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บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นองค์กรหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ดำ�เนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยการนำ�คุณค่าหลัก
(Core Value) 5 ประการ ของการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ยึดถือ
ปฏิบัติเสมอมา มุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างความสมดุล
ให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม อันนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำ�การทำ�ธุรกิจที่ประสบความสำ�เร็จ
ในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน
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ธุรกิจ

พนักงาน

สังคม

ดีสำ�หรับองค์กร
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า
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ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล
นำ�เสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม
ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ
ดำ�เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
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เป็ น บริ ษั ท ไทยที่ มุ่ ง มั่ น ในการเป็ น ผู้ นำ � ด้ า นธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ค รบวงจรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี
คุณภาพ และมุ่งสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
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พร้ อ มบริ ก ารเสริ ม เต็ ม รู ป แบบ ควบคู่ กั บ การนำ � เสนอนวั ต กรรมการคมนาคม เพื่ อ สร้ า งประโยชน์
ให้กับลูกค้าและสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน
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สาส์นจากประธานคณะกรรมการ

l

ความยั่งยืน เป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในการพัฒนา
ขีดความสามารถในการให้บริการที่เป็นประโยชน์กับสังคม การพัฒนากระบวนการการท�ำงานอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ ไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริม
ผลักดัน พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�ำงานอันเป็นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมูลค่าต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรของบริษัท ชุมชน และสังคมส่วนรวมให้ ได้ประโยชน์
ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
บริษัทและบริษัทย่อย มีคุณค่าหลักขององค์กรที่ส�ำคัญ คือ “ความส�ำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of
Success) ของธุรกิจ พนักงาน และสังคม เพราะบริษัทเชื่อว่า ความยั่งยืนร่วมกัน เป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการอยู่รอดของธุรกิจ และสังคม ใน
ทุกขบวนการของการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน เน้นการมีส่วนร่วม ไม่ว่า
จะเป็นการร่วมลงแรงลงขัน หรือ ลงสมอง ล้วนเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญมากกว่าเงินทุนที่ได้ระดมมาเพื่อการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่เป็นอยู่ ทั้งยังได้น�ำทรัพยากร บุคคลากรในหน่วยงานสนับสนุนของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ระดมเงินทุน และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
มาแบ่งปัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ขยายวงให้กว้างขึ้น สร้างกลไกให้คนทั่วไปเข้าถึงได้มากขึ้น เกิดการท�ำซ�้ำ
เพื่อการสร้างสรรค์ และผลลัพธ์ที่ ได้คือ การสร้างพันธสังคมที่ใหญ่ขึ้น เกิดความร่วมมือ ช่วยกันท�ำ ลงมือท�ำ และแน่นอนย่อมเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
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03

เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์
คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย จดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 8 ตุลาคม 2536 ทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนหรือ Holding Company โดยลงทุนในธุรกิจบริการให้เช่า
รถยนต์ ให้บริการพนักงานขับรถที่มีคุณภาพและบริการเสริมอื่นๆ ธุรกิจด้านการเป็นที่ปรึกษาและตัวแทนประกันภัย ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคง
มุ่งการสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆพร้อมพนักงานขับรถและบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทด�ำเนินการ
ผ่านทางบริษัทย่อยคือ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด ทั้งนี้ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ
การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งบริการในมิติใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จำ�กัด

100%

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น
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บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำ�กัด

100%

บริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จำ�กัด

99.99%

บริษัท พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส จำ�กัด

99.94%

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

รายงานความยัง่ ยืนฉบับนีจ้ ดั ท�ำขึน้ เป็นครัง้ แรกแยกเล่มจากรายงานประจ�ำปี มุง่ เน้นการให้ขอ้ มูลทีเ่ ชือ่ ถือได้และมีคณ
ุ ภาพเกีย่ วกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทในปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ส�ำหรับข้อมูลทางด้านการเงินได้เปิดเผยในรายงานทางการเงิน และข้อมูล
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการได้เปิดเผยในรายงานประจ�ำปี

ขอบเขตรายงาน

พิจารณาจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย โดยเฉพาะธุรกิจด้านบริการเช่ารถยนต์
ของบริษัทย่อยคือ บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด เป็นหลัก และธุรกิจด้านประกันวินาศภัยของบริษัท พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จ�ำกัด โดยการ
ใช้กรอบการรายงานด้านความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI : G3.1 เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ได้น�ำความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้ด้วย

ข้อจ�ำกัดของการรายงาน

บริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจในการให้บริการเช่ารถยนต์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือรถยนต์ที่ให้บริการซึ่งอยู่ในการใช้งานของลูกค้า
ตลอดอายุสัญญาเช่า และการซื้อรถยนต์ที่น�ำมาให้บริการนั้นได้ซื้อจากผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อที่ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัทจึง
ไม่สามารถเข้าไปควบคุมปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ชนิดของเชื้อเพลิง หรือผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ท�ำให้ ไม่สามารถน�ำมาวัดค่าได้
บริษัทและบริษัทย่อยเช่าอาคารส�ำนักงานเพื่อการด�ำเนินกิจการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของอาคารในการจัดให้มีไฟฟ้า น�้ำ ประปา ใช้ ในอาคาร
บริษัทจึงไม่สามารถค�ำนวณหรือวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้น�้ำ รวมถึงระบบการบ�ำบัด

ช่องทางการเผยแพร่

รายงานฉบั บ นี้ มุ ่ ง เน้ น ในการให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสม โดยจั ด ท�ำทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษในรู ป แบบ
สิ่ ง พิ ม พ์ แผ่ น ซี ดี ร วมทั้ ง เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทั้ ง นี้ สามารถดาวน์ โ หลดรายงานฉบั บ นี้ ไ ด้ จ ากเว็ บ ไซต์
www.pe.premier.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-3011569 แฟกซ์ : 02-7482063
อีเมล : teerapol.act@pe.premier.co.th

การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ถือเป็นพันธกิจที่ส�ำคัญข้อหนึ่ง ที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ถือหลักการส�ำคัญที่ว่า “ความส�ำเร็จร่วมกัน
อย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success) เพราะกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความเชื่อว่า “ความยั่งยืนร่วมกัน เป็นเงื่อนไขส�ำคัญของการ
อยู่รอดของธุรกิจและสังคม” ในทุกกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้ด�ำเนินการ จะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงแรง
ลงขัน หรือลงสมอง ล้วนเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญมากกว่าเงินทุนที่ได้ระดมมาเพื่อการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้มีการน�ำการบริหารการจัดการ ทีมผู้บริหารและพนักงาน ที่เป็นจิตอาสา เข้าร่วมท�ำงานเสมือนเป็นการท�ำงานในองค์กร
ด้วยเพราะร่วมปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ�ำทุกวัน นอกเหนือจากที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ยังได้รับเกียรติ จากกลุ่มบุคคลผู้มีความรู้ ความ
สามารถและศักยภาพ ในการเข้ามาเป็นกรรมการของมูลนิธิในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมาก และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ยังได้น�ำทรัพยากรทั้งบุคคลากรในหน่วยงานสนับสนุนขององค์กรระดมเงินทุน และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ มาแบ่งปัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

l

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีคุณค่าหลักขององค์กรที่ส�ำคัญ คือ ความส�ำเร็จร่วมกันของ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ทั้ง 3 องค์ประกอบ
ดังกล่าวนี้ถือเป็นพันธกิจขององค์กรในส่วนของธุรกิจ ทุกกระบวนการของการด�ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความตั้งใจในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่จะให้คู่ค้า ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพพร้อมคุณค่าที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อถือ ความไว้วางใจ ในการสร้างการ
บริหารงานที่มีการดูแลก�ำกับกิจการที่ดี และสร้างความโปร่งใส ให้กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน และในส่วนของพนักงาน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ได้ปลูกฝังและสร้างความเข้าใจในคุณค่าหลักขององค์กรให้เข้มแข็ง เสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานวินัย
ในการด�ำเนินธุรกิจ ใช้กลไกของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ ได้ความมั่นคงแก่พนักงานในระยะยาวและเกิดประโยชน์สูงสุด และ
สิ่งส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งของคุณค่าหลักของกลุ่มบรัษัทพรีเมียร์คือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์กับการท�ำงานพัฒนาความยั่งยืน “เพื่อสังคม”
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DIAGRAM FOR SOCIAL TRANFORMATION
PRIMIER GROUP OF COMPANIES
multipliers /
COLLABORATIVE PLATFORMS
PREMIER SOCIAL
INVESTMENT

Pankan/Taejai.com/Khonthai Monitor/
Growing Good/Food for Good/BKIND/
Social Lab Teach for Thailand

Finance/People/
Corporate Supports/
Network

SOCIAL IMPACT
Education
Environment
Active Citizenship
Corporate Citizenship
Anti-Corruption
Inequality
Sharing Society

ORGANIZATIONS
Yuvabadhana
Khonthai
Enlive

PARTNERSHIPS

l
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BKIND/Anti-Corruption Organization of Thailand/
Reform Now Network/Thai Health Promotion Foundation/
Growing Good/BBL Asset Management/
Change Fusion/Thaipublica/CPCS NIDA
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จากหลักการของการขับเคลื่อนการร่วมสร้างสังคมอย่างยั่งยืน มุ่งหวังผลลัพธ์ทางสังคมขนาดใหญ่ สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขยาย
ทรัพยากร อันได้แก่ เงินทุน การมีส่วนร่วมของคน และเครือข่าย สร้างความตื่นตัวของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และพลเมืองที่มีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวม (Active Citizenship and Active Corporate Citizenship) เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาสังคม ทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ทั้งทาง
ตรงและร่วมกับภาคีต่างๆ ที่เป็นองค์กรตัวกลาง โดยในแนวทางนี้ บริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินการตามแนวทางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ น�ำวิธีการ
เพิ่มและขยายวงให้กว้างขึ้นโดยวิธีการที่เราเรียกกันว่า “ตัวคูณ” เพื่อสร้างระบบนิเวศของคนที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม เป็นการสร้างกลไกเพื่อ
ระดมทรัพยากรให้มากขึ้น ผลลัพธ์คือ ท�ำให้คนในสังคมเกิดความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่น�ำไปท�ำต่อยอด เกิดการแบ่งปันกันในสังคม

มาตรฐานการให้บริการ

บริษัทค�ำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส�ำคัญ บริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ำงานอย่างเป็นขั้นตอนประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ (ตาม
ตารางด้านล่าง) มีซอฟท์แวร์การจัดการ (IRIMS) ที่ถูกออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะทั้งระบบบันทึกข้อมูลประวัติรถทุกคันนับตั้งแต่วันสั่งซื้อ ระหว่าง
การใช้งาน ประวัติการซ่อมบ�ำรุง ไปจนถึงวันหมดอายุสัญญาและปล่อยขายทอดตลาด มีระบบบัญชีที่ท�ำงานควบคู่กับ IRIMS มีระบบรายงาน
ข้อมูลทั้งทางสถิติและบัญชีเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การด�ำเนินการของบริษัท ระบบเหล่านี้จะช่วยให้การท�ำงานของทุกฝ่ายสอดคล้องประสานงาน
ซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบน�ำมาซึ่งการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด

บริษัทมีห่วงโซ่ธุรกิจตามผังด้านล่าง

น�ำเสนอการบริการ

เสนอราคา

ตรวจรับ

ตกลง/ทำ�สัญญา

จัดซื้อจากผู้ผลิต

การควบคุมคุณภาพงานบริการ
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพอย่างมือ
อาชีพ บริษัทมีหน่วยงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั ลูกค้าในมาตรฐานการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ รวมทัง้ มีการพัฒนา/
ปรับปรุง กระบวนการท�ำงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการก�ำหนด
กระบวนการที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินงานของบริษัท (Business Process Flow)
ก�ำหนดความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ จัดล�ำดับก่อนหลัง
พร้อมทัง้ การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีจ่ �ำเป็นเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า มีการด�ำเนิน
การตลอดจนการควบคุมกระบวนการเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิผล มีการ
จัดสรรทรัพยากรและข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุน และติดตามผลการด�ำเนิน
การในแต่ละกระบวนการ พร้อมทั้งการติดตาม ตรวจประเมินและวิเคราะห์
กระบวนการที่น�ำมาประยุกต์ ใช้เพื่อด�ำเนินการให้บรรลุตามแผนที่ก�ำหนดไว้

ลูกค้า

ส่งมอบ

บำ�รุงรักษา

ตรวจสอบ

กระบวนการให้บริการ
1.
2.
3.
		
