




SU
ST

A
IN

A
B I

L I
TY

 D
EV

EL
OPM

EN
T R

EPORT 2017

สารบัญ
สารจากคณะกรรมการ
เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ธุรกิจพรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
กลยุทธ์การดำาเนินงานเพื่อความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
การกำากับดูแลอย่างยั่งยืน
การดำาเนินงานด้านธุรกิจก้าวหน้า
• มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างมีคุณภาพ
• การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น
• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
• การนำาเสนอแนวคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
• ผลจากการดำาเนินงาน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ด้านธุรกิจ พนักงาน และสังคม
การดำาเนินงานด้านพนักงานมั่นคง
• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
• การเปลี่ยนแปลงเกษียณอายุพนักงาน
• การจ้างงานด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียม
• การดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม และความมั่นคงในชีวิต
• การจ้างแรงงานผู้พิการ
• การดูแล และการพัฒนาพนักงาน
• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน
• สร้างคุณค่าต่อทางธุรกิจ พนักงาน และสังคม
• ปลูกจิตสำานึก ส่งเสริมการลงมือทำาในหมู่พนักงาน
การดำาเนินงานด้านสังคมอย่างยั่งยืน
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
• การดูแลสิ่งแวดล้อม
• การดำาเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้ง ธุรกิจ พนักงาน และสังคม
ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน 
ดัชนีเนื้อหาตามกรอบการรายงาน GRI 
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2  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำ�กัด (มห�ชน)

สารจากคณะกรรมการ

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  
ไปพร้อมๆ กับการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
ยึดหลักบรรษัทภิบาลเป็นพื้นฐานสำาคัญ อีกท้ังยังคงมุ่งม่ันในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ  
การเพิ่มยอดขายสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการคัดสรรสินค้า เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนา และส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานบริการ
ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโต
ท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข็มแข็ง และยั่งยืน

 ในปี 2560 บริษัท และบริษัทย่อย ยังคงดำาเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา “ธุรกิจก้าวหน้า 
พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยมีแนวทางหลัก 2 แนวทาง คือ แนวทางการดำาเนินธุรกิจ
ขององค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย และแนวทางการสร้างระบบนิเวศหรือสภาวะแวดล้อมสู่สังคมเพื่อ 
ความย่ังยืน และยึดมั่นภายใต้คุณค่าหลัก 5 ประการ คือ การผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ  
ความสร้างสรรคพ์ฒันาคณุภาพชวีติสงัคมชุมชน สิง่แวดลอ้มผสมผสานความรู้ความสามารถเพ่ือ
ร่วมคิดร่วมสร้าง ดำาเนินธุรกิจรูปแบบท่ีได้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ังพนักงาน องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า 
สังคม และหลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิถีไทย ด้วยปรัชญา แนวทางหลัก 2 แนวทาง และคุณค่าหลัก 
5 ประการ ที่เรายึดมั่นร่วมกัน 

 ในโอกาสน้ี บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุน และให้ความร่วมมือตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภายใต้แนวคิด “ความเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” ธุรกิจที่ทางกลุ่มพรีเมียร์
ยังคงมุ่งมั่นดำาเนินงานปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นเหตุผลหลักที่จะทำาให้สามารถตอบสนองต่อ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจอย่างม่ันคง เพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน และบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง 

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) 
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4  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำ�กัด (มห�ชน)

เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาความยั่งยืน

 รายงานฉบับน้ีจัดทำารายงานเพื่อถ่ายทอดแนวคิด และวิธีปฏิบัติสู่ความยั่งยืนของ 
บรษิทั  พรเีมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์  จำากดั (มหาชน) ในรอบป ี2560  ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2560  
โดยมแีนวทางการรายงานทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบบั G4

 ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
เรามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้าง “ความสำาเร็จร่วมกันอย่างย่ังยืน” ของธุรกิจ พนักงาน และสังคม  
เราต้องการสร้างสังคมแห่งความอยู่ดีมีสุข ร่วมมีบทบาทในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมสร้าง
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการยึด
มั่นในวิธีดำาเนินธุรกิจตามแนวคิด “ความสำาเร็จร่วมกันอย่างย่ังยืน” นี้ คือหนทางสู่ความย่ังยืน 
ของพวกเราทุกคน โดยมีคุณค่าหลัก  5 ข้อ อันได้แก่ คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การผสาน 
ความรู ้ประโยชนร์ว่มกนั และคณุธรรมจรยิธรรม เป็นแนวทางการดำาเนนิงานของธรุกจิ และพนกังาน  
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นำาไปปฏิบัติ ไม่เฉพาะในการทำางานหากรวมถึงในการใช้ชีวิตประจำาวัน 
เพราะคุณค่าหลักทั้ง 5 ข้อนี้ คือ ปัจจัยสำาคัญในการสร้างคุณค่าต่อทั้งธุรกิจ พนักงาน และสังคม 
เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการผสานความรู้สร้างสินค้า และบริการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ 
ร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน รวมถึงความมุ่งเน้น
การประกอบธรุกจิดว้ยหลกัธรรมาภบิาล มคีวามโปรง่ใส มีความรบัผิดชอบตอ่สังคม และสิง่แวดลอ้ม

 รายงานฉบับนี้ จึงมีความมุ่งหวังจะถ่ายทอดจุดมุ่งหมาย แนวปฏิบัติ และการดำาเนินงาน
ในการสร้างความยั่งยืนของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับทราบ และเข้าใจถึงภารกิจของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราทุกคน
จะผนึกกำาลัง ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างความยั่งยืนสู่สังคมร่วมกัน 

 รายงานฉบับน้ีจัดทำาเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) รวมท้ังแสดงข้อมูลตามตัว
ช้ีวัดของ GRI ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถดาวน์โหลด
รายงานฉบับน้ีได้ท่ี www.pe.premier.co.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี เลขานุการบริษัท 
คุณธีรพล จุฑาพงศ์ อีเมล์ : teerapol@pfc.premier.co.th  โทรศัพท์ : 02 – 301 -1569  
โทรสาร. : 02 – 748 -2063



5  รายงานพัฒนาความยั่งยืนประจำาปี 2560

ธุรกิจพรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 
 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหน่ึงในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เดิมชื่อ  
บริษัท พรีเมียร์ ซัพพลาย จำากัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ. 2517 บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัด 
และดำาเนนิการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  เมือ่วนัที ่8 ตลุาคม 2536  ตอ่มาในป ี2543 บรษิทั
ไดป้รบัโครงสรา้งธรุกจิใหมเ่ปน็บรษิทัประกอบธรุกจิเพือ่การลงทนุหรอื Holding Company โดยลงทนุในธรุกจิ
บรกิารทางการเงิน (Specialty Finance) ตา่งๆ ทีส่ำาคญัไดแ้ก ่ธรุกจิใหบ้รกิารรถเชา่รถยนตป์ระเภทตา่งๆ เพือ่ 
การดำาเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการแนะนำา และเป็นท่ีปรึกษา 
ด้านการประกันแก่ลูกค้า

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 
 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง ดังนี้ 

1.  บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำากัด
ดำาเนินธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำากัด
ดำาเนนิธรุกจิใหบ้รกิารรถเชา่เพือ่การดำาเนนิงาน (Operating Lease) พรอ้มทัง้บรกิารพนกังานขบัรถ 
บริการบำารุงรักษา และบริการต่อเนื่องอื่นๆ

3. บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จำากัด
ดำาเนนิธรุกจิเปน็นายหนา้ประกนัวนิาศภยั ใหบ้รกิารแนะนำา และเปน็ทีป่รกึษาด้านการประกนัแก่ลกูคา้

 โครงสร้างการถือหุ้น



6  บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำ�กัด (มห�ชน)

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร และกลยุทธ์การดำาเนินงานความยั่งยืน
 คณะกรรมการของบริษัท ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้
สอดคล้องกับธุรกิจ และมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี ดังนี้

 วิสัยทัศน ์  
 เป็นบริษัทไทยที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาด้านธุรกิจบริการรถเช่า นายหน้าประกันภัย ที่ครบวงจรอย่าง 
ต่อเนื่อง  มีคุณภาพ สร้างความสมดุลและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม

 พันธกิจ 
•  ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐาน
• นำาเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
• ดำาเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม 
• ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ 
• ดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรณยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม

 วัตถุประสงค์/เป้าหมายของบริษัท
• พัฒนาการสร้างรูปแบบการให้บริการ และสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในงานบริการ
• เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการทั้งกับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เพื่อ

ให้ได้รับความพอใจสูงสุด
• มุ่งพัฒนา และส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานบริการตลอดจนพัฒนา 

ระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต
• ปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอันจะนำาไปสู่การลดต้นทุนทางธุรกิจ
• บริหารจัดการสินทรัพย์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 คุณค่าหลักกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

์นศัทยัสิว

นืยง่ัยมคงัส งคน่ัมนางกันพ า้นหวา้กจิกรุธ

นางกันพจิกรุธ

ะลแา้คนิสติลผ
พาภณุครากิรบ

นำา ่มหใดิคมาวควนแอนสเ
ติวีชพาภณุคานฒัพ
มอ้ลดวแง่ิสะลแ มคงัส

ดำา บบแปูรนใจิกรุธนินเ
นักมว่ร์นชยโะรป้ดไ่ีท
รก์คงอ นางกันพ ง้ัท

มคงัสะลแ

ะลแู้รมาวคนาสผมสผ
อ่ืพเ ถรามาสมาวค
งา้รสมว่ร ดิคมว่ร

มรรธณุคกัลหดึย
ยว้ดณรรบายรรจ
มางีด่ีทยทไบบแีถิว

กัลหา่คณุค

กลุมบร�ษัทไทยที่เปนผูนำการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ในดานสังคม องคกร และพนักงาน เพ�่อสรางความสุขที่ยั่งยืนรวมกัน

พัฒนาประสิทธิภาพ
สรางความนาเชื่อถือ
เพ�่มพ�นความนิยม

เพ�่มพ�นความมั่นคงและผลกำไร
ธุรกิจที่ยั่งยืนและกาวหนา

พัฒนาความสามารถ
ยึดถือหลักคุณธรรมและจร�ยธรรม

ใหความมั่นคง
สงเสร�มการทำงานรวมกัน

สรางความกาวหนาใหกับชีว�ต
มอบบความภาคภูมิใจและความสุข

ยกระดับคุณภาพชีว�ต
ดูแลรักษาสิ�งแวดลอม

พัฒนาคุรธรรมและจร�ยธรรม
รักษาวัฒนธรรมที่ดี
สรางสังคมที่สงบสุข

อยูรวมกันอยางมัความสุข

มคงัส
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กลยุทธ์การดำาเนินงานเพื่อความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 จากปรัชญา “ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success) ของกลุ่ม
บริษัทพรีเมียร์ ที่เชื่อว่าทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กัน การดำาเนินธุรกิจท่ีมุ่งหวังเพียงผลกำาไรเพียงอย่างเดียว จึงไม่
อาจสร้างความสำาเร็จที่ย่ังยืนได้ ดังน้ัน การดำาเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยต้องไม่เพียงส่งผลดีต่อ 
เฉพาะองค์กร แต่ต้องสร้างคุณค่าต่อพนักงาน และต่อสังคมของเราไปพร้อมกัน จึงจะเป็นความสำาเร็จที่ยั่งยืน
อย่างแท้จริง

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเต็อร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) ยึดมั่นเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างคุณค่าต่อพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ผ่านการดำาเนินธุรกิจภายใต้คุณค่าหลักองค์กรทั้ง 5 อันได้แก่ คุณภาพ  
ความคิดสร้างสรรค์ การผสานความรู้ ประโยชน์ร่วมกัน และคุณธรรมจริยธรรม ด้วยหลักธรรมาภิบาล  
และการกำากบักจิการทีด่ ีมีความโปร่งใส และเป็นหนึง่ในองคก์รทีไ่ดร้บัการรับรองเปน็สมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption : CAC)

 ในการเดินหน้าสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ มีการกำาหนดแนวทางที่ชัดเจนในแนวปฏิบัติของธุรกิจ การดูแล
พนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เราปลูกฝังแนวคิดของการสร้าง “ความสำาเร็จร่วมกัน
อย่างยั่งยืน” ให้แก่พนักงานอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง ส่งเสริมความคิดริเริ่มวิธีการดำาเนินธุรกิจภายใต้กรอบ
คุณค่าองค์กร รวมถึงการกำาหนดใช้คุณค่าหลักเป็นตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงานของทั้งองค์กร และบุคลากร 
มีกลไกเพ่ือปลูกฝังคุณค่าหลักอย่างจริงจัง เพราะเราต้องการให้จิตสำานึกนี้ฝังอยู่ในวิธีคิด และวิถีปฏิบัติของ
พนักงาน เรามุ่งเน้นการนำาความคิดสร้างสรรค์ และการผสานความรู้ มาพัฒนาสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ
เพื่อประโยชน์ร่วมกันของธุรกิจ พนักงาน และสังคม โดยมีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน

 ในปี 2560  ที่ผ่านมา บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพร์ซ์ จำากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรม 
ซึ่งเป็นหน่ึงในคุณค่าหลักองค์กร มาเพิ่มศักยภาพในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาสังคมผ่านการนำาเสนอสินค้า  
และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (unmet needs) ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ของผูส้งูอายุ ปญัหาสิง่แวดล้อม และคณุภาพชวีติ ปญัหาการทจุรติคอร์รปัช่ัน ปญัหาความเหลือ่มล้ำาทางสงัคม 
เปน็ตน้ บรษิทัฯ จึงกำาหนดกลยุทธโ์ดยเริม่จากการพฒันาบคุลากรเพือ่เพิม่พนูความรูด้้านการสรา้งนวตักรรม 
รวมทัง้การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีเ่อือ้ตอ่การเกดิขึน้ของนวตักรรม ผา่นโครงการท่ีมช่ืีอวา่ Innoleader ซึง่
เป็นความร่วมมือของบริษัท และบริษัทย่อย กับ The Institute for Knowledge and Innovation South-east 
Asia และโครงการสนับสนุนอื่น ๆ ตลอดปีที่ผ่านมา

 เรายังคงเคร่งครัดกับมาตรการการดูแลพนักงานทุกระดับด้วยความใส่ใจอย่างต่อเน่ือง เราปฏิบัติ
ต่อพนักงานทุกคนด้วยความโปร่งใส และเท่าเทียม ดูแลความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน ให้ความสำาคัญกับ 
ความปลอดภัย และความม่ันคงในชีวิตของพนักงาน วางแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
ผ่านการเพิ่มทักษะ ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการผสานความรู้จากภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งการสร้างคุณค่า
ทางธุรกิจนีเ้ป็นเสน้ทางทีด่ำาเนนิคู่ขนานไปกบัเส้นทางการสร้างคณุคา่ทางสงัคม เราพฒันากลไกเพือ่ลดความ
เหลื่อมล้ำาด้านต่างๆ ในสังคม อาทิ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และด้าน
โภชนาการของเด็ก ผา่นการทำางานของสายงานพฒันาความยัง่ยนืของสังคมในรูปแบบของมลูนธิิ และโครงการ
สังคม เพื่อสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรงเอื้อต่อการเดินหน้าสู่ความยั่งยืน

