรม	โดยในการก�าหนดกลยุทธ์องค์กรนั้นสามารถใช้คุณค่า
หลกัข้อใดกไ็ด้เป็นจุดตัง้ต้น	ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และโอกาสทีแ่ตกต่างกนั	แต่ทีส่ดุแล้วมีความสอดคล้องและเชือ่มโยงกนัทัง้	5	ด้าน	เพ่ือ
ผลักดันแนวคิดคุณค่าหลักให้เข้าไปอยูใ่นแผนกลยทุธ์และแผนปฏบิตักิารของสายธรุกจิและพนกังาน	จึงได้มีการพัฒนาเครือ่งมือทีห่ลาก
หลายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการน�าไปปฏิบัติจริงและเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างสายธุรกิจ

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวคิดคุณค่าหลัก
งานสัมมนา Core Value Stage เวทีไขเคล็ดลับเรื่องคุณค่าหลัก 
กุญแจสู่ผลตอบแทนทางธุรกิจที่เห็นผลอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
	 การจดังานสัมมนา	Core	Value	Stage	ของกลุม่บริษัทพรเีมยีร	์มวีตัถุประสงค์เพือ่ถ่ายทอดแนวคดิ	“ความส�าเรจ็ร่วมกัน
อย่างย่ังยืน”	ให้เป็นรปูธรรม	ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ของสายธรุกจิทีน่�าแนวคิดคุณค่าหลักขององค์กรมาก�าหนดกลยทุธ์	วางแผน
ธุรกิจและน�าไปปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์	 และเป็นแนวทางให้กับสายธุรกิจอ่ืนๆ	 สามารถน�าไปปรับใช้ในกระบวนการท�างานเพ่ือสร้างความ
ยั่งยืน		โดยในปี	2562	มีการจัดเวทีสัมมนา	2	ครั้ง	ประกอบด้วย

 3 Core	Value	stage	ครั้งที่	1	หัวข้อ	“กระบวนการจัดซื้ออย่างยั่งยืนในแบบฉบับคุณค่าหลักของ
พรเีมยีร์เพือ่สร้างความส�าเรจ็ร่วมกันอย่างย่ังยืน”	น�าเสนอความส�าคัญของการบรหิารจัดการห่วงโซ่คุณค่าทาง
ธรุกจิ	(Value	Chain)	ตามแนวคิดความส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื	ด้วยการออกแบบการด�าเนนิธรุกจิทีค่�านงึถงึประโยชน์
ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	จัดขึ้นเมื่อวันที่	2	เมษายน	2562	ผ่านการแลกเปลี่ยนของ	3	สายธุรกิจ	คือ	บริษัท	
พี	เอม	ฟูด	จ�ากัด	หัวข้อ	ความโปร่งใสและความร่วมมือในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืน	โรงแรมรายา
เฮอริเทจและแทมมาริน	 วิลเลจ	 เชียงใหม	่ หัวข้อ	 การจัดซื้อจัดจ้างที่สร้างความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน	บริษัท								
มีวนา	 จ�ากัด	 (กาแฟมีวนา)	 และบริษัท	 เกรฮาวด์	 คาเฟ่	 จ�ากัด	 หัวข้อการจัดซ้ือจัดจ้างที่ผสานความรู้															
ความร่วมมือกับคู่ค้า
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 3 Core	Value	stage	ครั้งที่	2	หัวข้อ	“การเพิ่มความสามารถในการผลิตอย่างยั่งยืนในแบบฉบับของ
พรเีมยีร์”	น�าเสนอแนวทางการเพ่ิมความสามารถในการผลติอย่างยัง่ยนื	ทีต้่องน�านวตักรรมและการหาเครือ่งมือ	เพ่ือ
ส่งเสริมความร่วมไม้ร่วมมือกับพนักงานในทุกส่วนเพ่ือให้งานเกิดผลตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ	 จัดขึ้นเม่ือวันที่	
18	กรกฎาคม	2562	ผ่านการแลกเปล่ียนของ	2	สายธุรกิจที่อยู่ในสายงานการผลิต	คือ	บริษัท	พี	เอม	ฟูด	จ�ากัด	
หัวข้อ	ความร่วมไม้ร่วมมือเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตอย่างยั่งยืน	และ	บริษัท	พรีเมียร์	 โพรดักส์	จ�ากัด	
(มหาชน)	หัวข้อ	การใช้นวัตกรรมเพิ่มความสามารถในการผลิตอย่างยั่งยืน
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		 เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้แนวคิดคุณค่าหลักเป็นไปอย่างครบวงจรกล่าวคือ	 ต้นน�้า	 -	 การท�างานของสายธุรกิจที่น�าแนวคิด
คุณค่าหลักไปปฎิบัติจนเกิดผลส�าเร็จ	 -	 กลางน�้า	 คือการจัดงานสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนถ่ายทอดกระบวนการท�างานจากพนักงานและ									
ผูบ้รหิาร	และปลายน�า้	คือ	การจดัเกบ็รวบรวมองค์ความรูจ้ากการปฏิบตั	ิเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับสายธรุกจิและพนกังานในการน�าไปประยกุต์
ใช้ในการท�างานต่อไปในอนาคต		ภายหลังการจัดงานสัมมนาทั้ง	2	ครั้ง	คณะท�างานฯ	จึงได้มีการสรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการแลก
เปลี่ยนในงานสัมมนา	 จัดท�าเป็นเอกสารสรุปองค์ความรู้คุณค่าหลักขององค์กร	 (Core	 Value	 Knowledge	Management)	 เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อพนกังานในการน�าองค์ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการท�างานในหน่วยงานของตนเอง	ผ่านรปูแบบหนงัสอือิเล็กทรอนกิส์	(E-Book)	
เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้อย่างสะดวกและจัดเก็บได้ง่าย

078 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2562 3 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)



สร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืน
	 กลุม่บรษิทัพรเีมียร์เชือ่ว่าการสร้างความส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างยัง่ยนืต้องมีการพัฒนาระบบนเิวศทางสงัคมควบคู่กนั	กลุ่มบรษิทัฯ	
จึงให้ความส�าคัญต่อการปลูกฝังจิตส�านึกพนักงานให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	(Active	Citizen)		มีความกล้าคิดลงมือท�า		
มีความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสงัคมรอบตวั	และผลักดันการลงมือสร้างการเปลีย่นแปลงในสงัคมตามความสนใจและ
ความสามารถของตน	รวมถงึขยายผลการพัฒนาสงัคมกบัคู่ค้า	ลกูค้าและเพ่ือสร้างระบบนเิวศทีเ่อ้ือต่อการด�าเนนิธรุกจิและควบคู่กบัการ
พัฒนาสังคมในระยะยาว	ผ่านเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ	ที่หลากหลาย

โครงการกองทุนไม่นิ่งดูดาย
	 ด้วยความตระหนกัว่าพนกังานเป็นบคุลากรส�าคัญทีจ่ะขบัเคล่ือนสร้างธรุกจิและสงัคมให้เตบิโตได้อย่างยัง่ยนื	และเป็นพลเมือง
ทีมี่ส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคมรอบตวัให้ดีขึน้ผ่านการใช้แนวคิดคุณค่าหลกัขององค์กรไปประยกุต์ใช้ในการท�างานจรงิและในชวีติประจ�า
วัน	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้จัดตั้ง	“โครงการกองทุนไม่นิ่งดูดาย”	ขึ้นในปี	2561	เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้น�าคุณค่าหลักขององค์กรไป
ปฏิบัติ	และน�าเสนอโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเพื่อปลูกฝังจิตส�านึก	ในการไม่นิ่งเฉยกับปัญหารอบตัว	และสนับสนุน
ให้พนกังานด�าเนนิงานมาต่อเนือ่งตลอดปี	2562	โดยได้มีการสนบัสนนุโครงการในรปูแบบของเงินทนุ	ค�าแนะน�า	การเชือ่มต่อแหล่งความ
รู้เพ่ือให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ลงมือพัฒนาโครงการผ่านการผสานความรู้ความร่วมมือ	 อันจะน�ามาซ่ึงความส�าเร็จร่วมกัน
อย่างยั่งยืน		ตลอดระยะเวลาในปี	2561-	2562	มีพนักงานร่วมเสนอโครงการที่จะพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ	รวมทั้งสิ้น		44	โครงการ	
แบ่งเป็น

 3	 โครงการเพื่อส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน	 24	 โครงการ	
 3	 โครงการเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	 9	 โครงการ	
 3	 โครงการเพื่อพัฒนากระบวนการท�างานของพนักงาน	 7	 โครงการ		
 3	 โครงการส�าหรับพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	 4	 โครงการ	
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	 นอกจากการผลักดันและกระตุ้นให้พนักงานมีความกล้าคิดลงมือท�า	เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	(Active	Citizen)	
สร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและองค์กรในระดับบุคคลผ่านโครงการไม่นิ่งดูดายแล้ว	 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ยังได้มีการจัดตั้ง	“คณะท�างานคุณค่าหลัก”	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานจากทุกสายธุรกิจ	ร่วมลงมือท�าเพื่อสร้างความยั่งยืนให้
กับพนักงานในองค์กรและสังคม	4	ด้าน	ได้แก่	สิ่งแวดล้อม	(Environment)	สังคม	(Social)	ธรรมาภิบาล	(Good	Governance)	และ
ความอยูดี่มีสขุ	(Well	being)	มาตัง้แต่ปี	2558	และด�าเนนิงานต่อเนือ่งเพ่ือผลกัดันแนวคิดคุณค่าหลกัองค์กรให้กบัพนกังานในทกุสายธรุกจิ	

คณะท�างานคุณค่าหลัก (ESGW) 