4.
5.

ลูกค้า - แจ้งความจ�ำนงเข้ารับบริการบ�ำรุงรักษารถยนต์
บ�ำรุงรักษา - เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต
ตรวจสอบ - ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบคุณภาพ ISO 9001 จะท�ำการตรวจรับและทดสอบความพร้อม
ของรถยนต์ก่อนส่งมอบ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ที่สมบูรณ์เพื่อใช้งาน
ส่งมอบ - บริษัทจัดส่งมอบรถยนต์ที่ตรวจสอบแล้วให้ลูกค้า
ลูกค้า - ได้รับรถยนต์ที่สมบูรณ์พร้อมใช้

l

ส่งมอบ

ในการน�ำเสนอบริการ มีขั้นตอนในการด�ำเนินการดังนี้
1. ลูกค้า - สอบถามความต้องการของลูกค้า
2. เสนอราคา - โดยการน�ำเสนอราคาที่ได้จากผู้ผลิตที่ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกและได้รับการขึ้นทะเบียน รวมทั้งผ่าน
ขั้นตอนต่างๆ ตามระบบคุณภาพ ISO 9001 แล้ว
3. ตกลง/ท�ำสัญญา - เมื่อลูกค้าตกลงราคาแล้ว จากนั้น
จัดท�ำสัญญาให้ลูกค้าลงนาม
4. จัดซื้อ - ท�ำการจัดซื้อรถยนต์จากผู้ผลิตโดยตรงหรือ
ตัวแทนจ�ำหน่ายที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต
5. ตรวจรับ - ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและขั้นตอนต่างๆ
ของระบบคุณภาพ ISO 9001 จะท�ำการตรวจรับและทดสอบ
ความพร้อมของรถยนต์ก่อนส่งมอบ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้า
จะได้รับรถยนต์ที่สมบูรณ์เพื่อใช้งาน
6. ส่งมอบ - บริษทั จัดส่งมอบรถยนต์ทตี่ รวจสอบแล้วให้ลกู ค้า
7. ลูกค้า - ได้รับรถยนต์ที่สมบูรณ์พร้อมใช้
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เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการบริการ
บริษัทมีระบบปฏิบัติการ IRIMS (Integrated Rental Information Management System) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อน�ำมาใช้
ในการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจนครบสัญญา ทั้งประวัติการซ่อมบ�ำรุง อุบัติเหตุ การนัดหมาย โดยมีการเชื่อมโยงงานของ
ทุกฝ่ายเข้ามาในระบบเพื่อการบริหารจัดการที่ดี และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมา ผลส�ำรวจความพึงใจของลูกค้าเฉลี่ย 90%

การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ถือเป็นพันธกิจ
ที่ส�ำคัญข้อหนึ่ง ที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ถือหลักการส�ำคัญที่ว่า “ความส�ำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” ในทุกกิจกรรมที่บริษัทด�ำเนินการ ภายใต้ปรัชญา
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”

ธุรกิจ

พนักงาน

BUSINESS

ดีส�ำ หรับองค์กร
ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และคูค่ า้

Good for Organization,
Customers, Shareholders
and Business
Partners

ความสำ�เร็จ
ร่วมกัน
อย่างยั่งยืน

PEOPLE

ดีส�ำ หรับพวกเรา

Good for Our people

HARMONIOUS
ALIGNMENT OF SUCCESS

สังคม

SOCIETY

ดีส�ำ หรับสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
พร้อมสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนตามคุณค่าหลักของการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

การด�ำเนินงานตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม

l
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มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างมืออาชีพ

COMMITMENT TO THE BEST OF PROFESSIONAL SERVICE
ด้านธุรกิจ : สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกัน
ด้านพนักงาน : สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ด้านสังคม : สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การวิเคราะห์สารัตถภาพของรายงาน (Materiality Analysis)

ส�ำคัญมาก
ส�ำคัญ

ส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนร่วมกันของ ธุรกิจ พนักงานและสังคม ภายใต้การด�ำเนินงานที่มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการขับเคลื่อนผ่านทางวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรและการมีส่วนร่วมในการสร้างความสมดุลให้กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ซึ่งบริษัทได้จ�ำแนกกลุ่มและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ การส�ำรวจความเห็นผ่านโครงการ Premier Monitor ครั้งที่ 2
ซึ่งวิเคราะห์และจัดท�ำโดยบริษัท GFK Market Wise จ�ำกัด เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพและโอกาสต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารองค์กร
ที่พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะส�ำหรับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์เริ่มด�ำเนินการครั้งแรกในปี 2552 จากการพัฒนาวิสัยทัศน์และคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์แล้วเสร็จ และการเริ่มสื่อสารองค์กรผ่านกิจกรรม “WE ARE PREMIER” ในปี 2557 ข้อมูลโดยสรุปกับผู้มีส่วนได้เสียตามตาราง
ด้านล่าง ดังนี้

T
T
T

T
T

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

การจ้างงาน
การฝึกอบรมให้ความรู้

T

T
T
T

ส�ำคัญ

การต่อต้านทุจริต

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การดูแลพนักงาน
ความปลอดภัยในการท�ำงาน

ส�ำคัญมาก
ส�ำคัญต่อบริษัท

ผู้ถือหุ้น

กระบวนการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วม

T การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผลตอบแทนและการเติบโตของธุรกิจ T ด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทน
T ด�ำเนินกิจการส�ำเร็จตามเป้าหมาย		 ที่ดีและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง		 ประจ�ำปี 1 ครั้ง
หมายถึง
T ผลตอบแทนจากการลงทุน, 		 อย่างยั่งยืน
T รายงานประจ�ำปี
ผู้ลงทุน นักลงทุน
T การสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
T กิจกรรม นักลงทุนสัมพันธ์
นิติบุคคล 		 ข้อมูลที่เป็นจริงและโปร่งใส
T
T
สถาบันที่ลงทุน
ความมั่นคงของธุรกิจ
การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและ
				 ต่อเนื่อง
T การรายงานผลประกอบการและ
			
				 ความยั่งยืน
T

l

				
ผู้มีส่วนได้เสีย
การความคาดหวัง
การตอบสนอง
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ผู้มีส่วนได้เสีย
การความคาดหวัง
การตอบสนอง
พนักงาน

กระบวนการสื่อสาร
อย่างมีส่วนร่วม

T การบริหารจัดการผลตอบแทนและ
T กิจกรรม Town hall 2557
ค่าตอบแทน สวัสดิการ
T จัดแผนพัฒนาฝึกอบรม
หมายถึง ผู้บริหาร
ความก้าวหน้าในอาชีพ		 สวัสดิการที่พึงพอใจ
T ความภูมิใจในองค์กร
T พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความ		 พนักงาน
พนักงาน ลูกจ้าง
T การมีส่วนร่วม		 มั่นคง
T ผู้บริหารพบพนักงาน
T ความปลอดภัยในการท�ำงาน
T พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่าง		 ปีละ 4 ครั้ง
T การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้		 ต่อเนื่อง
T การประชุมฝ่ายบริหาร
T สร้างความผูกพันให้มีต่อองค์กร		 เดือนละ 1 ครั้ง
			
T พัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ท�ำงาน
T การประชุมย่อยรายสัปดาห์
			
T
T

ลูกค้า

T การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
T กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ราคาที่พึงพอใจ
T การอบรม/ทดสอบรถยนต์
คุณภาพการบริการที่ดี		 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
T ตรงเวลา	
T การพัฒนาด้านการบริการที่		 รุ่นใหม่ๆ
T การมีส่วนร่วมของลูกค้า		 ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว
T ความโปร่งใส
T
T

คู่ค้า

T การบริหารเครดิตและสร้างความ
T การเยี่ยมชมกิจการ
การช�ำระเงินตรงเวลาและครบถ้วน
T การทดสอบรถยนต์รุ่นใหม่ๆ
การท�ำธุรกิจโปร่งใส 		 เชื่อมั่นแก่คู่ค้า	
T มีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับคู่ค้า	
T การสื่อสารและด�ำเนินการต่อต้าน
T การเข้าเยี่ยมศูนย์บริการ
T กิจกรรมสร้างสัมพันธ์
				 การคอร์รัปชั่น
T การรักษาคู่ค้าให้มีการท�ำธุรกิจ		 ระหว่างคู่ค้า
			
				 ในระยะยาว
T
T

ชุมชน/สังคม

T

คู่แข่ง

T

หน่วยงานราชการ

T

T กิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างโอกาส
T จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย
ความปลอดภัยด้านสุขภาพและ
		 สิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจ, 		 ที่ยั่งยืน		 ร่วมกับบริษัท A.C.T.
T การสร้างความเชื่อมั่นแก่ชุมชน		 Bridgestone เพื่อ
		 ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ
		 ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน		 และสังคม		 ความปลอดภัยแก่ผู้ ใช้ถนน
T กิจกรรมตามประเพณี
					

l
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T การวิเคราะห์คู่แข่งด้วยความโปร่งใส
T ติดตามความเปลี่ยนแปลง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
T การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา		 โดยไม่ละเมิดสิทธิของคู่แข่ง		 ของคู่แข่ง
T สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อพัฒนา	
T เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกของ
			
				 ธุรกิจร่วมกัน		 สมาคมรถเช่า ปีละ 6 ครั้ง
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T การปฏิบัติตามกฎหมายและ
T ติดตามและทบทวนการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
T การเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม		 การให้ความร่วมมือ		 ด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
T การจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้		 กฎหมาย
			