 บรษัิท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จำากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มุง่มัน่ในการใหบ้รกิารดว้ยคณุภาพอยา่ง
มืออาชีพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันของธุรกิจ พนักงาน และสังคม ภายใต้การดำาเนินงานที่มีธรรมภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการขับเคลื่อนผ่านทางวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร และการมีส่วนร่วม 
ในการสร้างความสมดุลให้กับองค์กร เพื่อสร้างความยั่งยืนไปด้วยกัน
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 บริษัทดำาเนินธุรกิจตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการในกรอบของ 
การมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีระบบ 
การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล ให้ 
ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ซ่ึงจะช่วยให้บริษัท และบริษัทย่อย 
ดำาเนนิธรุกจิใหเ้ตบิโตอย่างม่ันคง และย่ังยืน เพิม่ความเช่ือมัน่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูม้สีว่นได้เสยีทุกภาคส่วน

การวิเคราะห์ความตอบสนองต่อการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง กลยุทธ์การบริหาร มาตรการในการปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น -  ผลตอบแทนจากการลงทุน 
   และการเติบโตของธุรกิจ
-  ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
-  เปิดเผยข้อมูลโปร่งใส
-  ความมั่นคงของธุรกิจ

-   ดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง
-   การสร้างความเช่ือม่ันแก่นักลงทุน
-  คุณค่าหลักขององค์กร
-  การรายงานผลประกอบการและ 
    ความยั่งยืน

-   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี
-   รายงานประจำาปี 2560
-   รายงานความยั่งยืน

เจ้าหน้ีสถาบันการเงิน -  การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
-  ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลง
   ตามสัญญา

-  บริหารสภาพคล่อง -   รายงานข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอ
-   ปฏิบัติตามข้อตกลง

พนักงาน -  ผลตอบแทน สวัสดิการ
-  ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนา 
    ตนเอง และการเรียนรู้
-  ความปลอดภัยในการทำางาน
-  สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรม

-   การบริหารจัดการผลตอบแทน 
    สวัสดิการ
-  พัฒนาทักษะความสามารถ
-   พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิความม่ันคง
-  ดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำางาน

-   นโยบายบริหารงานบุคคลประกาศ
    และเผยแพร่ให้พนักงาน
-   แผนงานการจัดฝึกอบรมพนักงาน
-   คณะกรรมการความปลอดภัยใน 
    การทำางาน
-   คณะทำางานคุณค่าหลัก

ลูกค้า -  ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
-  เงื่อนไข และข้อตกลงที่เป็นมาตรฐาน
-  การโปร่งใส
-  การมีส่วนร่วมของลูกค้า

-  จัดสรรสินค้าและบริการตรงตาม
   ความต้องการ
-  บริการรวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์
-  สัญญาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
-  ราคายุติธรรม
-  ระบบบริการลูกค้าหลังการขาย

-   Customer Service
-   การเยี่ยมเยียนลูกค้า
-   การปฏิบัติตามสัญญา
-   ช่องทางการส่ือสารทางอิเลคทรอนิค

คู่ค้า -  การชำาระเงินตรงเวลาและครบถ้วน
-  การทำาธุรกิจโปร่งใส
-  การมีส่วนร่วมกับคู่ค้า

-  กระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
-  บริหารสภาพคล่อง
-  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
-   การรักษาคู่ค้าให้มีการทำาธุรกิจใน
   ระยะยาว

-   คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อ
-   บริหารสร้างเครดิต
-   ประกาศนโยบาย
-   กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้า

คู่แข่ง -  การแข่งขันอย่างเป็นธรรม -  ไม่ละเมิดสิทธิของคู่แข่ง -   คู่มือจรรยาบรรณกลุ่มฯ

ขุมชน/สังคม -  ความปลอดภัยบนท้องถนน
-  ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-  การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อประโยชน์   
   ของสังคม

-  การพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ
-  การบำารุงรักษาเคร่ืองยนต์
-  การมีส่วนร่วมกับสังคมใน 
   การพัฒนาสังคม และชุมชน

-   อบรมการขับขี่ปลอดภัย
-   เข้าร่วมโครงการ “เมาไม่ขับ”
-   กำาหนดตารางการบำารุงรักษา
    รถยนต์
-   ช่วยเหลือสังคมที่สิ่งแวดล้อมผ่าน
    มูลนิธิ และโครงการทางสังคม

หน่วยงานภาครัฐ -  การชำาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
   ถูกต้องครบถ้วน
-  การปฏิบัติตามกฎหมาย

-  ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
-   เคารพในกฎระเบียบต่างๆ ไม่ฝ่าฝืน
-   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

-   การกำากับดูแลกิจการที่ดี
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การกำากับดูแลความยั่งยืน

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจตามแนวทาง
ความยั่งยืนเพื่อให้มีผลการดำาเนินงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล โดยบริษัท และบริษัทย่อย ร่วมมี
บทบาทสำาคัญในการกำาหนดกลยุทธ์ และทิศทางการดำาเนินงาน การสนับสนุน และถ่ายทอดกรอบการบริหาร
จัดการความยั่งยืน สู่พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคม พร้อมดำาเนินการติดตามประสิทธิภาพ 
การดำาเนินงาน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าของการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 บริษัทกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ เป็นลายลักษณ์อักษรโดยอ้างอิงจากหลักการกำากับดูแล
กิจการตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกำาหนด ประกอบดว้ยหลกัการ และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้อง
กบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่เีพือ่ให้คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานยึดถอืเปน็แนวในการปฏบิตังิาน
และม่ันใจว่า บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 
สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมั่นว่ากระบวนการการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และเปน็ธรรมกบัผู้ทีเ่กีย่วขอ้งทกุฝา่ยจะชว่ยส่งเสริมใหบ้รษิทัเตบิโตอยา่งมัน่คง และยัง่ยนื เพิม่ความเชือ่มัน่ใหแ้ก ่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูล 
อย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
และมีประสิทธิผล

3. ใหค้วามสำาคญัตอ่สทิธขิองผูถื้อหุน้ และปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเปน็ธรรมตอ่ทกุฝา่ย
4. ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

เพื่อให้สิทธิของ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

 คณะกรรมการการกำากับดูแลเป็นคณะกรรมการที่มีอำานาจหน้าที่ตามที่กล่าวในหัวข้อ ขอบเขตอำานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการในหนังสือรายงานประจำาปี 2560  ซึ่งบทบาทอำานาจหน้าที่ดังกล่าว ครอบคลุมไปถึง
การกำากบัดแูลใหบ้ริษทัดำาเนินการตามนโยบายการกำากับดูแลกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม และสงัคมด้วย 
นอกจากนโยบายการกำากบัดแูลกจิการจะกำาหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัใหม้กีารกำากบัดูแลกจิการท่ีดีเพือ่ใหกิ้จการ
ของบรษิทัดำาเนนิไปดว้ยความโปรง่ใส ซือ่สตัยส์จุรติ ตรวจสอบได้ มคีณุธรรม จรยิธรรม แลว้ยงักำาหนดใหบ้รษิทั
ประกอบกจิการโดยให้ความสำาคญักบัการรักษาสิง่แวดล้อม และการพฒันาสงัคมควบคูก่นัไปกบัการกำากบัดแูล
กิจการท่ีดีไปพร้อมๆ กัน เพ่ือเกิดความสมดุลให้กับองค์กร พนักงาน และสังคม เพ่ือสร้างความย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง

 ทัง้นี ้บรษิทัไดจ้ดัทำารายงานการกำากบัดแูลทีดี่ไวใ้นหนงัสือรายงานประจำาป ีเพ่ือเปน็การเปดิเผยการปฏบิติัตามนโยบายการจดัทำารายงาน
ประจำาปี สามารถดาวน์โหลดรายงานการกำากับดูแลที่ดีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pe.premier.co.th
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การดำาเนินงานด้านธุรกิจก้าวหน้า
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การดำาเนินงานด้านธุรกิจก้าวหน้า

 บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ลิซซิ่ง จำากัด เป็นบริษัทย่อยหนึ่งในธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์แต่ละประเภทต่างๆ เพื่อการดำาเนินงานจึงมุ่งเน้น 
การบรหิารจัดการท่ีเขา้รว่มรับผดิชอบตอ่สงัคม และมุง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกจิการใหบ้รกิารดว้ยคณุภาพอย่าง
มืออาชีพ เน้นความปลอดภัยสูงสุด ท้ังการให้บริการรถโรงเรียน และรถรับส่งพนักงาน เพราะการบริการที่ได้
มาตรฐานจะสร้างคุณค่าทางจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้า

 กลยุทธ์การบริการที่แตกต่างของการบริการรถเช่าของบริษัท
 บริษัท และบริษัทย่อยดำาเนินกิจการโดยนำาเสนอบริการรถเช่ารถยนต์แต่ะละประเภท พร้อมกับนำาเสนอ
คุณค่าเสริมในแต่ละประเภทพาหนะ  เพ่ือสร้างบริการด้านคุณค่าทางจิตใจ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเช่ือม่ัน และม่ันใจ
ในบริการ ได้แก่

•  กลุ่มรถยนต์นั่งทั่วไปสำาหรับผู้บริหาร และพนักงานองค์กร
ยานพาหนะได้มาตรฐาน มีการตรวจเช็คตามอายุการใช้งาน พร้อมพนักงานขับรถที่ได้มาตรฐาน
สรา้งความม่ันใจ และความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนร่วมสนบัสนนุการใช้รถยนตพ์ลงังาน
ทางเลือก เช่น รถยนต์ไฮบริด 

• กลุ่มรถยนต์เพื่อการขนส่ง หรือการพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ
     ยานพาหนะพร้อมระบบการจัดการ การตรวจสอบ และการรายงานผลเพ่ือควบคุมต้นทุนการบริหาร

จัดการ พฤติกรรมผู้ใช้งาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

• กลุ่มรถโรงเรียน
ยานพาหนะมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำาหรับการเดินทางของนักเรียนในแต่ละวัน พร้อม
นวัตกรรมระบบการจัดการเต็มรูปแบบ  พนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งกัปตัน มอนิเตอร์ควบคุม 
และการสื่อสารผ่าน เมโทรแคร์เซ็นเตอร์ 1731

• กลุ่มรถโดยสารไม่ประจำาทางเพื่อการขนส่งผู้โดยสารหรือพนักงานระหว่างจุดที่กำาหนด
   การขนส่งผู้โดยสารด้วยยานพาหนะขนาดใหญ่ โดยออกแบบแผนปฏิบัติการ เส้นทาง จุดจอด  

เช้ือเพลิง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการไว้ล่วงหน้า ควบคุมยานพาหนะโดยกัปตัน 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม และถือใบขับขี่ถูกต้องตามประเภทรถโดยสาร

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างมีคุณภาพ

 บริษัท และบริษัทย่อยดำาเนินการในการให้บริการรถเช่าระยะยาว และรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ โดย
ให้บริการบำารุงรักษารถยนต์แบบครบวงจร ในระดับมาตรฐานสากล การดำาเนินธุรกิจมุ่งเน้นในการให้บริการ
เป็นหลัก การให้้บริการรถเช่าด้วยรถใหม่ท่ีมีคุณภาพ และสมรรถนะเย่ียมผ่านการตรวจเช็คมาเป็นอย่างดี ใน
รูปแบบการเช่าระยะยาว พร้อมพนักงานขับรถด้วยอัตราเช่าที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีรถทดแทนให้ใช้ในกรณ ี
รถขัดข้อง หรือเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง บริษัทยังจัดให้มีบริการหลัง 
การขาย โดยผ่านศนูยป์ระสานงาน (Call Center) ในรูปแบบ One Stop Service ดแูลลกูคา้ นดัหมายนำารถยนตเ์ขา้รบั 
การบำารุงรักษา ประสานงาน  ให้คำาแนะนำาเรื่องต่างๆ พร้อมทีมช่างมืออาชีพ และการบริการรถซ่อมบำารุง
เคลื่อนที่
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 ลักษณะมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างมีคุณภาพ ดังนี้

1.  มาตรฐานของยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยสูงสุด
ในการให้บริการในธุรกิจรถรับ-ส่งนักเรียน และธุรกิจรถโดยสารรับ-ส่งพนักงานน้ัน บริษัทคำานึงถึง

ความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการเป็นสำาคัญ จึงนำาเสนอประเภทรถพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย 
ตามพระราชบัญญัติรถโดยสาร และเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานสากล

2. มาตรฐานของพนักงานขับรถ/กัปตันที่มีคุณภาพ
บริษัทให้การบริการพนักงานขับรถ/กัปตัน ดังนั้น บริษัทจึงคำานึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน 

และใหค้วามสำาคัญตัง้แตก่ารคดัเลอืกพนกังานเขา้รว่มทำางานกบับรษิทั เพือ่นำาเสนอการใหบ้ริการ พรอ้มสง่ต่อ
ผลการใหบ้รกิารไปยังลูกคา้ดว้ยการให้บริการอยา่งคณุภาพ โดยใหค้วามสำาคญัในขัน้ตอนการสรรหาพนกังาน 
เป็นการดำาเนินธุรกิจในรูปแบบการได้ประโยชน์ร่วมกัน โดยพนักงานต้องผ่านการวิเคราะห์ การสรรหา และข้อ
กำาหนดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

• ผ่านการตรวจรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
• การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำางานจากโรงพยาบาลชั้นนำาที่มีสัญญากับบริษัทเฉพาะ โดยต้อง

ผ่านรายการตรวจตามมาตรฐาน 
• มีใบขับขี่รถยนต์ถูกต้องกับประเภทการให้บริการ
• เมื่อผ่านการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรมระยะเวลาประมาณ 2 เดือนก่อนเข้าปฏิบัติงานใน

หลกัสตูรตา่งๆ เชน่ การขบัข่ีปลอดภยั กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ การปอ้งกัน
การป้องกัน และระงับอัคคีภัย การบริการประทับใจ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ และการเข้าอบรม
ระหว่างปีเพื่อการพัฒนา

•  การตรวจสอบยานพาหนะตามใบงานที่กำาหนด
•  วิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานจากการสุ่มตรวจสอบ รายงานร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ 

และผลจากแบบสอบถาม
• การสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายเป็นประจำา  
• การตรวจสุขภาพ และสายตาเป็นประจำาทุกปี  
• ปฏิบัติตามขั้นตอนของการทำางานในแต่ละวัน เช่น ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกคร้ัง