	 ด้วยตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเกิดขึ้นได้	ต้องเริ่มจากจิตส�านึกที่ดีของพนักงาน	 เพราะพนักงานคือกลไกส�าคัญ
ที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	โดยเริ่มจากระดับบุคคลสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับธุรกิจ	และระดับสังคม	

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	จึงได้จัดตั้งคณะท�างานประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานจากทุกสายธุรกิจในกลุ่มบริษัทโดยคณะท�างานนี้มีพันธกิจ
ในการสร้างการมีส่วนร่วม	ปลูกฝังจิตส�านึกของพนักงาน	อันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยสู่ความยั่งยืน	4	ด้าน	อันได้แก่	สิ่งแวดล้อม	สังคม	ธร
รมาภิบาล	และความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน	ภายใต้ชื่อ	“คณะท�างานคุณค่าหลัก”

บทบาทหน้าที่คณะท�างานคุณค่าหลัก
 3	 ร่วมคิด	 สร้างสรรค์	 และวางแผนด้านนโยบาย	 โครงการและกิจกรรมต่างๆ	 ด้านคุณค่าหลัก	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนา											

อย่างบูรณาการและยั่งยืน		

 3	 ส่งเสริมผลักดันในเชิงนโยบายและประสานงานกับคณะท�างานในแต่ละบริษัทผ่านการผสานความรู้ความสามารถ														
ร่วมคิดร่วมสร้างในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน	องค์กร	และสังคม	

 3	 ด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก�าหนดไว้	 ผ่านการสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกันระหว่าง																		
คณะท�างาน	และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	

ปัจจัยสู่ความยั่งยืน	4	ด้าน

พนักงาน

ธรรมาภิบาล

สังคม สิ่งแวดล้อม
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	 บทบาทหน้าทีข่องคณะท�างานคุณค่าหลัก	คือ	ร่วมคิด	สร้างสรรค์	และวางแผนงานนโยบาย	โครงการและกจิกรรมต่างๆ	ด้าน
คุณค่าหลัก	เพ่ือให้เกดิการพัฒนาอย่างบรูณาการและยัง่ยนื		ส่งเสรมิผลกัดันในเชงินโยบายและประสานงานกบัคณะท�างานในแต่ละบรษิทั
ผ่านการผสานความรู้ความสามารถ	 ร่วมคิดร่วมสร้างในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน	องค์กร	 และสังคม	 	 และด�าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานทีก่�าหนดไว้	ผ่านการสร้างประสบการณ์แลกเปล่ียนเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างคณะท�างาน	และทกุส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง

 คณะท�างานด้านส่ิงแวดล้อม มีพันธกจิในการปลกูจิตส�านกึเรือ่งสิง่แวดล้อม	ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่าง	ยัง่ยนืประหยดั
พลังงาน	รวมถึงการคิดวิธีการท�างานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2562
 1.	 กิจกรรม	“สืบสานประเพณีลงแขกด�านา”	บ้านมะกะโท วันที่	3	สิงหาคม	2562	ณ	แปลงนาสาธิตโครงการ
ป่าครอบครัว	“บ้านมะกะโท”	ต.ทุ่งโพธิ์	อ.นาดี	จ.ปราจีนบุรี

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

โครงการป่าครอบครัว	 “บ้านมะกะโท”	
โดยมูลนิธิเอ็นไลฟ	 ร่วมกับ	 บริษัท	
พี.เอม.ฟูด	จ�ากดั	บรษิทั	พรเีมียร์	โพรดักส์	
จ�ากัด	(มหาชน)	และ	คณะท�างานด้าน
สิ่ งแวดล ้อม	 กลุ ่มบริษัทพรี เ มียร ์													
จัดกิจกรรม	 “สืบสานประเพณีลงแขก
ด�านา”	 ในพื้นที่แปลงนาสาธิต	 ซึ่งเป็น
พ้ืนทีโ่ครงการป่าครอบครวั	“บ้านมะกะโท”	
เพ่ือเป็นพ้ืนทีท่ีส่ร้างให้เกดิการมีส่วนร่วม	
สร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งองค์กรและ
ชมุชน	รวมถงึเป็นแหล่งเกษตรธรรมชาติ
ให้กับชุมชน	

3	โครงการป่าครอบครวั	“บ้านมะกะโท”	
เตรียมพื้นที่ท�านา	 โดยได้หว่านเมล็ด
ข้าว	เพื่อเพาะต้นกล้า	โดยเมื่อวันที่	3	
สิงหาคม	ได้มีการด�านาร่วมกัน	ผู้เข้า
ร่วมประกอบด้วยชมุชน	ผูป้ระกอบการ	
ผูบ้รหิาร	พนกังานกลุ่มบรษิทัพรเีมียร์	
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

3	 พ้ืนที่แปลงนาดังกล่าวได้ด�าเนินการ
ตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่โครงการป่า
ครอบครัวฯ	ท�าเป็นแปลงนาสวน	โดย
ในปี	 2563	 จะขยายคันนาให้มีความ
กว้างเพ่ือให้สามารถปลูกไม้ผลและพืช
ชนิดอื่นๆ	ในแปลงนาได้

3	ภาคีเครือข่าย	 ทั้งจากภาคราชการ	
ภาคเอกชน	ภาคการศกึษา	ภาคสงัคม	
และภาคประชาชน	 ร่วมกิจกรรมกว่า	
160	 คน	 ร่วมกันปลูกข้าวแบบปักด�า	
(ข้าวไรซ์เบอรี่)	จ�านวน	2	ไร่	และแบบ
นาหว่าน	(ข้าว	กข.43	และ	ข้าวหอม
มะลิแดง)	 จ�านวน	 5	 ไร่	 เป็นการ
ทดลองปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี	
รวมถึงการศึกษา	 วิจัยการแตกกอ	
การออกรวงเพ่ือเป็นข้อมูลในการปลูก
ปีต่อไป	 เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาว
บ้านและชุมชน	 พร้อมกับสืบสาน	
รักษาวัฒนธรรมของชาวไทยในสมัย
โบราณ	 รวมถึงประยุกต์การท�านาใน
ปัจจุบันเข้าด้วยกัน

ภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกด�านา
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	 2.	 กิจกรรม	“ลงแขกเกี่ยวข้าว	เรียนรู้วิถีชาวนา”	บ้านมะกะโท	วันที่	7	ธันวาคม	2562	ณ	แปลงนาสาธิตโครงการ
ป่าครอบครัว	“บ้านมะกะโท”	ต.ทุ่งโพธิ์		อ.นาดี	จ.ปราจีนบุรี

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

โครงการป่าครอบครัว	 “บ้านมะกะโท”	
โดยมูลนิธิเอ็นไลฟ	 ร่วมกับ	 บริษัท	
พี.เอม.ฟูด	จ�ากดั	บรษิทั	พรเีมียร์	โพรดักส์	
จ�ากัด	(มหาชน)	และ	คณะท�างานด้าน
สิ่ งแวดล ้อม	 กลุ ่มบริษัทพรี เ มียร ์													
จัดกิจกรรม	 “สืบสานประเพณีลงแขก
ด�านา”	 ในพื้นที่แปลงนาสาธิต	 ซึ่งเป็น
พ้ืนทีโ่ครงการป่าครอบครวั	“บ้านมะกะโท”	
เพ่ือเป็นพ้ืนทีท่ีส่ร้างให้เกดิการมีส่วนร่วม	
สร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งองค์กรและ
ชมุชน	รวมถงึเป็นแหล่งเกษตรธรรมชาติ
ให้กับชุมชน	

ข้าวไรซ์เบอรี่	 ที่ชุมชน	 ผู้ประกอบการ									
ผู้บริหาร	 พนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์		
ได้ลงแรงปลูกไว้ร่วมกัน	 สามารถเก็บ
เกี่ยว	 ผลผลิตได้แล้วในเดือนธันวาคม	
คณะท�างานฯ	 จึงจัดงาน	 “ลงแขกเกี่ยว
ข้าว	เรยีนรูว้ถิชีาวนา”	บนพ้ืนทีก่ว่า	5	ไร่	
กับ	 4	 ฐานกิจกรรม	 โดยมีผู ้บริหาร	
พนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	 และชาว
บ้านชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงาน		

ภาคีเครอืข่าย	ทัง้จากภาคราชการ	ภาค
เอกชน	ภาคการศึกษา	ภาคสังคม	และ
ภาคประชาชน	 มาร่วมกิจกรรมกันกว่า	
200	 คน	 ซ่ึงผลผลิตจากการท�านาใน
รอบนี้	 โครงการป่าครอบครัว	 “บ้านมะ
กะโท”	ได้ท�าการเกบ็ข้อมูล	พบว่า	แปลง
ข้าว	 1	 ไร่	 จากการปักด�าแบบต้นเดียว	
ระยะห่างประมาณ	40	เซนตเิมตร	ท�าให้
มีต้นข้าวแตกกอได้ดี	โดยแตกกอได้รวม
กันกว่า	 9,600	 ต้น	 มีผลผลิต	 664	
กิโลกรัม	 และมีต้นทุนการผลิต	 700	
บาทต่อไร่	 (ไม่นับต้นทุนในการไถ	 และ
การตีเทือกนา)

ภาพกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีชาวนา
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3.	กิจกรรม	“Plastic	Bag	Free” 
วันที่	18	ธันวาคม	2562	ณ	ลานพิกุล	อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

ตามนโยบายการ	 ‘งด’	 ให้และใช้ถุง
พลาสติก	 ของกระทรวงทรัพยากร	
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(ทส.)	เริม่ต้น
วนัที	่1	มกราคม	2563	ทางคณะท�างาน
คุณค่าหลกัด้านสิง่แวดล้อม	กลุ่มบรษิทั
พรีเมียร์	 ร่วมกับมูลนิธิเอ็นไลฟ	 จึง								
จัดงาน	“Plastic	Bag	Free”	เพื่อ

	 1.	 รณรงค ์ ให ้ ผู ้ บ ริ หารและ
พนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก

	 2.	 สร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง
การดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว	ที่สามารถ
เริ่มต ้นได ้จากการแยกขยะภายใน
ส�านักงาน

	 3.	 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมี
พฤติกรรมแยกขยะอย่างถูกวิธี

กิจกรรมในงานมีดังนี้

	 1.	 กิจกรรม	Trash	is	all	around	
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมส์	ที่สามารถ
ลงมือคัดแยกขยะทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ�า
วันให้ถูกวิธี

	 2.	 กิจกรรมแยกแล้วไปไหน	 ฐาน
เรียนรู้ที่แสดงให้เห็นว่าขยะที่แยกอย่าง
ถูกวิธีสามารถน�ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้	 เช่น	
หมอนจากหลอดพลาสติกเพ่ือผู้ป่วยติด
เตียง	และ	Eco	Brick	จากขยะพลาสติก
สามารถน�าไปสร้างเป็นผนังหรือก�าแพง

	 3.	 การจัดงาน	 “Plastic	 Bag	
Free”	ได้น�า	Eco	Event	ตามโครงการ	
Care	 the	 Bear	 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 ที่ค�านวณเรื่องการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ท�าให้เกิด
ภาวะโลกร้อนจากการจัดงาน	 โดยได้
ค�านวณการลดใช้แก้วพลาสติกกระดาษ	
และการใช้ไฟฟ้าภายในงาน	 ร่วมมือกับ
กาแฟมีวนาในการลดแก้วพลาสตกิ	หรอื
การลงทะเบียนเพ่ือรับถุงผ้า	 Plastic	
Bag	 Free	 ใช้วิธีลงทะเบียนผ่าน	 QR	
Code

3	พนักงานและผู ้บริหารกลุ ่มบริษัท
พรีเมียร์เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ	
200	 คน	 กิจกรรมที่เข้าร่วม	 ได้แก่	
กิจกรรม	 Trash	 is	 all	 around													
ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัการคัดแยกขยะอย่าง
ถูกต้อง	 และ	 เข้าร่วมกิจกรรมแยก
แล้วไปไหน	 โดยท�าหมอนจากหลอด
พลาสติกเพื่อผู้ป่วยติดเตียง

ภาพกิจกรรมงาน Plastic Bag Free
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4.	 การประชุมหารือถึงแนวทางป้องกันปัญหาด้านการจราจรและความปลอดภัยอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง	(ลาดพร้าว	–	ส�าโรง)

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

เนือ่งจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสเีหลือง	(ลาดพร้าว	-	ส�าโรง)	ได้ส่ง
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	ความปลอดภัย
ของพนักงานบริษัทและผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนบริเวณเขตการก่อสร้าง	ในฐานะ
ทีเ่ป็นกลุม่บรษิทัทีต่ัง้อยูใ่นแนวรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง	 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงขอ
เสนอให้จัดตั้งคณะท�างานในการดูแล
ผลกระทบที่เกิดขึ้น	เพื่อรวบรวมผู้แทน
ของบริษัทเอกชนและผู้แทนชุมชนบน
ถนนศรนีครนิทร์	ประสานความร่วมมือ
กับการรถไฟแห่งประเทศไทย	 (รฟม.)	
บริษัท	 ซิโน-ไทย	 เอ็นจีเนียริ่ง	 แอนด	์
คอนสตรคัชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	ผูด้�าเนนิ
การก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ	บรษิทั	
อิสเทร์ิน	บางกอก	โมโนเรล	จ�ากดั	ผูร้บั
สัมปทาน	 เพ่ือร่วมกันก�าหนดแนวทาง
ป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยอันเกิดจากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายดังกล่าว

ก�าหนดให้มีการประชุมร่วมกัน	 เริ่ม
ตั้งแต่เดือนกันยายน	 2561	 เพ่ือหารือ
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั	ประกอบด้วย	

ผู ้แทนบริษัทเอกชนจาก	 กลุ ่มบริษัท
พรีเมียร์	บริษัท	พาราไดซ์	พาร์ค	จ�ากัด	
บริษัท	 ซีคอน	 ดีเวลลอปเมนท์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ผูแ้ทนจากสถานตี�ารวจนครบาล
ประเวศที่รับผิดชอบงานด้านการจราจร	
และ	บริษัท	ซิโน-ไทย	

เอ็นจีเนยีริง่	แอนด์	คอนสตรคัชัน่	จ�ากดั	
(มหาชน)		

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา	PCYL

บรษิทั	อิสเทร์ิน	บางกอก	โมโนเรล	จ�ากดั	
ในฐานะผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างงาน
โยธาของโครงการรถไฟฟ้าฯ		

3	เกิดการหารือร่วมกันถึงแนวทาง
แก้ไขผลกระทบทีเ่กดิจากด�าเนนิงาน
รื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคและการ
ปิดการจราจรบนถนนศรีนครินทร์
ร่วมกับต�ารวจจราจรในพื้นที่

3	ก�าหนดมาตรการด�าเนนิการร่วมกนั
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

3	หารือกับผู้เกี่ยวข้องในด�าเนินการ
เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

3	ประสานกบั	รฟม.	และ	กทม.	เกีย่วกบั
รายละเอียดการก่อสร้างสะพาน							
ข้ามแยกพรีเมียร์
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	 คณะท�างานด้านสังคม	มีพันธกิจในการปลูกจิตส�านึกด้านการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม	(Active	Citizen)	ให้
แก่พนักงาน	เพื่อน�าไปสู่การสร้างความเท่าเทียม	ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	โดยปี	2562	ได้มีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ให้และสังคมแห่งการแบ่งปันระหว่างพนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	 พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 และสนับสนุน
การด�าเนินงานของสายงานพัฒนาความยั่งยืนในสังคม	เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	โดยมีรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการด�าเนินงานปี 2562
	 1.	 โครงการวัน	D-Day

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

เพ่ือสร้างการรับรู้	 ความเข้าใจ	 ตลอด
จนการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานและ
สายงานพัฒนาความยั่งยืนทางสังคม
และภาคี	

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและรับ
สมัครอาสาสมัครเพ่ิมเตมิ	เพ่ือร่วมงาน	
Good	Society	Expo	(GSE)

ด�าเนนิงานร่วมกบัคณะท�างานโครงการ
เทศกาลท�าดีหวังผล	 (Good	 Society	
Expo)	 เ พ่ือเป ิดโอกาสให ้ มูลนิธิ	
โครงการและภาคีภาคสังคม	 ได้แก	่
โครงการร้านปันกนั		มูลนธิยิวุพัฒน์	มูล
นิธิเอ็นไลฟ	งาน	Good	Society	Expo	
2019	 (GSE)องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	
(ประเทศไทย)	 มูลนิธินวัตกรรมทาง
สงัคม	เครอืข่ายจิตอาสา	งานเดินวิง่ส่ง
น้องเรยีนครัง้ที	่5	และโครงการ	Food-
4Good	 ได้น�าเสนอข้อมูลการด�าเนิน
งานของหน่วยงานผ่านการออกบูธ
กิจกรรม	 และมีการถ่ายทอดสดผ่าน
ช่องทาง	Social	media	ภายในองค์กร	
เพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างมีส่วนร่วม
กบัพนกังานในทกุพ้ืนทีป่ฏบิตังิานต่อไป	
โดยพนกังานสามารถเป็นการร่วมอาสา
งาน	GSE	หรืออาสาเพื่อสนับสนุนงาน
หน่วยงานนั้นๆ	ได้

3	พนกังานและผูบ้รหิารเข้าร่วมกจิกรรม	
ประมาณ	150	คน	

3 เกิดการมีส่วนร่วมจากพนักงานลง
ทะ เบี ยนร ่ วมกิ จกรรมอาสากับ
โครงการเพ่ือสังคมและมูลนิธิที่มา
ร่วมงานจ�านวน	71	คน

3 พนกังานมีความรูค้วามเข้าใจบทบาท
การท�างาน	 จิตอาสาเพ่ือร่วมพัฒนา
สังคมมากขึ้น

ภาพกิจกรรมงานวัน D-Day
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	 2.	 โครงการวันลากิจเพื่อพัฒนาสังคม

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

คณะท�างานคุณค่าหลักด้านสังคม								
เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการส่งเสริม
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ	 ที่มีอยู่
มากมาย	 และเพ่ือเป็นการลดข้อจ�ากัด
ด้านเวลา	 ความแตกต่างด้านพ้ืนที่
พ�านักและปฏิบัติงาน	 ตลอดจนทักษะ
ความสามารถของพนักงานที่มีความ
แตกต่างและหลากหลาย		คณะท�างานฯ	
จึงได้มีส่วนเสนอและผลักดันให้เกิด
นโยบาย	 “การลากิจเพื่อพัฒนาสังคม”	
ที่อนุญาตให้พนักงานสามารถใช้วันลา
กิจในการร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สังคม	

น�าเสนอการพิจารณาการลากิจเพ่ือ
พัฒนาสงัคมเพ่ิมเตมิจากวนัลากจิปกต	ิ
โดยพนักงานสามารถใช้สิทธิการลากิจ
ที่ปัจจุบันได้รับไม่เกินปีละ	7	วันท�างาน
ในรอบ	 1	 ปีปฎิทินเพ่ือเข้าร่วมพัฒนา
สังคม	

โดยมีหลักการและแนวปฏิบตัใินการลา
กจิ	เพ่ือเข้าร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคมด้านต่างๆ	 คือ	 ด้านการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน	 ด้านสุขภาวะของ
เด็ก	 ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
และเป็นกิจกรรมทีเ่ข้าร่วมกบัหน่วยงาน
หรอืองค์กรทัง้ภายในและภายนอกกลุ่ม
บริษัทพรีเมียร์ที่สามารถออกเอกสาร
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ	ได้

