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“เป็นธรรมชาติ ที่การหาเลี้ยงชีวิตด�าเนินไปด้วยการสร้างคุณค่าให้สิ่งรอบตัว 
เป็นระบบนิเวศน์ควบคู่กันไป ธุรกิจก็เช่นกัน จะเดินหน้าสร้างก�าไรเพียงอย่างเดียว
ได้อย่างไร หากไม่เกื้อกูลสังคม”  รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในมือท่านฉบับนี้ 
เป็นรายงานที่บอกกล่าวถึงแนวคิด ปรัชญาและความเชื่อ แนวทางปฏิบัติ 
รวมถึงภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยั่งยืนสู่สังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
และบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) และแสดงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากภารกิจเหล่านั้น ด้วยเราตระหนักมาเสมอว่า ธุรกิจไม่อาจก้าวไปข้างหน้า
อย่างยั่งยืน หากมิได้เกื้อกูลสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปพร้อมๆ กัน

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) เชื่อมั่นในคุณค่าของการด�าเนินธุรกิจแบบองค์รวม ด้วยทุกสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์และเป็น

ส่วนหนึ่งของกันและกัน บริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์มุ่งสร้างความสมดุลให้ธุรกิจ พนักงานและสังคม เพื่อจะเป็น “บริษัทและกลุ่มบริษัทไทย ที่เป็นผู้น�า

ในการท�าธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จทั้งในด้านสังคม องค์กรและพนักงาน เพื่อสร้างความส�าเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน” 

ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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หลักการและกลไกการพัฒนาความยั่งยืน 
เพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

 เพือ่มุง่สู่ความส�าเรจ็อย่างย่ังยืนร่วมกันของคนในสงัคม กลุม่บริษทัพรีเมยีร์ได้สร้าง “กลไกการบริหารจดัการ” ผ่าน “หน่วยงานพฒันาความ

ย่ังยืนของสังคม” เพ่ือท�างานเก่ียวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่ส�าคัญ ได้แก่ ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน ประเด็นสิ่งแวดล้อม และความอยู่ด ี

มีสุขของคนไทย โดยด�าเนินงานภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเอ็นไลฟ และมูลนิธิเพื่อคนไทย ตามล�าดับ 

 โดยกลุ่มบรษิทัและบรษัิท พรเีมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนนิงานด้านการพฒันาสงัคมโดยการสนบัสนนุและร่วมด�าเนนิภารกิจ

กับมลูนธิเิหล่านีอ้ย่างต่อเน่ือง รวมถึงพนกังานยังมีส่วนร่วมในการบริจาคทนุการศึกษาให้กับมลูนธิยิวุพฒัน์ ซึง่ตรงกับปรชัญาของกลุ่มบรษัิทพรเีมยีร์

ในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน อีกทั้งยังร่วมการด�าเนินงานของมูลนิธิดังกล่าวด้วยความรู้ ความช�านาญของบุคคลากรในบริษัท รวมทั้งชักชวน

เครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีส่วนร่วมในการท�างานของมูลนิธิ เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคมให้ใหญ่ขึ้น

 และด้วยตระหนกัว่าการบรรลเุป้าหมายในการสร้างการเปลีย่นแปลงขนาดใหญ่นัน้ จ�าเป็นต้องม ี“กลไกการสร้างการมส่ีวนร่วมและขยายผล” 

ที่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนได้มากไม่จ�ากัดจ�านวน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์และบริษัทจึงได้เร่ิมด�าเนิน

โครงการเพื่อสังคมประเภทต่างๆ อาทิ โครงการทุนการศึกษา ร้านปันกัน โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ คนไทยขอมือหน่อยและโครงการร้อยพลังเปลี่ยน

ประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือที่บุคคลและองค์กรต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมได้ในบทบาทที่ชัดเจน อันจะน�าไปสู่การขยายผลอย่างต่อเนื่อง
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 นอกจากนียั้งมกีารร่วมมอืกับองค์กรและภาคีภายนอกอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาและสร้างกลไกมส่ีวนร่วมของสงัคมในวงกว้างในประเด็นทีห่ลากหลาย 

อาทิ ความร่วมมือระหว่างกลุ่มพรีเมียร์กับ บลจ. บัวหลวง จัดตั้งกองทุนรวมคนไทยใจดี ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ

สิง่แวดล้อม สงัคม มธีรรมาภบิาลทีด่แีละต่อต้านการคอร์รปัชัน่ นอกจากนีก้องทนุยงัให้ทนุสนบัสนนุมลูนธิหิรือโครงการทีท่�างานเพ่ือสังคมอกีด้วย หรือ

ความร่วมมือกับสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อต้ังเว็บไซต์  

“เทใจดอทคอม” เพื่อเป็นพื้นที่ในการระดมเงินทุนให้โครงการทางสังคมต่างๆ บนโลกออนไลน์ ท�าให้คนในสังคมสามารถมีส่วนร่วม ให้การสนับสนุน

โครงการทางสังคมต่างๆ ตามความสนใจของตนเองได้ง่ายขึ้น 

 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง “กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม” ที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้พัฒนาขึ้น และเราจะยังคง

ท�างานอย่างต่อเนื่องในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมตามแนวปรัชญาของกลุ่มบริษัทต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

4    รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)    5



6    รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)    7



8    รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)    9



ความยั่งยืนสู่ห่วงโซ่ธุรกิจ

 มีเพียงแต่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะยึดมั่นปฏิบัติในปรัชญา“ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” เรายังมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่แนวคิดนี้สู่เครือข่ายและ 

ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ อย่างจริงจัง โดยหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะสร้างผลลัพธ์ขนาดใหญ่ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน 

 ในเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้จัดงาน “ธุรกิจโลกใหม่...ก�าไรบนความยั่งยืน คือก�าไรสูงสุด”  เพื่อเผยแพร่แนวคิด 

แบ่งปันประสบการณ์และกระตุ้นเครือข่ายและพันธมติรของกลุม่บรษิทั ให้ลงมอืช่วยกันดแูลสงัคมตามความสนใจและความสามารถทีม่ ีอกีทัง้ส่งเสริมการ

ด�าเนนิธรุกิจด้วยความรับผดิชอบและดแูลสังคมไปพร้อมกัน นอกจากจะจดัให้มกีารเสวนาโดยผูท้รงคุณวฒุ ิถึงแนวทางและทางเลอืกในการด�าเนนิธรุกิจ

ด้วยความรับผิดชอบแล้ว ในงานยังจัดให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นระหว่างโครงการทางสังคมและบริษัทที่มาร่วมงาน โดยหวังว่างาน 

“ธุรกิจโลกใหม่...ก�าไรบนความยั่งยืนคือ ก�าไรสูงสุด” จะจุดประกายให้ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท น�าแนวคิดของกลุ่มพรีเมียร์ไปปรับใช้และเริ่มลงมือ

ช่วยกันดูแลสังคมผ่านธุรกิจของตนอย่างจริงจัง

 ผลลัพธ์ที่ได้จากงานนี ้คือการเชือ่มต่อของธรุกิจและกิจการหรือโครงการทางสงัคมอย่างหลากหลาย รวมถึงการร่วมสนบัสนนุโครงการทาง

สังคมจากบริษัทที่มาร่วมงานอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การเชื่อมต่อของกองทุนรวมคนไทยใจดีกับนักธุรกิจและบริษัท  ท�าให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับกองทุน

รวมคนไทยใจดี และมีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ อันเป็นการสนับสนุนบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้านคือ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิ

บาล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  เพราะกองทุนนี้จะลงทุนเฉพาะในบริษัทที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 4 ด้านนี้ อีกทั้งยังมีเงินส่วนหนึ่ง

ที่สนับสนุนโครงการทางสังคมที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการของกองทุนอีกด้วย ซึ่งบริษัทได้ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ในการลงทุนกับกองทุนนี้

เช่นกัน ด้วยเข้าใจถึงบทบาทและการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักการสร้างความยั่งยืนและแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาว

 การเชื่อมต่อของโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

(IOD) บรษิทัคู่ค้าลกูค้าทีม่าร่วมงาน เพือ่ให้ความรูเ้ก่ียวกับการวางกลไกและแนวปฏบิติัเพ่ือป้องกันการทจุรติภายในองค์กรแก่ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่อง

บริษัทเอกชนรวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้ากระบวนการ เพื่อขอการรับรองบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากภายนอกว่าได้มีการก�าหนดนโยบาย

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่  CAC ก�าหนดไว้อีกด้วย ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองการ

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

  การเชื่อมต่อของร้านปันกันกับบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)  เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง โดย

อาศัยเครอืข่ายของแอล.พี.เอน็. ไม่ว่าจะเป็นลกูบ้านหรอืพนกังานเพือ่ร่วมจดักิจกรรมปันกันสญัจร ออกบธูขายสนิค้ามอืสองทีร่บับรจิาคมาจากลูกบ้าน

หรือพนักงานของ แอล.พี.เอ็น. เพื่อระดมทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมาได้จัดงานร่วมกันทั้งสิ้น 88 ครั้ง

 การเชือ่มต่อของโครงการ Food4Good กับห้างสรรพสินค้า IKEA เพ่ือต่อสู้กับปัญหาทุพโภชนาการในเดก็ ผ่านการระดมทุนในศูนย์อาหาร

ของห้าง  โดยในปี 2558 ทางโครงการ Food4Good และห้างสรรพสินค้า IKEA ได้ร่วมกันจัดแคมเปญเพื่อระดมทุนค่าอาหารให้เด็กๆ ถึง 2 ครั้ ง 

 นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนสินค้าของกิจการเพื่อสังคม อาทิ ไข่ไก่ออร์กานิคของบริษัท  Hilltribe และกาแฟออร์กานิคมีวนา ของบริษัท  

กรีนเนท  เอสอี ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมที่ช่วยดูแลและพัฒนาคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

“ธุรกิจโลกใหม่...ก�าไรบนความยั่งยืน คือก�าไรสูงสุด”

 สืบเนื่องจากงาน “ธุรกิจโลกใหม่...ก�าไรบนความยั่งยืน คือก�าไรสูงสุด” ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการลงมือท�าและสร้างการมีส่วน

ร่วมอย่างจริงจังของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท อันได้แก่พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า กลุ่มบริษัทจึงได้ริเริ่ม “โครงการสานต่อความส�าเร็จร่วมกันอย่าง

ย่ังยืน” เพือ่น�าเสนอแนวทางปฏิบติัในการดแูลของสงัคมให้แก่คู่ค้าและลูกค้าเจาะลึกทลีะประเด็น ผ่านกระบวนการ การมส่ีวนร่วมของพนักงานในการเป็น

ผู้เชื่อมต่อโครงการเข้ากับเครือข่ายของตน 
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 ในปีทีผ่่านมา “โครงการสานต่อความส�าเร็จร่วมกันอย่างยัง่ยืน” ร่วมกับมลูนธิินวัตกรรม มลูนธิเิพือ่คนพกิารได้จดัสมัมนาเร่ืองการจ้างงาน

คนพกิารเพือ่ท�างานสาธารณประโยชน์ในชมุชน โดยมีวัตถุประสงค์ทีจ่ะช่วยเหลอืคนพิการให้มงีานท�า ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม อกีทัง้ยังสร้างความ

ภาคภูมใิจให้กับคนพิการว่าเขาสามารถดแูลตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของคนในสังคม การสัมมนาในคร้ังน้ันกลุ่มบริษัทฯ ได้ท�าการเชือ่มต่อมลูนธิินวัตกรรม