ก่อนการปฏิบัติงาน โดยจำานวนที่ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 11,478 ครั้ง/ปี ผ่านการตรวจ 
ที่ปราศจากแอลกอฮอล์ 100% 

	   ภาพประกอบรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
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3. มาตราฐานระบบตรวจสอบ และติดตาม
• ระบบปฏิบัติการ IRIMS (Integrated Rental Information Management System) 

ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อนำามาใช้ ในการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าตั้งแต่ เริ่มต้นสัญญาจนครบ
สัญญา ทั้งประวัติการซ่อมบำารุง อุบัติเหตุ การนัดหมาย โดยมีการเช่ือมโยงงานของทุกฝ่ายเข้ามา 
ในระบบ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการใช้บริการ โดยในปีที่ผ่านมา ผลสำารวจความพึงใจของ
ลูกค้าโดยรวม 99.72% 

• สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา/
ปรับปรุง กระบวนการทำางาน และพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการกำาหนดกระบวนการที่จำาเป็น ความสัมพันธ์
ของกระบวนการต่าง ๆ ติดตามผลตรวจประเมิน และวิเคราะห์กระบวนการที่นำามาประยุกต์ใช้เพื่อดำาเนินการให้
บรรลุตามแผนที่กำาหนดไว้

• มีช่องทางเฉพาะสำาหรับลูกค้าในการแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ และได้สรุปข้อร้องเรียนต่างๆ 
รายงานในการประชุมผูบ้ริหารประจำาเดอืน เพือ่นำามาปรบัปรุง และพฒันา นำามาซึง่การใหบ้รกิารทีเ่ปน็มาตรฐาน 
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

• ทบทวน และติดตามรูปแบบกระบวนการทำางาน และระบบงานสนับสนุนให้สอดคล้องต่อ 
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 
9001 : 2008 เป็นประจำาทุกปี และสรุปผลการตรวจประเมินในการประชุมผู้บริหารเพื่อการปรับปรุง และพัฒนา
ตอ่ไป ในป ี2560 บริษทัมีการตรวจประเมินภายในระบบคณุภาพ ISO 9001 : 2008 จำานวน 3 ครัง้ เพือ่ทบทวน
กระบวนการทำางาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. ระบบการบริหารจัดการพร้อมนวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร
• การพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้ร่วมกับคู่ค้า

บริษัทพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับคู่ค้า อาทิเช่น What’s News, สายด่วน, ศูนย์บริการ, 
แจ้งอุบัติเหตุ (มีคู่กรณี), แจ้งเคม(ไม่มีคู่กรณี) และเกี่ยวกับบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ลิซซิ่ง จำากัด เพื่ออำานวย 
ความสะดวกให้กับลูกค้า มีสัญลักษณ์แอพพลิเคชั่น ดังนี้

	  • การนำาเทคโนโลยีระบบตรวจสอบ และตดิตาม, นวตักรรมรายงานสถานะของผูโ้ดยสารมาใช ้
บริษัทคำานึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง และยังคงให้ความสำาคัญในการรักษาระดับ

มาตรฐานการบริการ โดยการนำาเทคโนโลยใีหมม่าปรับใชค้วบคูก่บับรกิารของธรุกิจ และร่วมกับโรงเรียน อาทิเช่น 
-    เทคโนโลยี GPS/GPRS ที่ทันสมัย เพื่อการตรวจสอบตำาแหน่งรถ และควบคุมความเร็วใน 
     การขับขี่โดย  จำากัดความเร็วไม่เกิน 60 - 80 กม./ชม.
-    เทคโนโลยรีะบบ SMS Alert, Application “SPOT THE MOVE”  เพือ่แจ้งสถานะของนกัเรยีน
     ให้ผู้ปกครองรับทราบ
-   เทคโนโลยีระบบ Smart Card ในแรข้ึน - ลง พร้อมรายงานเข้าไปยังศูนย์ Metro Care Center 1731 
-     นำาระบบซอฟแวร์การจัดรถโรงเรียน - เป็นโปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับวางแผนรับ - ส่งนักเรียน
      ในแตล่ะวนั โดยกำาหนดใหผู้ใ้ชง้าน (โรงเรยีน) เปน็ผูร้ะบขุอ้มลูทีส่ะดวกตอ่การใชง้าน จากนัน้
      ขอ้มูลดงักลา่ว  จะถูกสง่มาฝา่ยปฏิบัติการเพือ่ออกเป็นใบงานสำาหรบัการทำางานในแตล่ะวนั
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-   นำาระบบซอฟแวร์การจัดการขนส่ง - เป็นโปรแกรมสำาเร็จรูปที่มีลักษณะคล้ายการจัดการ 
         รถโรงเรยีน แตกตา่งในรายละเอยีดการกำาหนดจดุหมายตา่งๆ ซึง่ผูใ้ชง้านสามารถกำาหนด 
        ไดเ้องโดยใชล้ะตจุิด, ลองตจิดุ เปน็ตวักำาหนดจากนัน้ระบบจะประมวลผลออกมาเปน็ใบงาน       

      ที่มีข้อมูล เส้นทาง กำาหนดเวลา และรายละเอียดสำาหรับงานนั้นๆ เพื่อการปฏิบัติงานต่อไป
-   การให้บริการรถที่ให้ความสำาคัญเรื่องความปลอดภัยการอำานวยความสะดวก ในการระบ ุ

        ตำาแหน่งของรถที่ให้เช่าบริการ

• การนำาเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น เพื่อความปลอดภัยมาใช้
บริษัทยังร่วมพัฒนาแอพพลิเคชั่นกับคู่ค้า เป็นแอพพลิเคชั่น “SPOT THE MOVE”  

เป็นนวัตกรรมเพื่อต่อยอดบริการให้กับธุรกิจรถโรงเรียน ให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจในความปลอดภัย 
สามารถตรวจสอบเส้นทางได้ มีศูนย์บริการข้อมูลท่ีรวดเร็ว ตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจของบริการดังกล่าว
ที่ต้องการส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริการอย่างครบถ้วน ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
กปัตนั และโรงเรยีน ทัง้น้ีเปน็นวตักรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึเจตนารมณใ์นการสง่มอบบรกิารดว้ยความรบัผดิชอบ
สูงสุดต่อลูกค้า
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การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น

 บริษัท และบริษัย่อยดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือ “จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพรีเมียร์” เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาลยึดในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้อง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ในปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็น  
“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ และในปี 2557 บริษัท และบริษัทย่อย 
ไดจ้ดัใหม้กีารประเมินตนเองเร่ืองมาตรการตอ่ตา้นคอร์รปัช่ัน เพือ่ย่ืนใหค้ณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัฯิ พจิารณา
และบริษัทได้รับการรับรองสถานะ ให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่าง 
เป็นทางการ ในวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทจึงกำาหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้เป็น
หน่ึงในมาตรการในการดำาเนินธรุกจิ  และเป็นหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบั
บัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง ซึ่งบริษัท และบริษัทย่อย ได้เปิดเผย
นโยบายดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ www.pe.premier.co.th

• คู่มือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัท และบริษัทย่อยกำาหนดให้มีการทบทวนคู่มือปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
ประจำาทุกปี และเมื่อปี 2560 บริษัท และบริษัทย่อย ได้ทบทวนคู่มือดังกล่าวโดยหน่วยงานกฎหมายของบริษัท 
และไม่มีการปรับปรุงเน้ือหาใดๆ คู่มือดังกล่าวเผยแพร่ไว้ในระบบอินทราเน็ตขององค์กร พนักงานของบริษัท 
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่ายภายในของบริษัทฯ

• โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
 ตามที่ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 น้ัน บริษัทด้มีการทบทวน และสอบ
ทานระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กำาหนดในแบบประเมินตนเอง และมีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อยื่นขอต่ออายุใบรับรองยังคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ และ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตรการต่ออายุใบรับรองในฐานะบริษัทเอกชน 
ที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

• การกำาจัดความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น
 บริษัทให้ความสำาคัญ และทบทวน ประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งได้บรรจุ
ให้เป็นหนึ่งหัวข้อของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยไดักำาหนดไว้เป็นแผนระยะยาว และได้เพิ่มเติมให้ 
ความเสี่ยงด้านปัญหาการทุจริต และคอร์รัปช่ัน เป็นหน่ึงในปัจจัยความเส่ียงท่ีต้องมีการประเมิน กำาหนด 
การควบคุม และมาตรการรองรับความเสีย่ง เพ่ือการทบทวน และตดิตามเปน็ประจำาทกุป ีทัง้นี ้บรษิทัไดเ้ปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าว ไว้ในรายงาน 56-1 และรายงานประจำาปีในหัวข้อเรื่อง ปัจจัยความเสี่ยง
 

“ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
 ในฐานะที่เราเป็นหน่ึงในองค์กรที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) บริษัทมุ่งเน้น 
การประกอบธุรกิจบนพื้นฐานธรรมาภิบาลอันดี มีความรับผิดชอบ และความโปร่งใส รวมถึงต้องเป็น 
การสร้างคุณค่าสู่ธุรกิจ พนักงาน และสังคมไปพร้อมๆ กัน ในเดือนกันยายน 2560 บริษัท ได้ร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในงานสัมมนาวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปช่ันเก่า?” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมไทย และประชาชน
ได้ตระหนักว่า ในอนาคตการท่ีเราจะมีรัฐบาลท่ีดี ไม่ทำาให้ประชาชนผิดหวัง ไม่โกงกินหรือใช้อำานาจรัฐ 
โดยเห็นประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้องน้ัน จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีคนไทยต้องแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพ่ือให้มีการขับเคล่ือน
มาตราการแก้ไขปัญหาคอร์รัปช่ันที่จำาเป็นให้สำาเร็จ รวมถึงแนวทางที่จะทำาให้ประชาชนสามารถรู้เท่าทัน 
เพ่ือการตัดสินใจเร่ืองผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกัน โดยภารกิจเหล่าน้ีจะต้องเข้มข้น  และต่อเน่ืองกันในทุกๆ รัฐบาล
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การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 บริษัท และบริษัทย่อยมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม ซื่อสัตย์
สจุรติ เคารพสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญา การสง่เสรมิสทิธทิางการเมอืง ตลอดจนการปฏบิตัติามพนัธสญัญา 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

 การแข่งขันที่เป็นธรรม
• ดำาเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพ และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่

กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
• ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากใน

กรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี ้ 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว และเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำาคู่มือ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ

• เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้ง
การให้ขอ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง เพียงพอ และเปน็ประโยชน์ตอ่ลกูคา้ คูค่า้ และมีกระบวนการเรียกคนื
สินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า

• แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี  
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  
ไมท่ำาลายชือ่เสยีงคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยการกลา่วรา้ยหรอืกระทำาการใดๆ โดยปราศจากความจรงิ
และไม่เป็นธรรม

• เปิดโอกาสให้ผู้ขายทุกรายที่มีสินค้า และบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำาหนด มีสิทธิในการนำาเสนอ
ราคาสินค้า บริการอย่างโปร่งใส และได้มีการเพิ่มจำานวนผู้ขายให้หลากหลายมากขึ้น

• ในการคดัเลอืกผูข้าย ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดของระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008 และกำาหนด
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่แจ้งให้ผู้ขายทราบแล้ว ไม่กระทำาการในลักษณะลำาเอียงให้กับ
ผู้ใดหรือฝ่ายใด

 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
• ส่งเสริม และปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม 

อย่างเคร่งครัด โดยกำาหนดนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับ 
ทางธุรกิจ และทรัพย์สินทางปัญญา

• ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้
สินค้า บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำาท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สิน 
ทางปัญญา
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การนำาเสนอแนวคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม
 บริ ษัทส่ง เส ริม ใ ห้พนักงานร่วมแสดงรความคิด เห็น  ร่ วมสร้างสรรค์ค้นคิดนวัตกรรม  
ที่สามารถตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ อาทิเช่น การจัดการของเสีย การควบคุม
การปลอ่ยมลภาวะ และเพือ่ใหก้ารทำางานของบรษัิท และบรษิทัยอ่ย ดำาเนนิกิจการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเกิด
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง จึงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้น ทุกหน่วยงาน ดำาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำางาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ้ำาซ้อนในการทำางาน โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สั่งสม  
และถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน ภายใต้โครงการ “Knowledge Sharing Management”

การนำาเสนอแนวคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน และร่วม
มือกับลูกค้า คู่ค้า โดยมีการดำาเนินงานพัฒนาในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อนำามาปรับใช้ในด้านธุรกิจ  
และด้านการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อดำารงไว้ซึ่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1.   นำาเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ใช้เพ่ือควบคุม และวางแผนสร้างการขับข่ีอย่างปลอดภัย พร้อมระบบ
การจัดการในงานแผนที่เส้นทางการติดตามผลรายงาน
 2.    พฒันาระบบการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผูป้กครอง คณุคร/ูโรงเรยีน นกัเรียน และการรายงานสถานะ
นักเรียน พร้อมแผนพัฒนาเทคโนโลยี Application รองรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในอนาคต เช่น การใช้  
Smart Card ในรถนักเรียน เพื่อบันทึกการข้ึนลงของนักเรียน และส่งข้อความไปยังผู้ปกครองผ่าน Mobile 
Alert การติดต้ังกล้องภายในรถ การติดต้ังสัญญาณเตือนหากมีเด็กนักเรียนติดอยู่ในรถ การติดต้ังสัญญาณไฟต่างๆ 
เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการให้กับผู้ปกครอง และด้านนักเรียน
 3.   เพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสารในธุรกิจบริการรถโรงเรียน และบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริการรถเช่า
ระยะยาวด้วยการใช้ระบบ Call Centre เต็มรูปแบบ
 4.   นำาระบบข้างต้นพัฒนาใช้กับรถรับ-ส่งพนักงานหรือบริการรับจ้างไม่ประจำาทาง รถขนส่งเพื่อ 
การพาณชิย ์เพือ่คณุภาพทีด่กีวา่ นอกจากน้ี บริษทัยงัไมด่ำาเนนิการอืน่ใด ทีแ่สดงถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ
 5.   สนันสนุนการใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ NGV เพื่อเป็นการลดปล่อยมลพิษทางอากาศ แก่รถที่ให้เช่า  
รวมถึงธุรกิจรถโดยสารสาธารณะไม่ประจำาทาง เพื่อรับ-ส่งพนักงานของบริษัทต่างๆ เป็นการลดการปล่อย
มลพิษทางอากาศ ปัจจุบันมีมากกว่า 40 คัน
 6.  การเพิ่มจำานวนรถพลังงานทางเลือก คือ เครื่องยนต์ Hybrid ซึ่งสามารถลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ 
 ทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ใช้รถยนต์เป็นระยะทาง 33,000 กิโลเมตรต่อปี อัตราดูดซึม 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ต้น คือ 1,511 กรับ/เดือน หรือ 40 ปอนด์/ปี
           ที่มา : www.deqp.or.th