3	มีการจัดกิจกรรมวัน	 D-Day	 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลากิจ
เ พ่ือพัฒนาสังคม	 และเชิญชวน
โครงการเพ่ือสงัคม	และมูลนธิ	ิต่างๆ	
มาประชาสัมพันธ ์งานกิจกรรมที่
ต้องการอาสาสามัครในด้านต่างๆ	ที่
พนักงานสามารถมีส่วนร่วมได้	

3	กลุ ่มบริษัทพรีเมียร์มีการประกาศ
นโยบายวันลากิจเพือ่สังคมและมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบโดย
ทั่วกัน
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 คณะท�างานด้านธรรมาภิบาล	 มีพันธกิจในการผลักดันกิจกรรมที่ส่งเสริมความมีธรรมาภิบาลให้กับกลุ่มบริษัทพรีเมียร	์
ด้วยกลยทุธ์การน�านโยบายใกล้ตวัจากคู่มือธรรมภิบาลของกลุ่มบรษิทัพรเีมียร์มาขยายผล	ก�าหนดกระบวนการสือ่สารและแนวทางปฏิบตัิ
ที่ชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ	รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การด�าเนินงานปี 2562
	 1.	 โครงการนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง	

	 2.	 โครงการนโยบายการไม่ให้	–	ไม่รับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

สร้างการรับรู้นโยบายของกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์และสนับสนุนให้พนักงานไปใช้
สิทธ์เลือกตั้ง

เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มบรษิทั
พรีเมียร์ในการสร้างการรับรู้นโยบายที่
จะมอบหรือรับของขวัญในรูปแบบใดๆ	
ที่ เป ็นเงินสดกับผู ้ท�าธุรกิจกับกลุ ่ม
บริษัทพรีเมียร์	 เว้นแต่การให้หรือรับ
ของขวัญที่อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด	 เพ่ือ
รกัษาความสมัพันธ์อันดีกบัผูท้ีท่�าธรุกจิ
กับกลุ ่ม	 โดยไม่หวังที่จะได้รับการ
บริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะ
เจาะจงที่ไม่ถูกต้องตามหลักจรรยา
บรรณ	 รวมถึงการไม่ให้และไม่รับของ
ขวัญที่เกินมูลค่าที่เหมาะสมในรูปแบบ
ของค่านายหน้าเงินกูย้มื	ส่วนแบ่งก�าไร
ในหุ้น	 หรือสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะท�านอง
เดียวกันและน�าไปใช้ในทุกสายธุรกิจ

รณรงค ์สื่อสารนโยบายเป ็นกลาง
ทางการเมืองของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	
และเชญิชวนสนบัสนนุให้พนกังานไปใช้
สิทธิ์ในการเลือกตั้ง	

สือ่สารรณรงค์ทัง้ในระดับสายธรุกิจและ
ระดับพนักงานเพ่ือสร้างการรับรู้แนว
ปฏิบัติของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์	 รวมถึง
ขยายการรับรู้ไปยังคู่ค้า	 ลูกค้า	 และ
พันธมิตรทางธุรกิจ	

พนักงานเกิดการรับรู้ในนโยบายการ	
ใช ้สิทธิ์ ในการเ ลือกตั้ ง 	 ผ ่ านสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ภายในองค์กร

เกิดการรับรู้และการปฎิบัติตามแนว
นโยบายเพ่ือการด�าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใสในกลุ่มลกูค้า	คู่ค้า	พันธมิตรทาง
ธรุกจิ	เพ่ือสร้างสงัคมยัง่ยนืต่อไป	
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	 3.	 โครงการการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องต่อต้านคอร์รัปชัน

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

ให้ความรูแ้ละปลูกฝังพนกังานเรือ่งการ
ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน

จัดงานสัมมนาแลกเปล่ียนความคิด
เห็นโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญงานเสริม
สร้างธรรมาภิบาลและงานต่อต้าน
คอร์รัปชัน

พนักงานและผู ้บริหารเข้าร่วมงาน
สมัมนาจ�านวน	 167	คน	 จากทกุสาย
ธรุกจิ	 จากผลส�ารวจพบว่าพนกังานมี
ความเข้าใจเนื้อหาการสัมมนาและ
สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้ในชวีติจรงิ	

ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องต่อต้านคอร์รัปชัน
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	 คณะท�างานด้านอยู่ดีมีสุข	 มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพทางร่างกาย	
และสุขภาพทางการเงินในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน	 รวมถึงการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้พนักงานสามารถน�าไปปฏิบัติ	 โดยเน้นการ
ผสานความรู้ทั้งจากภายในสายธุรกิจต่างๆ	 และภายนอกองค์กรเพ่ือให้เกิดเป็นโครงการที่เกิดผลสูงสุดด้านความอยู่ดีมีสุขแก่พนักงาน	
รวมถงึสร้างการมีส่วนร่วมกบัพนกังานผ่านกจิกรรม	งานสมัมนา	และอบรมสร้างความรูเ้พ่ือให้พนกังานได้เรยีนรู	้พัฒนา	และน�าไปปฏิบตัิ
ได้ด้วยตนเอง

การด�าเนินงานปี 2562
	 1.	 การอบรมเรื่องส่งเสริมอาชีพก่อนเกษียณ

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

3 จัดงานสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านให้กบัพนกังานในทกุสายธรุกจิต่อ
เนื่องตลอดปี	2562	

3	เพ่ือเสริมทักษะให้พนักงานสามารถ
ประกอบอาชีพหลังเกษียณอย่างมี
คุณภาพ

3	เพ่ือให้พนกังานมีความรูเ้กีย่วกบัหลกั
การ	วิธีการ	การวางแผนด�าเนินธุรกิจ
ส่วนตวัให้สามารถอยูร่อด	ม่ันคง	และ
เติบโต

3	เพ่ือให้พนักงานได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวคิดประสบการณ์กับวิทยากรและ
ผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือน�าไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

3	พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
การ	 วิธีการ	 และการวางแผนด�าเนิน
ธุรกิจส่วนตัว

3	พนักงานสามารถน�าหลักการ	 วิธีการ	
ประสบการณ์จากวิทยากร	 มาเป็น
แนวคิดและน�าไปใช้ได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมการอบรมเรื่องส่งเสริมอาชีพก่อนเกษียณ
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	 2.	 การอบรมเรื่องรู้รอบด้านประกันภัย

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

3 จัดอบรมโดยเชิญชวนวิทยากรผู ้
เชีย่วชาญมาให้ความรูก้บัพนกังานใน
ทุกสายธุรกิจต่อเนื่องตลอดปี	2562	

3	เพ่ือให้พนกังาน	มีความรู	้ความเข้าใจ
เรื่องการประกันภัยประเภทต่างๆที่
เป็นประโยชน์ในชีวิตเช่น	 การประกัน
สุขภาพ	 การประกันอัคคีภัย	 การ
ประกันเดินทาง	การประกันชีวิต	การ
ประกนัภัยรถยนต์	การประกนัอุบตัเิหต	ุ

3	เพ่ือให้พนักงานสามารถเลือกประกัน
ภัยในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเอง	
เกดิประโยชน์ต่อตวัเองและครอบครวั

3	พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ	 เรื่อง
การประกันภัยประเภทต่างๆ	มากขึ้น

3	พนักงานสามารถวางแผนการท�า
ประกันให้เหมาะสมกับความต้องการ	
และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อตวัพนกังาน
และครอบครัว

3	พนักงาน	ทราบวิธีการ	และปฏิบัติได้
ถูกต้องกรณีเกิดความเสียหาย	 หรือ
เจ็บป่วย

3	เกดิความร่วมไม้ร่วมมือกบั		คู่ค้าทาง
ธุรกิจของ	 บริษัท	 พรีเมียร์โบรคเค
อร์เรจ	จ�ากัด	ที่มาร่วมให้ความรู้และ
ความเข้าใจเรื่องการประกันประเภท
ต่างๆ	 ที่พนักงานสามารถเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสม

ภาพกิจกรรมอบรมรู้รอบด้านประกันภัย
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	 3.	 โครงการจัดการหนี้สิน	เพื่ออิสรภาพทางการเงิน

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

3 จัดอบรมโดยเชิญชวนวิทยากรผู ้
เชีย่วชาญมาให้ความรูก้บัพนกังานใน
ทุกสายธุรกิจต่อเนื่องตลอดปี	2562

3	เพื่อให้พนักงานได้ส�ารวจถึงสินทรัพย์	
และหนี้สินเพ่ือให้สามารถบริหารหนี้
สินเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3	เพ่ือให้เข้าใจและตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการจัดการหนีส้นิอย่างถกูวธิี

3	เพ่ือให้พนักงานได้แนวทาง	 หลักการ
และความรู ้เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการเ งินเ พ่ือบรรลุ
อิสรภาพทางการเงิน

3	พนักงานสามารถตรวจสอบสถานะ
การเงินของตนเองได้

3	พนกังานทราบถงึแนวทาง	และวธิกีาร
บริหารจัดการหนี้สิน

3	พนกังานสามารถจัดการหนีส้นิด้วยวธิี
การที่ถูกต้อง	และน�าไปสู่การปลดหนี้
ได้ด้วยตัวเอง

ภาพกิจกรรมอบรมการจัดการหนี้สินเพื่ออิสรภาพทางการเงิน
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	 4.	 โครงการบริหารเงินออม	สู่การลงทุนอย่างมั่งคั่งยั่งยืน

	 วัตถุประสงค์	 กลยุทธ์	 ผลลัพธ์

3 จัดอบรมโดย เชิญชวนวิทยากร															
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับพนักงาน
ในทกุสายธรุกจิต่อเนือ่งตลอดปี	2562