T กิจกรรมหลักสูตรการอบรม
					
						 แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
						 ในแต่ละเรื่อง เช่นภาษีอากร
T การสรรหาบุคลากรจาก
					
						 กรมแรงงาน
T เปิดเผยผลการด�ำเนินงาน
					
						 ที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถ
						 ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ
						 บริษัท

l
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PREMIER BUSINESS
ด้านธุรกิจ
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า - ให้บริการอย่างมีคุณภาพ

บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยหนึ่งในธุรกิจหลัก ของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจ
ทางด้านให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ เพื่อการด�ำเนินงาน (Operating Lease) บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างมืออาชีพ และความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะการให้บริการรถโรงเรียน และรถ
รับส่งพนักงาน เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานจะสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้า บริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริง
ย่อมมากับการบริการที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้มีการก�ำหนดแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการพัฒนามาตรฐานบริการใน
ด้านต่างๆ การวิเคราะห์และน�ำเสนอเงื่อนไขการเช่าเพื่อให้รองรับกับธุรกิจของลูกค้า และวัตถุประสงค์ ในการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
ดังนี้
T มาตรฐานของยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยสูงสุด
T พนักงานขับรถ/กัปตันที่มีคุณภาพ
T ระบบตรวจสอบและติดตาม
T ระบบบริหารจัดการพร้อมนวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร

มาตรฐานของยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยสูงสุด

Entrance / Exit Light

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

l
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Amber Light
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First Aid Kit
(Front storage)

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

พนักงานขับรถ / กัปตันที่มีคุณภาพ
บริษัทยังมีการให้บริการพนักงานขับรถ/กัปตัน ดังนั้นบริษัทจึงให้ความส�ำคัญตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมท�ำงานกับบริษัท
โดยมีขั้นตอนในการสรรหา เพื่อน�ำเสนอการให้บริการ พร้อมส่งต่อผลการให้บริการที่เกินกว่ากฎหมายก�ำหนดส่งมอบต่อไปยังลูกค้าด้วยการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เป็นการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม ดังนี้
ธุรกิจให้บริการรถนักเรียนและรถรับส่งพนักงาน ซึ่งมีกว่า 40 คัน บริษัทค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านความปลอดภัยบน
ท้องถนน บริษัทจึงให้ความส�ำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก พนักงานขับรถ/กัปตัน และเจ้าหน้าที่ประจ�ำรถนักเรียน ต้องผ่านการตรวจ
รับรองประวัติอาชญากรรมจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและการตรวจสุขภาพก่อนเข้าท�ำงานจากโรงพยาบาลชั้นน�ำที่มีสัญญากับบริษัทเฉพาะ
โดยต้องผ่านรายการตรวจตามมาตรฐาน และโรคติดต่อร้ายแรงตามที่โรงเรียนก�ำหนด และเมื่อผ่านการคัดเลือกจะผ่านการอบรมระยะเวลา
ประมาณ 2 เดือนก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในหัวข้อต่างๆ เช่น การขับขี่ปลอดภัย กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การบริการประทับใจ ระเบียบการปฏิบัติงานประจ�ำวัน เป็นต้น ในการปฏิบัติงานประจ�ำวัน พนักงานที่ให้บริการจะได้รับการดูแลอย่าง
เข้มงวดในเรื่อง การแต่งกาย ความสะอาด ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน ตรวจวัดระดับความดันโลหิตและเฝ้าระวัง
ในกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติความดันโลหิตสูงจากการตรวจสุขภาพประจ�ำปี การสุ่มตรวจสารเสพติดในร่างกายเป็นประจ�ำ และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่
ขับขี่รถยนต์โดยจ�ำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.

ระบบตรวจสอบและติดตาม
T

มีระบบตรวจสอบและติดตาม GPS เพื่อให้ทราบพิกัดอย่างแม่นย�ำและควบคุมความเร็วในการขับขี่อย่างปลอดภัย

UPLIFT
SCHOOL BUS STANDARD
Brand new school bus standard in Thailand

Safety as top priority

1731 METROCARE Centre as
key contact channel for all

l

INNOVATION

HR recruitment & training
(qualified captain and monitor)
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Route planning and management
by innovative softwear

SERVICE

Marketing and communication opportunity
Special package for off school day
transportation service
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ระบบบริหารจัดการพร้อมนวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร
ระบบบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร ผ่านการใช้ Smart Card ในการขึ้น-ลง พร้อมรายงานเข้าไป
		 ยังศูนย์ Metrocare 1731
T

เมโทรแคร์
อีกหนึ่งช่องทางที่ให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ
สามารถให้รายละเอียดการเดินทาง
ได้ตลอดเวลา รวมถึงเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
ดังนั้น ผู้ใช้บริการทุกท่าน
สามารถวางแผนการเดินทางเพื่อ
“ความสะดวกของผู้ใช้บริการ”
“เราดีใจที่ได้บอกผู้โดยสารว่ารถอยู่ที่ไหน
และท�ำให้เขาไปถึงจุดหมายและไม่เสียเวลา
ในการรอนาน”
คุณอิสราพร อุปทะ
เจ้าหน้าที่เมโทรแคร์ เซ็นเตอร์

ผสมผสานความรู้ และความสามารถเพื่อร่วมคิด ร่วมสร้างงานบริการ

เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งบริการในมิติใหม่ๆ
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น บริษัทได้แบ่งประเภทของการให้บริการต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน

บริการของบริษัท
					

System and Value Chain

For Work

For Life
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PIL’s Business
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Long term
vehicle for
business

Shuttle
Service for
staffs

Mobility car
for new
business

Mobility car
for new
business

Shuttle bus
to department
store

School bus
for children

น�ำเสนอรถประเภทต่างๆ พร้อมคุณค่าเสริมที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทยานพาหนะ
T กลุ่มรถยนต์นั่งทั่วไปส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานองค์กร - ยานพาหนะที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจเช็คตามอายุการใช้งาน พร้อม
พนักงานขับรถมาตรฐานสูง สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก เช่น รถยนต์ ไฮบริด ช่วยลด
ปัญหามลภาวะจราจรและอากาศ
T กลุ่มรถเพื่อการขนส่งหรือการพาณิชย์ ในรูปแบบต่างๆ - ยานพาหนะพร้อมระบบการจัดการ การตรวจสอบ และการรายงานผล
เพื่อควบคุมต้นทุนการบริหารจัดการ พฤติกรรมผู้ ใช้งาน และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
T กลุ่มรถโรงเรียน - ยานพาหนะมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดส�ำหรับการเดินทางของนักเรียนในแต่ละวัน พร้อมนวัตกรรมระบบ
การจัดการเต็มรูปแบบ บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งกัปตันและมอนิเตอร์ ควบคุมและสื่อสารผ่าน 1731 เมโทรแคร์ เซ็นเตอร์
T กลุ่มรถโดยสารไม่ประจ�ำทางเพื่อการขนส่งผู้ โดยสารหรือพนักงานระหว่างจุดที่ก�ำหนด - การขนส่งผู้ โดยสารด้วยยานพาหนะ
ขนาดใหญ่ โดยออกแบบแผนปฏิบัติการ เส้นทาง จุดจอด เชื้อเพลิง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการไว้ล่วงหน้า ควบคุมยานพาหนะ
โดยกัปตันผู้ผ่านการฝึกอบรมและถือใบขับขี่ถูกต้องตามประเภทรถโดยสาร

ช่องทางการให้บริการ
บริษัทเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทที่หลากหลายมากขึ้น
T 1731 เมโทรแคร์ เซ็นเตอร์ - ศูนย์กลางการจัดการข้อมูลและประสานงานระหว่างภายใน และผู้ ใช้บริการของรถประเภทต่างๆ
โดยข้อมูลทั้งหมดที่ เมโทรแคร์ เซ็นเตอร์ จะถูกจัดเก็บ ประสาน และรายงานตามขั้นตอนการท�ำงานที่ก�ำหนดไว้ ปัจจุบันให้บริการกลุ่มบริการ ตั้งแต่
เวลา 05.30 - 22.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
T ซอฟแวร์การจัดการรถโรงเรียน - เป็นโปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับวางแผนรับ - ส่งนักเรียนในแต่ละวันโดยก�ำหนดให้ผู้ ใช้งาน
(โรงเรียน) เป็นผู้ระบุข้อมูลที่สะดวกต่อการใช้งานจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งมาฝ่ายปฏิบัติการเพื่อออกเป็นใบงานส�ำหรับการท�ำงานในแต่ละวัน
T ซอฟแวร์การจัดการการขนส่ง - เป็นโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่มีลักษณะคล้ายการจัดการรถโรงเรียน แตกต่างในรายละเอียดการ
ก�ำหนดจุดหมายต่างๆ ซึ่งผู้ ใช้งานสามารถก�ำหนดได้เองโดยใช้ละติจูด ลองติจูดเป็นตัวก�ำหนด จากนั้นระบบจะประมวลผลออกมาเป็นใบงานที่มี
ข้อมูลเส้นทาง ก�ำหนดการเวลา และรายละเอียดส�ำหรับงานนั้นๆ เพื่อการปฏบัติงานต่อไป
T แหล่งข้อมูลจราจร - ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น กองบังคับการต�ำรวจจราจร ในการหาข้อมูลจราจร
เพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ข้อมูลออนไลน์จาก Google และอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลการจราจรสนับสนุน

ร่วมกับบริษัท บริดจสโตน เอซีที (ประเทศไทย) จ�ำกัด (A.C.T.) ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่ง
ทางบก จัดอบรมหลักสูตร “การบ�ำรุงรักษารถยนต์และการขับขีอ่ ย่าง
ปลอดภัย” ให้กับลูกค้าของบริษัทในภาคตะวันออก เป็นกิจกรรม
ต่อเนื่องซึ่งจัดเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งรถยนต์ของบริษัทกว่า 90% ใช้
ยาง Bridgestone และเข้ า รั บ บริ ก ารเปลี่ ย นยางที่ ศู น ย์ บ ริ ก าร
Bridgestone A.C.T. ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด วัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างจิตส�ำนึกในการขับขี่ การใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งเป็น
การเพิ่มทักษะการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัยรวมถึงเพิ่มพูน
ความรู้ กฎจราจรและมารยาทในการใช้รถใช้ถนน กิจกรรมการ
อบรมดั ง กล่ า วช่ ว ยให้ ผู ้ ใ ช้ ร ถเข้ า ใจวิ ธี ก ารดู แ ลรั ก ษารถยนต์
เบื้องต้น ซึ่งเป็นผลดีกับบริษัทในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
กับเครื่องยนต์อันเนื่องมาจากการขาดการดูแลเอาใจใส่จากสถิติ
ไม่พบว่าเกิดความเสียหายกับรถยนต์จากการขาดการดูแลและ
บ�ำรุงรักษารถยนต์

l
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15

T

ร่วมกับทางบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรม
ให้ความรู้และทดลองขับรถยนต์ Honda
Accord Hybrid ใหม่ที่เปิดตัวไปเมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
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บริษัท บีควิก จ�ำกัด (B-Quik) ซึ่งเป็นผู้จ�ำหน่ายยางรถยนต์ ได้จัดกิจกรรมทดสอบ
ยางรุ่นต่างๆ “Test Drive Experience & Tyre Expo Year 2014 in Kaoyai”
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงการ
ใช้ยางของรถยนต์รุ่นต่างๆ และมั่นใจในการขับขี่อย่างปลอดภัย