ทางสังคมกับบริษัทที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าของกลุ่มบริษัท และท�าให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 อัตรา

การสร้างจิตส�านึกแก่พนักงานในองค์กร

คณะท�างานคุณค่าหลัก

 ด้วยตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากจิตส�านึกที่ดีของพนักงาน เพราะพนักงานคือกลไกส�าคัญที่จะผลักดันให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากระดับบุคคลสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับธุรกิจ และระดับสังคม

 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้จัดตั้งคณะท�างานประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานจากทุกสายธุรกิจในกลุ่มบริษัท โดยคณะท�างานนี้มีพันธกิจใน

การสร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตส�านึกของพนักงาน อันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยสู่ความยั่งยืน 4 ด้าน อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และความ

อยู่ดีมีสุขของพนักงาน ภายใต้ชื่อ “คณะท�างานคุณค่าหลัก” 

 คณะท�างานด้านสิง่แวดล้อม  มพีนัธกิจในการปลูกจติส�านึกเร่ืองส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน ประหยัดพลงังาน 

รวมถึงการคิดวิธีการท�างานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนถึงการน�าพาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวต่อไปในอนาคต

 การด�าเนินงานปี 2558

 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

> Premier Go Green > สร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม > จัดท�าคู่มือและสื่อในการรณรงค์ > การบริหารจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้
  > ให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ > จัดงาน Premier Go Green  อย่างเป็นระบบตามส�านักงานต่างๆ
   และวัสดุเหลือใช้  รณรงค์การคัดแยกขยะตาม > ความตระหนักรู้และความเข้าใจ  
  > รณรงค์การคัดแยกขยะและวัสดุเหลือใช้  ส�านักงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ  ของพนักงาน ถึงความส�าคัญของ
   ในระดับบุคคล    การบริหารจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้
        > ความร่วมมือของพนักงานในการ
       คัดแยกขยะ

 คณะท�างานด้านสังคม มีพันธกิจในการปลูกจิตส�านึกด้านสังคมให้แก่พนักงาน โดยอาศัยการต่อยอดจากงานทางสังคมของกลุ่ม

บริษัท โดยในปีที่ผ่านมาได้จับประเด็นเรื่องการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส จัดการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเงิน

บริจาคหรือการเป็นอาสาสมัครท�างานให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นการเปิดมุมมองทางเลือกใหม่ๆในการสนับสนุนงานทางสังคมให้กับพนักงาน  
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 การด�าเนินงานปี 2558

 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

> กองทุนบุตรธิดา  > ปลูกจิตส�านึกพนักงาน > จัดงาน “รวมพลคนใจดี” เพื่อระดมเงิน > กองทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
 เพื่อนพนักงาน  ด้านการดูแลสังคม  บริจาครายเดือน > จ�านวนที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน
  > สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน    ที่ช่วยสนับสนุนกองทุน
   ด้านงานเพื่อสังคม
  > จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตร
   ของพนักงาน    

 คณะท�างานด้านธรรมาภิบาล  มีพันธกิจในการส่งเสริม ปลูกฝังเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในองค์กร  ก�าหนดกระบวนการ

สื่อสารและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 การด�าเนินงานปี 2558

 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

> คู่มือธรรมาภิบาล > เพื่อให้มีคู่มือธรรมาภิบาลถือปฏิบัติ > ร่างคู่มือธรรมาภิบาลโดยคณะท�างาน > อยู่ระหว่างการด�าเนินการ
 ของกลุ่มบริษัทฯ  เป็นแนวเดียวกันของกลุ่มบริษัทฯ      โดยคู่มือจะเสร็จสมบูรณ์ภาย
       ในเดือนมีนาคม 2559

 คณะท�างานด้านอยู่ดมีีสขุ  มพีนัธกิจในการส่งเสริมสุขภาวะของพนกังาน กระตุน้ให้พนกังานเลอืกวิถีการใช้ชวิีตอย่างมคุีณภาพเพือ่

สุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคภัย อาทิ การรณรงค์การออกก�าลังกาย การส่งเสริมให้เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การจัดหาข้าวกล้องและสลัดให้

พนักงานรับประทาน นอกจากนี้ความอยู่ดีมีสุขยังหมายรวมถึงความปลอดภัยในที่ท�างาน การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ เป็นต้น

 การด�าเนินงานปี 2558
 
 โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

> โรงอาหาร > เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกเรื่องการมี > บริการข้าวกล้องฟรี > การตระหนักรู้ของพนักงาน
 เพื่อสุขภาพ  โภชนาการที่ดี > มุมผักสดผลไม้ทุกวันศุกร์  ถึงความส�าคัญของอาหารต่อสุขภาพ

> ให้ความรู้ด้าน > เพื่อส่งเสริมการเลือกรับประทาน > แคมเปญการสื่อสารเรื่องโภชนาการ > การเลือกรับประทานอาหาร
 โภชนาการ  อาหารที่ดีต่อสุขภาพ    ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

> โครงการ 5 นาที > เพื่อส่งเสริมให้เห็นความส�าคัญ > จัดเวลายืดกล้ามเนื้อของ > ความตื่นตัวของพนักงานที่จะเริ่ม
 ลดความเสี่ยง  ของการออกก�าลังกาย  พนักงานออฟฟิศ ทุกวัน วันละ 5 นาที  การออกก�าลังกาย
 (กิจกรรมการ
 ออกก�าลังกาย
 ระหว่างเวลาท�างาน)   

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอพร้อม 

สอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนตามคุณค่าหลักของการด�าเนินธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ทั้งนี้ มีตัวแทนของบริษัทย่อยได้เข้าร่วมเป็นคณะท�างานคุณค่าหลักทั้ง 4 ด้าน
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สาส์นจากประธานคณะกรรมการ

 การพัฒนาความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�างานอันเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน 

ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรของบริษัท ชุมชน และสังคม ส่วนรวมให้ ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้น 

และระยะยาว 

 การใช้ความยั่งยืนเป็นตัวน�าในการด�าเนินธุรกิจ คือการสร้างให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง 

จนท�าให้การด�าเนินชีวิตที่ยืนยาวจนไปถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน เพราะการด�าเนินธุรกิจไม่ควรมองเฉพาะ

ผลก�าไร หรือผลส�าเร็จระยะสัน้เท่านัน้ แต่ควรมองไปข้างหน้าว่าจะมคีวามยัง่ยืนของธุรกิจ และปัจจยั

แวดล้อมคือสงัคม และส่ิงแวดล้อมได้อย่างไร จงึเป็นเหตุผลหลกัในการใช้ความย่ังยืนขบัเคลือ่นองค์กร

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)  พัฒนาขีดความสามารถในการเสนอ

สินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์กับสังคม พร้อมทั้งกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ  

ทั้งด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกระบวนการส�าคัญที่จะช่วย

ส่งเสริมให้สามารถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมาย เพิม่ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานและการก�ากับ

ดูแล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ปรับปรุงระบบการจัดการและความยืดหยุ่น ตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

  นายวิเชียร พงศธร
  ประธานกรรมการ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)    13



วิสัยทัศน ์VISION
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทไทยที่มุ่งสร้างความ
สมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ยืนยัน
ความเป็นผูเ้ชีย่วชาญที่ได้มาตรฐานธรุกิจบริการรถเช่าระยะยาว บริการพนกังาน
ขับรถ พร้อมบริการเสริมเต็มรูปแบบ ควบคู่กับการน�าเสนอนวัตกรรมการ
คมนาคม และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าและ
สังคมต่อไปอย่างยั่งยืน

พันธกิจ MISSIONS
1. ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล 
2. น�าเสนอแนวความคิดใหม่  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3. ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ
4. ด�าเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม 
5. ด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ
 ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ด�าเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา “ธุรกิจก้าวหน้า  

พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยการน�าคุณค่าหลัก (Core Value) 5 ประการ ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ร่วมกัน ผสาน

ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม โดยบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือปฏิบัติเสมอมา เพื่อการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม และ

เป็นรากฐานเพื่อน�ามาซึ่งความส�าเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน  

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ�ากัด 

100%

บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ากัด 
99.99%

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ากัด 
100%

บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จ�ากัด 
99.94%

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)

เกี่ยวกับบริษัท

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เดิมชื่อ บริษัท พรีเมียร์ซัพพลาย จ�ากัด จดทะเบียน 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และด�าเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 

2536 ต่อมาในปี 2543 บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนหรือ Holding Company  โดยลงทุนในธุรกิจบริการ

ทางการเงิน (Specialty Finance) ต่างๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่ ธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพ่ือการด�าเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจ 

นายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการแนะน�าและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันแก่ลูกค้า บริษัทด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย มีส�านักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคาร

พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โครงสร้างการถือหุ้น

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

 รายงานความยัง่ยนืฉบับนีจ้ดัท�าเป็นปีที ่2 แยกเล่มจากรายงานประจ�าปี โดยปีทีผ่่านมา บริษัทได้จดัท�ารายงานสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2557 

และรายงานฉบบันีเ้ป็นการรายงานผลการด�าเนนิงานด้านความย่ังยืนของบริษัทส�าหรับปี 2558 ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม ท่ีแสดงถึงความ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ส�าหรับข้อมูลทางด้านการเงินได้เปิดเผยใน

รายงานทางการเงิน และข้อมูลด้านการก�ากับดูแลกิจการ ได้เปิดเผยในรายงานประจ�าปี 

ขอบเขตรายงาน

 พิจารณาจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยเฉพาะธุรกิจด้านบริการเช่ารถยนต์

ของบริษัทย่อยคือ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ากัด เป็นหลัก และธุรกิจด้านประกันวินาศภัยของบริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จ�ากัด โดยการใช้

กรอบการรายงานด้านความย่ังยืนตามแนวทางของ GRI : G4 เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย ทัง้น้ี ได้น�าความคิดเหน็ของผูม้ส่ีวน

ได้ส่วนเสียเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ด้วย
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ข้อจ�ากัดของการรายงาน
 
 บริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจในการให้บริการเช่ารถยนต์และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย โดยธุรกิจในการให้บริการเช่ารถยนต์นั้น ผลิตภัณฑ์
ของบรษัิทคือรถยนต์ทีใ่ห้บรกิารซึง่อยูใ่นการใช้งานของลกูค้าตลอดอายสุญัญาเช่า และการซือ้รถยนต์ทีน่�ามาให้บริการนัน้ได้ซือ้จากผูผ้ลติรถยนต์แต่ละ
ยี่ห้อที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัทจึงไม่สามารถเข้าไปควบคุมปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ชนิดของเชื้อเพลิง หรือผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน 
ท�าให้ ไม่สามารถน�ามาวัดค่าได้ อย่างไรก็ดี บริษัทให้บริการติดตั้งระบบ GPS กับลูกค้าที่ประสงค์จะควบคุมการใช้รถและปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยท�า
รายงานสรุปเป็นประจ�าทุกเดือน
 บริษัทและบริษัทย่อยเช่าอาคารส�านักงานเพื่อการด�าเนินกิจการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของอาคารในการจัดให้มีไฟฟ้า น�้า ประปา ใช้ในอาคาร บริษัท
จึงไม่สามารถค�านวณหรือวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น�้า รวมถึงระบบการบ�าบัดได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะท�างานด้าน
จัดการพลังงานของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพื่อร่วมประสานการท�างานด้านอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามนโยบาย

ช่องทางการเผยแพร่

 รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลที่เหมาะสม โดยจัดท�าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบแผ่นซีดี และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้จากเว็บไซต์ www.pe.premier.co.th หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์ 
 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค  ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
 แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250
 โทรศัพท์ : 0-2301-1569 
 แฟกซ์      : 02-748-2063
 อีเมล์        : teerapol@pfc.premier.co.th
 
สารัตถภาพของรายงาน (Materiality Analysis)

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ร่วมกันของ ธุรกิจ พนักงานและสังคม ภายใต้การด�าเนินงานที่มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการขับเคลื่อนผ่านทางวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ขององค์กรและการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมดุลให้กับองค์กร พนักงานและสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนไปด้วยกัน

>  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
>  ความรับผิดชอบต่อสังคม
>  การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
> ผลตอบแทนจากการด�าเนินงาน
> การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

>  ค่าตอบแทน สวัสดิการ
>  การพัฒนาตนเอง 
 และการเรียนรู้

ส�าคัญ

ส�าคัญต่อบริษัท

ส�า
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส
่วน

เส
ีย

ส�า
คัญ

ส�าคัญมาก

ส�า
คัญ

มา
ก >  การต่อต้านทุจริต

 และคอร์รัปชั่น

>  ความก้าวหน้าในอาชีพ
>  ความปลอดภัยในการท�างาน
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 ผู้มีส่วนได้เสีย การความคาดหวัง กลยุทธ์การบริหาร กระบวนการสื่อสาร 
    อย่างมีส่วนร่วม

ผู้ถือหุ้น  > ผลตอบแทนจากการด�าเนินงานที่ดี > ขยายธุรกิจ ให้เติบโตต่อเนื่อง > การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
หมายถึง ผู้ลงทุน  และการเติบโตของธุรกิจ  อย่างยั่งยืน > รายงานประจ�าปี
นักลงทุน นิติบุคคล  >  ด�าเนินกิจการส�าเร็จตามเป้าหมาย > ลดต้นทุน เพื่อก�าไรสูงสุด > รายงานความยั่งยืน
สถาบันที่ลงทุน >  ผลตอบแทนจากการลงทุน, > บริหารสภาพคล่อง > Website ของบริษัท
เจ้าหนี้  ข้อมูลความมั่นคงของธุรกิจ  
สถาบันการเงิน > การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  
 > ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง  
  ตามสัญญา 

พนักงาน >  ค่าตอบแทน สวัสดิการ >  การบริหารจัดการผลตอบแทน  > บอร์ดประชาสัมพันธ์
หมายถึง ผู้บริหาร    สวัสดิการ >  ข้อมูลทางอิเลคทรอนิค
พนักงาน ลูกจ้าง >  ความก้าวหน้าในอาชีพ > พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิด >  จัดแผนพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน 
    ความมั่นคง  
 >  ความภูมิใจในองค์กร > สร้างความผูกพันให้มีต่อองค์กร
  การมีส่วนร่วม
 >  ความปลอดภัยในการท�างาน > พัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน 
  >  การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ >  พัฒนาศักยภาพพนักงาน
    อย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า > สินค้าและบริการเป็นที่พึงพอใจ > จัดสรรสินค้าและบริการ > การเข้าพบลูกค้า
    ตรงตามความต้องการ > การสื่อสารผ่านช่องทาง   
 > คุณภาพการบริการที่ดี > บริการรวดเร็ว ครบถ้วน สมบูรณ์  อิเลคทรอนิค
  ตรงต่อเวลา   > Customer Service  
 > เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา > สัญญาที่เป็นมาตรฐาน >  การลงนามและปฏิบัติตามสัญญา
 > ความโปร่งใส > ราคาที่ยุติธรรม > การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 > การมีส่วนร่วมของลูกค้า > ระบบ Call Center ที่มีประสิทธิภาพ > การเยี่ยมเยียนลูกค้า

คู่ค้า > การช�าระเงินตรงเวลาและครบถ้วน >  การบริหารเครดิตและสร้าง > จดหมาย สัญญาซื้อขาย 
     ความเชื่อมั่น > Website ของบริษัท
 > การท�าธุรกิจโปร่งใส > การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น > กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า  
 > การมีส่วนร่วมกับคู่ค้า > การรักษาคู่ค้าให้มีการท�าธุรกิจ 
    ในระยะยาว 

ชุมชน/สังคม > ความปลอดภัยบนท้องถนน > การพัฒนาศักยภาพพนักงาน > อบรมการขับขี่ปลอดภัย
 > ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม > การบ�ารุงรักษาเครื่องยนต์ > สนับสนุนโครงการ “เมาไม่ขับ”
   > การสนับสนุนและการพัฒนาสังคม > การมีส่วนร่วมขององค์กร/ > รายงานประจ�าปี  
     พนักงานกับมูลนิธิต่างๆ ของกลุ่มฯ > การร่วมสมทบทุนการศึกษา

คู่แข่ง > การแข่งขันอย่างเป็นธรรม > ไม่ละเมิดสิทธิของคู่แข่ง > คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มฯ

หน่วยงานราชการ > การช�าระภาษีและค่าธรรมเนียม > ด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล > การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  ต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน  
 > การปฏิบัติตามกฎหมาย > เคารพในกฎ ระเบียบต่างๆ  
    ไม่ฝ่าฝืน

การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
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ด้านธุรกิจ

BUSINESS

18    รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)



ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
ได้ระดับมาตรฐานสากล 

 บริษัทมุ่งเน้นในการด�าเนินธุรกิจในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างมืออาชีพ และความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะในธุรกิจการให้บริการรถ

โรงเรียนและรถรับ-ส่งพนักงาน เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานจะสร้างคุณค่าทางจิตใจเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้า บริษัทเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริง

ย่อมมากับการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้มีการก�าหนดแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการพัฒนามาตรฐานบริการในด้านต่างๆ 

การวิเคราะห์และน�าเสนอเงื่อนไขการเช่า เพื่อให้รองรับกับธุรกิจของลูกค้า และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า  

 นอกจากนี้ บริษัทได้ก�าหนดมาตรฐานการบริการต่างๆ ไว้ดังนี้

 1. มาตรฐานของยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยสูงสุด ในการให้บริการในธุรกิจรถรับ-ส่งนักเรียนและธุรกิจ

รถโดยสารรับ-ส่งพนักงานนั้น บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ ใช้บริการเป็นส�าคัญ จึงน�าเสนอประเภทรถพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย

ตามพระราชบัญญัติรถโดยสารและเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานสากล

EntrancE / Exit Light
(Light on when passenger door opened,
active with stop flashing light)

Stop fLaShing Light
(Dlash when passenger
door opened, active with
Entrance / Exit light)

ambEr Light

firSt aid Kit
(Front storage)
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 2. มาตรฐานพนักงานขับรถ/กัปตันท่ีมีคุณภาพ บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนจึงให้ความส�าคัญต้ังแต่การ 

คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมท�างานกับบริษัท โดยมีขั้นตอนในการสรรหา พร้อมข้อก�าหนดในการปฏิบัติงาน

  > ผ่านการตรวจรับรองประวัติอาชญากรรมจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

  > การตรวจสุขภาพก่อนเข้าท�างานจากโรงพยาบาลชั้นน�าที่มีสัญญากับบริษัทเฉพาะ โดยต้องผ่านรายการตรวจตามมาตรฐาน 

  > มีใบขับขี่รถยนต์ถูกต้องกับประเภทการให้บริการ

  > เมือ่ผ่านการคัดเลือก ต้องเข้ารบัการอบรมระยะเวลาประมาณ  2 เดอืนก่อนเข้าปฏิบติังาน  ในหลักสตูรต่างๆ เช่น การขบัขีป่ลอดภยั   

   กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การป้องกันและระงบัอคัคีภัย การบริการประทบัใจ ทศันคติและบคุลกิภาพ และการเข้าอบรม 

   ระหว่างปีเพื่อการพัฒนา

  > การตรวจสอบยานพาหนะตามใบงานที่ก�าหนด

  > วิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานจากการสุ่มตรวจสอบ รายงานร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ และผลจากแบบสอบถาม

  > การสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายเป็นประจ�า  

  > การตรวจสุขภาพและสายตาเป็นประจ�าทุกปี  

  > ปฏิบัติตามขั้นตอนของการท�างานในแต่ละวัน เช่น ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน  

พนักงาน PIL ผ่านการตรวจแอลกฮอล์
17,555 ราย/ปี
ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุรุนแรง 
80,539 ครั้ง/ปี *
ช่วยเสริมสร้างสถาบันครอบครัวที่ดีขึ้น
73 ครอบครัว *

อัตราการดื่มแอลกอฮอล์ 
5 ลิตร/คน/ปี 

อุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 
39.1%

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 
11,365 ราย

เฉลี่ยวันละ = 31 ราย  บาดเจ็บ = 659,575 ราย 
*  จ�านวนพนักงาน 102 รายต่อวันผ่านการตรวจระดับแอลกฮอล์
 อ้างอิงจากสถิติอุบัติเหตุต่อจ�านวนเที่ยววิ่งปี 2558 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท้องถนนอันดับ 2 ของโลก

ข้อมูลสถิติจากส�านักงานกองทุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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  บริษัทยังมีระบบงานและกระบวนการต่างๆ อาทิ

  > ระบบปฏิบัติการ IRIMS (Integrated Rental Information Management System) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อน�ามาใช้ในการ 

   เก็บฐานข้อมูลของลูกค้าต้ังแต่เริ่มต้นสัญญาจนครบสัญญา ทั้งประวัติการซ่อมบ�ารุง อุบัติเหตุ การนัดหมาย โดยมีการเชื่อมโยง 

   งานของทุกฝ่ายเข้ามาในระบบ ท้ังนี้ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการใช้บริการ โดยในปีที่ผ่านมา ผลส�ารวจความพึงใจ 

   ของลูกค้า สูงกว่าปีที่แล้ว 7% เป็น 97% 

  > หน่วยงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการ 

   พฒันา/ปรบัปรงุ กระบวนการท�างานและบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง โดยการก�าหนดกระบวนการทีจ่�าเป็น ความสมัพันธ์ของกระบวนการ 

   ต่างๆ ติดตามผล ตรวจประเมินและวิเคราะห์กระบวนการที่น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อด�าเนินการให้บรรลุตามแผนที่ก�าหนดไว้

  > พัฒนากระบวนการตรวจสภาพรถยนต์ นอกเหนือจากการด�าเนินงานตามปกติของฝ่ายปฏิบัติการ โดยมอบหมายให้หน่วยงาน 

   ระบบคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่ารถยนต์อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

  > มีช่องทางเฉพาะส�าหรับลูกค้าในการแจ้งเร่ืองร้องเรียนต่างๆ และสรุปผลพร้อมรายงานในการประชุมผู้บริหารประจ�าเดือน เพื่อน�า 

   มาปรบัปรงุและพัฒนา น�ามาซึง่การให้บริการทีเ่ป็นมาตรฐาน วิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบติังานจากการสุม่ตรวจสอบ และสามารถ 

   ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเพือ่ให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจสงูสดุ โดยในปีทีผ่่านมา บรษัิทมข้ีอร้องเรยีนจากลูกค้าเฉลีย่ 3%  

   จากจ�านวนลูกค้าผู้ ใช้บริการ

ขยายการบริการ
รถโรงเรียนไปยังพื้นที่
ต่างจังหวัด
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ความพึงพอใจในบริการ
ของบริษัท