3	เพ่ือให้ความรู้และเครื่องมือเพ่ือเสริม
สร้างความมั่นคงทางการเงิน	โดยมุ่ง
เน้นการบริหารจัดการทางการเงิน
อย่างถกูต้อง	รวมถงึการวางแผนภาษ	ี
การออม	 การลงทุน	 และความเสี่ยง
ต่างๆ

3	สร้างทัศนคติที่ดีต่อการออมและการ
ลงทุน	 เพ่ือวางแผนและจัดการด้าน
การเงินอย่างถกูต้อง	สามารถน�าไปใช้
ให้เห็นผลได้

3	พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ	 และมี
ความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้น

3	พนกังานมีความเข้าใจในการวางแผน
ภาษี	การออม	การลงทุน	และความ
เสีย่งต่างๆ	ในด้านการเงินทีเ่กีย่วข้อง
กับตนเองมากขึ้น

3	พนกังานมีทศันคตทิีดี่ต่อการออมและ
การลงทุน	 สามารถน�าไปใช้บริหาร
จัดการด้านการเงินอย่างถูกต้องให้
เห็นเป็นรูปธรรมได้

ภาพกิจกรรมการอบรมบริหารเงินออม สู่การลงทุนอย่างมั่งคั่งยั่งยืน

	 5.	 การเชื่อมต่อโครงการกองทุนไม่นิ่งดูดาย

	 คณะท�างานด้านความอยูดี่มีสขุได้เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ในการสนบัสนนุการพัฒนาโครงการกองทนุไม่นิง่ดูดายทีเ่ป็นอีกหนึง่พันธ
กิจในการส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดกล้าแสดงออกเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆ	รอบตัวให้	ดีขึ้น	โดยพนักงานสามารถเสนอโครงการที่ต้องการ
ด�าเนินการและสร้างการเปลีย่นแปลง	ให้กบัพนกังานให้มีความครอบคลุมและต่อยอดให้โครงการนัน้ๆ	ขยายวงกบัพนกังานมากขึน้	โดย
ในปี	2562	ได้เข้าไปเชือ่มต่อโครงการส่งเสรมิอาชพีหลังเกษยีณอายขุองคุณจิณณะ	เสรมิสริพัินธ์	พนกังานบรษิทัพรเีมียร์	โพรดักส์	จ�ากดั	
(มหาชน)	โดยคณะท�างานฯได้จดัอบรมเสรมิความรูเ้รือ่งการท�าอาชพีอย่างไรให้อยูร่อด	เพ่ือเป็นการต่อยอดและเสรมิทกัษะด้านการประกอบ
อาชีพให้กับพนักงาน
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งานเทศกาลท�าดีหวังผล เชื่อมต่องานภาคสังคม-เอกชน 
ปลูกฝังพลังพลเมืองจิตอาสา
	 งานเทศกาลท�าดีหวังผล	 (Good	Society	 Expo)	 เป็นหนึ่งในกิจกรรมของสายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมที่จัดขึ้นเป็น
ประจ�าทุกปี	 เป็นกลไกที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นงานพัฒนาความยั่งยืนทุกภาคส่วน	 ทั้งภาคสังคม																
ภาคธรุกจิ	และภาครฐั		เพ่ือสนบัสนนุให้เกดิพลเมืองทีมี่ส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม	(Active	Citizen)	และเชญิชวนประชาชนทัว่ไป	และพนกังาน
ได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ	ตามความสนใจและความถนัด	

	 จากจุดเริม่ต้นความร่วมมือระหว่างมูลนธิเิพ่ือคนไทย	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	และศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์	สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจย่านราชประสงค์	ที่ริเริ่มงาน	“คนไทยขอมือหน่อย”	ครั้งแรกเมื่อปี	2556	ได้ขยายวงสู่ความร่วม
มือที่กว้างขึ้น	โดยในปี	2562		งาน	Good	Society	Expo	จัดขึ้นเป็นครั้งที่	6	ภายใต้ธีมงาน	“	รวมหนึ่งแรงเป็นล้านพลัง	”	จัดขึ้นระหว่าง
วนัที	่10-13	ตลุาคม	2562	ทีศ่นูย์การค้าเซ็นทรลัเวลิด์	เกดิความร่วมมือระหว่างองค์กรเพ่ือสงัคมกว่า	100	องค์กร	ผูข้บัเคล่ือน	5	ประเด็น
หลกั	ต่อต้านทจุรติคอรปัชนั	เด็กและเยาวชน	สิง่แวดล้อม	คนพิการ	และคุณภาพชวีติระยะสดุท้าย	พร้อมองค์กรตวักลางทีเ่ป็นช่องทางการ
ให้	ทั้ง	“เทใจ	ปันกัน		ฟู้ดฟอร์กู๊ด	โซเชียลกีฟเวอร์	เครือข่ายจิตอาสา	และชุมชนมีวนา	ร่วมจัดงาน	นอกจากนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังได้มีการ
เชิญชวนคู่ค้า	พันธมิตรทางธุรกิจ	รวม	25	องค์กร	66	ท่าน	ร่วมกิจกรรมทัวร์ภาคสนาม	เพื่อเรียนรู้และท�าความรู้จักโครงการเพื่อสังคม
ในประเด็นที่ตรงกับความสนใจของแต่ละองค์กรเกิดการเชื่อมต่อการท�างานร่วมกันในอนาคต

	 อีกส่วนงานหนึง่ทีข่าดไม่ได้คือการเปิดโอกาสให้พนกังานได้ท�างานจิตอาสาและมีส่วนร่วมในงานเทศกาลท�าดีหวงัผลนีไ้ด้ตาม
ความถนัด	โดยมีพนักงานและผู้บริหารจากทุกสายธุรกิจร่วมเป็นอาสาสมัครรวม	70	คน	ท�างานในหน้าที่ต่างๆ	เช่น	อาสาน�าทัวร์งานให้
กับนักธุรกิจคู่ค้า	อาสาน�าทัวร์ให้กับเยาวชน	ประจ�าพื้นที่งานเพื่อแนะน�างานให้กับผู้เข้าร่วมงานทั่วไป	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้ตรงกับนโยบาย
ทีก่ลุม่บรษิทัตัง้ใจจะปลูกฝังคุณค่าหลกัขององค์กรในการค�านงึถงึประโยชน์ร่วมกนัและการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือ	และปลูกฝังจติส�านกึ
ของความรับผิดชอบและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมให้อยู่ในตัวพนักงาน
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ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
	 ในฐานะทีก่ลุ่มบรษิทัพรเีมียร์เป็นหนึง่ในองค์กรทีไ่ด้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต	 (Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	 against	Corruption:	CAC)	บริษัทฯ	มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจบนพื้นฐาน										
ธรรมาภิบาลอันดี	มีความรับผิดชอบและความโปร่งใส	รวมถึงต้องเป็นการสร้างคุณค่าสู่ธุรกิจ	พนักงาน	และสังคมไปพร้อมๆ	กัน	และ
สนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส

	 ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันซ่ึงจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	 เป็นการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน
คอร์รัปชัน	ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	ในวันที่	6	กันยายน	2562	ซึ่งแนวคิดการจัดงานปีนี้คือ	“รวมพลัง	อาสาสู้โกง”	ณ	อาคารภิรัช	ฮอลล์	
ไบเทคบางนา	กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้เชิญชวนพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมงานเพื่อแสดงพลังของภาคธุรกิจ	กระตุ้นให้พนักงานพรีเมียร์
เกดิความตระหนกัถงึพลังและบทบาทของตนเองในการร่วมกนัป้องกนัการคอร์รปัชนั	ในงานสมัมนามีการแนะน�าเครือ่งมือสนบัสนนุการ
ป้องกันคอร์รัปชันที่หลากหลาย	เช่น	การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูล	เพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการท�างาน	การร่วม
เป็นหูเป็นตาแชร์ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันการกระท�าที่อาจเกิดการทุจิรตคอร์รัปชัน	เป็นต้น	
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	 ภายใต้การด�าเนินงาน	บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	 (มหาชน)	และบริษัทย่อย	 ได้ให้ความส�าคัญกับการดูแล	ส่งเสริม			
โดยค�านึงถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยด�าเนินผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ	ดังนี้

 3	 โครงการ	“คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”
 3	 โครงการ	ท�าน�้าหมักชีวภาพและปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	เพื่อเป็นมิตรกับโรงเรียนและชุมชน

โครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”
	 บริษัท	พี.เอม.ฟูด	จ�ากัด	(PMF)		ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ได้น�านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	จากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	
จ�ากัด(มหาชน)	 ไปก�าหนกเป็นกลยุทธ์ของบริษัทในแต่ละปี	 โดยพิจารณาโครงการต่างๆจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสี	 เพ่ือมาจัดท�า
โครงการ	ตามแนวทาง	CSR-DIW	Continuous	ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ซึ่ง	พี.เอม.ฟูด	ได้รับรางวัลมาต่อเนื่อง	7	ปี	ผู้มีส่วนได้
เสียหลักที่	พี.เอม.ฟูด	เลือกมาด�าเนินการก็คือชุมชน	โดดยร่วมกับชุมชนจัดท�าโครงการต่างๆตามความต้องการของชุมชน	โดยตั้งแต่ปี	
2556	 -	2560	 ได้ร่วมกับชุมชนจัดท�าโครงการ	 “โรงอาหารเพื่อน้อง”	ตามความสามารถหลัก	 (Core	Competency)	 ของ	พี.เอม.ฟูด													
ที่มีทักษะการบริหารจัดการสุขลักษณะด้านการผลิตอาหาร	โดยในการท�าโครงการโรงอาหารเพื่อน้องมากว่า	5	ปี		ได้สนับสนุนโรงเรียน
ในละแวกชุมชนที่พนักงานของบริษัทอาศัยอยู่	10	โรงเรียน	และด�าเนินการเกือบครบทุกโรงเรียน	และตั้งแต่ปี	2561	-	2562	จากการ
ประชมุสานเสวนากบัชมุชน	สรปุความต้องการทีอ่ยากได้รบัการสนบัสนนุของโรงเรยีนคือการสนบัสนนุด้านคอมพิวเตอร์	สมาร์ทวีตีดิตาม
ห้อง	อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรยีน	โดยในด้านสมาร์ทวีตีรงกบัความต้องการของกระทรวงศกึษาธกิาร	ทีต้่องการให้เพ่ิมช่องทางการเรยีน
การสอนผ่านอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น	บริษัทจึงท�าโครงการ	“คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”		