New
BRANDING
Launch

T

จัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า วันที่ 15 ตุลาคม 2557 โดยใช้ชื่อ
กิจกรรม “RATE ME” เป็นการปรับภาพลักษณ์องค์กร เพื่อ
พัฒนามาตรฐานการให้บริการ สร้างการรับรู้ ให้กับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารทาง
การตลาดในรูปแบบต่างๆ และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถใช้
เทคโนโลยีใหม่ของ Smart Phone ในการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ ด้วยการใช้ QR Code โดยข้อมูลที่ได้จะถูกน�ำไป
ประมวลผลเพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการ และประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานภายในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและปรับปรุง
มาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้นและเป็นการขยายโอกาสให้การ
สนับสนุนด้านการตลาด

ในปี 2557 บริษัทได้เพิ่มศูนย์บริการใหม่ที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ผลิตจ�ำนวน 26 ศูนย์ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อช่วยอ�ำนวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าในการเข้ารับบริการ

l

T
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New
SERVICE
STANDARD
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การแข่งขันที่เป็นธรรม

ด�ำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่าย
ผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ ไขปัญหาให้รวดเร็วเเละเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัท
ได้จัดท�ำคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
T เปิด เผยข้อมูลเกี่ยวกับ สิ นค้า และบริ การอย่า งครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จ จริง รวมทั้งการให้ข้อ มูลข่า วสารที่ถูกต้อง
เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และคู่ค้า
T แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท�ำลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวร้ายหรือกระท�ำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
T เปิดโอกาสให้ผู้ขายทุกรายที่มีสินค้าและบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทก�ำหนด มีสิทธิในการน�ำเสนอราคาสินค้าและบริการอย่าง
โปร่งใสและได้มีการเพิ่มจ�ำนวนผู้ขายให้หลากหลายมากขึ้น เห็นได้จากการเพิ่มตัวแทนจ�ำหน่ายจ�ำนวน 6 ราย
T ในการคัดเลือกผู้ขาย ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และก�ำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขที่แจ้งให้ผู้ขายทราบแล้ว ไม่กระท�ำการในลักษณะล�ำเอียงให้กับผู้ ใดหรือฝ่ายใด
T
T

การด�ำเนินกิจกรรมถือหลักคุณธรรม
T ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยก�ำหนดไว้
ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เรื่องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
T ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระท�ำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบของการเป็น
ธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงก�ำหนดนโยบาย “การ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” และประกาศเป็นนโยบาย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขต ระบบบริหารจัดการการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการท�ำงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดจ�ำหน่าย จัดให้มี
รวมถึงขั้นตอนการท�ำงานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ก�ำหนดเป็นความรับผิดชอบ ด้านการบริหาร (Management
Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดังนี้

l
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บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการน�ำมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นมาใช้ ในกระบวนการท�ำงาน และปรับปรุงระบบบริหารให้มีความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยกรรมการผู้จัดการได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมั่นที่จะท�ำให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตามข้อก�ำหนดของมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งได้สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ชี้แจงท�ำความเข้าใจกับพนักงาน
ทุกคนภายในบริษัทและบริษัทย่อย และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินงานในกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่งใส
สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย บทบัญญัติของกฎหมายและข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทและบริษัทย่อยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายดังนี้
T ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงมีแนวปฏิบัติเช่นเดียว
กับบริษัท และก�ำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก�ำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
T มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน่ เป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินธุรกิจและเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการของ
บริษทั ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คูค่ า้ ผูร้ บั จ้างหรือผูร้ บั จ้างช่วง ทีจ่ ะมีสว่ นในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
เพื่อให้การด�ำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุผลตามนโยบายที่ก�ำหนด
T บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึง หลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดย
จัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องหรือสุม่ เสีย่ งต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และน�ำมาจัดท�ำเป็นคูม่ อื แนวทางในการปฏิบตั แิ ก่ผเู้ กีย่ วข้อง

T บริษัทไม่กระท�ำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึง การควบคุม การบริจาคเพื่อ
การกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าว
ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด�ำเนินการที่ไม่เหมาะสม
T บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม�่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
T บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
T บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องและแม่นย�ำ
T บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ แจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดย
มั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด รวมถึงการแต่งตั้งบุคคล
เพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

การด�ำเนินการและการสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในปี 2557
1. บริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ ไม่เหมาะสมโดยด�ำเนินการจัดท�ำ
คู่มือของแต่ละหน่วยงานของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการท�ำงานโดยละเอียด พร้อมระบุผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อวิเคราะห์ว่า
มีกระบวนการใดที่อาจน�ำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งระบุแนวทาง การปฏิบัติในกรณีต่างๆ ไว้ด้วย
2. บริษัทได้ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริม
ความซือ่ สัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามหน้าที่ รวมถึง สือ่ ให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของบริษทั ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
รายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลา
อบรม(วัน)

คณะกรรมการ นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
T หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
			 (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

1/2

คณะกรรมการ นายวิชัย หิรัญวงศ์
T หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
			 (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

1/2

คณะกรรมการ นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
T หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
			 (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

1/2

คณะกรรมการ นายสมชาย เลิศสุทธิรัศมีวง
T หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
			 (ACEP) รุ่นที่ 9 ปี 2557

1/2

คณะกรรมการ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
T หลักสตูร Corporate Governance for Capital Market
			 Intermediaries Exclusive Class (CGI) ปี 2557

2

คณะกรรมการ นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
T
			
		
T
			

หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program
(ACEP) รุ่นที่ 13 ปี 2557
หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide
(ACPG) รุ่นที่ 15 ปี 2557

2

ฝ่ายบริหาร
นางพรรณพัชร ชลานนท์นิวัฒน์ T
			
นายวิวัฒน์ แก้วสิงห์
T
			

หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide
(ACPG) รุ่นที่ 12 ปี 2557
หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide
(ACPG) รุ่นที่ 12 ปี 2557

2

ฝ่ายปฏิบัติการ/ พนักงานในเครือกลุ่มบริษัท
T สัมมนาหัวข้อ “การน�ำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นมา	
หรือ พนักงาน พรีเมียร์		 ใช้ ในการปฎิบัติงาน”

l

2

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

				
ระดับ
ชื่อสกุล
หลักสตูร / เนื้อหา

2
1/2
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มีกระบวนการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นย�ำ
ในกระบวนการท�ำงานของหน่วยงานบัญชีการเงินของบริษัทมีวัตถุประสงค์ ในการควบคุมดูแลทั้งด้าน การด�ำเนินงานและสถานะการเงิน
ขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน มีการรายงาน ผลการด�ำเนินงานและแสดงข้อมูลทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง มีการจัด
ท�ำรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน
และโปร่งใส
กลไกที่บริษัทด�ำเนินการเพื่อให้ ได้รายงานทางการเงินดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
1. กระบวนการรับ-จ่ายเงินของบริษทั มีการตรวจสอบตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเสนอเรือ่ ง มีเอกสารและหลักฐานประกอบการรับจ่ายทุกรายการ
มีการอนุมตั ริ ายการตามคูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการ และการบันทึกรายการสอดคล้องกับหลักการบัญชีและเป็นไปตามกฎระเบียบของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2. จัดแบ่งแยกหน้าทีก่ ารท�ำงานและมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพมีการสอบทานและทบทวนกระบวนการท�ำงาน
สม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบงานว่ามีประสิทธิภาพ
3. บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งก�ำกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัท อันเป็นกลไกหนึ่งที่ท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
กระบวนการท�ำงานและระบบการควบคุมภายใน ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทางแก้ ไขหากพบข้อบกพร่องของระบบ โดยเข้าตรวจสอบ
ในทุกหน่วยงานของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
4. ผู้สอบบัญชีอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้ตรวจสอบฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท
เป็นประจ�ำทุกๆ ไตรมาส เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ว่าจัดท�ำขึ้นโดยถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การฝึกอบรมและให้ความรู้

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการน�ำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาใช้ ในการ
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้ การจะบรรลุเป้าหมายได้ต้องมีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการ (Action Plan) ของการน�ำมาตรการต่อ
ต้านคอร์รัปชั่นมาใช้แทนการปฏิบัติที่ชัดเจน การน�ำมาปฏิบัติ (Implement Program) รวมถึงการตรวจติดตาม (Monitor) และการประเมินผลการ
ด�ำเนินการ (Evaluate the Performance) นอกจากนี้ ภายหลังการน�ำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาใช้นั้น อาจพบกับประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรและคุณค่าหลักขององค์กร จึงได้จัดการสัมมนา “การน�ำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาใช้ ในการ
ปฏิบัติ และประเด็นปัญหาที่มักพบภายหลังการน�ำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาใช้” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้น�ำ
มาตรการฯ ไปใช้ ได้จริงภายในองค์กร คือ คุณธนกฤต เพิม่ พูนขันติสขุ ผูจ้ ดั การทัว่ ไปและเลขานุการบริษทั บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
(มหาชน) มาถ่ายทอดประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ ให้กบั ทีมงานทีด่ แู ลด้านมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของกลุม่ บริษทั พรีเมียร์ โดยมีผบู้ ริหารและ
พนักงานร่วมรับฟังการสัมมนากว่า 100 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 100%
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สัมมนา “การน�ำมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาใช้ในการปฏิบัติงาน”

การสื่อสารด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

		 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการด�ำเนินการในเรื่องการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
		 - จัดท�ำแผ่นพับ แจกให้พนักงานรับทราบถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง

21

พิมพ์ข้อความในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในเอกสารสิ่งพิมพ์ของบริษัท เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน คู่มือบริการลูกค้า
กระดาษหัวจดหมาย นามบัตร
T

ข้อความที่จัดพิมพ์
บริษัทมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนต่อต้าน
และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
รวมทั้งสนันสนุนให้ทุกท่านปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ เพื่อร่วมการสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์

ตัวอย่างด้านหลังนามบัตร

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่แสดงว่า ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือ
มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของ
พนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการท�ำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติ
ที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�ำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
		
T คณะกรรมการตรวจสอบ
		
T เลขานุการบริษัท
			 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
			 เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
			 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
			 โทรศัพท์ : 02-3011569
			 แฟกซ์ : 02-7482063
			 อีเมล : teerapol.act@pe.premier.co.th
		 โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างท�ำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้ง
เบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย หรือตามแนวทางที่บริษัทได้ก�ำหนดไว้