จากการบอกกล่าวจากผู้ใช้บริการโดยตรง

  

  รวดเร็ว ปลอดภัย 
  ภายใต้ระบบ gpS
 “การได้ ใช้ระบบ GPS เป็นเครื่องมือน�าทาง 
สามารถก�าหนดเวลาถึงจุดหมายปลายทางและ
ความเร็วได้ นั่นรวมไปถึงด้านความปลอดภัยของ
พนักงานผู้บริหารและครอบครัวที่เราให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างยิ่งจากรายงานการใช้รถยนต์และระบบ GPS 
ทีเ่ราได้รบัจาก PIL ในแต่ละเดอืนพบว่ารถยนต์ผูบ้ริหาร
มีข้อผิดพลาดในการใช้ระบบ GPS น�าทางน้อยลง
เรื่อยๆ จากก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าระบบน�าทาง GPS 
มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือให้การเดินทางมีความ
ปลอดภัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”
 คุณอรทัย ภูมิเขต Staff Program/Project 
Manager บริษัท Seagate Technology (Thailand) 
Ltd. ได้บอกเล่าถึงประสิทธิภาพการใช้งานระบบ GPS 
ที่ช่วยให้ทราบถึงข้อมูลสถิติความเร็วในการใช้รถยนต์
ของผู้บริหารจาก PIL ทุกเดือน ได้เห็นพฤติกรรมและ
คุณภาพการใช้บรกิารของพนกังานขบัรถอย่างชดัเจน 
ซึง่รายงานน้ียังสามารถน�าไปใช้เพือ่ปรบัปรุงการท�างาน
ขับรถแต่ละท่านให้ดีย่ิงขึ้น และที่ส�าคัญคือยังไม่พบ
อุบัติเหตุตั้งแต่มีการใช้ระบบ GPS

  เมกาบางนา  
  ShUttLE bUS 
  สะอาด ปลอดภัย  
  ตรงเวลา
 มิติใหม่ของการเดินทาง ด้วยแนวคิดที่มุ่งสร้าง
ความสะดวกสบายในการเดนิทาง และลดจ�านวนรถบน
ท้องถนน ลดมลภาวะ ด้วย เมกาบางนา Shuttle Bus 
แห่งแรกของประเทศ กับการน�ารถ Shuttle Bus ให้
บริการรับ-ส่งลูกค้าฟรี จากสถานีรถไฟฟ้า BTS 
อุดมสุข มายังศูนย์การค้าเมกาบางนา
 จากการบอกเล่าของ คุณพราวมณี แสงศรี 
Vice President of Marketing ศูนย์การค้าเมากา
บางนา ผู้เลือกใช้บริการรถ Shuttle Bus ของ PIL 
“ตลอดระยะเวลา 2 ปีทีเ่ราใช้บรกิารจาก PIL นอกเหนอื
จากการดูแลเอาใจใส่ การพัฒนาระบบเส้นทางการ
เดนิรถและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้มากมายปล้ว 
ศูนย์การค้าเมกาบางนายังได้เสยีงตอบรบัจากลกูค้าที่
ใช้งานจรงิ โดยส่วนหนึง่เหน็ได้จากตัวเลขของลกูค้าทีใ่ช้
บรกิารรถ Shuttle Bus ท่ีสูงขึน้เร่ือยๆ จนตอนนีก้ารใช้
งานของลูกค้าอยู่ที่ 75,000 คนต่อเดือน ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่า สิ่งที่เราและ PIL ร่วมกันคิดเพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้านั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้อง”

  

  Spot thE moVE 
  มิติใหม่ของรถโรงเรียน
 อกีหนึง่บรกิารทีถ่กูยกระดบัเพ่ิม Value ด้วยการ
พัฒนาเทคโนโลยีผ่านแอพพลิเคชั่น SPOT THE 
MOVE แอพพลิเคชั่นที่ช่วยสร้างความสะดวกสบาย
ท�าให้การสือ่สารระหว่างผูป้กครองและผูบ้รกิารง่ายขึน้ 
โดยเฉพาะในแง่ของการใช้งานที่มีความง่าย ไม่ซับซ้อน
มาก และที่ส�าคัญ คือสามารถสร้างความแตกต่างที่มี
ความต้องการที่าจากลูกค้าจริงๆ นั่นคือ อีกหนึ่ง
นวตักรรมทีเ่ข้ามาสร้างมติิใหม่ให้กบับรกิารรถโรงเรยีน
 “เราค่อนข้างจะพอใจการท�างานของ PIL ทั้งใน
ส่วนของโรงเรยีนและผูป้กครอง เริม่แรกเราไม่ได้ให้โจทย์
กับทาง PIL ไปทั้งหมดแต่การน�าเสนอ Solution ท�าให้
เราจุดประกายว่านี่คือสิ่งที่จ�าเป็นในเรื่องของการเดิน
ทาง เราเหน็ความแตกต่างในเรือ่งความปลอดภัยทีใ่ส่ใจ
มากเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องของการรายงานผลการเดิน
ทาง ความปลอดภัยระหว่างทีอ่ยู่บนรถซึง่ผูป้กครองเอง
ก็สามารถเช็คผ่านแอพพลิเคชั่นได้ คือ PIL ไม่ได้สร้าง
ความพอใจให้กับโรงเรยีนเพยีงอย่างดยีว ทัง้ผูป้กครอง 
เด็กๆ ยังได้รับความเอาใจใส่จาก PIL ด้วยเช่นกัน”  
คุณพนิตา เนียมทรัพย์ Administration Manager/
PA to Head of School St.Andrew International 
School - Sukhumvit 107 ได้เล่าประสบการณ์และ
ความประทับใจตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการของ PIL
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ความพึงพอใจ
สู่การชมเชยกัปตัน/มอนิเตอร์
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แผนพัฒนาในปี 2559-2560

 ด้วยความมุง่ม่ันในการให้บริการแก่ลูกค้าเพือ่ให้ได้รับความพึงพอใจสงูสดุ บริษัทมแีผนพัฒนาระบบคุณภาพ ISO โดยการประยุกต์ใช้ระบบ

มาตรฐาน ISO 39001 - Road Traffic Safety Management ด้านการบรหิารความปลอดภยับนท้องถนน นอกเหนอืจากมาตรฐาน ISO 9001 ทีบ่รษัิท

ด�าเนินการอยู่ มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยทั้งจากตัวรถ ผู้ขับขี่ ผู้ ใช้ถนน และสังคมโดยรวม 

ลดอุบัติเหตุและรักษาชีวิต
Saving lives and reducing

accidents

ค่าเบี้ยประกันลดลง
Reduced insurance 

premiums

ประหยัดค่าซ่อมบ�ารุง
Reduced repair 

bills

เป็นมาตรการส่งเสริม
Promotional purposes

แสดงถึงค�ามั่นสัญญา
และสร้างชื่อเสียงที่ดี

Demonstrate 
commitment and 

enhance

สร้างโอกาสใหม่
ทางการตลาด

Access to tender 
processes / 
new market 

opportunities

สร้างกลไกสู่ความ
สอดคล้องเข้าสู่ระบบ

Mechanism to 
comply with 

regulatory obligations

สร้างภาพลักษณ์
ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรต่อสังคม
Consistency of approach 

within and across 
organizations

ประโยชน์ทางการตลาด
Differentiation in the 
market place/market 

advantage

ลดความเสี่ยงจาก
การถูกฟ้องร้องคดี

Reduce risk of being sued 
for accidents

BENEFIT OF
iSo 39001
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 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกับลูกค้า คู่ค้าและสิ่งแวดล้อม โดยมีการด�าเนินงานใน

ด้านนวัตกรรมต่างๆ ที่ค�านึงถึงคุณภาพชีวิต ดังนี้

 1. กระบวนการท�างานโดยใช้ระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น ลดการท�าส�าเนาเอกสารต่างๆ ด้วยการส่ือสาร

ทาง Digital เพ่ือลดปริมาณกระดาษ และปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการถ่ายส�าเนาเอกสารได้ในระดับหนึ่ง แต่จากการส�ารวจพบว่า ยังไม่เป็นไปตาม 

เป้าหมาย ดังนั้น บริษัทจึงรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 2. รถทุกคนัของบริษัทได้รับการบ�ารุงรกัษาจากศนูย์บรกิารท่ีได้มาตรฐาน ที่ได้รบัการรบัรองจากผูผ้ลิตรถยนต์แต่ละ

ย่ีห้อ ซ่ึงมีการบริหารจัดการ ก�าจัดของเสีย เช่น น�้ามันเครื่อง น�้ามันหล่อล่ืนต่างๆ อย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม จ�านวนศูนย์บริการที่ใช้ทั้งหมด 541 ศูนย์ จากจ�านวน 725 ศูนย์

 3. จ�านวนรถท่ีใช้เครื่องยนต์ Hybrid กว่า 190 คัน ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ ปริมาณ 

ที่ลดได้ 13,763 กิโลกรัม จึงเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 6,492 ต้น (ข้อมูลอ้างอิง จาก Website ของกรมส่งเสริมคุณภาพของสิ่งแวดล้อม  

(http://www.deqp.go.th/) 

ผสมผสานเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ
 1. ระบบตรวจสอบและติดตาม บริษัทมีมาตรฐานการให้บริการที่ให้ความส�าคัญเร่ืองปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจใหม่ๆ  

ของบริษัท ดังนี้

  บริการรถรับ-ส่งนักเรียน
  1) น�าเทคโนโลยีการวางแผนเส้นทางมาใช้เพื่อความแม่นย�า

  2) ใช้เทคโนโลยี GPS/ GPRS ที่ทันสมัย เพื่อการตรวจสอบต�าแหน่งรถและควบคุมความเร็วในการขับขี่

  3) ระบบ SMS Alert, Application “SPOT THE MOVE” เพื่อแจ้งสถานะของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ

  4) บริการรายงานการให้บริการในแต่ละวันพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการเพื่อพัฒนาต่อไป

  5) ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ขับขี่รถยนต์โดยจ�ากัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม. 

น�าเสนอแนวความคิดใหม่ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
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  บริการรถโดยสารไม่ประจ�าทางหรือบริการรถรับ-ส่งเฉพาะจุด
  1) บริการศึกษาและวางแผนเส้นทางจากความต้องการของผู้เดินทางตลอดจนก�าหนดแผนทดสอบเส้นทางทุกครั้งก่อนให้บริการจริง

  2) บริการรถโดยสารที่เหมาะสมกับจ�านวนผู้เดินทาง เส้นทางพร้อมโปรแกรมดูแลรักษาเต็มรูปแบบ

  3) ใช้เทคโนโลยี GPS/ GPRS ที่ทันสมัย เพื่อการตรวจสอบต�าแหน่งรถ และควบคุมความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 60 กม./ชม. 