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้
	 1.	 เพ่ือให้คณะคร	ูนกัเรยีน	ได้เข้าถงึสือ่การเรยีนการสอน	ผ่านระบบคอมพิวเตอร์	และสือ่การเรยีนการสอนทางอินเทอร์เนต็	

ผ่านสมาร์ทีวี
	 2.	 เพื่อส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนนอกเหนือจากต�าราเรียน
	 3.	 เพื่อให้คณะครู	นักเรียน	สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ในหลายช่องทาง

แนวทางการด�าเนินโครงการ
 3	 พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ปีละ	 2	 โรงเรียน	 โดยให้พนักงานน�าเสนอโรงเรียนเข้ามา																		

และมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนพนักงานท�าการจับฉลากเลืกโรงเรียนที่เสนอเข้ามา
 3	 จัดสรรงบประมาณ	โรงเรียนละ	100,000	บาท	รวมปีละ	200,000	บาท

	 ในปี	2562	จัดท�าโครงการโรงอาหารเพื่อน้อง	2	โรงเรียน	ได้แก่โรงเรียนวัดโคกอุดมและโรงเรียนนิคมสหกรณ์บ้านคลองปลา
ดุกลาย	ซึ่งนอกจาการสานเสวนากับคณะกรรมการศึกษาของโงเรียนเพื่อพิจารณาความต้องการของโรงเรียนแล้ว	ยังได้รับความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงานทัง้	อบต.	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	Supplier	พนกังาน	ชาวบ้านในพ้ืนที	่โดยได้ท�าการตดิตัง้และเดินสายอินเตอร์เนต็ภายใน
โรงเรียนเพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปทุกห้องเรียน	และติดตั้งสมาร์ททีวีในห้องเรียนให้กับทั้ง	2	โรงเรียน
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โครงการ ท�าน�้าหมักชีวภาพและปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
เพื่อเป็นมิตรกับโรงเรียนและชุมชน
	 บริษัท	พรีเมียร์แคนนิ่งอินดัสตรี้	จ�ากัด	ซึ่งได้น�านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	ไปก�าหนดเป็นกลยุทธ์ของบริษัทในแต่ละ
ปี	โดยพิจารณาโครงการต่างๆ	จากการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี	ในรศัมี	5	กโิลเมตร	เพ่ือมาจัดท�าโครงการตามแนวทาง	CSR	-	DIW	
Continuous	ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม	ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีหลกักคื็อโรงเรยีนและชมุชน	ทางบรษิทัฯจึงได้จัดท�าโครงการ	“ท�าน�า้หมัก
ชีวภาพและปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	เพื่อเป็นมิตรกับโรงเรียนและชุมชน”		ซึ่งพนักงานบริษัท	พรีเมียร์แคนนิ่งอินดัสตรี้	จ�ากัด	มีความรู้ใน
การท�าน�้าหมักชีวภาพจากเศษปลา	และการปลูกผักในโรงเรือน	โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือให้ความรูแ้ละสอนวธิกีารท�าน�า้หมักชวีภาพจากเศษหวั	หนงั	ก้าง	ไส้	ของโรงงานและการปลกูผกัไฮโดรโปนกิส์ให้กบั

นักเรียน
	 2.	 เพื่อน�าผักปลอดสารพิษมาท�าอาหารส�าหรับนักเรียน	และลดรายจ่ายค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน

แนวคิดเพื่อความยั่งยืน
	 บริษัท	พรีเมียร์แคนนิ่งอินดัสตรี้	จ�ากัด	โดยโรงงานตั้งล้อมรอบด้วยโรงเรียนและชุมชน	ซึ่งผู้บริหารมีนโยบายให้ความส�าคัญ
กับความรับผิดชอบต่อสังคม	จึงได้มีการส�ารวจและประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เพื่อจัดท�าโครงการที่เป็นมิตรกับโรงเรียนและชุมชน	โดย
น�าโครงการท�าน�้าหมักชีวภาพและปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	ไปให้ความรู้และสอนวิธีการท�าน�้าหมักชีวภาพจากเศษหัว	หนัง	ก้าง	ไส้	และการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	และน�าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติที่โรงเรียน	บ้าน	และชุมชน	เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป	

แนวทางในการปฏิบัติ
	 1.	 พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในชุมชนที่ตั้งล้อมรอบโรงงานในรัศมี	 5	 กิโลเมตรโดยให้คณะท�างานที่เป็นตัวแทนพนักงาน

ร่วมส�ารวจโรงเรียนและท�าการคัดเลือก
	 2.	 ท�าการสานเสวนากับทางโรงเรียนในชุมชนเพื่อจัดท�าโครงการ
	 3.	 ท�าการปรับปรุงโรงเรือนส�าหรับปลูกผักปลอดสารพิษ	
	 4.	 ให้ความรู้และสอนวิธีการท�าน�้าหมักชีวภาพจากเศษหัว	หนัง	ก้าง	ไส้	และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
	 5.	 น�าผักที่ได้จากการปลูกมาท�าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียน
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เป้าหมาย (KPI)
	 1.	 จัดอบรมให้ความรู้และสอนวิธีการท�าน�้าหมักชีวภาพจากเศษหัว	 หนัง	 ก้าง	 ไส้	 และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้คุณครู

และนักเรียนจ�านวน	96	คน
	 2.	 น�าผักมาท�าอาหารส�าหรับนักเรียน	ลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันอย่างน้อย	600	บาท/มื้อ

ผลลัพธ์เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (KPI) 
	 1.	 คุณครูและนักเรียนจ�านวน	96	คน	มีความรู้ในการท�าน�้าหมักชีวภาพจากเศษหัว	หนัง	ก้าง	 ไส้	และการปลูกผักไฮโดร							

โปนิกส์
	 2.	 นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีประโยชน์	และลดรายจ่ายค่าอาหารกลางวันอย่างน้อย	600	บาท/มื้อ
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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	
และผูส้งูอายมีุคุณภาพชวีติทีดี่ขึน้	ผ่านการสนบัสนนุและด�าเนนิงานร่วมกบัภาคีทีมี่ความรูค้วามเชีย่วชาญในแต่ละประเด็น	เพ่ือให้สามารถ
ลดปัญหาความเหลื่อมล�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3	 ปัญหาเด็กขาดโภชนาการ	 เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่ห่างไกลได้มีโอกาสรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ

 3	 ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการทจุรติคอร์รปัชัน่	ทีเ่ป็นปัญหาทีส่�าคัญอีกปัญหาหนึง่ของประเทศไทย	โดยมุ่งเน้นการด�าเนนิงาน
ร่วมกับภาคี	เพื่อพัฒนาแผนงานและด�าเนินงานทั้งในเชิงแก้ไขและในเชิงป้องกัน

 3	 ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม	ผ่านการด�าเนนิงานร่วมกบัภาคีในหลากหลายภาคส่วน	เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อม
ในพื้นที่เป้าหมายได้	ทั้งในเชิงการฟื้นฟูและเชิงอนุรักษ์

	 โดยสายงานพัฒนาความยัง่ยนืทางสงัคม	ได้มีการด�าเนนิงานทัง้ในรปูแบบของมูลนธิแิละโครงการต่างๆ	และมีผลการด�าเนนิ
งานดังนี้

 3	 มูลนิธิยุวพัฒน์	โดยนอกเหนือจากนี้	ยังได้มีการด�าเนินโครงการอื่นๆ	ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์อีก	2	โครงการหลัก	ได้แก่
  •	 ร้านปันกัน	
  •	 โครงการ	Food4Good	
 3	 มูลนิธิเพื่อคนไทย	
 3	 มูลนิธิเอ็นไลฟ	
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ผลการด�าเนินงาน 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ปี 2562

บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

3	 บริษัทได้รับการประสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยมีผลคะแนน						
อยู่ในระดับ	 เมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท							
จดทะเบียนประจ�าปี	 2562	 ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย	โดยการ	“ดีมาก”	มีจ�านวน
ตราสญัลกัษณ์ของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่ง
ชาติจ�านวน	4	ดาว	รวมทั้งยังเป็นบริษัทที่ได้รับการ
จัดอันดับอยู่ใน	 Top	Quartile	 ของกลุ่มบริษัทที่มี
มูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาด	(Market	Capital-
ization)	ในกลุ่ม	3,000	-	9,999	ล้านบาท

3	 บริษัทได ้ รับการประกาศรายชื่ อ	 Tha i land															
Susta inabi l i ty	 Investment	 หรือรายชื่ อ																				
“หุ้นยั่งยืน”	 ประจ�าปี	 2562	 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดระหว่าง	3,000	-10,000	ล้านบาท

3	 จากความมุ่งม่ันและให้ความส�าคัญกบัการ
ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส	 ท�าให้บริษัทฯ				
ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่	8	
(NACC	Integrity	Awards)	จากส�านกังาน
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชนั	
(ปปช)	เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2562	
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บริษัท	พี.	เอม.ฟูด	จ�ากัด

บริษัท	พรีเมียร์	แคนนิ่ง	อินดัสตรี้	จ�ากัด

3	 บริษัทได้รับรางวัล	 “สถานประกอบการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	 ประจ�าปี	 2562	
สถานประกอบการขนาดกลางที่มีสหภาพแรงงานเป็น									
ปีที	่7	ตดิต่อกนั