 นอกจากน้ียังช่วยพัฒนาออกแบบ Cargo/Carrier ให้เหมาะสมนตามประเภทการใช้งาน และลด Loading 
Time เพ่ิมเพ่ิมพื้นที่ในการขนส่ง ศึกษาความต้องการควบคู่กับลูกค้าในแต่ละธุรกิจเพื่อพัฒนาออกแบบระบบ
คมนาคม และการขนส่งให้เหมาะสม หรือเพิ่มพื้นที่ในการขนส่ง การเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดน้ำาหนัก โดยเริ่มใช้กับ
บรกิารรถเชา่เพ่ือการขนสง่หรอืการพาณชิยข์องลกูคา้ปจัจบุนั และนำาเสนอลกูคา้รายใหมท่ีย่งัไมม่รีะบบจัดการ
อย่างเต็มรูปแบบ
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ผลจากการดำาเนินงาน เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ด้านธุรกิจ พนักงาน และสังคม

 บริษัท และบริษัทย่อยถือหลักปฏิบัติตามแนวของกลุ่มพรีเมียร์ มีคุณค่าหลักองค์กรที่สำาคัญ คือ 
ความสำาเร็จร่วมกัน ของพนักงาน ธุรกิจ และสังคม ทั้ง 3 องค์ประกอบ ถือเป็นพันธกิจขององค์กร ในทุก
กระบวนการของการดำาเนินธุรกิจน้ัน มีความตั้งใจให้คู่ค้า ลูกค้า ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพพร้อมคุณค่า 
ที่จะพัฒนา สร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น และความไว้วางใจ

 บริษัท และบริษัทย่อยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคม โดย
การนำาระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย การนำา
นวัตกรรมมาใช้ เพื่อสภาพแวดล้อม และความมั่นคงในชีวิต การมีส่วนร่วมสนับสนุนสร้างกลไกพัฒนาสังคม
ตามความสามารถความถนัดที่ธุรกิจนั้นมี ธุรกิจไม่สามารถเดินหน้าสร้างผลกำาไร หากสังคมซ่ึงเป็นลูกค้าไม่
ได้อยู่ดีมีสุข บทบาทของธุรกิจที่จะก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความอยู่ดีมีสุขให้
กับสังคมผ่านการดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบดังนี้ 

 ด้านสิ่งแวดล้อม
• การนำาระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

บรษิทั และบรษิทัยอ่ยตระหนกัถงึความสำาคญัของการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม การใช้ทรพัยากรอยา่ง
มปีระสทิธภิาพควบคูก่บัการดำาเนนิธรุกจิ จงึได้นำาแนวปฏบิตัด้ิานจรรยาบรรณธรุกจิทีม่กีำาหนดไวม้าใช้
ในการกำาหนด “นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสังคม” เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างชัดเจน โดย
การนำาเทคโนโลยีการออกกรมธรรม์ในรปูแบบ E-Policy เพือ่เป็นการลดการใช้ปรมิาณกระดาษในการทำา
เอกสารหรือสำาเนาตา่งๆ  และการรณรงคใ์หใ้ช้กระดาษหนา้  2 สำาหรับเอกสารทีไ่มเ่ปน็ทางการ สง่ผลให้

1.   เป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ (E-Policy)

ปี จำานวนกรมธรรม์ ลดปริมาณกระดาษ ลดคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการตัดต้นไม้ (ต้น)
ร้อยละ แผ่น (1 รีม : 500) แผ่น

2559 11,892 20% 23,784 แผ่น (47 รีม) 594.63 กก. 9.325
2560 11,580 30% 34,740 แผ่น (69 รีม) 868.53 กก. 13.789
หมายเหต ุ : กระดาษ  1 รีม = คาร์บอนไดออกไซด์ = 12.5 กก.
   ต้นกระดาษบนคันนา  1 ต้น = คาร์บอนไดออกไซด์ = 63 กก. = 5 รีม 62.50 กก.     
                 อ้างอิง :  (http://csr.doubleapaper.com/th/bluehero_calculate.asp) 

2.   ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสาร

ปี ใช้กระดาษสองหน้า 
รีม (500 แผ่น)

ลดการตัดต้นไม้์ ลดคาร์บอนไดออกไซด์จากการถ่ายเอกสาร

2559 60 รีม 11.9 ต้น 594.63 กก.
2560 50 รีม 9.92 ต้น 868.53 กก.
หมายเหตุ  : กระดาษ  1 รีม = คาร์บอนไดออกไซด์ = 12.5 กก.
   ต้นกระดาษบนคันนา  1 ต้น = คาร์บอนไดออกไซด์ = 63 กก. = 5  รีม 62.50 กก.      
                 อ้างอิง :    (http://csr.doubleapaper.com/th/bluehero_calculate.asp

                 3. ลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

• การบำารุงรักษารถทุกคันของบริษัทใช้ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน 
        จำานวนรถของบริษทักว่า 2,614 คัน ใช้บรกิารบำารุงรกัษารถทกุคนัโดยใช้ศนูยบ์รกิารทีไ่ด้มาตรฐาน 
โดยคำานึงถึงการบริหารจัดการการกำาจัดของเสีย เช่น น้ำามันเคร่ือง น้ำามันหล่อล่ืนต่างๆ อย่างเป็นระบบ
โดยหนว่ยงานทีไ่ดร้บัการรบัรองจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ไม่ทำาลายสิง่แวดลอ้ม ในป ี2559 จำานวน
ศูนย์บริการที่ใช้ทั้งหมด 623 ศูนย์ จากจำานวน 1,085 ศูนย์     
(ที่มา http://csr.doubleapaper.com/th/bluehero_calculate.asp)
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จำานวนรถ 
ทั้งหมดใน Fleet

อัตราน้ำามันที่ใช้/ เฉลี่ยต่อ
ปี (ลิตร)

จำานวนรถที่ใช้ยาง (Energy Save) 
BRIDGESTONE EP/200/EP300

ปี 2560

ลดการสิ้นเปลือง
น้ำามัน 1.41% / ปี

ลด CO2
/กรัม: กม.

2,614 คัน 5,094,333 1291 คัน (49.39%) 35,475.3 3,476.79
    

• สถิติจำานวนเท่ียวว่ิงของบริการกลุ่มรถโดยสารประเภทต่างๆ และอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2558 – 2560

Route ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จำานวน
เที่ยววิ่ง

รวม

อุบัติเหตุ ร้อยละ
%

จำานวน
เที่ยววิ่ง

รวม

อุบัติเหตุ ร้อยละ
%

จำานวน
เที่ยววิ่ง

รวม

อุบัติเหตุ ร้อยละ
%

Shuttle Bus 59,876 27 0.04% 80,770 32 0.04% 82,263 24 0.03

School Bus 80,539 22 0.10% 20,123 26 0.13% 16,998 13 0.08

Total 80,539 49 0.06% 100,893 58 0.06% 100,128 37 0.04

• การลดภาวะการปล่อยของเสีย (Emission)
บริษัทสนับสนุนการใช้รถโดยสารทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว สัดส่วนของรถยนต์โดยสารขนาด 45 

ท่ีน่ัง สามารถลดจำานวนรถยนต์บนท้องถนนได้สูงสุดถึง 45 คัน การให้บริการรถโดยสารท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมด้วยเคร่ืองยนต์ CNG ท่ีสามารถลดมลพิษในอากาศได้มากกว่า  70 เปอร์เซ็นต์เม่ือเทียบกับ
รถยนต์โดยสารท่ีใช้น้ำามันเช้ือเพลิงดีเซล

• การดูแลรักษายางรถยนต์ และการนำายางรถยนต์ประเภทประหยัดน้ำามัน (Energy Save) มาใช้
บริษัทตรวจสภาพดูแลรักษายางรถยนต์ เพ่ือป้องกันการสึกท่ีผิดปกติของยางรถยนต์ และส่งเสริม

ใหม้กีารนำายางประเภทประหยัดน้ำามันมาใช้ โดยเขา้รบับรกิารจากศนูยท่ี์ได้รบัรองมาตราฐานเพือ่บำารงุ
รกัษาใหอ้ยู่ในสภาพทีส่มบูรณ์ ส่งผลให้เปน็การลดปริมาณการใชน้้ำามนัลดลง 1.41 เปอรเ์ซน็ตต์อ่ป/ีคนั 
และลดภาวะมลพิษทางอากาศ CO2 ได้ถึง 3,476.79 กรัม:กม.

Route
Shuttle Bus

จำานวนรถ
คัน

จำานวน
วัน

บริการ/
ปี/คัน

ระยะ
ทาง/
เที่ยว

กิโลเมตร

จำานวน
เที่ยว/
วัน/คัน
เที่ยว

ผู้
โดยสาร/

เที่ยว
/คน

ก๊าซ
เสีย/
คน/
เที่ยว
กรัม

ก๊าซเสีย/
คัน/เที่ยว

กรัม

ก๊าซเสีย/
วัน

กรัม

กา๊ซเสยี/คนั
กรัม

ก๊าซเสีย/ปี
กรัม

MEGABANGNA
(Mon-Fri)

4 261 11 24 29 660 19,140 459,360 1,837,440 479,571,840

MEGABANGNA
 (Sat-Sun)

1 104 11 24 29 660 19,140 459,360 459,360 47,773,440

CPN 2 365 8 26 17 480 8,160 212,160 424,320 154,876,800

AEON ราม 1 3 260 10 3 28 600 16,800 50,400 151,200 39,312,000

AEON ราม 2 1 260 13 3 31 780 24,180 72,540 72,540 18,860,400

PTTEP 2 260 55 4 35 3,300 115,500 462,000 924,000 240,240,000

หมายเหตุ : ค่า Emission (อัตราการปล่อยของเสีย) 3,868,860 980,634,480

รถเก๋ง 120 กรัม ต่อ 1 กิโลเมตร/คน

รถโดยสาร 60 กรัม ต่อ 1 กิโลเมตร/คน
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การดำาเนินงานด้านพนักงานมั่นคง
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การดำาเนินงานด้านพนักงานมั่นคง 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 พนกังานถอืเปน็ทรพัยากรทีท่รงคณุคา่ของบรษิทั บรษิทัจงึตระหนกั และใหค้วามสำาคัญตอ่การปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน 
ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัท และในสังคมอย่างยั่งยืน กล่าวคือ

• บรษิทัให้ความสำาคญัในการปฏบิตัติอ่พนกังานบนพืน้ฐานของความเปน็ธรรม และความเท่าเทยีม
กันท้ังในเร่ืองของโอกาสในการเล่ือนข้ัน เล่ือนตำาแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพ และการให้ผลตอบแทนรวม 
ตลอดถึงการให้โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเร่ือง เพศ อายุ 
ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค  ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย

• บริษัทกำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน 
โดยหลีกเล่ียงการกระทำาทีไ่มเ่ป็นธรรมอนัสง่ผลกระทบต่อความรูส้กึไมม่ัน่คงในหนา้ท่ีการทำางานของพนกังาน 
หรือกระทำาการใดๆ อันเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม

• บริษัทให้ความสำาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะ และเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่ำาเสมอ
• บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำาปี  

การทำาประกันสุขภาพ การประกันชีวิต และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
• บรษิทัเปดิโอกาสใหพ้นกังานทีไ่มไ่ดร้บัความเปน็ธรรม หรือพบเหน็การกระทำาทีไ่มเ่ปน็ธรรมสามารถ

ส่งเสริมความคิดเห็นหรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาท่ีมีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ 
โดยผ่านช่องทางการเข้าพบเป็นการส่วนตัว / ร้องเรียนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล์ เป็นต้น

• บริษัทกำาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะของพนักงานต้อง 
ได้รับการ ชี้แจง แก้ไข หรือนำาไปปฏิบัติ

• บริษัทกำาหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานท่ีร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม/ ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกล่ันแกล้ง
หรือกระทำาด้วยประการใดๆ ที่จะทำาให้ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทนทำางานอยู่ต่อไปได้ 
 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บริษทัย่อยมจีำานวนผูบ้รหิาร และพนกังานทัง้สิน้รวม 310 คน เป็นพนกังาน
เขา้ใหม่จำานวน 56 คน ซ่ึงบริษทั และบริษทัยอ่ยมกีารปฏิบติัตอ่ลกูจา้งหรอืพนักงานอย่างเทา่เทยีม และเปน็ธรรม
บนหลักสิทธิมนุษยชน

 •       การเปลี่ยนแปลงเกษียณอายุพนักงานเป็น 60 ปี
จากการที่สังคมไทยก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โดยอายุเฉลี่ยของประชากรไทยน้ันสูงขึ้นด้วย 

ความใส่ใจดา้นสุขภาพทีส่งูขึน้ สง่ผลให้ช่วงอายขุองวยัทำางานขยายมากขึน้เช่นกนั คนในวยัเกษยีณปจัจบุนัยงั
มศัีกยภาพ และความสามารถทีจ่ะปฏบิตังิาน เพือ่สรา้งคณุคา่ใหแ้ก่บรษิทั และสงัคมได ้ดังนัน้ ในป ี2560 บริษทั 
และบรษิทัยอ่ย จงึไดป้ระกาศเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัการเกษยีณอายพุนกังานบรษิทั และบริษทัยอ่ยจาก 55 
ป ีเปน็ 60 ป ีได้ถือเป็นแนวปฏบิตัติามประกาศดังกลา่ว ท้ังนีพ้นกังานของบรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอรไ์พรซ ์จำากดั 
เลือกเกษียณอายุที่ 55 และ 60 ปี ร้อยละ 35 และ 65 (ตามลำาดับ)

•      การจ้างงานด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัท และบริษัทย่อยมีจำานวนผู้บริหาร และพนักงานท้ังส้ินรวม 

310 คน เป็นพนักงานเข้าใหม่จำานวน 56 คน ซึ่งบริษัท และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์มีการปฏิบัติต่อลูกจ้าง
หรือพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ  
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งงานหรอืการจา้งแรงงาน ไมมี่การเลอืกปฏบิตัทิัง้การแบง่แยกสผีวิ เช้ือชาติ  
เพศ ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานท่ีผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้าง และค่าตอบแทน 
โดยยึดหลักความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงาน
แต่ละคนในอัตราตามข้อกำาหนด และตามกำาหนดเวลาที่ได้ตกลงหรือสัญญาไว้ สามารถเทียบเคียงกับบริษัทท่ี
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน
อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่พฒันาทกัษะ และความสามารถของพนกังานใหไ้ด้รบัความกา้วหนา้ในอาชีพตลอดอายงุาน 
หรือจนกระทั่งเกษียณอายุ  
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บริษทัย่อยใชห้ลักการ และอตัราการปรบัคา่ตอบแทนของพนกังานระดบับรหิาร ระดบับงัคบับญัชา 
และระดับปฏิบัติการจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี  นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีที่
ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน 