  4) บริการวิเคราะห์ข้อมูลผู้โดยสารจากการให้บริการเพื่อพัฒนาต่อไป

 2. ระบบบริหารจัดการพร้อมนวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร
  บริษัทมีระบบบริหารจัดการพร้อมนวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร และรถโดยสารนักเรียน ผ่านการใช้ Smart Card ในการ 

ขึ้น-ลง พร้อมรายงานเข้าไปยังศูนย์ Metro Care และมีซอฟแวร์การจัดการต่างๆ ดังนี้

  1) ซอฟแวร์การจดัการรถโรงเรยีน - เป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับวางแผนรับ-ส่งนกัเรียนในแต่ละวนั โดยก�าหนดให้ผู้ ใช้งาน (โรงเรยีน)  

   เป็นผู้ระบุข้อมูลที่สะดวกต่อการใช้งาน จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งมาฝ่ายปฏิบัติการเพื่อออกเป็นใบงานส�าหรับการท�างาน

   ในแต่ละวัน

  2) ซอฟแวร์การจัดการการขนส่ง - เป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปที่มีลักษณะคล้ายการจัดการรถโรงเรียน แตกต่างใน

   รายละเอียดการก�าหนดจุดหมายต่างๆ ซึ่งผู้ ใช้งานสามารถก�าหนดได้เองโดยใช้ละติจูด ลองติจูดเป็นตัวก�าหนด

   จากนั้นระบบจะประมวลผลออกมาเป็นใบงานที่มีข้อมูลเส้นทาง ก�าหนดการเวลา และรายละเอียดส�าหรับ

   งานนั้นๆ เพื่อการปฏิบัติงานต่อไป

 นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กองบังคับการต�ารวจจราจร

ด้านข้อมูลจราจร เพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ข้อมูลออนไลน์จาก Google และอื่นๆ  

เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน

เมโทรแคร์
อีกหนึ่งช่องทางที่ให้กับลูกค้าผู้ ใช้บริการสามารถ
ให้รายละเอียดการเดินทางได้ตลอดเวลา 
รวมถึงเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ดังนั้น ผู้ ใช้บริการทุกท่าน
สามารถวางแผนการเดินทางเพื่อ

“ความสะดวกของผู้ใช้บริการ”

“เราดีใจที่ได้บอกผู้โดยสารว่ารถอยู่ที่ไหน
และท�าให้เขาไปถึงจุดหมายและไม่เสียเวลา
ในการรอนาน”

คุณอิสราพร อุปทะ
เจ้าหน้าที่เมโทรแคร์ เซ็นเตอร์
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 3. นวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัย นอกเหนือจากการด�าเนินการข้างต้น บริษัทยังมีร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนาระบบงานด้วย  

Application “SPOT THE MOVE” เพื่อต่อยอดบริการให้กับธุรกิจรถโรงเรียน ให้ผู้ ใช้บริการเกิดความไว้วางใจในความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ

เส้นทางได้ มีศูนย์บริการข้อมูลที่รวดเร็ว ตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจของบริการดังกล่าวที่ต้องการส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริการ

อย่างครบถ้วน ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู กัปตันและโรงเรียน เป็นนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการส่งมอบบริการด้วยความรับผิดชอบ

สูงสุดต่อลูกค้า
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“เร่ืองของความปลอดภัย คือสิ่งที่เราโฟกัสเสมอ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าเราได้ยกระดับตัวเองให้มีมาตรฐานเหนือกว่าความ
ต้องการของผู้ ใช้บริการในปัจจุบัน แน่นอนว่าตลาดรถโรงเรียนเป็น
ตลาดทีม่คีวามละเอยีดอ่อนเกิดปัญหาขึน้ทกุวนั ความคาดหวังของ
ลูกค้าสูงในขณะที่เราก็สามารถตอบสนองความต้องการได้ตาม
มาตรฐานที่ตั้งไว้ การสร้างตัวระบบแอพพลิเคชั่น Spot the Move 
ขึ้นมา จะเป็นตัวช่วยให้การสื่อสารระหว่างเรากับผู้ปกครองง่ายขึ้น 
สะดวกและปลอดภัยตามแนวคิดหลัก ถือว่า Spot the Move จะเป็น
จุดเปลี่ยนที่ส�าคัญของธุรกิจรถโรงเรียน” 

คุณชญาน์วัต ปตุระเศรณี ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท พรเีมยีร์ 
อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ากัด พูดถึงที่มาและโอกาสส�าคัญของการพัฒนา
ระบบบริการจัดการรถโรงเรียนเมโทรบัส หรือแอพพลิเคชั่น “Spot 
the Move”

“จุดยืนส�าคัญที่เป็นพื้นฐานในการคิดค้น ออกแบบ น�าเสนอ นวัตกรรม
ใหม่ของ PIL ก็ยังคงยดึเร่ืองของ “ความปลอดภยั” เป็นแกนส�าคัญ แน่นอน
ว่าการพัฒนานวัตกรรมย่อมส่งผลต่อต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น แต่นั่นก็เป็นส่ิงที่ 
PIL มองข้าม เพราะการลงทนุดงักล่าวเป็นการเพ่ิม Value Added ให้กับ
บริการรถโรงเรียนของ PIL น�าไปสู่การเป็นต้นแบบด้านการขนส่ง ซึ่งจะ
ช่วยสร้างจุดขายที่แตกต่างใหม่ๆ และต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นต่อไป”
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SCHOOL BUS

SHUTTLE BUS

สถิติจ�านวนเที่ยววิ่งและอุบัติเหตุปี 2557 - 2558

 Route ปี 2557 ปี 2558
  จ�านวนเที่ยววิ่งรวม อุบัติเหตุ % จ�านวนเที่ยววิ่งรวม อุบัติเหตุ %

 Shuttle Bus 60,563 17 0.02 59,876 27 0.04

 School Bus 19,548 10 0.05 20,663 22 0.01

 Total 80,111 27 0.03 80,539 49 0.06
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SOCIETY
ด้านสังคม
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 บริษัทและบริษัทย่อยถือหลักปฏิบัติตามแนวของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีคุณค่าหลักขององค์กรที่ส�าคัญ คือ  ความส�าเร็จร่วมกันของพนักงาน 

ธุรกิจ และสังคม ทั้ง 3 องค์ประกอบดังกล่าวนี้ ถือเป็นพันธกิจขององค์กร ในทุกกระบวนการของการด�าเนินธุรกิจนั้น มีความตั้งใจให้คู่ค้า/ลูกค้า ได้รับ

บริการท่ีมีคุณภาพพร้อมคุณค่าที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อถือ ความไว้วางใจ ทั้งนี้ บริษัทยังได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมของมูลนิธิต่างๆ ที่กลุ่ม

บริษัทพรีเมียร์มีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน

 พนกังานของบรษิทัยังได้ร่วมสนบัสนนุในกิจกรรมของมลูนธิยิวุพฒัน์ และมลูนธิิเอน็ไลฟอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงเป็นมลูนธิิทีอ่ยูภ่ายใต้สายงานพัฒนา

ความยัง่ยืนของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ เพือ่ใช้เป็นกลไกในการขยายผลของกิจกรรมต่างๆ เก่ียวการดแูลและรกัษาส่ิงแวดล้อม โดยใช้ช่องทางการประชาสมัพันธ์

ของหน่วยงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมูลนิธิฯ อาทิ โครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศ กิจกรรม 

“ปล่อยพันธุ์หอยชักตีน” การอบรมเชิงปฎิบัติการและการแข่งขันซีคยัคเยาวชนชิงชนะเลิศภาคใต้ ปี 2558 เป็นต้น นอกจากน้ี พนักงานยังได้สนับสนุน

กิจกรรมของมูลนิธิในการแข่งขันซีคยัค ด้วยการออกแบบเสื้อกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ออกแบบซุ้มเวที และ Back Drop เป็นการด�าเนินการตามคุณค่าหลัก

ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในด้านการมีส่วนร่วมสานประโยชน์ร่วมกัน เพื่อร่วมคิดร่วมสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน 

1.  การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 > บริษัทได้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการด�าเนินกิจการของ 

  มูลนิธิต่างๆ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการศึกษา ได้ให้การสนับสนุนด้านทุนการ 

  ศกึษาแก่เยาวชนทีด่อ้ยโอกาสผา่นมลูนธิยิวุพฒันท์ีเ่ป็นกลไกหลกัของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ใน 

  การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเสมอมา ทั้งนี้ บริษัทย่อยยังได้ ให้การ 

  สนับสนนุด้านอาชพีแก่นกัเรยีนทนุยุวพฒัน์ทีจ่บการศึกษาเข้าท�างานกับบรษัิท เพือ่เป็นส่วน 

  หนึ่งในการร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

 > บริษัทย่อยได้มีการจ้างแรงงานคนพิการผ่านมูลนิธินวัตกรรมจ�านวน 3 ท่าน เพื่อให้ผู้พิการเหล่านั้น ได้มีอาชีพสุจริตในองค์กร 

  สาธารณประโยชน์ที่อยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของผู้พิการ

 > สนับสนุนในกิจกรรมของร้านปันกันในงานถนนปันกัน ณ ห้างสรรพสินค้า The Nine พระราม 9 ซ่ึงเป็นแนวคิดของบริษัทในการสร้าง 

  ส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม โดยน�าสนิค้ามาจดัจ�าหน่ายแก่ผูเ้ข้าชมงาน และน�ารายได้มอบให้มลูนธิยุิวพัฒน์เป็นทนุการศึกษา ให้ได้รบั 

  การศึกษาเพื่ออนาคตที่ดี มีอาชีพ และเป็นคนดีของสังคม

ด�าเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม
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กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของบริษัท พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

กิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น” ส่งน้องเรียน ชาวพรีเมียร์
ร่วมหารายได้สมทบทุนการศึกษาให้กับน้องนักเรียน
ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ เพ่ือมอบโอกาสทางการศึกษาให้
อนาคตกับผูท้ีเ่ป็นอนาคตประเทศไทย โดยมอบรายได้
จากการจัดงานจ�านวน 1,000,000 บาทให้กับมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ ต่อไป

ร่วมใจบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยเป็นประจ�าทุกปี 

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา  
ครั้งที่ 5” จัดโดยมูลนิธิหัวใจอาสา พร้อมภาคีเครือ
ข่าย โดยมีมูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และ 
ร้านปันกัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้ 
เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกก�าลังกาย
เป็นวิถีชีวิต เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรค 
ไม่ให้ตดิต่อเรือ้รงั และส่งเสรมิให้ประชาชนมหีวัใจอาสา 
มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมและการช่วยเหลือผู้อื่น 
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการให้และการแบ่งปัน

อบรมสัมมนา “โครงการสร้างความม่ันคงทาง 
การเงิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพื่อให้เกิดการ
ออม” เพ่ิมความมั่นคงในชีวิตให้กับพนักงานและ
ครอบครัว

ร่วมรณรงค์สร้างจติส�านึกในการท�าความด ีมจีติใจ
ที่ดี เป็นพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการ
อนุรักษ์วิถีไทยตามคุณค่าหลักขององค์กร โดยการ
จัดกิจกรรมตักบาตรเช้า เป็นประจ�าทุกปี
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กิจกรรมสัมมนาร่มป่า คุณค่ากาแฟ ในแหล่ง 
ปลูกกาแฟอินทรีย์ “มีวนา” ณ บ้านห้วยไคร้ อุทยาน
แห่งชาติขุนแจ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อร่วมกัน
ท�ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสังคม ด้วยการสร้าง 
ฝายก้ันน�้า 2 แห่ง บูรณาการท�างานร่วมกับชุมชน  
เพื่อความยั่งยืนของสังคม

บรจิาครถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (18 ท่ีน่ัง) จ�านวน 1 คัน ให้กับโรงเรียนมชียัพัฒนา จ.บรุรีมัย์ สนบัสนนุกิจกรรม
ของโรงเรียนขยายสังคมแห่งคุณภาพและการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ตามแนวคิดของคุณมีชัย วีรไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

“มีวนา” กาแฟอินทรีย์รักษาป่า ผลิตภัณฑ์ชั้นยอดจากกิจการเพื่อสังคม “กรีนเนท เอสอี”