3	 บรษิทัได้รบัรางวลั	CSR	-	DIW	Continuous	ซ่ึงเป็นการ
รบัรางวลัต่อเนือ่งเป็นปีที	่7

3	 บริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว	 ระดับที่	 4	
วัฒนธรรมสีเขียว	 (Green	 Culture)	 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม	โดยทีพ่นกังานทกุคนภายในองค์กรให้ความ
ร่วมมือร่วมใจให้โครงการดังกล่าวส�าเรจ็ลุล่วงเป็นอย่างดี
ในทุกด้านของกิจกรรมที่ท�า	 จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 และสิ่ง
แวดล้อม	 ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่
อุปทาน	เพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยนื	

3	 ได้รบัประกาศเกยีรตคุิณด้านผูท้�าคุณประโยชน์	รบัผดิชอบ
ต่อสงัคม	สร้างแหล่งเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงเม่ือ	วนัที	่8	
กรกฏาคม	2562	เพ่ือไว้ใช้ประโยชน์แก่โรงเรยีน	ชมุชน	โดย
ท�าโครงการให้ความรู้และสอนวิธีการท�าน�้าหมักชีวภาพ
จากเศษหวั	 หนงั	 ก้าง	 ไส้	 และการปลกูผกัไฮโดรโปนกิส์	
เพ่ือเป็นอาหารกลางวนัให้กบันกัเรยีน	 โรงเรยีนวดัโคธา
ราม	อ�าเภอบางบ่อ	จังหวดัสมุทรปราการ

3	 บรษิทัยงัได้เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีความรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุนอย่างยัง่ยนื	 (CSR	
-	DIW)	กบักรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	
โดยได้รบัรางวลัเกยีรตยิศ	CSR-DIW	Continuous	Award	
2019	 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสงัคม
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สรุปผลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจ�าปี 2562

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

		 รายได้จากการขายและบริการ	 	 ล้านบาท	 4,339.90	 4499.69	 4,128.09
	 ก�าไรส�าหรับปี	 	 ล้านบาท	 501.57	 364.69	 270.15	
	 เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	 	 ล้านบาท	 563	 388.86	 335.02	
	 ค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงาน	 	 ล้านบาท	 483	 687.72	 687.97	
	 ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล	และหน่วยงานราชการ
	 ท้องถิ่น	เช่น	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ภาษีบ�ารุง
	 ท้องถิ่น	ภาษีโรงเรือน		หรืออื่นๆ	โปรดระบุ	 	 ล้านบาท	 42	 95.87	 85.64	

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 อัตราเงินสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุนส�ารอง
	 เลี้ยงชีพ	ให้แก่พนักงาน	(ร้อยละของฐาน
	 เงินเดือน)	 	 หมายเหตุ*	กรณีไม่มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ระบุ		(	-	)
 3		อายุงาน	ไม่เกิน	7	ปี	 	 ร้อยละ	 5,3	 5,3	 5,3	
 3		อายุงาน		7	ปีขึ้นไป	 	 ร้อยละ	 8,6,5,3	 8,6,5,3	 8,6,5,3	
 3		อายุงาน	………..	ปีขึ้นไป	 	 ร้อยละ	 -	 -	 -	

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆ	ที่ได้รับจาก	 	 ล้านบาท	 10.83	 -
	 รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น	จากการส่งเสริม
	 การลงทุนและพัฒนา	 	 	

	 :	ข้อมูลจากบริษัทย่อย

	 ร้อยละของผู้ส่งมอบในท้องถิ่น	 	 ร้อยละ	 31.82	 58.52	 27.27
	 (Supplier	/Service/Outsource)	
	 (รัศมี	5	กิโลเมตร	หรือภายในจังหวัด)	 	

	 :	ข้อมูลจากบริษัทย่อย

	 ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป	 	 ร้อยละ	 22.50	 07.34	 50
	 ที่มาจากคนในท้องถิ่น	(รัศมี	5	กิโลเมตร	
	 หรือภายในจังหวัด)	 	

	 :	ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 
	 ข้อมูลการด�าเนินงาน	 หน่วย

	 	 ปี	 	
    2560 2561 2562 
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ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

	 จ�านวนพนักงานรวม			 คน	 	 	 	
 3 พนักงานประจ�า		 คน	 1245	 1926	 1937	
 3 พนักงานชั่วคราว		 คน	 0	 0	 	
	 จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามเพศ		 คน	 	 	 	
 3		 ชาย		 	 	 คน	 412	 558	 541	
 3		 หญิง		 	 	 คน	 833	 1368	 1396	
	 จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามระดับพนักงาน		 คน	 	 	 	
 3 ระดับปฏิบัติการ		 คน	 895	 1584	 1714	
 3 ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ		 คน	 286	 282	 173	
 3 ระดับผู้จัดการ		 คน	 64	 60	 50			

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ		 	 	 	 	
 3	 ใน	5	ปี			(ช่วงอายุ	55-60	ปี)	 ร้อยละ	 5.94	 5.82	 3.01	
 3 ใน	10	ปี		(ช่วงอายุ	50-60	ปี)	 ร้อยละ	 18.71	 15.01	 13.36	
	 อัตราการลาออก	(Turn	Over	Rate)	 ร้อยละ	 10.28	 15.12	 15.85	

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 อัตราการกลับมาท�างานหลังจากการลาคลอด	 ร้อยละ	 100	 100	 100	

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 จ�านวนพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ		 คน	 22	 22	 22	
	 จ�านวนพนักงานที่อยู่ในคณะกรรมการ
	 ความปลอดภัยฯ	 	 	 	 	
 3	 ตัวแทนนายจ้าง	และเจ้าหน้าที่
	 ความปลอดภัยฯ	(คน)	 คน	 11	 11	 11	
 3	 ตัวแทนลูกจ้าง		 คน	 19	 19	 19	

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

 		 รายต่อ
	 อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน	(IR)	 ชั่วโมง	 4	 15	 76.0	
	 		 การท�างาน
   รายต่อ
	 อัตราการเกิดโรคจากการท�างาน	(ODR)	 ชั่วโมง	 0	 0	 0
	 		 การท�างาน
  	 รายต่อ
	 อัตราการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน	(LDR)		 ชั่วโมง	 1	 3	 4.44
	 		 การท�างาน

 
	 ข้อมูลการด�าเนินงาน	 หน่วย

	 	 ปี	 	
    2560 2561 2562 
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อัตราการลาหยุดงานที่เกิดจากการเจ็บป่วย

	 รายต่อ
 จากการท�างาน	(AR)	 ชั่วโมง	 2	 0	 0	
	 		 	การท�างาน  
	 	จ�านวนผู้เสียชีวิตจากการท�างาน		 คน	 0	 0	 0

	 :		ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 		 รายต่อ	
 ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	 ชั่วโมง	 10.13	 11.10	 19.88
	 		 	การท�างาน

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมนโยบาย		 ร้อยละ	 100	 100	 100
	 และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
	 ในองค์กร

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 จ�านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ	 ครั้ง	 0	 0	 0
	 ทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและ
	 การด�าเนินการแก้ไขอย่างเป็นทางการ

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 ผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า			 ร้อยละ	 85.40	 79.50	 77.00

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เท่านั้น

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

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

 
	 ข้อมูลการด�าเนินงาน	 หน่วย

	 	 ปี	 	
    2560 2561 2562 
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ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

	 ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล	 MJ	 	 	 	
	 1.		น้�ามันดีเซล			 MJ	 10,908,628	 8,947,378	 400,620	
	 2.		LPG		 	 MJ	 43,222,000	 56,304,000	 1,157,709

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	 kWh	 	 	 	
	 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า			 kWh	 7,940,162	 8,731,981	 6,185,800

 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	ปริมาณการใช้น้�าจ�าแนกตามแหล่งน้�า m3    
	 น้�าประปา  m3	 206,678	 222,467	 209,382

	 :	ข้อมูลจากบริษัทย่อย

	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	:	Scope	1		 (ดีเซล)	 29,540.56	 24,229,499.62	 1084.88
	 (ton	CO2e)		ได้แก่	การเผาไหม้เชื้อเพลิง	 ton	CO2e
	 ฟอสซิล	(LPG	ดีเซล)(ปริมาณการใช้พลังงาน
	 ฟอสซิล	x	factor	LPG	0.062	
	 ดีเซล	2.708	/	1000)	 (LPG)	 2,679.76	 3,490.85	 71.78	
	 	 		 	 ton	CO2e

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการ	 T	on	 4,454.43	 4,898.64	 3,470.23
	 ใช้ไฟฟ้า	:	Scope	2	(ton	CO2e)		การใช้ไฟฟ้า	 CO2e
	 ไม่รวมโซล่าร์เซลล์(ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	
	 x	0.561/	1000)	 	 	

	 :	ข้อมูลจากบริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

	 ปริมาณน้�าทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน		 m3	 147,502	 152,888	 161,666
	 :	ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 
	 ข้อมูลการด�าเนินงาน	 หน่วย

	 	 ปี	 	
    2560 2561 2562 
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	 ปริมาณของเสีย		 ton	 	 	 	
	 1.	ของเสียอันตราย			 ton	 2.56	 2.42	 0	
	 2.	ของเสียไม่อันตราย		 ton	 170.8	 197.6	 35.63	

	 :	ข้อมูลจากบริษัทย่อย

	 จ�านวนครั้งของการรั่วไหลของสารเคมี/น้�ามัน/
	 น้�าทิ้ง/ของเสีย	ที่มีนัยส�าคัญ	(เหตุที่ก่อให้เกิด	 ครั้ง	 0	 0	 0
	 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และ
	 ทรัพยากรธรรมชาติ)	 	