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

T
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การส�ำรวจผู้มีส่วนได้เสีย
Premier Monitor ครั้งที่ 2

การส�ำรวจความเห็นผ่านโครงการ Premier Monitor ครั้งที่ 2 ซึ่งวิเคราะห์และจัดท�ำโดยบริษัท GFK Market Wise จ�ำกัด เป็นการ
ศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพและโอกาสต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะส�ำหรับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เริ่มด�ำเนินการ
ครั้งแรกในปี 2552 จากการพัฒนาวิสัยทัศน์และคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์แล้วเสร็จ และการเริ่มสื่อสารองค์กรผ่านกิจกรรม “WE ARE
PREMIER” ในปี 2557
จากการถ่ายทอด ปลูกฝังวิสัยทัศน์และคุณค่าหลักผ่านกิจกรรมมาเป็นเวลา 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อประเมิน เปรียบเทียบ และติดตามความคืบหน้าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในการถ่ายทอด/ปลูกฝังวิสัยทัศน์ และคุณค่าหลักไปยัง
ส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยสู่ความส�ำเร็จและข้อจ�ำกัด/อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อชีวิตการท�ำงานของพนักงาน ตลอดจนความผูกพันที่มีต่อกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
4. เพื่อระบุถึงประเด็นส�ำคัญต่างๆ ที่ควรได้รับการปรับปรุงพัฒนา และก�ำหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงานอย่างเป็นระบบและกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มบริษัทฯ ร่วมกัน
6. เพื่อศึกษาข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการในเชิงลึกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่

วิธีการศึกษา

Premier Monitor 2556

การศึกษานีค้ รอบคลุมความคิดเห็นของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย (stakeholders) กลุม่ ต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุม่ บริษทั พรีเมียร์
ใน 3 ด้าน ได้แก่

พนักงานมั่นคง

•
		
•
•
		
		

การสัมภาษณ์เชิงลึกทางโทรศัพท์โดยอาศัยรายชื่อ
ลูกค้า/คู้ค้าจากกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 30-45 นาที
สัมภาษณ์ลูกค้า/คู้ค้าผู้มีส่วนในการตัดสินใจ
เลือกซื้อ/ใช้บริการจากบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์
จ�ำนวน 60 คน ดังนี้

สายธุรกิจ

		

1. สายธุรกิจอุปโภคบริโภค
2. สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม
3. สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และกลุ่มธุรกิจโรงแรม
4. สายธุรกิจการเงิน
5. สายธุรกิจสารสนเทศ
6. สายธุรกิจบริการรถโดยสาร
		
รวม

ลูกค้า
(N)

คู่ค้า
(N)

9
7
6

9
7
6

4
2
2
30

4
2
2
30

พนักงาน
•
		
•
•
		
		

การกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองผ่าน		
แบบสอบถามกระดาษ/ระบบออนไลน์
ใช้เวลาในกาตอบแบบสอบถาม 20-25 นาที
มีพนักงานตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น
2,757 คน เป็นร้อยละ 94.8 จากจ�ำนวน
พนักงานทั้งหมด

สายธุรกิจ

		

1. สายธุรกิจอุปโภคบริโภค
2. สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม
3. สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และกลุ่มธุรกิจโรงแรม
4. สายธุรกิจการเงิน
5. สายธุรกิจสารสนเทศ
6. สายธุรกิจบริการรถโดยสาร
7. สายสนับสนุน/มูลนิธิ
		
รวม

จ�ำนวน จ�ำนวน สัดส่วน
พนักงาน ตอบกลับ ตอบกลับ
(N)
(N)
(%)
888
655
518

878
585
507

156 134
411 401
181 158
99
94
2,908 2,757

98.9
89.3
97.9
85.9
97.6
87.3
94.9
94.8

ผู้น�ำความคิด
•
		
		
•
•

การสัมภาษณ์เชิงลึกตัวต่อตัว/ทางโทรศัพท์โดย
อาศัยรายชื่อจากเครือข่ายของบริษัท จีเอฟเค
มาร์เก็ตไว้ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 45-90 นาที
สัมภาษณ์ผู้น�ำความคิดจ�ำนวน 11 คนโดยแบ่งเป็น

กลุ่ม
1. ผู้น�ำความคิด/ผู้บริหารองค์กร
เพื่อสังคม
2. อาจารย์/ผู้มีบทบาทรับผิดชอบ
การท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม
		
รวม

(N)
7
4
11

สรุปภาพรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (สายธุรกิจการเงิน) กลุ่มผู้เข้าร่วม
ท�ำแบบส�ำรวจ ได้แก่
1. คู่ค้า / ลูกค้า / ผู้ส่งมอบ จ�ำนวน 8 ราย
2. พนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ : สายธุรกิจการเงิน จ�ำนวน 134 ราย
3. ผู้น�ำความคิดและอาจารย์ที่มีบทบาทด�ำเนินกิจการด้านสังคม จ�ำนวน 11 ราย

l

ลูกค้า/คู้ค้า

สังคมยั่งยืน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

ธุรกิจก้าวหน้า
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แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัด

Premier Monitor 2556

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษา บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จ�ำกัด ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์พัฒนาเครื่องมือเฉพาะในการวัดและ
ประเมินผลการถ่ายทอด/ปลูกฝังคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทฯ อันประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

What

How

we want to
achieve

ธุรกิจก้าวหน้า
พนักงานมั่นคง
สังคมยั่งยืน

1
2
3
4
5

we want to
achieve

ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ
นำ�เสนอแนวความคิดใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม
ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
ยึดหลักคุณธรรม จรรณยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม

ผ่านการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดส�ำหรับการศึกษา Premier Monitor นี้ ครอบคลุมทั้งตัวชี้วัดภายในและตัวชี้วัดภายนอก ได้แก่
T ตัวชี้วัดภายใน (เก็บข้อมูลจากพนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์)
T ตัวชี้วัดภายนอก (เก็บข้อมูลจากลูกค้า/คู่ค้า/supplier ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ตัวชี้วัด

Premier Monitor 2556

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

ซึ่งตัวชี้วัดส�ำหรับการศึกษา Premier Monitor 2556 นี้ ครอบคลุมทั้งตัวชี้วัดภายในและตัวชี้วัดภายนอก ได้แก่
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ตัวชี้วัดภายใน

(เก็บข้อมูลจากพนักงานใน
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์)

ตัวชี้วัดภายนอก

(เก็บข้อมูลจากลูกค้า/คู่ค้า/
Supplier ของ
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์)

Core
Value
Index

Internal
Core Value
Communication
Index

Employee
Well-being
Index

Employee
Engagement
Index

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
การถ่ายทอด/
ปลูกฝังคุณค่าหลัก

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
การสื่อสารในองค์กร

ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจ
ต่อชีวิตการทำ�งาน

ดัชนีชี้วัดความผูกพัน
ต่อองค์กร

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
การถ่ายทอด/
ปลูกฝังคุณค่าหลัก

ดัชนีชี้วัดความพึงพอใจ
ของลูกค้า

ดัชนีชี้วัดความผูกพัน
ของลูกค้า

Core
Value
Index

Customer
Satisfaction
Index

Employee
Engagement
Index

ผลการส�ำรวจการถ่ายทอดและปลูกฝังคุณค่าหลักองค์กร ซึ่งเป็นการส�ำรวจใน 5 คุณค่าหลักขององค์กรดังต่อไปนี้
T
T
T
T
T

ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ (V1)
น�ำเสนอแนวความคิดใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ สิ่งแวดล้อม (V2)
ด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม (V3)
ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง (V4)
ยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม (V5)

สถานการณ์ภายในองค์กร

ประสิทธิภาพในการถ่ายทอด/ปลูกฝังคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
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ในปัจจุบันการถ่ายทอด/ปลูกฝังคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติจริงในส่วนต่างๆ ขององค์กรมีประสิทธิภาพ
โดยรวมยังอยู่ในระดับปานกลางและอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าภาพรวมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดปลูกฝังคุณค่าหลัก
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในกลุ่มพนักงาน

7.52
7.24

7.05

ประสิทธิภาพปานกลาง

7.03

6.87
6.46

7.05
6.97
6.95

6.39

V1

ผลิตสินค้า
และบริการ
คุณภาพ

V2

V3

6.86

7.22

6.61

สิ่งที่มีอยู่มากในองค์กร

6.60

V4

V5

น�ำเสนอแนวความคิด ด�ำเนินธุรกิจในรูป ผสมผสานความรู้ ยึดหลักคุณธรรม
ใหม่เพื่อพัฒนา แบบที่ ได้ประโยชน์ และความสามารถ จรรณยาบรรณ
คุณภาพชีวิต สังคม
ร่วมกันทั้ง
เพื่อร่วมคิด
ด้วยวิถีแบบไทยที่ดี
และสิ่งแวดล้อม พนักงาน องค์กร
ร่วมสร้าง
งาม
และสังคม

รวม (กลุ่มบริษัทพรีเมียร์)

สายธุรกิจการเงิน

PL (ฐาน : 123)

หมายเหตุ : Mean = ค่าเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 9 โดยที่ 9 คะแนน = เห็นด้วยมากที่สุด และ 1 คะแนน = ไม่เห็นด้วยมากที่สุด

• พยายามคิดอะไรที่ใหม่อยู่เสมอ
• มีการสื่อสารในองค์กรที่ดี
• บริษัทมีความสามารถในการหาพนักงานใหม่ๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงาน
เพื่อทีม/บริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น
• ตัวฉันเองมักคิดอะไรใหม่ๆ และนำ�เสนอแนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบ
การทำ�งาน/สินค้า/บริการอยู่เสมอ
• หัวหน้างานสายตรงแสดงออกถึงความเอาใจใส่/ใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงานอย่างจริงใจ
• พนักงานเคยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกันระหว่างบริษัทต่างๆ
ภายในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เช่นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัท
การพัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกัน เป็นต้น
• เก่งในการคิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ซึ่งกลายมาเป็นนวัตกรรมได้
• ระดับเงินเดือน/ค่าจ้างที่ได้รับมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงาน		
บริษัทอื่นในตำ�แหน่ง/ความรับผิดชอบที่ใกล้เคียงกัน สำ�หรับธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

l

7.46

สิ่งที่มีอยู่มากในองค์กร
• พนักงานได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์
• ได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• พนักงานคิดว่าการคิดค้นนวัตกรรมและกระบวนการทำ�งาน/สินค้า/
บริการใหม่ๆ เป็นเรื่องที่สำ�คัญมากสำ�หรับบริษัทของฉัน
• ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดถือจรรณยาบรรณ ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส
อย่างเคร่งครัด
• สนับสนุนการกระทำ�ใดๆ ที่ช่วยยกระดับความดีในสังคม
• ที่ทำ�งานสะอาดสบาย และน่าทำ�งาน
• มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
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ประสิทธิภาพดี

ประสิทธิภาพดีมาก

ระดับความรู้สึก
ของพนักงานต่อ
คุณค่าหลัก (Mean)
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Premier Monitor 2556