กจิกรรมจติอาสาออกเย่ียมนักเรยีนทุนของมลูนธิิยุวพฒัน์ เพือ่ให้ค�าแนะน�า ปรกึษา 
ส�ารวจความเป็นอยู่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
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ร่วมกิจกรรมโครงการ “Stop hunger” กับลูกค้าบริษัท Sodexo และมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน และร่วมบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่จ�าเป็นให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัด 
ทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จ. ชลบุรี

เพื่อนพนักงานสานต่อกิจกรรมจิตอาสา โดยการขยายช่องทางการเปิดให้คนที่พักอาศัยได้มีส่วนร่วมในการ 
ท�าดด้ีวยการบรจิาคส่ิงของเหลอืใช้ทีม่สีภาพดมีาส่งต่อให้กับร้านปันกันน�าไปขายเป็นเงนิ เพือ่สร้างอนาคตทีย่ั่งยนื
ให้แก่เด็กด้อยโอกาส

ร่วมกิจกรรมในโครงการจิตอาสา “new Step new day ก้าวใหม่ วันใหม่” ของ สสส.ในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา ให้มีจิตส�านึกของคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า  
มีจิตอาสาและมีความพร้อมในการปรับตัวอยู่ร่วมในสังคมได้

ร่วมกบัมูลนิธิเรนโบว์รมู จดักิจกรรมให้เดก็ ๆ  ได้เรียน
รู้วิธีการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการเดินทาง 
อนัตรายจากคนแปลกหน้า สตัว์เลีย้ง รวมไปถึงวิธกีาร
ป้องกันภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือ 
อัคคีภัย เรียนรู้และปฏิบัติเก่ียวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
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 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) ยืนยันในความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ที่ให้ความส�าคัญทั้งด้านธุรกิจ พนักงาน สังคม และ

คุณค่าหลกัประการ 5 ประการ ได้แก่ คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ร่วมกัน ผสานความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกลไกการพัฒนาความ

ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ทั้งด้านเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุข 

แผนพัฒนาในปี 2559

 บริษัทมีแผนในการพัฒนาด้านสังคม โดยการเปิดโอกาสการพัฒนาเยาวชนด้วยโครงการรับนักเรียนทุนจาก

มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นนักศึกษาฝึกงานเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้/ศึกษากระบวนการ

ท�างานจริง รู้จักการท�างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนา

ทักษะต่างๆ อันจ�าเป็นต่อการท�างานในอนาคต เพื่อที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีแนวทางในการออกไปฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพได้ และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ อีกทั้งสถานศึกษายังผลิตนักศึกษาที่

ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการแต่ละแห่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านการด�าเนินธุรกิจ

ในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม

สปอนเซอร์ชพิ - เสรมิสร้างสงัคมแห่งสุขภาพแข็งแรง โดย
สนับสนุนกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ  ให้การสนับสนุน 
รถตู้รับ-ส่งแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานรายการ World 

Travel Joy East Coast Challenge  ซึ่งเป็นนักแข่งระดับโลกจ�านวนกว่า 400  ท่าน พร้อมทั้งรถรับ-ส่งสื่อมวลชน/
ช่างภาพ

จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันคัดแยกขยะและทิ้งให้ถูกประเภท

จัดอบรมหลักสูตร “ขับขี่ปลอดภัย” โดยร่วมกับ 
ฮอนด้า ซัมมิท ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด  
และผู้เข้าอบรมได้ร่วมลงชื่อสนับสนุน 1 ล้านเสียงกับ
มูลนิธิเมาไม่ขับ
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PEOPLE
ด้านพนักงาน
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การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในการให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคนและปฏิบัติต่อ

แรงงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งถือเป็นรากฐานส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ ภายใต้คุณค่าหลัก ( Core Value ) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”  

ไม่ใช้แรงงานบงัคับ แรงงานเดก็ แรงงานทีผ่ดิกฎหมาย  พร้อมทัง้ดแูลให้มกีารปฏิบติัตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครดั ให้โอกาส

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็น

ทางการเมือง รวมถึงการให้โอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ

ค่าตอบแทน /  กฏหมายก�าหนด แนวปฏิบัติของ บริษัทและบริษัทย่อย หมายเหตุ
สิทธิประโยชน์อื่นๆ  บริษัทและบริษัทย่อย ด�าเนินการที่มากกว่า
เหนือกว่ากฎหมาย   กฏหมายก�าหนด
ก�าหนด   อย่างไรบ้าง 

ค่าแรงขั้นต�่า 300 บาทต่อวัน ค่าแรงขั้นต�่า 300 บาทต่อวัน ตามที่กฎหมายก�าหนด 

ประกันชีวิต กฎหมายไม่ได้ก�าหนดไว้ 100,000 บาท  กฏหมายไม่ก�าหนด ในอัตราที่เท่าเทียมกัน
    ทุกระดับชั้น

ประกันอุบัติเหตุ กฎหมายไม่ได้ก�าหนดไว้ 500,000 บาท กฏหมายไม่ก�าหนด ในอัตราที่เท่าเทียมกัน
    ทุกระดับชั้น

ค่ารักษาพยาบาล           กฎหมายไม่ได้ก�าหนดไว้ 30,0000 บาท/คน/ปี กฏหมายไม่ก�าหนด ในอัตราที่เท่าเทียมกัน
ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน    ทุกระดับชั้น

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายไม่ได้ก�าหนดไว้ บริษัทสมทบ 3%-8% กฏหมายไม่ก�าหนด ในอัตราที่เท่าเทียมกัน
    ทุกระดับชั้น ยกเว้นพนักงาน
    ชั่วคราวสมทบตามอายุงาน

การตรวจสุขภาพประจ�าปี ตามมาตรา 96 แห่ง พนักงานทุกคน ทุกระดับชั้น ตามที่กฎหมายก�าหนด ห้องพยาบาลมีพยาบาล
(พร้อมห้องพยาบาล) พ.ศ. 2541   ประจ�าห้องทุกวัน
 พรบ.คุ้มครองแรงงาน   

ฉีดวัดซีน คอตีบ บาดทะยัก กฎหมายไม่ได้ก�าหนดไว้ เป็นประจ�าทุกปี กฎหมายไม่ได้ก�าหนดไว้
ไอกรน ไข้หวัดใหญ่ 

เครื่องแบบพนักงาน กฎหมายไม่ได้ก�าหนดไว้ 2 ปีต่อครั้ง กฎหมายไม่ได้ก�าหนดไว้ 

ด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ 

ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
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ด้านความสามารถหลัก 
(Core) 

จ�านวน 40 ชั่วโมง
เป้าหมายของหลักสูตร : พนักงานได้รับการ
พัฒนาหล่อหลอมพฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติ 
อันเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนอง/สนับสนุนต่อ
ความต่อการบรรลุค่านิยมขององค์กรร่วมกัน
ของบรษิทัทีมุ่ง่ด�าเนนิธุรกิจแบบองค์รวม มุง่สร้าง
ความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม  
ตามปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า 
พนักงานมั่นคง

ด้านความสามารถ 
ด้านการจัดการ 
(Managerial)

จ�านวน 48 ชั่วโมง
เป้าหมายของหลักสูตร :   ทกัษะความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นความจ�าเป็นและ
เป็นเครื่องมืออันส�าคัญส�าหรับพนักงานระดับ 
บังคับบัญชา พนักงานระดับบริหาร รวมถึงระดับ
จัดการ บริษัทได้ให้ความส�าคัญโดยการก�าหนด
แนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันและก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อ
ให้ผูบ้รหิารมเีคร่ืองมอืทีด่พีอในการน�าพาองค์กร 
ทีมงาน ให้บรรลุซ่ึงปรัชญา วิสัยทัศน์และคุณค่า
หลักของบริษัท   

ด้านความสามารถ 
ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

(Functional 
Competency)

จ�านวน 286 ชั่วโมง
เป้าหมายของหลักสูตร : บุคลากรแต่ละคน
แต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้
สามารถปฏิบติังานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสทิธภิาพ 
เต็มก�าลงัความสามารถ เพ่ือบรรลซุึง่ประสทิธผิล
ของการท�างานและมมีาตรฐานไปในทศิทางเดยีวกัน

การพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม�่าเสมอ

 บริษัทและบริษัทย่อยใส่ใจและมุ่งหวังที่จะสร้างความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพนักงานทุกคน โดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และ

พัฒนาภายในองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับอายุงาน สายอาชีพ ความรับผิดชอบ เช่น กลุ่ม

ผู้บริหาร กลุ่มผู้มีศักยภาพสูง กลุ่มผู้จัดการและผู้ช�านาญการระดับต้น กลุ่มผู้จัดการและผู้ช�านาญการดับกลาง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 

 การอบรมเพื่อเพิ่มเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน ( Employment Development )
 บริษัทและบริษัทย่อยมีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงานออกเป็น 3 ระดับ โดยจ�านวน

ชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงานในปีที่ผ่านมา มีจ�านวนชั่วโมงการฝึกทั้งปี 374 ชม. คิดเป็น 71% จากจ�านวนพนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด 

277 คน 
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จ�านวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

สัดส่วนพนักงานแบ่งตามช่วงอายุ

จ�านวนพนักงานทั้งหมดปี 2558

อัตราของพนักงานพ้นสภาพ
(ลาออกและเกษียณ)

สัดส่วนของพนักงาน
แยกตามเพศ
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การดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมและความมั่นคงในชีวิต

 กลุ่มบรษัิทพรเีมยีร์มนีโยบายและแนวการปฏบิติัเร่ืองการดแูลเร่ืองความปลอดภัยอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน จากปรชัญา

ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” บริษัทตระหนักว่า  “คน” เป็นปัจจัยส�าคัญและเป็นทรัพยากรอันมีค่า”  จึงให้ความ

ส�าคญัต่อการดแูลสุขภาพและความปลอดภัยของพนกังาน ได้จดัให้มอีบรมเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยระดบับรหิาร และ ระดบัหวัหน้างาน เพ่ือร่วมประสาน

การท�างานด้านความปลอดภัย ให้บรรลุผลส�าเร็จตามนโยบายความปลอดภัยในการท�างาน 

 อุบัติเหตุรุนแรง ( ครั้ง )  หมายถึง อุบัติเหตุที่ทรัพย์สินของบริษัท มีความเสียหายมากหรือมีพนักงานบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

ปี 2558

ปี 2558

ปี 2558

อัตราความถี่การบาดเจ็บและอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ ที่มีต่อพนักงาน

 สะท้อนให้เห็นถึงจ�านวนพนักงานท่ีได้รับการบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน และจ�านวนวันท�างานที่สูญเสียไปเมื่อเทียบกับจ�านวนชั่วโมงการ

ท�างานของพนกังานทกุคนในแต่ละปีจะกระตุ้นให้พนกังานทกุคนตระหนกัและช่วยกันดแูลเพือ่นพนกังาน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอบุติัการณ์จนได้รับการ

บาดเจ็บในการท�างานได้อีกทางหนึ่ง

 อัตราการหยุดงาน

ปี 2557

ปี 2557

ปี 2557

0

0

0

0

0

0
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การพัฒนาฝึกทักษะของหัวหน้างาน เพ่ือให้เข้าใจถึง
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผูน้�าเป็นอย่างดี

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพให้กัปตันและมอร์นิเตอร์ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์และใช้งานได้จิ่งกับการท�างาน