	 :	ข้อมูลจากบริษัทย่อย

	 ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องส่ิงแวดล้อม		 ล้านบาท	 	 	 	
	 1.	ค่าก�าจัด	และบ�าบัดของเสีย		 ล้านบาท	 0.5417	 4814.0	 0.0673	
	 2.	ค่าการจัดท�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	
	 	(รวมค่าวิจัยศึกษาพัฒนา)	 ล้านบาท	 0.40	 56.0	 0.50	

	 :	ข้อมูลจากบริษัทย่อย

 
	 ข้อมูลการด�าเนินงาน	 หน่วย

	 	 ปี	 	
    2560 2561 2562 
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GRI Standards Content Index
	 GRI	

Disclosure
	 Page	 SDG

	 Standards	 	 Number	 Mapping

	 GRI	101	:	Foundation	2016	 	 	

	 GRI	102	:	General	Disclosures	2016

	 	Organizational	profile		 	 	

  102-1  Name of the organization  3 

  102-2  Activities, brands, products, and services 6 

  102-3  Location of headquarters  5 

  102-4 Location of operations 5 

  102-5 Ownership and legal form  http://www.premier-

    marketing.co.th

	 	 	 	 /ประวัติความเป็นมา	

  102-6 Markets served 6 

  102-7 Scale of the organization 5 

  102-8 Information on employees and other workers 58 Goal 8: Decent work  

     and economic growth

  102-9 Supply chain  29 

  102-10 Significant changes to the organization and its supply chain  29 

  102-11 Precautionary Principle or approach  15-16 

  102-12 External initiatives  23-26 

  102-13 Membership of associations    

	 Strategy		 	 	

  102-14 Statement from senior decision-maker 2.3 

  102-15 Key impacts, risks, and opportunities 17  

	 Ethics	and	integrity	 	 	

  102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 61-65 

  102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 11-12  

	 Governance	 	 	

  102-18 Governance structure 19 

  102-19 Delegating authority 20-21 

  102-20 Executive-level responsibility for economic,  21 

   environmental, and social topics   

  102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental,  23-25

   and social topics  

  102-22 Composition of the highest governance body and  21

   its committees  

  102-23 Chair of the highest governance body  

  102-24 Nominating and selecting the highest governance body  
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	 GRI	
Disclosure

	 Page	 SDG
	 Standards	 	 Number	 Mapping

  102-25 Conflicts of interest 13 

  102-26 Role of highest governance body in setting purpose,  2-3

   values, and strategy  

  102-27 Collective knowledge of highest governance body 2-3 

  102-28 Evaluating the highest governance body’s performance  

  102-29 Identifying and managing economic, environmental,  26

   and social impacts  

  102-30 Effectiveness of risk management processes 15-16 

  102-31 Review of economic, environmental, and social topics 26 

  102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 2-3 

  102-33 Communicating critical concerns 12 

  102-34 Nature and total number of critical concerns http://www.premier-

    marketing.co.th

	 	 	 	 /จรรยาบรรณบริษัท  

  102-35 Remuneration policies  

  102-36 Process for determining remuneration  

  102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration  

	 Stakeholder	engagement	 	 	

  102-40 List of stakeholder groups 23-25, 29 

  102-41 Collective bargaining agreements  

  102-42 Identifying and selecting stakeholders 23-25, 29 

  102-43 Approach to stakeholder engagement 23-25, 29 

  102-44 Key topics and concerns raised 26 

	 Reporting	practice	 	 	

  102-45 Entities included in the consolidated financial statements 4-6 

  102-46 Defining report content and topic Boundaries 7, 26 

  102-47 List of material topics 26 

  102-48 Restatements of information 23-25 

  102-49 Changes in reporting 23-25 

  102-50 Reporting period 7 

  102-51 Date of most recent report Sustainability 

    Report 2018 

  102-52 Reporting cycle 7 

  102-53 Contact point for questions regarding the report 7 

  102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 7 

  102-55 GRI content index 134 

  102-56 External assurance No 
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	 GRI	
Disclosure

	 Page	 SDG
	 Standards	 	 Number	 Mapping

	 GRI	200	:	Economic	Topics		 	 	

	 Economic	Performance	 	 	

 GRI 103 : Management Approach 2016   

  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-25, 26 

  103-2 The management approach and its components 33-37 Goal 9: Build resilient

     infrastructure,  

     promote inclusive  

     and sustainable

     industrialization  

       foster

  103-3	 Evaluation	of	the	management	approach	 33-37 innovation

 GRI 201 : Economic Performance 2016   

  201-1 Direct economic value generated and distributed 129 

  201-2 Financial implications and other risks and opportunities due to  38-39, 43-47 Goal 13: 

   climate change  Climate action

  201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 65-95 

	 Indirect	Economic	Impacts	 	 	

 GRI 103 : Management Approach 2016   

  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 26 

  103-2 The management approach and its components 33-37 
	 	 103-3	 Evaluation	of	the	management	approach	 33-37	
 GRI 203 : Indirect Economic Impacts 2016   

  203-1 Infrastructure investments and services supported 33-37 
  203-2 Significant indirect economic impacts 29 

	 	Anti-corruption	 	 	

 GRI 103 : Management Approach 2016   

  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary  13-14, 88-89, 95 Goal16: Peace,

  103-2 The management approach and its components 13-14, 88-89, 95 Justice and

  103-3 Evaluation of the management approach  13-14, 88-89, 95 Strong institutions

 GRI 205 : Anti-corruption 2016   

  205-1 Operations assessed for risks related to corruption  13-14, 88-89, 95 

  205-2 Communication and training about anti-corruption policies and  13-14, 88-89, 95

   procedures  

  205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 12 
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	 GRI	
Disclosure

	 Page	 SDG
	 Standards	 	 Number	 Mapping

	 GRI	300	:	Environment	Topics	 	 	

	 Energy	 	 	

 GRI 103 : Management Approach 2016   

  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 26, 41-46 

  103-2 The management approach and its components 41-46 

  103-3 Evaluation of the management approach 41-46 

 GRI 302 : Energy 2016   

  302-1 Energy consumption within the organization 41-46 

  302-2 Reduction of energy consumption 41-46 

  303-5 Reductions in energy requirements of products and services 41-46 

	 Emissions	 	 	

 GRI 103 : Management Approach 2016   

  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 26, 43-46 

  103-2 The management approach and its components 43-46 

  103-3 Evaluation of the management approach 43-46 

 GRI 305 : Emissions 2016   

  305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 43-46 
Goal 13: 

  305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 43-46 
Climate action

  305-5 Reduction of GHG emissions 43-46 

	 Supplier	Environmental	Assessment	 	 	

 GRI 103 : Management Approach 2016   

  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 30-32 

  103-2 The management approach and its components 30-32 

  103-3 Evaluation of the management approach 30-32 

 GRI 308 : Supplier Environmental Assessment 2016   

  308-2 Negative environmental impacts in the supply chain and  30-32

   actions taken  
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	 GRI	
Disclosure

	 Page	 SDG
	 Standards	 	 Number	 Mapping

	 GRI	400	:	Social	Topics	 	 	

	 Employment	 	 	

 GRI 103 : Management Approach 2016   

  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 26 

  103-2 The management approach and its components 58 

  103-3 Evaluation of the management approach 65-95 

 GRI 401 : Employment 2016   

  401-1 New employee hires and employee turnover 58 

  401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided  58-71

   to temporary or part-time employees  

  401-3 Parental leave 65  

	 Training	and	Education	 	 	

 GRI 103 : Management Approach 2016   

  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 61-64 

  103-2 The management approach and its components 61-64 

  103-3 Evaluation of the management approach 61-64 

 GRI 404 : Training and Education 2016   

  404-1 Average hours of training per year per employee 61 

  404-2 Programs for upgrading employee skills and  61-64

   transition assistance programs  

  404-3 Percentage of employees receiving regular performance and  61-64

   career development reviews  

	 Diversity	and	Equal	Opportunity	 	 	

 GRI 103 : Management Approach 2016   

  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 26, 58-60 

  103-2 The management approach and its components 58-60 

  103-3 Evaluation of the management approach 58-60 

 GRI 405 : Diversity and Equal Opportunity 2016   

  405-1 Diversity of governance bodies and employees 58-60 

  405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men 65 

138 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2562 3 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)



	 GRI	
Disclosure

	 Page	 SDG
	 Standards	 	 Number	 Mapping

	 Local	Communities	 	 	

 GRI 103 : Management Approach 2016   

  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 23-26 

  103-2 The management approach and its components 100-126 Goal 17 :  

     Partnerships for 

  103-3 Evaluation of the management approach 100-126 the goals

 GRI 413 : Local Communities 2016   

  413-1 Operations with local community engagement,  100-126

   impact assessments, and development programs  

	 	Marketing	and	Labeling	 	 	

 GRI 103 : Management Approach 2016   

  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 26, 33-37, 48-52 

  103-2 The management approach and its components 26, 33-37, 48-52 

  103-3 Evaluation of the management approach 26, 33-37, 48-52 

 GRI 417 : Marketing and Labeling 2016   

  417-1 Requirements for product and service information and labeling  

	 Customer	Privacy	 	 	

 GRI 103 : Management Approach 2016   

  103-1 Explanation of the material topic and its Boundary http://www.premier-

    marketing.co.th

	 	 	 	 /จรรยาบรรณบริษัท	 	

  103-2 The management approach and its components http://www.premier-

    marketing.co.th

	 	 	 	 /จรรยาบรรณบริษัท	 	

  103-3 Evaluation of the management approach http://www.premier-

    marketing.co.th

	 	 	 	 /จรรยาบรรณบริษัท	 	

 GRI 418 : Customer Privacy 2016   

  418-1 Substantiated complaints concerning breaches of  12, 

   customer privacy and losses of customer data http://www.premier-

    marketing.co.th

	 	 	 	 /จรรยาบรรณบริษัท	 	
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