T
T

		
		
		
T

		

ข้อสังเกตในการอ่านข้อมูล

ผลการศึกษานี้เป็นการสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งที่ได้จากการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เนื่องจากการศึกษา Premier Monitor 2556 นี้ ได้มีการเพิ่มเติม/ปรับลดตัวแปรซึ่งเป็นองค์ประกอบของตัวชี้วัดต่างๆ จากปี 2552
เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ตัวชี้วัดบางตัวที่มีองค์ประกอบของตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไป
ไม่สามารถน�ำมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในปี 2552 ได้ แต่อย่างไรก็ดี ตัวแปรใดๆ ที่สามารถเปรียบเทียบได้จะได้ถูกน�ำเสนอ
ไว้แล้วในรายงานฉบับนี้
การศึกษานี้เป็นการด�ำเนินการรับทราบความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) กลุ่มต่างๆ โดยอาศัยค�ำถาม
ในรูปแบบปลายปิด ปลายเปิด และการให้คะแนนในรูปแบบสเกล 9 ระดับ โดยเกณฑ์ที่ใช้ ในการแปลผลคะแนนตามหลักสถิติ เป็นดังนี้
1.00 - 1.89

มีประสิทธิภาพไม่ดีเลย/ไม่พึงพอใจมากที่สุด

1.90 - 2.78

มีประสิทธิภาพไม่ดี/ไม่พึงพอใจมาก

2.79 - 3.67

ไม่มีประสิทธิภาพ/ไม่พึงพอใจปานกลาง

3.68 - 4.56

ไม่มีประสิทธิภาพ/ไม่พึงพอใจเล็กน้อย

4.57 - 5.45

มี/ไม่มีประสิทธิภาพ/พึงพอใจเท่าๆ กัน

5.46 - 6.34

มีประสิทธิภาพ/พึงพอใจเล็กน้อย

6.35 - 7.23

มีประสิทธิภาพ/พึงพอใจปานกลาง

7.24 - 8.12

มีประสิทธิภาพดี/พึงพอใจมาก

8.13 - 9.00

มีประสิทธิภาพดีมาก/พึงพอใจมากที่สุด

l
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ุ ค่าหลัก 5 ข้อ ทีอ่ งค์กรต้องการให้พนักงาน
จากปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” โดยมีคณ
น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานจนเกิดเป็นคุณสมบัติ หรือ ดีเอ็นเอของพนักงาน และจากผลการส�ำรวจ ตามกราฟที่แสดง พบว่าการปลูกฝัง
คุณค่าหลักองค์กรทัง้ 3 เส้น เป็นรูป W Shape และเส้นของสายธุรกิจการเงิน อยูใ่ นระดับตำ�่ เมือ่ เทียบกับ ค่าเฉลีย่ ของกลุม่ บริษทั พรีเมียร์ หากพิจารณา
ค่าเฉลี่ยคุณค่าองค์กรในแต่ละ ข้อ พบว่า V2 น�ำเสนอแนวความคิดใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และ สิ่งแวดล้อมและผสมผสานความรู้และ
ความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างต�่ำสุด ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่ มีความเข้าใจคุณค่าหลักในข้อ 2 และข้อ 4 ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จึงได้จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการที่เรียกว่า เพราะเราคือพรีเมียร์ 2 : เรียนรู้ ร่วมกัน
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โครงการ
เพราะเราคือพรีเมียร์ 2 เรียนรู้ ร่วมกัน
We Are Premier Episode 2 :
The Experience
ความเป็นมาของโครงการ
สืบเนื่องจากการท�ำการส�ำรวจ Premier Monitor ในปลายปี 2556 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยคุณค่าหลักขององค์กร ประกอบไป
ด้ ว ยสามเสาหลั ก คื อ ธุ ร กิ จ พนั ก งาน และสั ง คม โดยผลศึ ก ษาวิ จั ย จากโครงการ Premier Monitor จะถู ก น�ำไปใช้ ป ระโยชน์
ในการวางแผนด้ า นการบริ ห ารงาน และพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านในด้ า นต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งและส่ ง เสริ ม คุ ณ ค่า หลั ก ให้ เ กิ ด ความแข็ ง แกร่ ง
ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก ร ฉะนั้ น ในการจั ด โครงการ “เพราะเราคื อ พรี เ มี ย ร์ 2 - เรี ย นรู ้ ร่ ว มกั น ” จึ ง มุ ่ ง เน้ น กลุ ่ ม พนั ก งานให้
เกิดความเข้าใจในคุณค่าหลักขององค์กร และสามารถน�ำไปปฏิบัติใช้กับหน้าที่การท�ำงานและในชีวิตประจ�ำวันได้

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน/โครงการ
เพื่อรายงานผล Premier Monitor แก่พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทรับทราบ
เพื่อให้พนักงานสามารถเชื่อมโยงโครงการต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์และเข้าใจถึงวิธีการด�ำเนินธุรกิจภายใต้คุณค่าหลัก
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ร่วมระหว่างพนักงานในกลุ่มบริษัทด้วยกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร

ส�ำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในสายธุรกิจการเงิน ได้น�ำเสนอนิทรรศการภายใต้แนวความคิดในการด�ำเนินธุรกิจ ในด้าน มุ่งมั่นในการ
บริการด้วยคุณภาพอย่างมืออาชีพ - Commitment to the best of Professional Services เป็นรูปแบบการน�ำเสนอการน�ำคุณค่าหลัก
ไปปรับใช้ ในการด�ำเนินงานของแต่ละบริษัท ในสายธุรกิจการเงิน โดยน�ำเสนอไปเชื่อมโยงกับปรัชญาทางธุรกิจ ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง
สังคมยั่งยืน พร้อมกันนี้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม เช่น ตอบค�ำถามเชื่อมโยงกิจกรรมกับคุณค่าหลัก และร่วมทดลองเล่นเกมส์ทดสอบ
ทางคณิตศาสตร์อีกด้วย

l

โดยในงานดังกล่าวมีพนักงานเข้าร่วมงาน จ�ำนวน 2,830 คน การจัดงานแบ่งเป็น 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง
รูปแบบในงานจัดเป็นนิทรรศการ แสดงผลการด�ำเนินงานของแต่ละสายธุรกิจในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ โดยในการน�ำคุณค่าหลัก 5 ประการไปปรับ
ในการท�ำงานอย่างไร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน
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1.
2.
3.
4.
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ด้านสังคม

PREMIER SOCIAL
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น�ำเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับลูกค้า คูค่ า้ และสิง่ แวดล้อม โดยมีการด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ ที่ค�ำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1
น�ำเทคโนโลยี GPS มาประยุกต์ ใช้
เพื่อควบคุมและวางแผน สร้างการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย พร้อมระบบการจัดการ ใบงาน แผนที่
เส้นทาง การติดตามและรายงานผล

2

พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง คุณครู/โรงเรียน นักเรียน และการรายงานสถานะนักเรียน พร้อมแผน
พัฒนาเทคโนโลยี Application รองรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในอนาคต เช่น การใช้ Smart Card ในรถนักเรียน เพื่อบันทึก
การขึ้นลงของนักเรียนและส่งข้อความไปยังผู้ปกครองผ่าน Mobile Alert การติดตั้งกล้องภายในรถ การติดตั้งสัญญาณเตือนหาก
มีเด็กนักเรียนติดอยู่ในรถ การติดตั้งสัญญาณไฟต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้บริการให้กับผู้ปกครอง
และเด็กนักเรียน

KID’S SAFETY!
Well-trained CAPTAIN with Dept.
of Land Transport License & Certified
MONITOR by hospitality training

PARENTAL

SMS ALERT

Students’ status updated to their parent
via METROLINK system

Metrocare Centre 1731

Parental SMS Alert System
Preventive vehicle Maintenance
& Hygienic
Vehicle registered under Dept.
of Land Transport, legally equipped with
Safety Features & passenger insurance
Less Pollution and Traffic

NEW SCHOOL BUS
STANDARD

Kid’s in
board now
Kid’s at
School Safety

l

Real Time GPS/GPRS System
via Metrolink network
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Transportation Planning
Management Support

Kid’s in
the way
home
Kid’s at
home Safety
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3
4

พัฒนาช่องทางการติดต่อสือ่ สารในธุรกิจบริการรถโรงเรียนและบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริการรถเช่าระยะยาว ด้วยการ
ใช้ระบบ Call Centre เต็มรูปแบบ

น�ำระบบข้างต้นมาพัฒนาใช้กับรถรับ-ส่งพนักงานหรือรถรับจ้างไม่ประจ�ำทาง รถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ เพื่อคุณภาพ
ที่ดีกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนินการอื่นๆ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ

Emergency Procedure
1

News & Situation
Monitoring

4

Real Time Monitoring
& Support route data

2

Data Research
& Foresee

3

Release Alternative
Emergency Plan

6

สนับสนุนการใช้เชือ้ เพลิงธรรมชาติ NGV เพือ่ เป็นการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ แก่รถทีใ่ ห้เช่า รวมถึงธุรกิจรถโดยสาร
สาธารณะไม่ประจ�ำทาง เพื่อรับ-ส่งพนักงานของบริษัทต่างๆ เป็นการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ปัจจุบันมีกว่า 40 คัน

การเพิ่มจ�ำนวนรถพลังงานทางเลือกคือ เครื่องยนต์ Hybrid ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศ
ได้ ปริมาณที่ลดได้ 13,705 กิโลกรัม จึงเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 6,464 ต้น (ข้อมูลอ้างอิง จาก Website ของกรมส่งเสริมคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม (http://www.deqp.go.th/) โดยปัจจุบันมีรถที่ใช้เครื่องยนต์ Hybrid จ�ำนวนกว่า 120 คัน

l
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*Demonstrators’ troop Nov 2013 - Jan 2014
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นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาออกแบบ Cargo/Carrier ให้เหมาะสมตามประเภทการใช้งานและลด Loading time
เพิ่มพื้นที่ในการขนส่ง ศึกษาความต้องการควบคู่ไปกับลูกค้าในแต่ละธุรกิจเพื่อพัฒนาออกแบบระบบการคมนาคม
และการขนส่งให้เหมาะสม หรือเพิ่มพื้นที่ในการขนส่ง การเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดน�้ำหนัก โดยเริ่มใช้กับ
บริการรถเช่าเพื่อการขนส่งหรือการพาณิชย์ของลูกค้าปัจจุบัน และน�ำเสนอลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่มี
ระบบการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ อีกหนึ่งกลยุทธ์ ในการสร้างคุณค่างานบริการ