•      การดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม และความมั่นคงในชีวิต
        บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบาย และแนวการปฏิบัติเร่ืองการดูแลเรื่องความปลอดภัยอาชีว
อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำางาน จากปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานม่ันคง 
สังคมย่ังยืน” บริษัท และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ตระหนักว่า  “คน” เป็นปัจจัยสำาคัญ และเป็นทรัพยากรอันมีค่า”  จึง
ให้ความสำาคัญต่อการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ได้จัดให้มีอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับบริหาร และ ระดับหัวหน้างาน เพื่อร่วมประสานการทำางานด้านความปลอดภัย ให้บรรลุผลสำาเร็จตาม
นโยบายความปลอดภัยในการทำางาน
      แสดงสถิติของ อุบัติเหตุรุนแรง อัตราการหยุดงาน และอัตราความถี่การบาดเจ็บ ของพนักงาน 
ช่วงเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2558-2560  

อุบัติเหตุรุนแรง (ครั้ง) หมายถึง 
อุบัติเหตุที่ทรัพย์สินของบริษัท 
มีความเสียหายมากหรือ 
มีพนักงานบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

 ปี 2558-2560
0เท่ากับ

อัตตราการหยุดงาน

 ปี 2558-2560
เท่ากับ 0

อัตราความถึ่การบาดเจ็บ และ
อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ
สะท้อนให้เห็นถึงจำานวนพนักงานที่ได้รับ 
การบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน และ 
จำานวนวันทำางานที่สูญเสียไปเมื่อเทียบกับจำานวน
ชั่วโมงการทำางานของพนักงานทุกคนในแต่ละป ี
จะกระตุ้นให้พนักงานทุกคน ตระหนัก และข่วยกันดูแล
เพ่ือนพนักงาน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์  
จนได้รับการบาดเจ็บในการทำางานได้อีกทางหนึ่ง

 ปี 2558-2560
เท่ากับ 0

อัตราส่วน จำานวนพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ

ระดับบังคับบัญชา

ระดับผู�บร�หาร

6.45%

92.25%

1.29%
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•      การจ้างงานผู้พิการ
ในปี 2560 บริษัทมีการจ้างงานผู้พิการให้ปฏิบัติหน้าทีจำานวน 3 อัตรา โดยผ่านมูลนิธินวัตกรรม

ทางสังคม บริษัทและบริษัทย่อยมีการดูแลสถานที่ทำางาน และสิ่งอำานวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์ให้
มีความสะดวกและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยคำานึงถึงการเข้าถึงเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้พิการเป็น
สำาคัญได้แก่ อุปกรณ์สื่อสารที่ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ การปรับปรุงทางลาดข้ึน-ลง 
อาคารให้มีความกว้าง ยาว และความลาดเอียงให้เป็นไปตามมาตรฐาน การกำาหนดท่ีจอดรถสำาหรับผู้พิการ  
และการปรับปรุงห้องน้ำาสำาหรับผู้พิการ เป็นต้น

•      การดูแล และการพัฒนาพนักงาน
พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำาคัญยิ่งสำาหรับบริษัท และบริษัทย่อย นอกจากหลักสูตรเพื่อพัฒนา

ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้ว นอกจากนี้ หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทำาแผนพัฒนา
ตำาแหน่งงาน และความรับผิดชอบ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานของพนักงานจากพนักงานขับรถทั่วไป 
เป็นพนักงานที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2 (ท.2) โดยมีพนักงานที่สามารถสอบผ่าน และได้รับใบอนุญาตท.2 
เป็นจำานวน 3 ราย  และมีแผนในการส่งตัวพนักงานให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปรับพนักงาน
สัญญาจ้างรายปี เป็นพนักงานจ้างประจำา จำานวน 17 ราย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคง และเข้าไป
ดแูลความอยู่ดมีสีขุของพนกังานตามสถานทีต่่างๆ ทีพ่นกังานใหบ้รกิารอยู ่เพือ่รบัทราบขอ้มลูขา่วสาร 2 ทาง  
ซึ่งเป็นการดูแล และพัฒนาพนักงานของบริษัทไปในตัวด้วย

บริษัท และบริษัทย่อยใส่ ใจ และมุ่งหวังที่จะสร้างความผูกพัน สายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับ
พนักงานทุกคน โดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาภายในองค์กรของบริษัท จึงจัดให้มีโครงการ 
ฝึกอบรมหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับอายุงาน สายอาชีพ ความรับผิดชอบ เช่น ระดับผู้บริหาร ระดับบังคับ
บัญชา และระดับปฏิบัติการ

บริษัท และบริษัทย่อยมีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพ
ของพนกังานออกเป็น 3 ระดบั โดยจำานวนชัว่โมงของการฝกึอบรมของพนักงานในปท่ีีผา่นมา มีจำานวนชัว่โมง 
การฝึกทั้งปี  348  ชม.  จากจำานวนพนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด  263  คน 

ชั่วโมงการอบรมแยกตามประเภทพนักงาน98

51

0 0 0
10

0 0 0 1

ข�ดความสามารถขององค�กร ข�ดความสามารถในการจัดการ ความสามารถที่นำไปใช�ประโยชน�

60
51

พนักงาน พนักงานขับรถ หัวหน�าทีม ตรวจสอบ

พนักงานขับรถ
49%

หัวหน�าทีม
42%

ตรวจสอบ
7%

พนักงาน
2%
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•      การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทได้ถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของบริษัทย่อย ในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและ

เคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงถือเป็นรากฐานสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ ภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value)  
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”  ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก แรงงานที่ผิดกฎหมาย  พร้อม
ท้ังดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด ให้โอกาสทุกคนอย่างเ 
ท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐานท้ังในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เช้ือชาติ ภูมิภาค ฐานะ 
สภาพทางรา่งกาย ความคดิเห็นทางการเมือง รวมถงึการใหโ้อกาสในการพฒันาทักษะ และความสามารถของ
พนักงานเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ

ค่าตอบแทน /สิทธ ิ
ประโยชน์อื่นๆ  

เหนือกว่า  
กฎหมายกำาหนด

กฎหมายกำาหนด แนวปฏิบัติของบริษัท
และบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อย
ดำาเนินการที่มาก 

กว่ากฏหมาย
กำาหนดอย่างไรบ้าง

หมายเหตุ

ค่าแรงขั้นต่ำาประจำาปี 
2560

กฏหมายกำาหนดไว้ 
305-310 บาทต่อ
วัน (แตกต่างกันแต่ละ
จังหวัด)

ปฏิบัติไม่ต่ำากว่า 
กฏหมายกำาหนด

กฎหมายกำาหนด ให้พนักงานเท่ากัน  
(เดือนละ 9,300 บาทเป็น
ขั้นต่ำา คือ 310 บาทต่อวัน
คูณ 30 วันต่อเดือน)

ประกันชีวิต กฏหมายไม่ได้กำาหนดไว้ 100,000 บาท กฏหมายไม่กำาหนด ในอัตราที่เท่าเทียมกันทุก
ระดับชั้น

ประกันอุบัติเหตุ กฏหมายไม่ได้กำาหนดไว้ 500,000 บาท กฏหมายไม่กำาหนด ในอัตราที่เท่าเทียมกันทุก
ระดับชั้น

ค่ารักษาพยาบาล 
ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน

กฏหมายไม่ได้กำาหนดไว้ 30,000 บาท/คน /ปี กฏหมายไม่กำาหนด ในอัตราที่เท่าเทียมกันทุก
ระดับชั้น

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ กฏหมายไม่ได้กำาหนดไว้ บริษัทสมทบ 3%-8% กฏหมายไม่กำาหนด ในอัตราที่เท่าเทียมกันทุก
ระดับชั้น ยกเว้นพนักงาน
ข่ัวคราวสมทบตามอายุงาน

การตรวจสุขภาพประจำาปี 
(พร้อมห้องพยาบาล)

ตามมาตรา 96 แห่ง 
พรบ. คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541

พนักงานทุกคน
ทุกระดับชั้น

ตามท่ีกฏหมายกำาหนด ห้องพยาบาลมีพยาบาล
ประจำาห้องทุกวัน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
รวมทั้งเพิ่มการตรวจ
ตามกลุ่มเสี่ยง

กฏหมายไม่ได้กำาหนดไว้ เป็นประจำาทุกปี กฏหมายไม่กำาหนดไว้ เช่น อายุ 35 ปีขึ้นไปมีการ
ตรวจคลื่นหัวใจ  พนักงาน
ขับรถ มีการตรวจอาชีว
อนามัย ด้านหู ตา สารเสพติด

เครื่องแบบพนักงาน กฏหมายไม่ได้กำาหนดไว้ 2 ปีต่อครั้ง กฏหมายไม่กำาหนดไว้

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

311
326

337
331
332

328
323
323

320
316

308
317

1. 15 - 19 ป�

2. 20 - 29 ป�

3. 30 - 39 ป� 

4. 40 - 49 ป�

5. 50 - 54 ป�

6. 55 ป�

7. 56 - 60 ป�

8. 60 ป� ข�้นไป

0.33%

10.67%

29.67%

36.67%

4.67%

1%
1.33%

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุ จำานวนพนักงานทั้งหมดปี 2560
ชาย      73%
หญิง    27%

1. 15-19 ปี   =    0.33%
2. 20-29 ปี   =  10.67%
3. 30-39 ปี   =  29.67%
4. 40-49 ปี   =  36.67%
5. 50-54 ปี   =  36.67%
6.       55 ปี   =     1%
7. 56-60 ปี   =    4.67%
8. 60 ปีขึ้นไป =   1.33%

310
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 ในสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่กำาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนในสังคมต่างเผชิญหน้ากับ 
ความท้าทายใหม่ๆ อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสุขภาพ บริษัทตระหนักดี
ในบทบาทหน้าทีข่องภาคธรุกจิ ทีต่อ้งมสีว่นรับผดิชอบดูแลคนในสงัคมด้วยการนำาเสนอทางออกหรอืวธีิรบัมอื
กับปัญหาเหล่านั้นด้วยนวัตกรรมของสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ

 บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาฟันเฟืองสำาคัญ คือ พนักงาน ด้วยการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูน 
ความรูใ้หก้บัพนกังานในองคก์ร ผา่นเคร่ืองมอื และกจิกรรมตา่งๆ เพือ่ท่ีพนกังานจะสามารถรว่มกนัขบัเคลือ่น
องค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ดังตัวอย่างของโปรแกรม InnoLeader โปรแกรมเพื่อการพัฒนา
ผู้นำาด้านนวัตกรรม โดยใช้เวลาฝึกอบรม 7 เดือน โปรแกรมนี้เป็นแผนการพัฒนาบุคลากร และองค์กรระยะยาว 
ซึง่ถกูพฒันา และออกแบบหลกัสตูรโดยสถาบนั The Institute for Knowledge and Innovation South-East 
Asia Bangkok University (IKI - SEA) สถาบันท่ีมีความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม  
และองค์ความรู้ รวมถึงมีข้อมูลงานวิจัย ผนวกกับประสบการณ์เชิงลึกทางธุรกิจ อีกท้ังเป็นผู้ให้คำาปรึกษา 
แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในประเทศ และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 โปรแกรมน้ีจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการวางกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจโดยใช้
นวตักรรมเปน็ตวัขบัเคลือ่น มุง่เนน้การพฒันา และปลูกฝงัการเป็นผูม้คีวามคดิสรา้งสรรคส์ามารถพฒันาสนิคา้ 
และบริการ คิดริเร่ิมหรือต่อยอดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำาไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์กรและธุรกิจ เพื่อผลักดันองค์กรสู่ความสำาเร็จ 
ร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

สร้างคุณค่าต่อทางธุรกิจ พนักงาน และสังคม
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 โครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Executive Development Program) โครงการที่ 
จัดขึ้นเพ่ือสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลในระดับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทให้มีความรู้ ความสามารถ  
และศักยภาพที่สอดคล้องกับคุณค่าหลัก แนวคิด และนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม 
2 เดือน โดยวิทยากร นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีการ 
สร้างความย่ังยืนทางธุรกิจโดยใช้หลักการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางสังคม และนำาองค์ความรู้ผนวกกับประสบการณ์
จากการเข้าร่วมโครงการนำาไปประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างย่ังยืนในเชิงลึก
และสอดคล้องกับคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทฯต่อไปได้
 นอกจากน้ียังมีหลักสูตรการจัดการ และภาวะผู้นำาตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สำาหรับ 
ผู้จัดการ และหัวหน้างาน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการจัดการโดยใช้คุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทเป็นพ้ืนฐาน  
เกิดความเข้าใจในคุณค่าหลัก และความเกี่ยวเน่ืองกับ CSV ในการนำาไปใช้บริหารบุคลากร และสร้างทักษะใน
การบริหารท่ีสอดคล้องกับคุณค่าหลัก และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองในฐานะผู้จัดการ 
และหวัหนา้งาน โดยหลกัสตูรการจดัการ และภาวะผูน้ำาตามคณุคา่หลกัของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร ์เปน็การฝกึอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 2 วัน ผ่านการทำากิจกรรมระดมสมอง และฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือก่อให้เกิดความตระหนักรู้ 
และฝึกฝนให้เกิดทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการทำางานต่อไป

 นอกจากน้ีบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ ์จำากัด (มหาชน) ยังมบีทบาทสำาคญัในการรว่มสรา้งวฒันธรรม
นวัตกรรมผ่านเครื่องมือ และกิจกรรมต่างๆ อาทิ ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ จัดสัมมนา ‘RUN WITH THE 
BULL’ ออกสตาร์ทสูน่วตักรรม กบั ‘กระทงิ พนูผล’ เจา้พอ่สตารท์อพัแหง่เมอืงไทยใหก้บัพนกังาน เพือ่ตอ้งการ
จุดกระแส และสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมการกับเข้าสู่การขับเคลื่อนองค์กร 
ด้วยนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความรู้ และความเข้าใจในด้านนวัตกรรมต่างๆ ระดับสากล เพื่อตอกย้ำาให้เห็นถึง
ความสำาคัญ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมของโลกในปัจจุบัน
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ปลูกจิตสำานึก ส่งเสริมการลงมือทำาในหมู่พนักงาน

 ด้วยตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากจิตสำานึกที่ดีของพนักงาน เพราะ
พนกังาน คอื กลไกสำาคญัทีจ่ะผลักดันให้เกดิการเปลีย่นแปลง โดยเริม่จากระดบับคุคลสูก่ารเปลีย่นแปลงในระดบั
ธุรกิจ และระดับสังคม
 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จึงได้จัดตั้งคณะทำางานประกอบด้วย ตัวแทนของพนักงานจากทุกสายธุรกิจใน
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ โดยคณะทำางานนี้มีพันธกิจในกาสร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสำานึกของพนักงานอัน
เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยสู่ความยั่งยืน 4 ด้าน อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และความอยู่ดีมีสุขของ
พนักงานภายใต้ชื่อ “คณะทำางานคุณค่าหลัก”