ฝึกอบรมเพื่อยกระดับและพัฒนาฝีมือแรงงาน

อบรมตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และส่ิงแวดล้อมในการท�างาน ให้กับพนักงานระดับ 
ผู ้จัดการแผนกขึ้นไป หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท�างาน-ระดับบริหาร” และหลักสูตร 
“เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน -ระดบัหวัหน้า
งาน ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปถึง ระดับ 
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเข้าสู่วัยเกษียณเป็นการล่วงหน้า ส่งเสริมและ
รณรงค์ให้พนักงานรู้จักการเก็บออม การจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และมีการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
กลุม่พรีเมยีร์เพ่ือปลกูฝังการออม บรษัิทและบรษิทัย่อยยงัคงปลูกฝังให้พนกังานยึดหลกัปรชัญาเศรษกิจพอเพยีง
ให้แก่พนกังานทีส่นใจ ในการวางแนวทางการด�ารงชวิีตของตนเองและครอบครัว อีกท้ัง ส่งเสริมด้านการศึกษาเป็น
ประจ�าทุกปีแก่บุตรหลานพนักงานที่เรียนดี และเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยการมอบทุนการศึกษา

กิจกรรมการฝึกอบรม

การดูแลด้านความมั่นคงของพนักงานและครอบครัว

 แผนพัฒนาในปี 2559
 > พิจารณาจ้างแรงงานคนพิการด้านการส่ือสารทางปากปฏิบัติงานในบริษัทย่อย  

  เป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้พิการมากขึ้น 

 > ฝ่ายบุคคลได้จัดท�าแผนพัฒนาต�าแหน่งงานและความรับผิดชอบ เพื่อเปลี่ยนแปลง 

  สภาพการจ้างงานของพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจ�า ท�าให้พนักงานมี 

  ความมั่นคงในอาชีพ และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพนักงานของบริษัทอีกด้วย
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  ขั้นตอนในการด�าเนินการดังนี้
  1) ลูกค้า - สอบถามความต้องการของลูกค้า
  2) เสนอราคา - โดยการน�าเสนอราคาที่ได้จาก 

ผู้ผลิตที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับการ
ขึน้ทะเบยีน รวมทัง้ผ่านขัน้ตอนต่างๆ ตามระบบ
คุณภาพ ISO 9001 แล้ว

  3) ตกลง/ท�าสญัญา - จดัท�าสญัญาให้ลกูค้าลงนาม
  4) จดัซ้ือ - จากผูผ้ลติโดยตรงหรือตัวแทนจ�าหน่าย

ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
  5) ตรวจรับ - ด้วยทมีงานทีม่คุีณภาพตามขัน้ตอน

ของระบบคุณภาพ ISO 9001 จะท�าการตรวจ
รับและทดสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อน 
ส่งมอบ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่
สมบูรณ์เพื่อใช้งาน

  6) ส่งมอบ - บริษัทจดัส่งมอบรถยนต์ทีต่รวจสอบ
แล้วให้ลูกค้า

  7) ลูกค้า - ได้รับรถยนต์ที่สมบูรณ์พร้อมใช้

  กระบวนการให้บริการ
  1) ลกูค้า - แจ้งความจ�านงเข้ารับบริการบ�ารุงรักษารถยนต์
  2) บ�ารุงรักษา - เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
  3. ตรวจสอบ - ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและขั้นตอนต่างๆ  

ของระบบคุณภาพ ISO 9001 จะท�าการตรวจรับและ 
ทดสอบความพร้อมของรถยนต์ก่อนส่งมอบ เพื่อให ้
มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่สมบูรณ์เพื่อใช้งาน

  4) ส่งมอบ - บริษัทจัดส่งมอบรถยนต์ที่ตรวจสอบแล้วให ้
ลูกค้า

  5) ลูกค้า - ได้รับรถยนต์ที่สมบูรณ์พร้อมใช้

ลูกค้า

จัดซื้อจากผู้ผลิต

ลูกค้า

ตรวจสอบ

ส่งมอบ บ�ารุงรักษา

ส่งมอบ

ตรวจรับ

เสนอราคา

ตกลง/ท�าสัญญา

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 > ในการคัดเลอืกผูข้าย ปฏบิติัตามข้อก�าหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และก�าหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงือ่นไข 
  ที่แจ้งให้ผู้ขายทราบแล้ว ไม่กระท�าการในลักษณะล�าเอียงให้กับผู้ ใดหรือฝ่ายใด
 > เปิดโอกาสให้ผูข้ายทกุรายทีม่สิีนค้าและบรกิารตามเงือ่นไขทีบ่ริษัทก�าหนด  มสีทิธ์ิในการน�าเสนอราคาสนิค้าและบริการอย่างโปร่งใสและ 
  ได้มีการเพิ่มจ�านวนผู้ขายให้หลากหลายมากขึ้น ในปี 2558 เพิ่มจ�านวนผู้ขาย 6 ราย
 > ก�าหนดเงื่อนไขการช�าระค่าสินค้าและบริการกับคู่ค้าให้มีความชัดเจน และเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้จริง และ 
  น�ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 > จัดท�าสัญญาเช่ารถยนต์ที่มีมาตรฐาน  ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานกฎหมายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ให้สามารถปฏิบัติได้จริง และ 
  เป็นที่ยอมรับกับทั้งบริษัทย่อยและลูกค้า 
 > ทบทวนและติดตามรูปแบบกระบวนการท�างานและระบบงานสนับสนุนให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ขัดต่อข้อ 
  กฎหมาย โดยผ่านกระบวนการตรวจประเมนิระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นประจ�าทกุปี ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาในการประชมุ 
  ผู้บริหารของบริษัทย่อยในการสรุปผลการตรวจประเมิน 
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 ในปี 2558 บริษัทย่อยมีการตรวจประเมินภายในระบบคุณภาพ ISO จ�านวน 3 ครั้ง เพื่อทบทวนกระบวนการท�างาน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานพัฒนาระบบการท�างานขององค์กร เป็นผู้รับผิดชอบ 

 แผนพัฒนาในปี 2559 
 > ทบทวนสัญญาการเช่ารถยนต์ หรือสัญญาให้บริการพนักงานขับรถสม�่าเสมอให้เป็นธรรมกับบริษัทและลูกค้า และปรับปรุงให้เหมาะสม 
  กับสถานการณ์หรือข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงโดยมีหน่วยงานกฎหมายของกลุ่มบริษัทเป็นที่ปรึกษา
 > พฒันากระบวนการอนุมติัในขัน้ตอนต่าง ๆ  ท่ีต้องใช้เอกสารจ�านวนมาก ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย ลดการส�าเนาเอกสาร 
  ในเรือ่งเดยีวกันของฝ่ายต่างๆ ลง ด้วยการ Scan ข้อมลูเข้าเก็บใน File Sharing แทน เป็นการลดปริมาณกระดาษและลดปริมาณคาร์บอน 
  ที่เกิดจากการถ่ายส�าเนาเอกสาร 
 > สนับสนุนให้ลูกค้าใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก เครื่องยนต์ไฮบริด ซึ่งได้มีการออกแบบพัฒนาการปล่อยไอเสียลดน้อยลง
 > รถทุกคันได้รับการบ�ารุงรักษาจากศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ 
 > บริษัทได้เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการท�างานบน Tablet รวมถึงการเซ็นอนุมัติเอกสารได้ ในคราวเดียวกันพร้อมทั้งการ 
  จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเข้าระบบ File Sharing ท�าให้บริษัทสามารถประหยัดพื้นที่การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษได้ 
 > ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการทบทวนและติดตามรูปแบบกระบวนการท�างานและระบบงานสนับสนุนให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานที่ 
  ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งบริษัทมีแผนงานในการ 
  ปรับเปลี่ยนระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลให้แล้วเสร็จในปี 2560 
 > ทบทวนข้อก�าหนดในการคัดเลือกผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายทุกรายมีสิทธิ์ในการน�าเสนอราคา
 > ทบทวนเงือ่นไขการช�าระค่าสินค้าและบรกิารกับคู่ค้าให้มคีวามชดัเจน และเป็นทีย่อมรบัทัง้สองฝ่าย เพือ่ให้สามารถปฏิบติัได้จริง และก�าหนด 
  เป็นเงื่อนไขที่ชัดเจนในเอกสาร เครดิตทางการค้า หรือสัญญาเช่าซื้อ 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 > บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือ “จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพรีเมียร์” เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ยึดในหลักคุณธรรม  
  จริยธรรม ความถูกต้อง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วม 
  ลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ” (Collective Anti-Corruption : CAC) เพือ่ 
  แสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ และ ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จดัให้มกีารประเมนิตนเอง 
  เรือ่งมาตรการการต่อต้านคอร์รปัชัน่เพือ่ย่ืนให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ พิจารณาและบริษทัได้รับการรับรองสถานะให้เป็นสมาชกิ 
  แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 เมษายน 2557
 > หน่วยงานระบบคุณภาพ ISO ได้บรรจกุารตรวจประเมนิเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่ในการตรวจประเมินระบบคุณภาพไว้ในแผนการตรวจ 
  ประเมินประจ�าปีและระบุไว้แผนงานบริหารความเส่ียงที่มีการทบทวนและติดตามทุกไตรมาส โดยเน้นย�้ากระบวนการขายและจัดซื้อ 
  เป็นส�าคัญ
 > ฝ่ายบคุคลของบริษัทได้จดัพมิพ์นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในคู่มอืพนกังานใหม่เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจและถอืปฏบิตั ิ
  โดยเคร่งครัดพร้อมทั้งด�าเนินการจัดประชุมให้ความรู้ผ่านคณะท�างานบริหารความเสี่ยง
 > บริษัทได้จัดพิมพ์ข้อความรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในการติดต่อกับคู่ค้าและลูกค้าอย่างชัดเจน เช่น  
  นามบัตร ใบขออนุมัติซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และสลิปเงินเดือน 

 แผนพัฒนาในปี 2559 
 > จดัส่งแบบสอบถามความรูค้วามเข้าใจของพนักงาน ลกูค้า คู่ค้า ทีเ่กีย่วข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือน�ามาสรุป ประเมนิผล  และด�าเนนิ 
  การพัฒนาต่อไป
 > มีข้อความรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบ Digital
 > เตรียมการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อต่ออายุใบรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยื่นต่ออายุใน 
  ปี 2560

ข้อความที่จัดพิมพ์
บริษัทมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนต่อต้านและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกท่านปฏิบัติเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมการสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)    43



 ในปี 2558 บริษัทได้รับการประเมินในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Assessment)

 โดยการสนบัสนนุของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ในการส�ารวจการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้ท�าการประเมินจากข้อมูลของบริษัทดังต่อไปนี้ รายงานประจ�าปี แบบรายงานข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 วัตถุประสงค์ในการส�ารวจเพือ่การติดตามพัฒนาการด้านก�ากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบยีน และเป็นข้อมลูส�าคัญส�าหรับนกัวิเคราะห์

หลักทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ที่ผ่านมาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินการ

ก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับผลประเมินดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มระดับคะแนน ดีมาก คือ  

4 ดาว  หากแบ่งตามขนาดการลงทุนบริษัทเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีคะแนนอยู่ใน “Top Quality Companies By Market Capitalization” จากบริษัทจด

ทะเบียนที่ท�าการส�ารวจในแต่ละปี 

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี (General Shareholders’meeting Quality Assessment)

 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) มีพันธกิจเป็นแกนน�าในการคุ้มครองปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และผลักดันให้