ด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยถือหลักปฏิบัติตามแนวของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีคุณค่าหลักขององค์กรที่ส�ำคัญ คือ ความส�ำเร็จร่วมกัน ของ
พนักงาน ธุรกิจ และสังคม ทั้ง 3 องค์ประกอบดังกล่าวนี้ ถือเป็นพันธกิจขององค์กร ในทุกกระบวนการของการด�ำเนินธุรกิจนั้น มีความตั้งใจให้คู่ค้า
ลูกค้า ได้รับบริการที่มีคุณภาพพร้อมคุณค่าที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อถือ ความไว้วางใจ
ในการสร้างการบริหารงานทีม่ กี ารดูแลก�ำกับกิจการทีด่ ี และสร้างความโปร่งใส ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกภาคส่วน และ ในส่วนของพนักงาน
ได้รบั การปลูกฝังและสร้างความเข้าใจในคุณค่าหลักขององค์กรอย่างเข้มแข็ง เสริมสร้างวินยั ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานวินยั
ในการด�ำเนินธุรกิจ ใช้กลไกของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ ได้ความมั่นคงแก่พนักงานในระยะยาวและเกิดประโยชน์สูงสุด และสิ่ง
ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งของคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ธุรกิจไม่สามารถเดินหน้า สร้างผลก�ำไรได้ หากสังคม ซึ่งเป็นลูกค้าเป็นตลาดของบริษัท ไม่ได้อยู่ดีมีสุข บทบาทของธุรกิจที่จะก้าวหน้าได้
อย่างยัง่ ยืน จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสร้างความอยูด่ มี สี ขุ ให้กบั สังคมผ่านการด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และการมีสว่ นร่วมสนับสนุน สร้างกลไก
พัฒนาสังคมตามความสามารถความถนัดที่ธุรกิจนั้นมีดังนี้

การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทและบริษัทย่อยจึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ในจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็น
หลักปฏิบัติ ดังนี้
T ไม่กระท�ำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
T ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
T ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
T สนับสนุนการเดินทางอย่างปลอดภัย ด้วยพนักงานขับรถหรือกัปตันที่ผ่านการฝึกอบรมได้มาตรฐาน
T ลดจ�ำนวนรถบนท้องถนนด้วยการส่งเสริมการใช้รถโดยสารขนาดใหญ่แทนที่การใช้รถยนต์ส่วนตัว
T ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างฟุ่มเฟือย ด้วยการตรวจสอบและวางแผนการเดินทาง
T สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการคมนาคมรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคม

ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
สถิติจ�ำนวนรถยนต์ ไฮบริดทั้งหมดที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ช่วยลดมลภาวะได้ - ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ลดได้ 13,705 กิโลกรัม
จึงเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 6,464 ต้น
T สถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริการกลุ่มรถโดยสารประเภทต่างๆ
T จ�ำนวนรถของบริษท
ั กว่า 1,800 คัน เข้ารับบริการบ�ำรุงรักษาจากศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานและที่ได้รบั การรับรองจากผูผ้ ลิตรถยนต์
แต่ละยี่ห้อ ซึ่งมีการบริหารจัดการ ก�ำจัดของเสีย เช่น น�้ำมันเครื่องอย่างเป็นระบบ และไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม

KIS School Bus
KIS Shuttle Bus
St.Andrews Samakee
St.Andrews Sukhumvit 107
TJAS
Mega - BTS
Mega - Bangkapi / Prawet
AEON - Ram 1
AEON - Ram 2*
Premier Shuttle**
Total

จ�ำนวนเที่ยววิ่งรวม

อุบัติเหตุ

%

4,860
2,160
2,160
2,160
8,208
40,664
14,336
3,108
1,095
1,360
80,111

2
2
0
1
5
11
1
0
2
3
27

0.04
0.09
0
0.05
0.06
0.03
0.01
0
0.18
0.22
0.03

l

Route
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ประโยชน์คืนสู่สังคม

“เพิ่มความสะดวกสบาย”
ด้วยระบบวางแผนการเดินทางและ
ข้อมูลการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว

T

ลดมลภาวะทางอากาศ วางแผนเส้นทางการเดินทางอย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริม
ให้รถยนต์เชื้อเพลิงทางเลือก เช่น รถยนต์ ไฮบริด

T

ลดปัญหาจราจร - สนับสนุนการใช้รถโดยสารทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว สัดส่วนของรถโดยสารขนาด 45 ที่นั่ง สามารถลดจ�ำนวน
รถบนท้องถนนได้สูงสุดถึง 45 คัน การให้บริการรถโดยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องยนต์ระบบ “CNG” ที่สามารถลดมลพิษ
ในอากาศได้กว่า 70% เมื่อเทียบกับรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีผลโดยตรงกับสุขภาพของคนกรุงเทพ

l
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*บริการรถรับ - ส่งพนักงาน ปตทสผ. จ.พิษณุโลก มาตรฐานความปลอดภัยสูงตามเงื่อนไข ปตท.
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		 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังได้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมชายฝั่งผ่านมูลนิธิ
เอ็นไลฟ ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งมีภารกิจและเป้าหมายหลักในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ โดยการ
ศึกษาระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อน�ำไปใช้ ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ

ร่วมกับกองทัพเรือและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางเรือหลวงเกล็ดแก้ว เพื่อ
ท�ำเป็นแนวปะการังเทียม บริเวณเกาะพีพีเล จ.กระบี่ ในโครงการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2557

T

ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่และการกีฬาแห่งประเทศไทยส�ำนักงานจังหวัดกระบี่ จัดการแข่งขันกีฬาซีคยัคประเภทโรงเรียน ในจังหวัด
กระบี่ เมือ่ วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2557 เพือ่ ส่งเสริมทักษะ ศักยภาพและยกระดับมาตรฐานในกีฬาทางนำ�้ ประเภทเรือพายให้นกั กีฬาและเยาวชน
ในเขตจังหวัดกระบี่ เพื่อแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้ ทั้งยังเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในกีฬาด้านนี้

T

ร่วมกับจังหวัดกระบี่ สมาคมเรือพายแห่งประเทศ และกองทัพเรือ จัดการแข่งขันซีคยัค กระบี่ เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี
2014 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันซีคยัค เอเชีย คัพ ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2014 เมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ที่ลานปูด�ำ จ.กระบี่

l

T

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

มูลนิธิเอ็นไลฟมีภารกิจหลักคือ การส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตส�ำนึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ระบบนิเวศอย่างเป็นวิชาการเพื่อน�ำไปสู่การบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ ด�ำเนินการโดยการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งใน ภาครัฐและท้องถิ่น และเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายโดยการร่วมเป็นภาคี
ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา ได้ด�ำเนินกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้
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T

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในการท�ำกิจกรรม
เก็บขยะใต้ท้องทะเล ในงาน “ท�ำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อ”
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณ เกาะไก่
เกาะปอดะ เกาะทับ และเกาะหม้อ จ.กระบี่ เพื่อ” เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวโรกาส
ที่ทรงมีพระชนมมายุ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557

T

จัดสัมนาโครงการบริหารจัดการหอยชักตีนครั้งที่ 2 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระบี่ กรมประมง เพื่อติดตามผล
และมอบสื่อเพื่อการรณรงค์ ในเรื่องการจับและบริโภคหอยชักตีนในขนาดที่เหมาะสม (6 เซนติเมตร) เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์หอยชักตีน
โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และประธานคณะที่ปรึกษาด้านนโยบาย
การพัฒนาจังหวัดกระบี่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2557

T

ร่วมลงนามความร่วมมือกับองค์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Biodiversity-Based Economy Development Office - BEDO)
ในโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES (Payment for Ecosystem Services) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน เมื่อเดือนสิงหาคม 2557

T

ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ กรมประมง และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ปล่อย
พันธุ์หอยชักตีนที่ได้จากการเพาะฟัก ลงในแหล่งน�้ำธรรมชาติและปลูกหญ้าทะเล บริเวณเกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อเดือน
ตุลาคม 2557

ด้านการศึกษา - ผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์
บริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มุ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กเยาวชน โดยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้
เด็กๆ ที่ขาดแคลน อันจะเป็นก�ำลังที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยผ่านหน่วยงาน
พัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักใน
การสนับสนุนการศึกษา โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลน แต่มีความมุ่งมั่นในการเล่าเรียนทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ โดย ณ สิ้น
ปี 2557 มีนักเรียนทุนจ�ำนวนทั้งสิ้น 5,941 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ระหว่างการศึกษาจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,941 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นนักเรียนทุนราย
ใหม่กว่า 700 คน และเป็นนักเรียนทุนที่จบการศึกษา อีกจ�ำนวน 4,000 คน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้เด็กนักเรียนนั้นจะมอบให้เป็นระยะเวลา 6 ปี จน
กระทั่งเด็กเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. โดยมูลนิธิจะมีระบบการดูแลนักเรียนทุนร่วมกับทางโรงเรียนและผู้ปกครอง และมีการติดตามผล

การเรียนอย่างสม�่ำเสมอผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมพบปะนักเรียนทุน การเยี่ยมนักเรียนทุนถึงที่แต่ละโรงเรียน ปัจจุบันทุนที่มอบให้มีมูลค่า
7,000 บาทต่อคนต่อปีส�ำหรับระดับมัธยม และ 14,000 บาทต่อคนต่อปี ส�ำหรับระดับ ปวช. ในปี 2557 ระดมทุนจากบุคคลและองค์กรทั่วไปได้
4.28 ล้านบาท โดยประมาณ 1.5 ล้านบาท มาจากการบริจาคสนับสนุนของพนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิยุวพัฒน์ ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้าน
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และการปลูกสร้างจิตส�ำนึกที่ดีและถูกต้อง การร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันผ่านโครงการต่างๆ อาทิ

T

T

จัดการฝึกอบรมครู หลักสูตร “โตไปไม่โกง” ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ส�ำหรับคุณครูระดับชั้น
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม
และ 30 - 31 ตุลาคม 2557 จ�ำนวน 143 คน จากโรงเรียน
ในเครือข่ายยุวพัฒน์ 23 โรงเรียน ซึ่งถือเป็นกลไก ที่จะไปร่วม
ต่อยอดการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนเพื่อให้
เครื่องมือในการสอนคุณธรรมจริยธรรมและเสริมศักยภาพ
คุณครูในการปลูกฝังคุณค่า ความดี 5 ประการ ให้แก่นักเรียน
อันได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรม
กระท�ำอย่างรับผิดชอบ เป็นอยู่อย่างพอเพียง
ปลูกฝังคุณค่าที่ดีให้กับเด็กๆ ในท้องถิ่นห่างไกลด้วยนิทาน
รางวัลวรรณกรรมยุวพัฒน์ 4 เรื่อง เพื่อส่งเสริมให้รู้จักหน้าที่
สร้างมิตรภาพ ช่วยเหลือเกื้อกูล และมีส�ำนึกส่วนรวม โดย
จัดพิมพ์และมอบหนังสือนิทานกว่า 18,000 เล่ม แก่โรงเรียน
ประถมในต่างจังหวัดประมาณ 2,500 โรงเรียน