 บทบาทหน้าคณะทำางานคุณค่าหลัก
• ร่วมคิด สร้างสรรค์ และวางแผนด้านนโยบาย โครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านคุณค่าหลัก เพื่อให้

เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ และยั่งยืน
• ส่งเสริมผลักดันในเชิงนโยบาย และประสานงานกับคณะทำางานในแต่ละบริษัทผ่านการผสาน 

ความรู้ความสามารถ ร่วมคิดร่วมสร้างในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร  
และสังคม 

• ดำาเนนิงานตามนโยบาย  และแผนงานทีก่ำาหนดไว ้ผา่นการสรา้งประสบการณแ์ลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วม
กันระหว่าง คณะทำางาน และทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะทำางานดา้นสิง่แวดลอ้ม มีพันธกิจในการปลกูจติสำานกึเรือ่งสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิการใช้ทรพัยากร
อยา่งยัง่ยนื ประหยัดพลงังาน รวมถงึการคดิวธีิการทำางานท่ีเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม จนถงึการนำาพาองคก์ร
สู่การเป็นองค์กรสีเขียวต่อไปในอนาคต 

การดำาเนินงานปี 2560
โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

กิจกรรมศึกษาดูงาน • เรียนรู้การปฏิบัติด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่ประสบความ
สำาเร็จภายในกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์

• ส่งตัวแทนบริษัทดูงานด้าน
สิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่ม
พรีเมียร์

• จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้เข้า
ร่วมงาน และองค์กรท่ีไปเย่ียมชม

• การนำาความรู้ไปต่อยอดการ
ปฏิบัติภายในองค์กร

• การผสานความรู้และความ
สามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
ภายในกลุ่มบริษัท

ตลาดนัดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม • ให้ทุกบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ 
เห็นความสำาคัญในการเพิ่ม
สัดส่วนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• จัดวันนัดพบผู้ขายผลิตภัณฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อมกับตัวแทน 
หน่วยงานจัดซื้อของบริษัท

• เพิ่มสัดส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ • ให้ทุกบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ 
เห็นความสำาคัญในการเพิ่ม
สัดส่วนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• จัดทำา Facebook 
• Page Premier Go Green
• มีผู้รับผิดชอบคัดเลือกเนื้อหา 

ที่เป็นประโยชน์นำามาลงในเพจ

• พนักงานได้รับข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์รวมทั้งกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์

Newsletter เล่าข่าว 
ด้านสิ่งแวดล้อม

• นำาเกร็ดความรู้ในการ
บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์
มาถ่ายทอดผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มพรีเมียร์

• จัดทีมสำารวจและสัมภาษณ์
องค์กรที่มีวิธีปฏิบัต ิ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี

• นำามาเล่าข่าวผ่าน Newsletter

• พนักงานได้รับทราบแนว 
การปฏิบัติท่ีดีด้านส่ิงแวดล้อม

• การขยายผลเพื่อนำาไปสู ่
การปฏิบัติของสายธุรกิจอื่นๆ

เพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก • ส่งเสริมการใช้พลังงาน 
ทางเลือก

• ขยายผลการติดตั้ง Solar Roof 
ของบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์

• ประหยัดการใช้ไฟฟ้าและ 
ลดความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด
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 คณะทำางานดา้นสังคม มพีนัธกจิในการปลกูจติสำานกึดา้นการสรา้งความอยูด่มีสีขุ ลดความเหลือ่มล้ำา
ในสังคม ใหแ้กพ่นกังาน โดยอาศยัการต่อยอดจากงานทางสงัคมของกลุม่บริษทั โดยในปีทีผ่า่นมาได้จบัประเดน็
เร่ืองการจ้างงานคนพิการ การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส จัดการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเงินบริจาคหรือการเป็นอาสาสมัครทำางานให้กับมูลนิธิหรือโครงการทางสังคมต่างๆ
เป็นการเปิดมุมมองทางเลือกใหม่ๆ ในการสนับสนุนงานทางสังคมให้กับพนักงาน

 การดำาเนินงานปี 2560

โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

เดินวิ่งส่งน้องเรียนครั้งที่ 3 สร้างความเช่ือมโยงและสนับสนุน
กิจกรรมการระดมทุนการศึกษาให้
กับเด็กนักเรยีนด้อยโอกาสในมลูนธิิ
ยุวพัฒน์

ตัวแทนคณะสังคมร่วมทำาหน้า ท่ี  
ผลักดัน และเป็นอีกหน่ึงช่องทางใน
การสร้างการมีส่วนร่วม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกับพนักงาน
และคู่ค้า

• เกิดความเชื่อมโยงการมีส่วน
ร่วมการระดมทุน โดยราย
ได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 
1,398,729 บาท เท่ากับ 200 
ทุนการศึกษา

กิจกรรม Appreciation Week 
สัปดาห์แห่งการขอบคุณ 

เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเกิดการให้ 
และสร้างสังคมของการแบ่งปัน
กับกลุ่มบุคลากร outsource ที่ทำา
หน้าท่ีในการดูแลความเรียบร้อย
สถานประกอบการในทุกพื้นที่  
การดำาเนินการของกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ โดยใช้ช่วงเวลา Festive 
Season เดือนธันวาคม 2560 ใน
การจัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 13 
ธันวาคม2560-12 มกราคม 2561

สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานใน
องค์กรผ่าน 2 วิธีการคือ
1. เชิญชวนให้ของขวัญ ของฝากหรือ

ส่ิงของแทนน้ำาใจตามความเหมาะสม 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

2. แสดงความขอบคุณด้วยการ
ติดสต๊ิกเกอร์เพ่ือเป็นตัวแทนคำา
ขอบคุณบนส่ือ standee ท่ีติดต้ัง
ครอบคลุมทุกสถานประกอบการ

• พนักงานมีส่วนร่วมในส่วน
กิจกรรมในการมอบของขวัญ
ให้กับบุคลากรoutsource ทั้ง
เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั 
แม่บ้าน คนสวน รวมถึงช่าง
ดูแลอาคาร และมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการติดสติ๊กเกอร์
แสดงความขอบคุณ

• บุคลากร outsource เกิด
กำาลังใจและมีสัมพันธ์ที่ดีกับ
พนกังานในองคก์รครอบคลมุ
ทุกพื้นที่

ร่วมระดมทุนให้กับโครงการ
ร้อยพลังการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการร้อยพลังการศึกษา เพ่ือ
ให้เด็กยากไร้ได้มีโอกาสทางการ
ศึกษา 3 ด้าน คือ 1. การเข้าถึง
ทุนการศึกษา 2. เข้าถึงคุณภาพ
การเรยีนรู ้และ 3. เขา้ถงึทกัษะชีวติ

จัดกิจกรรมจำาหน่ายลูกโป่งเพื่อระดม
ทุนในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของ
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์วันที่ 15 ธันวาคม 
2560 โดยรายได้ท้ังหมดมอบให้กับ
โครงการร้อยพลังการศึกษา

• พนักงานและผู้บริหารมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาด้วยการระดมทุน
เป็นเงินจำานวน 24,400 บาท

• พนักงานเกิดความตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการแก้ ไข
ปัญหาการศึกษาผ่านกลไก
การมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม
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 คณะทำางานด้านธรรมาภิบาล มีพันธกิจในการส่งเสริม ปลูกฝังเรื่องความโปร่งใส และธรรมาภิบาล 
ในองค์กร กำาหนดกระบวนการสื่อสาร และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติ  
รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 คณะทำางานด้านอยู่ดีมีสุข  มีพันธกิจในการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน กระตุ้นให้พนักงานเลือก
วิถีการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคภัย อาทิ การส่งเสริมให้เลือกรับประทานอาหารท่ีดี
มีประโยชน์ ส่งเสริมการออกกำาลังกาย รณรงค์เร่ืองความปลอดภัยในชีวิตประจำาวัน นอกจากนี้คณะทำางาน
ยังตั้งเป้าหมายให้พนักงานสร้างความอยู่ดีมีสุขด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ทั้งในด้านการจัดการหนี้สิน  
และด้านการลงทุนให้สินทรัพย์งอกเงยอย่างยั่งยืน เป็นต้น

โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์

โครงการกินผักผลไม้ดี 400 
กรัม

• เ พ่ือส่ ง เสริมการ เลื อกรับ
ประทานอาหารผักผลไม้อย่าง
เพียงพอและถูกต้อง รวมถึง
การดูแลทำาความสะอาดผัก
และผลไม้ เพ่ือความสะอาด 
และถูกสุขอนามัย

• แ ค ม เ ป ญ ก า ร สื่ อ ส า ร เ รื่ อ ง
โภชนาการ

• Workshop การทำาอาหารดว้ยผกั
• นิทรรศการออกร้าน
• Workshop การทำาความสะอาด

ผัก และผลไม้ที่ถูกวิธี

• การเลอืกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย

• พนักงานมีความรู้ใน 
การทำาความสะอาดผัก  
และผลไม้อย่างถูกวิธี

โครงการสถานที่รับดูแลบุตร
พนักงาน

• ล ด ภ า ร ะ กั บ พ นั ก ง า น ใ น 
การจดัหาคนดแูลรบัส่งบตุรใน
ช่วงเวลาทำางาน

• จัดทำาแบบสำารวจข้อมูล 
และความต้องการของพนักงาน

• จัดสถานที่รับดูแลบุตรพนักงาน
ในสถานท่ีทำางานท้ังหลังเลิกเรยีน
และในช่วงเวลาปิดเทอม

• พนักงาน และครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร
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การดำาเนินงานด้านสังคมอย่างยั่งยืน
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การดำาเนินงานด้านสังคมอย่างยั่งยืน

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 นอกจากบริษัท และบริษัทย่อยจะตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแล้ว บริษัท และบริษัทย่อยยังมีการดำาเนินงานที่เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  ด้วยตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบ และให้การดูแลชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ต้องการ
ดำาเนินกิจการให้เกิดผลสำาเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างธุรกิจ พนักงาน และสังคม
 
 นอกจากน้ี บริษัท และบริษัทย่อยยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคม ผ่านการ
ดำาเนินกิจการของมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิ “เพ่ือคนไทย” ด้วยการบริจาคเงินจำานวนร้อยละ 5 ของ
กำาไรสุทธิในแต่ละปี ให้กับมูลนิธิ ที่เป็นกลไกหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม 

การดูแลสิ่งแวดล้อม
 บรษิทั และบริษทัย่อยยังคงตระหนักถึงความสำาคญัของการใช้ทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธิภาพควบคูกั่บ
การดำาเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัท และบริษัทย่อยจึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

• ไม่กระทำาการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
• ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
• ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม 
• ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรอ่ืน ๆ    

โดยการนำาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมใหพนักงาน
มีความรู้ในเร่ืองสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับพนักงาน 
โดยกำาหนดเป็นนโยบาย และเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นที่ทราบ 

ดำาเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้รับประโยชน์รวมกันทั้ง ธุรกิจ พนักงาน และสังคม
 

 บริษัท และบริษัทย่อยจะยึดมั่น และลงมือปฏิบัติในปรัชญาดังกล่าว เราเล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ในการเผยแพร่แนวคิด Harmonious Alignment of Success หรือ ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนนี้ไป 
ยงัผูมี้สว่นไดเ้สยีของเรา ดว้ยตระหนกัวา่ความยัง่ยนืของสงัคมทกุภาคสว่นนัน้ จะยังคงเดินหนา้อยา่งตอ่เนือ่ง
กับการจัดโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม เช่น “โครงการจ้างงานคนพิการ” 
 
 ร่วมลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม ผ่านการส่งเสริมจ้างงานคนพิการ
 ด้วยมุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคมให้กับคนพิการ บริษัท และบริษัทย่อยจึงให้ 
การสนับสนุน และผลักดันการจ้างงานคนพิการอย่างเต็มที่ เราส่งเสริมให้เกิดการลงมือทำา และสร้างการ 
มีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า บริษัท และบริษัทย่อยยังคงเดิน
หน้าอย่างต่อเน่ืองกับ “โครงการจ้างงานคนพิการ” โดยความร่วมมือกับโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ  
และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดงาน “เปล่ียนการจ่าย สู่การจ้าง ลดความเหลื่อมล้ำา เพื่อเป้าหมายของ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นครั้งที่ 3 โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างยั่งยืน โดย
สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพ่ือทำางานสาธารณะประโยชน์ในชุมชนของตน ด้วยวิธีนี้คนพิการที่
สามารถทำางานได้จะได้ประกอบอาชีพมีรายได้ พึ่งพาตัวเอง ลดภาระให้กับครอบครัว นอกจากนั้นคนพิการยัง
เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปีนี้เรามุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนจากการจ่ายเงิน
เขา้กองทนุใหผู้พิ้การเปน็การจา้งงานผูพ้กิารแทนใหม้ากขึน้ โดยทำาหนา้ทีเ่ปน็ตวักลางระหวา่งมลูนธินิวตักรรม
ทางสงัคมกบัเครอืขา่ยทางธรุกจิของบริษทัฯ โดยเชิญชวนใหบ้รษิทัคูค่า้ ลกูคา้มารว่มงานเพือ่ทำาความเขา้ใจให้
ถูกต้อง ครบถ้วนเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ รวมทั้งเป็นเวทีให้บริษัทต่างๆ ที่มาร่วมงานสามารถจ้างงาน
ผู้พิการตามความต้องการจากหน่วยงานที่มีผู้พิการอยู่ในเครือข่ายได้ทันทีในงาน
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 ซึ่งในปีท่ีผ่านมา บริษัทที่เป็นคู่ค้า  และลูกค้าของบริษัท และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่มาร่วมงานทั้งสิ้น  
32 องค์กร ก่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นในกลุ่มบริษัทคู่ค้าลูกค้ารวมกว่า 54 อัตรา 

 สร้าง Active Citizen พลเมืองผู้มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม   
 “คนไทยขอมือหน่อย” งานท่ีริเร่ิมข้ึนเพ่ือมุ่งหวังจะเป็นพ้ืนท่ีในการสร้างพลเมืองผู้มีส่วนร่วมเพ่ือส่วนรวม 
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ และไม่เพิกเฉยต่อปัญหาต่างๆ ทางสังคม งานคนไทยขอมือหน่อย ทำาหน้าที่ 
เปรียบเสมือนศูนย์รวมองค์กร และโครงการทางสังคม เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ 
ได้มีจุดเริ่มต้นในการลงมือทำา โดยการเลือกมีส่วนร่วมกับโครงการหรือองค์กรที่ตนเองสนใจในรูปแบบต่างๆ      