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มีการพัฒนาการเพื่อการเติบโตและด�ารงสถานภาพที่ยั่งยืนภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการรักษาสิทธิอันชอบ

ธรรมของผู้ถือหุ้น โดยสมาคมได้ด�าเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 วัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม

และรักษาประสิทธิภาพในการด�าเนินการจัดการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ การจัดการด้านต่างๆ ในวันประชุม 

ระหว่างประชุม และการจัดท�ารายงานการประชุม ตลอดจนการกระตุ้นให้ค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ผลคะแนน

การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 4 ปีติดต่อกัน อยู่ในเกณฑ์คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100  

การประเมิน ESG (Environment Social Governance)

 บรษิทัได้รบัการประเมนิจากสถาบนัไทยพฒัน์ในการจดัอันดบัธุรกิจด้านการพัฒนาความยัง่ยนื รองรับความต้องการนักลงทนุท่ีให้น�า้หนกั

การลงทนุในบริษทัทีม่คีวามรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ตดิอันดบัหลกัทรพัย์

ที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน (ESG100) โดยประเมินจากข้อมูลด้านความย่ังยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ�านวน 567 บรษิทั อ้างองิจากเอกสารรายงานหรอืการระบขุ้อมลูตามแหล่งและช่วงเวลาทีบ่ริษทัเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ

ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบริษทัท่ีออกหลักทรัพย์ รวมทัง้ในรายงานประจ�าปี รายงานแห่งความยัง่ยืนและข้อมลูการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วเนือ่ง

กับการพัฒนาความยั่งยืนที่บริษัทเปิดเผยจาก 6 แหล่งข้อมูล

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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 ธุรกิจ

ความยั่งยืนของธุรกิจ หน่วย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

รายได้รวม ล้านบาท 546 553 600

รายได้จากการขายและบริการ ล้านบาท 519 539 591

ก�าไรขั้นต้น ล้านบาท 160 158 169

ก�าไรสุทธิ ล้านบาท 29 (81) (155)

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,733 1,736 1,839

หนี้สินรวม ล้านบาท 1,245 1,292 1,503

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 488 444 336

 พนักงาน

    

ความยั่งยืนของพนักงาน หน่วย ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ คน ชาย =  126 ชาย = 178 ชาย = 238

  หญิง =  39 หญิง = 64 หญิง = 81

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย ชั่วโมง/คน 18 12 14

อุบัติเหตุจากการท�างาน คน 0 0 0

สรุปผลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจ�าปี 2558 
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GRI CONTENT INDEX

 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS PAGE REMARKS

CATEGORY : GENERAL STANDARD

STRATEGY AND ANALYSIS

 G4-1 Statement from the most senior decision-maker of the  13
  organization (such as CEO, chair, or equivalent senior position) 
  about the relevance of sustainability to the organization and the 
  organization’s strategy for addressing sustainability  

 G4-2 Description of key impacts, risks, and opportunities 13 

ORGANIZATIONAL PROFILE

 G4-3 Name of the organization 15 

 G4-4 Primary brands, products, and services 19, 21-23 

 G4-5 Location of the organization’s headquarters 15 

 G4-6 Number of countries where the organization operates, and  15
  names of countries where either the organization has significant 
  operations or that are specifically relevant to the sustainability 
  topics covered in the report  

 G4-7 Nature of ownership and legal form 30-31 AR

 G4-8 Markets served (including geographic breakdown,  - N/A
  sectors served, and types of customers and beneficiaries)

 G4-9 Scale of reporting organization 72-73 AR

 G4-10 Total number of employees 39, 45 

 G4-11 Percentage of total employees covered by collective  -
  bargaining agreements  

 G4-12 Description of the organization’s supply chain 10, 42 

 G4-13 Significant changes during the reporting period regarding  10 AR
  the organization’s size, structure, ownership, or its supply chain 

COMMITMENTS TO EXTERNAL INITIATIVES

 G4-14 Explanation of whether and how the precautionary approach  3-10
  or principle is addressed by the organization  

 G4-15 List of externally developed economic, environmental and  3-10
  social charters, principles, or other initiatives to which the 
  organization subscribes or which it endorses  

 G4-16 Memberships of associations (such as industry associations)  43
  and national or international advocacy organizations in which 
  the organization

 The Global Reporting Initiative (GRI) provides the leading framework for corporate sustainability reporting based on input 
from a wide range of civil society organizations, labor groups, businesses, academics, and other experts. Our Premier Group Report 
contains Standard Disclosures from the GRI’s G4 Sustainability Reporting Guidelines. We provide the GRI Content Index below to 
reference our GRI reporting and to include some additional data to complement the report.
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS PAGE REMARKS

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

 G4-17 Operational Structure of the organization 15 

 G4-18 Details on report content and aspect boundaries 15 

 G4-19 All material Aspects identified in the process for defining 16
  report content 
 G4-20 Aspect Boundary within the organization 15 

 G4-21 Aspect Boundary outside the organization 15 

 G4-22 Explanation of the effect of any restatements of information  15
  provided in previous reports, and the reasons for such restatements  

 G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the  15
  Scope and Aspect Boundaries  

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

 G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization 16-17 

 G4-25 Basis for identification and selection of stakeholders  16-17
  with whom to engage  

 G4-26 Organization’s approach to stakeholder engagement, including  16-17
  frequency of engagement by type and by stakeholder group, 
  and an indication of whether any of the engagement was 
  undertaken specifically as part of the report preparation process  

 G4-27 Key topics and concerns that have been raised through  16-17
  stakeholder engagement, and how the organization has 
  responded to those key topics and concerns, including 
  through its reporting  

REPORT PROFILE

 G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for 15
  information provided 

 G4-29 Date of most recent previous report (if any) 15 

 G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) 15 

 G4-31 Provide the contact point for questions regarding the 16
  report or its content 

 G4-32 GRI Content Index 46-52 

 G4-33 Policy and current practices with regard to seeking external - None
  assurance for the report

GOVERNANCE

 G4-34 Governance structure of the organization, including committees  19 56-1
  of the highest governance body. Identify any committees 
  responsible for decision-making on economic, environmental 
  and social impacts  
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS PAGE REMARKS

 G4-36 Details on whether the organization has appointed an  22 56-1
  executive-level position or positions with responsibility for 
  economic, environmental and social topics, and whether post 
  holders report directly to the highest governance body

 G4-37 Processes for consultation between stakeholders and the  - None
  highest governance body on economic, environmental 
  and social topics 

 G4-38 Composition of the highest governance body and its committees by: - 19-22 56-1
  Executive or non-executive -Independence -Tenure on the 
  governance body -Number of each individual’s other significant 
  positions and commitments, and the nature of the commitments 
  -Gender -Member of under-represented social groups -
  Competences relating to economic, environmental, and 
  social impacts -Stakeholder representation 

 G4-39 Details on whether the Chair of the highest governance body  22 56-1
  is also an executive officer (and, if so, his or her function 
  within the organization’s management and the reasons for 
  this arrangement) 

 G4-40 Nomination and selection processes for the highest governance  21 56-1
  body and its committees, and the criteria used for nominating 
  and selecting highest governance body members 

 G4-41 Processes for the highest governance body to ensure conflicts  21-22 56-1
  of interest are avoided and managed 

 G4-45 Highest governance body’s role in the identification and  - None
  management of economic, environmental and social impacts, 
  risks, and opportunities and whether stakeholder consultation 
  is used to support the highest governance body’s identification 
  and management of economic, environmental and social 
  impacts, risks, and opportunities 

ETHICS AND INTEGRITY

 G4-56 Description of the organization’s values, principles, standards 22 AR
  and norms of behavior such as codes of conduct and 
  codes of ethics 

 G4-57 Internal and external mechanisms for seeking advice on ethical  22-25 AR
  and lawful behavior, and matters related to organizational 
  integrity, such as helplines or advice lines 

DISCLOSURES ON MANAGEMENT APPROACH
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS PAGE REMARKS

CATEGORY: ECONOMIC

ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach - None

 G4-EC1 Direct economic value generated and distributed - None

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach - N/A

 G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to 
  local minimum wage at significant locations of operation - NA

CATEGORY: ENVIRONMENTAL

ASPECT: ENERGY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach - N/A

 G4-EN3 Energy consumption within the organization - N/A

ASPECT: EMISSIONS

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 25 

 G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 25 

 G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) - None

 G4-EN17 Other indirect Greenhouse Gas (GHG) emissions (Scope 3) - None

 G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 25 

 G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 25 

CATEGORY: SOCIAL 

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK 

ASPECT: EMPLOYMENT

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 37-39 -

 G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee 
  turnover by age group, gender, and region 39 -

 G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided
  t o temporary or part-time employees, by significant locations 
  of operations 37 -

 G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, 
  by gender 39 -

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)    49



 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS PAGE REMARKS

ASPECT: TRAINING AND EDUCATION 

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 45 -

 G4-LA9 Average hours of training per year per employee, by gender,  45 -
  and by employee category  

 G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that 38 -
  support the continued employability of employees and assist  
  them in managing career endings  

 G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and  38 -
  career development reviews, by gender and by employee category 

ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach - None

 G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of  - None 
  employees per employee category according to gender, age group,
  minority group membership, and other indicators of diversity 

HUMAN RIGHTS 

ASPECT: NON-DISCRIMINATION

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach - None

 G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and corrective  - None
  actions taken 

ASPECT: CHILD LABOR

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 39 

 G4-HR5 Operations and suppliers identified as having significant risk  39
  for incidents of child labor, and measures taken to contribute 
  to the effective abolition of child labor  

ASPECT: FORCED AND COMPULSORY LABOR

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach - None

 G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for 
  incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute
  to the elimination of all forms of forced or compulsory labor - None

ASPECT: SECURITY PRACTICES 

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 40 

 G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization’s 
  human rights policies or procedures that are relevant to operations 40 
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS PAGE REMARKS

ASPECT: ASSESSMENT 

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach - None

 G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been - None 
  subject to human rights reviews or impact assessments 

SOCIETY 

ASPECT: LOCAL COMMUNITIES 

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 31 

 G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community  31
  engagement, impact assessments, and development programs  

ASPECT: ANTI-CORRUPTION 

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 43 

 G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 43 

ASPECT: COMPLIANCE 

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach - None

 G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of  - None
  non-monetary sanctions for non-compliance with laws 
  and regulations 

PRODUCT RESPONSIBILITY 

ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY 

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 19-20, 29, 35, 37, 40 

 G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for  19-20
  which health and safety impacts are assessed for improvement  

 G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations  29, 35, 37, 40
  and voluntary codes concerning the health and safety impacts 
  of products and services during their life cycle, 
  by type of outcomes  
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 G4 INDICATOR DESCRIPTIONS PAGE REMARKS

ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING 

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 21-23 

 G4-PR3 Type of product and service information required by the 21-23 
  organization’s procedures for product and service information 
  and labeling, and percentage of significant product and service 
  categories subject to such information requirements  

 G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations  21-23
  and voluntary codes concerning product and service 
  information and labeling, by type of outcomes  

 G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 21 

ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS 

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 25-28 

 G4-PR6 Sale of banned or disputed products 89 AR
    (Financial Statement)

 G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations  89 AR
  and voluntary codes concerning marketing communications,   (Financial Statement)
  including advertising, promotions, and sponsorship, 
  by type of outcomes 

ASPECT: CUSTOMER PRIVACY 

 G4-DMA Disclosure on Management  Approach 21 

 G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding  21
  breaches of customer privacy and losses of customer data  

52    รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน)



2558รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 



บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
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