 งานคนไทยขอมือหน่อยทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือทั้งจากภาคีทางสังคม และประชาชน
ทัว่ไปเป็นอย่างด ีในป ี2560 เพือ่ตอ่ยอด และขยายผลสูว่งกวา้งใหป้ระชาชาชนทัว่ไปสามารถเขา้มามสีว่นรว่มได้
มากยิ่งขึ้นนั้น จึงมีการปรับรูปแบบงาน และเปลี่ยนชื่องานเป็น “Good Society Expo : เทศกาลทำาดีหวังผล”  
ร่วมกับมูลนิธิเพ่ือคนไทย และร้อยพลังเปล่ียนประเทศ โดยจัดงานข้ึนท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซ่ึงได้รับ 
ความสนใจ และผลตอบรับที่เหนือความคาดหมาย เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคีภาคสังคมกว่า  
80 องค์กร ภาคีภาคธุรกิจกว่า 15 องค์กร และภาคตลาดทุนกว่า 20 องค์กร มีการเชิญชวนประชาชนมาช่วย
กนัยกระดบัการทำาความดีสู่การลงทนุทางสังคมทีห่วงัผลไดม้ากกวา่การบรจิาคเงนิ เพือ่ใหผู้ม้ารว่มงานไดรู้จ้กั
การลงทุนด้วยทุนมนุษย์ ทุนความรู้ ทุนเครือข่าย ทุนเวลา ฯลฯ 

 โดยบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) มีบทบาทสำาคัญในการร่วมขยายผล สร้างการม ี
สว่นร่วมในวงกวา้งโดยการเชญิชวนพนัธมติรทางธุรกจิ และผูม้สีว่นได้เสยีอืน่ๆ เขา้มารว่มเรียนรู ้ และทำาความรู้จกั
กับโครงการทางสังคมในประเด็นที่ตรงกับความสนใจของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างองค์กร
ทางสังคม  และภาคธุรกิจในการแก้ปัญหาสังคม  โดยมีการกำาหนดเป้าหมายวัดผลความสำาเร็จเป็นทุนประเภทต่างๆ 
ท่ีจะมีการติดตามผลทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อนำาความสำาเร็จมาสื่อสาร และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป  
โดยเราคาดหวังให้เกิดการลงทุนทางสังคมอย่างต่อเนื่องในอนาคต และเกิดการขยายผลของโครงการ 
ทางสังคมเหล่านั้น เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมร่วมกัน
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 นอกจากน้ีเรายังไดเ้ห็นพลังของชาวพรเีมียรก์วา่ 200 ชวีติทีม่ารว่มทำางานในหนา้ทีต่า่งๆ อาท ิการเปน็
อาสาสมัครช่วยดำาเนินงาน อำานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน การให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับ
ประเดน็ทางสงัคมตา่งๆ การเชือ่มตอ่ และแนะนำาโครงการทางสงัคมกบัองคก์รทางธุรกจิท่ีมารว่มงาน เปน็ตน้ 
สิง่เหลา่น้ีตรงกบันโยบายทีเ่ราตัง้ใจจะปลกูฝงัจติสำานกึของความรบัผดิชอบ และการเปน็พลเมืองทีด่ขีองสงัคม
ให้อยู่ในตัวพนักงานตลอดไป  

 สร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืน 
 ที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นอกจากการดำาเนินธุรกิจตามปรัชญา “ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”  
แล้ว เรายังเชื่อว่า ความสำาเร็จอย่างยั่งยืนต้องอาศัยระบบนิเวศที่เอื้ออำานวย ดังนั้นเราจึงให้ความสำาคัญกับ
การสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนผ่านการสร้างการมีส่วนร่วม และการลงมือทำาในหมู่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า  
และพนัธมติรทีห่ลากหลาย เพือ่กอ่เกดิเป็น ระบบนเิวศท่ีเอือ้ตอ่การดำาเนนิธุรกจิ และควบคูก่บัการพฒันาสงัคม
ในระยะยาว 

 และด้วยตระหนักว่าการจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความย่ังยืน ต้องอาศัยการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ 
ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทำางานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งม่ันตั้งใจ 
การร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายในสังคม เราจำาเป็นต้องมี  “กลไกการสร้างการมีส่วนร่วม และขยายผล”  
(Collaborative Platform for Impact) ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้าง 
การมีส่วนร่วมกับผู้คนจำานวนมากได้ไม่จำากัดจำานวน บริษัท และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้สร้าง “กลไกการบริหารจัดการ” 
ผ่าน “หน่วยงานพัฒนาความย่ังยืนของสังคม”  เพื่อทำางานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมท่ีสำาคัญ ได้แก่ 
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเด็ก และเยาวชน ส่ิงแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยดำาเนินงานภายใต้  
มูลนิธิยุวพัฒน์  มูลนิธิเอนไลฟ มูลนิธิเพื่อคนไทย และโครงการปันกัน 
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 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) ได้สนับสนุน และร่วมดำาเนินภารกิจกับกลไกเหล่านี้ ทั้ง
การสนับสนุนด้านเงินทุน และทุนมนุษย์ โดยจัดสรรงบประมาณร้อยละ 5 ของผลกำาไรประจำาปีเพื่อใช้ในการ
ดำาเนินงานของมลูนธิ ิ อกีทัง้ยงัรว่มการดำาเนนิงานของมูลนธิดิว้ยความรูค้วามชำานาญของบคุลากรในบริษทั  
รวมท้ังชักชวนเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้มีส่วนร่วมในการทำางานของมูลนิธิ เพื่อขยายผลลัพธ์ 
ทางสังคมให้ใหญ่ขึ้น 

 ปัจจุบันบริษัท และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้เรียนรู้ และจัดกระบวนความรู้ของการสร้างการมีส่วนร่วม  
อย่างเป็นระบบแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกัน   
 Entice   ขั้นตอนการเชิญชวน การสร้างสนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม 
 Engage  ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติ  
 Empower  ขัน้ตอนการสรา้งเสรมิความแข็งเกรง่ใหก้บัผูล้งมอืปฎบิตัใิหส้ามารถแกป้ญัหา   สงัคม
   ผ่านกลไกนั้นได้อย่างยั่งยืน  
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 นอกจากนีย้งัมตีวัอยา่งของเครือ่งมอืการลงทนุเพือ่สรา้งผลกระทบเพ่ือสงัคม (Impact Investment)  
ที่บริษัท ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน โดยผ่านความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อคนไทยกับภาคตลาดทุนและตลาดการเงิน 
จัดต้ังกองทุนธรรมาภิบาลไทย  กองทุนท่ีมุ่งสร้างค่านิยมในการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบธรรมภิบาลของบริษัทไทย 
โดยกองทุนเหล่านี้จะเลือกลงทุนเฉพาะในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีคุณสมบัติ
การกำากับกิจการที่ดี กองทุนนี้นับเป็นแบบอย่างของความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อลงมือทำาและคาดหวัง
ผลลัพทธ์ขยายใหญ่ท่ีสร้างคุณค่าต่อสังคม โดยสถาบันในความร่วมมือน้ีประกอบด้วย “สภาธุรกิจตลาด ทุนไทย” 
และ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน” 11 องค์กรจาก 22 บริษัทในอุตสาหกรรมกองทุนรวม  ซ่ึงมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
(NAV) ภายใต้การบริหารรวมกันมากถึง 90% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมท้ังอุตสาหกรรม ร่วมกับ มูลนิธิเพ่ือคนไทย 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และบริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำากัด 

 และอีกหนึ่งโครงการที่เป็นตัวอย่างของความร่วมมือในการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย  
ท่ีบรษิทัฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุผา่นการดำาเนนิงานของมลูนธิเิพือ่คนไทยคอื คอื โครงการรอ้ยพลงัเดก็และเยาวชน
ตอ่ตา้นคอรร์ปัช่นั โครงการทีมุ่ง่พฒันาใหเ้ยาวชนของชาตเิปน็ “พลเมอืงทีป่ฏเิสธ และไมเ่พกิเฉยตอ่การทจุรติ” 
พร้อมกับเป็น “ผู้ลงมือทำา” ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งการปลูกฝัง  ป้องกัน  เปิดโปง และร่วมกันยก
ระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลให้กับประเทศไทย โดยเป็นการทำางานร่วมกันขององค์กรตัวกลางผู้พัฒนา
เดก็ และเยาวชน องคก์รวชิาการ องคก์รผูผ้ลติเครือ่งมอืหรือกลไกความรว่มมอืท่ีเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายจำานวน
หลักล้านคน รวมทั้ง องค์กรภาคีที่เข้าถึงกลุ่มเด็ก และเยาวชนในระบบการศึกษา  

 ทัง้หมดนีเ้ปน็เพยีงตวัอยา่ง “กลไกการบรหิารจดัการและกลไกการสรา้งการมีสว่นรว่ม” ท่ีบริษทั และ
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้พัฒนาขึ้น และเราจะยังคงทำางานอย่างต่อเนื่องในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมตาม
แนวปรัชญาของกลุ่มบริษัทต่อไปอย่างไม่หยุดย้ัง และหวังว่าองค์กรความรู้น้ีจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ใน 
การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ และการทำางานเพื่อสร้างความยั่งยืนในสังคมต่อไป
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การประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำากัด (มหาชน) มีความมุ่งม่ันในการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช้
ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โครงสร้าง และความจำาเป็นขององค์กร ส่งผลให้บริษัทได้รับ
การประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินการกำากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ ระดับดีมากคือ ระดับ 4 ดาว เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 
6 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2560 ซึ่งระดับคะแนนที่บริษัทได้รับจัดอยู่ใน “Top Quartile” อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มี Market 
Capitalization ต่ำากว่า 1,000 ล้านบาท

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี

 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) มีพันธกิจเป็นแกนนำาในการคุ้มครองปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นใน 
หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และผลักดันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มีการพัฒนาการเพื่อการเติบโต และดำารง
สถานภาพทีย่ั่งยนืภายใตก้ารกำากบัดแูลกจิการทีดี่ รวมทัง้การรกัษาสทิธอินัชอบธรรมของผูถ้อืหุน้ โดยสมาคม
ได้ดำาเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 วัตถุประสงค์
หลักเพื่อเพิ่ม และรักษาประสิทธิภาพในการดำาเนิน การจัดการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อม 
ทั้งรายละเอียดประกอบการจัดการด้านต่างๆ ในวันประชุม ระหว่างประชุม และการจัดทำารายงานการประชุม 
ตลอดจนการกระตุ้นโดยให้คำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ซ่ึงท่ีผ่านมา ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 
บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560
 
 บรษิทัตระหนกัถึงการคำานงึถึงสทิธอินัชอบธรรม และความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่ ตลอดจน
ความต้ังใจท่ีจะให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการดูแลบริษัทอย่างแท้จริง และการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ ส่งผลให้
บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” โดยสมาคม 
สง่เสรมิผูล้งทนุไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียน และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
ซึ่งได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2560

การประเมิน ESG

 บริษัทได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ในการจัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยืน 
รองรับความต้องการนักลงทุนที่ให้น้ำาหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance :ESG) ติดอันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดนเด่น 
ในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) โดยประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำานวน 567 บริษัท อ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูลตาม
แหล่งและชว่งเวลาทีบ่ริษัทเผยแพรไ่วต้อ่สาธารณะในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจำาป ี(แบบ 56-1) ตามประกาศ 
คณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงนิ และผลการดำาเนินงานของบริษทัทีอ่อกหลักทรพัย ์รวมทัง้ในรายงานประจำาป ีรายงานความย่ังยนื 
และข้อมูลการดำาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนที่บริษัทเปิดเผยจาก 6 แหล่งข้อมูล

ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
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GRI CONTENT INDEX

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.

G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

Strategy and Analysis
G4-1 Statement from the most senior decision-maker 

of the 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

SD 2 สารจากคณะกรรมการ

G4-2 Description of key impacts, risks, and opportunities SD 4 สารจากคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

Organizational Profile
G4-3 Name of the organization SD 5 โครงสร้างการถือหุ้น

G4-4 Primary brands, products, and services SD 5,  
SD11-13

ธุรกิจพรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์

G4-5 Location of the organization’s headquarters
G4-6 Number of countries where the organization 

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

Not applicable

G4-7 Nature of ownership and legal form SD 5, AR 3,
56-1 (1)

นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

 SD 5,
AR 8- AR 12
56-1 (6-9)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

G4-9 Scale of reporting organization AR 97 -AR 100
56-1(84-92)

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

G4-10 Total number of employees AR 35, 
56-1 (37), 

SD 21

จำานวนพนักงาน

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

SD 21- SD 24 การดำาเนินงานด้านพนักงานมั่นคง

G4-12 Description of the organization's supply chain SD 8 - SD 16 ธุรกิจพรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์

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

AR 8 – AR 12,
56-1 (5-9),

SD 1

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

SD 34- SD 45 หลักการ และกลไกการพัฒนาความ
ยั่งยืนเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

Commitments to External Initiatives
G4-15 List of externally developed economic, environ-

mental and social charters, principles, or other 
initiatives to which the organization subscribes 
or which it endorses

SD 34 หลักการ และกลไกการพัฒนาความ
ยั่งยืนเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

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

SD 15 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต

Identified Material Aspects and Boundaries
G4-17 Operational Structure of the organization SD 5 โครงสร้างการถือหุ้น

G4-18 Details on report content and aspect boundaries SD 4 เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาความยั่งยืน

G4-19 All material Aspects identified in the process for 
defining report content

SD 4- SD 8 เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาความยั่งยืน

G4-20 Aspect Boundary within the organization SD 21 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

G4-21 Aspect Boundary outside the organization 27-29 คณะทำางานคุณค่าหลัก

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

-

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

SD 4 เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Stakeholder Engagement8
G4-24 List of stakeholder groups engaged by the 

organizat8-9ion
-

G4-25 Basis for identification and selection of stake-
holders with whom to engage

SD 8 การตอบสนองต่อการคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสีย

G4-26 Organization's approach to stakeholder en-
gagement, including frequency of engagement 
by type and by stakeholder group, and an indi-
cation of whether any of the engagement was 
undertaken specifically as part of the report 
preparation process

SD 37- SD 41 การกำากับดูแลกิจการ

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

SD 27 คณะทำางานคุณค่าหลัก

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

SD 4 เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

G4-29 Date of most recent previous report (if any) SD 4 เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

Report Profile
G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) SD 4 เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

G4-32 GRI Content Index 47-56 หลักการและกลไกการพัฒนาอย่างย่ังยืน

G4-33 Policy and current practices with regard to 
seeking external assurance for the report

การกำากับดูแลกิจการ,
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ,
การกำากับดูแลกิจการ

G4-34 Governance structure of the organization,  
including committees of the highest governance 
body. Identify any committees responsible for 
decision-making on economic, environmental 
and social impacts

AR 52 – 89
56-1 (36 -65)

G4-35 Process for delegating authority for economic, 
environmental and social topics from the highest 
governance body to senior executives and other 
employees

SD 50 - SD 53

G4-36 Details on whether the organization has appointed 
an 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 highest governance body on economic, 
environmental and social topics

G4-38 Composition of the highest governance body 
and its committees by: -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 is also an executive officer 
(and, if so, his or her function within the organization’s 
management and the reasons for this arrangement)

AR 25, 
56-1 (24),

SD 24

โครงสร้างการจัดการ

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

AR 77 - AR 80,
56-1 (66-68),

SD 50 – SD 62

การสรรหา 
และการแต่งตั้งกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูง
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G4-41 Processes for the highest governance body 
to ensure conflicts of interest are avoided and 
managed

AR 66 – AR 69,
56-1 (24)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

G4-42 Highest governance body's role in setting  
purpose, values, and strategy

AR 66 – AR 69,
56-1 (24)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

G4-43 Highest governance body's competencies AR 25,
56-1 (24)

โครงสร้างการบริหารจัดการ

G4-44 Highest governance body's performance evaluation AR 25, 
AR 71 - AR 72,

56-1 (24),
56-1 (54)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

G4-45 Highest governance body’s role in the identification 
and 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

SD 50 – SD 54 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

G4-46 Highest governance body’s role in reviewing 
the effectiveness of the organization’s risk 
management processes for economic,  
environmental and social topics

AR 13 – AR 19,
56-1 (10-15)

ปัจจัยความเสี่ยง

G4-47 Frequency of the highest governance body’s 
review of economic, environmental and social 
impacts, risks, and opportunities

SD 50 - 51 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

G4-48 Highest committee or position that formally 
reviews and approves the organization’s  
sustainability report and ensures that all  
material Aspects are covered

SD 4 เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

G4-49 Process for communicating critical concerns to 
the highest governance body

G4-50 Nature and total number of critical concerns 
that were communicated to the highest  
governance body and the mechanism(s) used 
to address and resolve them

G4-51 Remuneration policies for the highest governance 
body and senior executives for the following 
types of remuneration

AR 32 – AR 34,
AR 72

ค่าตอบแทนG4-52 Process for determining remuneration SD 2, SD 6, 
SD 15

G4-53 Details on how stakeholders’ views are sought 
and taken into account regarding remuneration, 
including the results of votes on remuneration 
policies and proposals, if applicable
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G4-54 Ratio of the annual total compensation for the 
organization's highest-paid individual in each 
country of significant operations to the median 
annual total compensation for all employees 
(excluding the highest-paid individual) in the 
same country

-

G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

G4-55 Ratio of percentage increase in annual total 
compensation for the organization’s high-
est-paid individual in each country of signif-
icant operations to the median percentage 
increase in annual total compensation for all 
employees (excluding the highest-paid individ-
ual) in the same country

SD 2, SD 6, 
SD 15

สารจากคณะกรรมการ
การพัฒนาเพื่อความสำาเร็จร่วมกัน
อย่างยั่งยืน
การต่อต่านทุจริตคอร์รัปชั่น

Ethics and Integrity
G4-56 Description of the organization’s values, princi-

ples, standards and norms of behavior such as 
codes of conduct and codes of ethics

SD 2, SD 6, 
SD 15

สารจากคณะกรรการ การพัฒนาเพื่อ
ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน 
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

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

AR 82 – AR 83,
56-1 (65)

นโนบายการแจ้งเบาะแส 
การกระทำาความผิด
และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

G4-58 Internal and external mechanisms for reporting 
concerns about unethical or unlawful behavior, 
and matters related to organizational integrity, 
such as escalation through line management, 
whistleblowing mechanisms or hotlines

Disclosures on Management Approach
G4-DMA Disclosure on Management Approach - N/A

Category: Economic
G4-DMA Disclosure on Management Approach - N/A

Aspect: Economic Performance
G4-DMA Disclosure on Management Approach - N/A

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed AR 82 – AR 83
56-1 (84-92)

ฐานะการเงิน และผลการดำาเนินการ

G4-EC2 Financial implications and other risks and op-
portunities for the organization's activities due 
to climate change

SD 10 – SD 15 ปัจจัยความเสี่ยง

G4-EC3 Coverage of the organization's defined benefit 
plan obligations

SD 34 นโยบายค่าตอบแทน

G4-EC4 Financial assistance received from government SD 84 – SD 92 ฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงาน

Aspect: Market Presence
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G4-DMA Labor practices and decent work 56-1 (44-46) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

- N/A

G4-EC6 Proportion of senior management hired from 
the local community at significant locations of 
operation

Not Applicable

G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

Aspect: Indirect Economic Impacts
G4-EC7 Development and impact of infrastructure  

investments and services supported
Not Applicable

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including 
the extent of impacts

Not Applicable

Aspect: Procurement Practices
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at 

significant locations of operation
Category: Environmental

G4-DMA Disclosure on Management Approach
Aspect: Materials

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

input materials
Aspect: Energy

G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN3 Energy consumption within the organization
G4-EN4 Energy consumption outside of the organization
G4-EN5 Energy intensity ratio for the organization
G4-EN6 Reduction of energy consumption SD 18 – SD 19 ผลจากการดำาเนินงานเพื่อประโยชน์ร่วม

กันด้านสิ่งแวดล้อม
สังคมG4-EN7 Reductions in energy requirements of products 

and services
SD 18 – SD 19

Aspect: Water
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN8 Total water withdrawal by source -

G4-EN9 Water sources significantly affected by  
withdrawal of water

SD 18 – SD 19 ผลจากการดำาเนินงานเพื่อประโยชน์ร่วม
กันด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม
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G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled 
and reused

-

Aspect: Biodiversity
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or 

adjacent to, protected areas of high biodiversi-
ty value outside protected areas

Not Applicable

G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

Aspect: Biodiversity
G4-EN12 Description of significant impacts of activities, 

products, and services on biodiversity in pro-
tected areas and areas of high biodiversity 
value outside protected areas

Not Applicable

G4-EN13 Habitats protected or restored Not Applicable

G4-EN14 Total number of IUCN Red List species and 
national conservation list species with habitats 
in areas affected by operations, by level of 
extinction risk

Not Applicable

Aspect: Emissions
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) Not Applicable

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

Not Applicable

G4-EN17 Other indirect Greenhouse Gas (GHG) emissions 
(Scope 3)

Not Applicable

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity Not Applicable

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions Not Applicable

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) Not Applicable

G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions Not Applicable

Aspect: Effluents and Waste
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN22 Total water discharge by quality and destination Not Applicable

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal 
method

Not Applicable

G4-EN24 Total number and volume of significant spills Not Applicable
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G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or 
treated waste deemed hazardous under the 
terms of the Basel Convention Annex I, II, III, 
and VIII, and percentage of transported waste 
shipped internationally

Not Applicable

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversi-
ty value of water bodies and related habitats 
significantly affected by the organization's 
discharges of water and runoff

Not Applicable

Aspect: Products and Services
G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

Aspect: Products and Services
G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental 

impacts of products and services
Not Applicable

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging 
materials that are reclaimed by category

Not Applicable

Aspect: Compliance
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN29 Monetary value of significant fines and total  

number of non-monetary sanctions for 
non-compliance with environmental laws and 
regulations

Not Applicable

Aspect: Transport
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting 

products and other goods and materials used 
for the organization's operations, and  
transporting members of the workforce

Not Applicable

Aspect: Overall
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN31 Total environmental protection expenditures 

and investments by type
Not Applicable

Aspect: Supplier Environmental Assessment
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN32 Percentage of new suppliers that were 

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

-

Aspect: Environmental Grievance Mechanisms
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-EN34 Number of grievances about environmental 

impacts filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms

-

Category: Social
G4-DMA Disclosure on Management Approach

G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

Labor Practices and Decent Work
Aspect: Employment

G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-LA1 Total number and rates of new employee hires 

and employee turnover by age group, gender, 
and region

-

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

-

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

-

Aspect: Labor / Management Relations
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational 

changes, including whether these are specified 
in collective agreements

-

Aspect: Occupational Health and Safety
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-LA5 Percentage of total workforce represented in 

formal joint management-worker health and 
safety committees that help monitor and advise 
on occupational health and safety programs

-

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational 
diseases, lost days, absenteeism, and total 
number of work-related fatalities by region and 
gender

Not Applicable

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of 
diseases related to their occupation

Not Applicable
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G4-LA8 Health and safety topics covered in formal 
agreements with trade unions

Not Applicable

Aspect: Training and Education
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-LA9 Average hours of training per year per employee, 

by gender, and by employee category
AR 35 - AR. 38,
56-1 (34 -36)

การอบรมพัฒนาพนักงาน

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong 
learning that support the continued employa-
bility of employees and assist them in manag-
ing career endings

G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

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

-

Aspect: Diversity and Equal Opportunity
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown 

of employees per employee category according 
to gender, age group, minority group membership, 
and other indicators of diversity

56-1 (44) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

Aspect: Equal Remuneration for Women and Men
G4-DMA Disclosure on Management Approach SD 44 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women 
to men by employee category, by significant 
locations of operation

SD 44 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

Aspect: Supplier Assessment for Labor Practices
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-LA14 Percentage of new suppliers that were 

screened using labor practices criteria
Not Applicable

G4-LA15 Significant actual and potential negative  
impacts for labor practices in the supply chain 
and actions taken

Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms
G4-DMA Disclosure on Management Approach SD 24 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

และการเคารพสิทธิมนุษยชน

G4-LA16 Number of grievances about Labor practices 
filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

Human Rights
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Aspect: Investment
G4-DMA Disclosure on Management Approach -

G4-HR1 Total number and percentage of significant 
investment agreements and contracts that  
include human rights clauses or that have  
underwent human rights screening

-

G4-HR2 Total hours of employee training on human 
rights policies or procedures concerning  
aspects of human rights that are relevant to 
operations, including the percentage of  
employees trained

-

G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

Aspect: Non-Discrimination
G4-DMA Disclosure on Management Approach - None

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and 
corrective actions taken

- None

Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining
G4-DMA Disclosure on Management Approach - None

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which 
the right to exercise freedom of association 
and collective bargaining may be violated or at 
significant risk, and measures taken to support 
these rights

- None

Aspect: Child Labor
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-HR5 Operations and suppliers identified as having 

significant risk for incidents of child labor, and 
measures taken to contribute to the effective 
abolition of child labor

นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Website)

Aspect: Forced and Compulsory Labor
G4-DMA Disclosure on Management Approach นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Website)

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

นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Website)

Aspect: Security Practices
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the 

organization's human rights policies or  
procedures that are relevant to operations

Not Applicable
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Aspect: Supplier Human Rights Assessment
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-HR10 Percentage of new suppliers that were 

screened using human rights criteria
-

G4-HR11 Significant actual and potential negative human 
rights impacts in the supply chain and actions 
taken

-

Aspect: Human Rights Grievance Mechanisms
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-HR12 Number of grievances about human rights 

impacts filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms

-

Society
Aspect: Local Communities

G4-DMA Disclosure on Management Approach SD 34 – SD 45 หลักการและกลไกการพัฒนาความ
ยั่งยืนเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

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

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

Not Applicable

Aspect: Anti-Corruption
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-SO3 Total number and percentage and of operations 

assessed for risks related to corruption and the 
significant risks identified

SD 15 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

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

SD 15 การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น(ปัจจัย
ความเสียงจากปัญหาการทุจริต และ
คอรับชั่น

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken

G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

Aspect: Indigenous Rights
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-HR8 Total number of incidents of violations involving 

rights of indigenous people and actions taken
Not Applicable

Aspect: Assessment
G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-HR9 Total number and percentage of operations 

that have been subject to human rights reviews 
or impact assessments

Not Applicable
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G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

Aspect: Public Policy
G4-DMA Disclosure on Management Approach นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Website)

G4-SO6 Total value of political contributions by country 
and recipient/beneficiary

-

Aspect: Anti-Competitive Behavior
G4-DMA Disclosure on Management Approach นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย-คู่

แข่ง

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive 
behavior, anti-trust, and monopoly practices 
and their outcomes

-

Aspect: Compliance
G4-DMA Disclosure on Management Approach Not Applicable

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total  
number of non-monetary sanctions for 
non-compliance with laws and regulations

Not Applicable

Aspect: Supplier Assessment for Impacts on Society
G4-DMA Disclosure on Management Approach Not Applicable

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were 
screened using criteria for impacts on society

Not Applicable

G4-SO10 Significant actual and potential negative  
impacts on society in the supply chain and 
actions taken

Aspect: Grievance Mechanisms for Impacts on Society
G4-DMA Disclosure on Management Approach นโยบายกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ WEBSITE

G4-SO11 Number of grievances about impacts on society 
filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms

Product Responsibility
Aspect: Customer Health and Safety

G4-DMA Disclosure on Management Approach
G4-PR1 Percentage of significant product and service cat-

egories for which health and safety impacts are 
assessed for improvement

SD 11 - SD 14,
 SD 18 - SD 19,
SD 21 - SD 23

การดำาเนินงานด้านธุรกิจก้าวหน้า การ
ดำาเนินงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันด้าน
ธุรกิจ พนักงาน สังคม

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance 
with regulations and voluntary codes concerning 
product and service information and labeling, 
by type of outcomes

SD 18 – SD 19, 
SD 21 – SD 23

การดำาเนินงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันด้าน
ธุรกิจ พนักงาน สังคม

Aspect: Marketing Communications
G4-DMA Disclosure on Management Approach นโยบายกลุ่มบริษัท พรีเมียร์ WEBSITE
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G4 
Indicator

Descriptions Page Remark

Aspect: Marketing Communications
G4-PR3 Type of product and service information re-

quired by the organization’s procedures for 
product and service information and labeling, 
and percentage of significant product and 
service categories subject to such information 
requirements

SD 18 – SD 19, 
SD 21 – SD 23

การดำาเนินงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันด้าน
ธุรกิจ พนักงาน สังคม

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

SD 18 – SD 
19, 

SD 21- SD 23

การดำาเนินงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันด้าน
ธุรกิจ พนักงาน
สังคม

G4-PR5 Results of surveys measuring customer  
satisfaction

Aspect: Marketing Communications
G4-DMA Disclosure on Management Approach นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Website)

G4-PR6 Sale of banned or disputed products
G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance 

with regulations and voluntary codes 
 concerning marketing communications, 
 including advertising, promotions, and  
sponsorship, by type of outcomes

Aspect: Customer Privacy
G4-DMA Disclosure on Management Approach นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Website)

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

-

Aspect: Compliance
G4-DMA Disclosure on Management Approach นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Website)

G4-PR9 Monetary value of significant fines for 
non-compliance with laws and regulations  
concerning the provision and use of products 
and services

-