ร้านปันกัน โดยมูลนิธยิ วุ พัฒน์ ทีท่ คี่ นมีนำ�้ ใจ ส่งต่อนำ�้ ใจ ส่งต่อข้าวของ เพือ่ เปลีย่ นเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนไทย มุง่ หวังทีจ่ ะขยายสังคม
แห่งการแบ่งปันด้วยรูปแบบของธุรกิจเพือ่ สังคม จ�ำหน่ายสินค้าที่ได้รบั ปันระดมทุนเพือ่ สาธารณประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ร่วมถึงการสร้างการมีสว่ นร่วม
ของคนในสังคม สร้างจิตส�ำนึกของการแบ่งปัน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคมไทย เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง ในการด�ำเนินการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ ร้านปันกันได้เปิดแฟรนไชส์แห่งแรก “ร้านโคราชปันกัน” โดยมีวัตถุประสงค์น�ำราย
ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเข้ามูลนิธิชุมชนโคราช เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาส�ำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน นอกจากนี้ได้ขยายสาขาเพิ่มอีก 3
สาขาคือ สาขาเดอะไนน์ เนเบอร์ฮูด เซ็นเตอร์ พระราม 9 , สาขาเดอะพาซิโอ มอลล์ ลาดกระบัง และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และในปี 2558 จะ
ขยายสาขาเพิ่มที่เดอะมอลล์ ท่าพระ
จ�ำนวนสิ่งของร่วมปันมีทั้งหมด 746,278 ชิ้น และมีผู้เข้าร่วมในการขยายสังคมแห่งการแบ่งปันทั้งสิ้น 5,681 รายจากการบริจาคสิ่งของ
และ 91,138 รายจากการซื้อสินค้า นอกเหนือจากการน�ำมาจ�ำหน่ายเพื่อระดมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์แล้ว สิ่งของที่น�ำมา
ปันกันนั้นยังเป็นการหมุนเวียนการใช้สิ่งของแทนการทิ้งให้เป็นขยะ เป็นการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง และบริษัทได้มีกิจกรรมนี้ร่วมกับ
ลูกค้าของบริษัท ในการน�ำถุงปันกันใส่ในรถทดแทนที่ส่งมอบให้ลูกค้าทุกคัน เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสปันสิ่งของเหลือใช้กลับมาผ่านถุงปันกันเพื่อส่ง
ต่อให้ร้านปันกันด�ำเนินการจ�ำหน่ายต่อไป

l

โครงการร้านปันกัน - ธุรกิจเพื่อสังคม

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนด้านอาชีพ
แก่นักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่จบการศึกษา
โดยการรับเข้าท�ำงานเป็นพนักงานของบริษัท
ย่อยเพื่อร่วมการพัฒนาองค์กรไปสู่ความ
ยั่งยืนร่วมกัน
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T

กิจกรรมเพื่อการศึกษา - ผ่านร้าน “ปันกัน”

T

ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กับองค์กรภาคีต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (ABAC), LPN, Easy Buy และโรงเรียนนานาชาติ และออกบูธ
ในงาน “แบ่งสุขให้สุด” ที่ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ พระราม 9 และ
งาน “ร้อยสู่ 100 ปันข้อดี” ของโรงพยาบาลศิริราช
ถนนปันกัน ตอน อาสามาปัน ปี 2 กิจกรรมขายสินค้า อาหาร เวิร์คช็อปฯลฯ จากบรรดา
เหล่าอาสาที่มาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันช่วยกันระดมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุน
ในมูลนิธิยุวพัฒน์ เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม เดอะไนน์ พระราม 9
งานปันกัน (ของ) ใหญ่ ครั้งที่ 5 จ�ำหน่ายของรับปันชิ้นใหญ่ เช่น เครื่องเรือน เครื่องใช้ ไฟฟ้า
อุปกรณ์ออกก�ำลังกาย บริเวณชั้น 1 อาคารพรีเมียร์เพลซ เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2557

T

นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์เทใจดอตคอม (Taejai.com) ที่สามารถระดมทุนจากการบริจาคเงินร่วม
ช่วยเหลือในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ได้กว่า 4 ล้านบาท จากจ�ำนวนผู้บริจาคกว่า 1,000 ราย

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยเป้าหมาย “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” จึงจ�ำเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากคนทุกภาคส่วน ชวนกันเป็นส่วนหนึ่งของ “ระบบนิเวศน์” ทางสังคมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ อัน
เป็นที่มาของความมุ่งมั่นสร้าง “กลไกการมีส่วนร่วม” มากหมายหลายประเภท เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน หลากหลาย รวมทั้ง
กลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างให้สามารถเลือกใช้กลไกที่เหมาะกับพฤติกรรมและความสนใจ กระทั่งเกิดความตื่นตระหนักในบทบาทตัวเอง พร้อม
ลงมือท�ำแก้ปญ
ั หาสังคม เป็นพลเมืองทีม่ สี ว่ นร่วมเพือ่ ส่วนรวม (Active Citizen) กลไกดังกล่าวอาจเป็นงานวิจยั , งานสัมมนา, งานเวทีความคิด, งาน
นิทรรศการ ฯลฯ ประกอบด้วย
T “คนไทยมอนิเตอร์” : กลไกรับฟังเสียงคนไทยระดับประเทศ 100,000 คน ต่อสถานะความเป็นไปของสังคมไทย เพื่อน�ำผลไป
		 เผยแพร่ต่อสาธารณะให้เกิดการน�ำไปใช้ขยายผลสู่การแก้ปัญหาสังคม
T “คนไทยขอมือหน่อย” : กลไกหลอมรวมเครือข่ายงานอาสาสมัครระดับประเทศทั้งภาคพลเมือง ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ
		 ให้สามารถเชื่อมต่อ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง แบ่งปันและพัฒนาโอกาสต่อกัน
T “ออกเสียง ออกแบบประเทศไทย” คือ กลไกรับฟังเสียงคนไทยระดับประเทศ 100,000 เสียง ถึงประเทศไทยในฝันที่พวกเขา
		 อยากเห็นและสิ่งที่พร้อมจะลงมือท�ำ เพื่อเผยแพร่ส่งต่อให้กลไกรัฐและสาธารณชนน�ำไปขยายผลพัฒนาสังคม
T “ปลุกพลัง เปลีย
่ นไทย” : กลไกสร้างการมีสว่ นร่วมระดับประเทศทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ ปลุกพลังคนไทยให้ลกุ ขึน้ มาลงมือท�ำให้ประเทศไทย
		 น่าอยู่ด้วยตัวเอง ประกอบด้วย 1) งานสร้างเป้าหมายร่วมของคนในชาติ 2) งานร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ 3) งานพัฒนาและ
		 สร้างเครือข่ายผู้น�ำ 4) งานสื่อสารโครงการเพื่อสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
T “ร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ” : กลไกการระดม “ทรัพยากร” ระดับประเทศที่ไม่ใช่แค่ “เงินทุน” แต่เป็นความรู้ ความเชี่ยวชาญ
		 ประสบการณ์ และเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือช่วยกันพัฒนาโครงการเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการติดตาม
		 บ่มเพาะ และวัดผลได้
T “กองทุนคนไทยใจดี” : กลไกลงทุนที่นักลงทุนสามารถท�ำดี เริ่มตั้งแต่การสนับสนุนบริษัทที่มีการก�ำกับกิจการที่ดีตามเกณฑ์
		ESGC และเงินลงทุน 0.8 เปอร์เซนต์จะได้รับการแบ่งปันไปสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
T “Social Lab” : กลไกการค้นหาทางออกของปัญหาสังคมทีล
่ งลึกถึงระดับโครงสร้างด้วยการลงมือปฏิบตั ิ เริม่ ต้นจากกระบวนการ
		 ค้นหาเป้าหมายและเส้นทางร่วม ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหานั้นๆ ก่อนน�ำไปสู่การท�ำจริง ติดตาม สังเคราะห์
		 ประเมินผลและถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเกิดตัวอย่างความส�ำเร็จหรือการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือหรือกลไกดังกล่าวเกิดจากการคิดร่วม ท�ำงานร่วม และพัฒนาร่วม ระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทยและภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ
ได้แก่ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), หอการค้าไทย, มูลนิธชิ มุ ชนท้องถิน่ พัฒนา, องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน(ประเทศไทย),
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บลจ.บัวหลวง, สถาบันเช้นจ์ฟวิ ชันฯ, สมาคมวิจยั การตลาดแห่งประเทศไทย,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป, มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย และอีกมากมาย ภายใต้ความเชื่อเดียวกันว่า “คนไทยเท่านั้น
ที่ท�ำให้เมืองไทยน่าอยู่”
ข้อมูลเพิ่มเติม www.khonthaifoundation.org, www.facebook.com/khonthaifoundation

จากการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนดังกล่าวข้างต้น เริ่มจากการปลูกจิตส�ำนึกและสร้าง
ความเข้าใจให้กับพนักงานในคุณค่าหลักขององค์กรอย่างเข้มแข็งที่ว่า “ธุรกิจ พนักงาน และสังคม สร้างความส�ำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” สร้าง
กลไกเพื่อสร้างระบบนิเวศของการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดกระบวนการที่มีความร่วมมือเสมือนการปฎิบัติงานเป็นประจ�ำทุกวันอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นประจ�ำ ได้น�ำเอาการบริหารจัดการทรัพยากรด้านบุคลากร อาสาสมัคร และเงินทุน เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน
และขยายวงให้กว้างขึ้น สร้างกลไกให้คนทั่วไปเข้าถึงได้มากขึ้น เกิดการท�ำซ�้ำ เพื่อการสร้างสรรค์ และผลลัพธ์ที่ได้คือ การสร้างพันธสังคมที่ใหญ่ขึ้น
เกิดความร่วมมือ ช่วยกันท�ำ ลงมือท�ำ และแน่นอนย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ในปี 2557 มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ยังได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กองทุนคนไทยใจดี (BKIND) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นนักลงทุน โดยมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และสถาบันเช้นท์ ฟิวชัน ร่วมกับ บลจ. บัวหลวง
จัดตั้ง กองทุนรวมคนไทยใจดี เป็น กองทุน ESGC กองแรกของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์
เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนไปลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่
สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) เน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กองทุนมีงานเปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 และมีการเสนอขายหุ้น
ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ในวันที่ 20-28 ตุลาคม 2557 โดยมีกลไกที่ก�ำหนดให้มีการแบ่งเงิน 0.8% ของผู้ลงทุน
ไปสนับสนุนโครงการสาธารณประโยชน์ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นการท�ำให้เงินของผู้ลงทุนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

l

T

เวทีความคิด “คนไทยมอนิเตอร์ 2557 : เสียงเยาวชนไทย” “เข้าใจ..เด็กไทยวันนี้ ร่วมเปลี่ยนอนาคตสังคม” จากที่ทางมูลนิธิ
เพื่อ “คนไทย” ได้จัดท�ำงานวิจัย “คนไทยมอนิเตอร์ 2557 : เสียงเยาวชนไทย” และ เพื่อเป็นการขยายผลการรับรู้งานวิจัยดังกล่าว มูลนิธิ
เพื่อ “คนไทย” ได้จัดงานสัมมนา “เข้าใจ..เด็กไทยวันนี้ ร่วมเปลี่ยนอนาคตสังคม” ขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม
เดอะสุโกศล โดยมีผู้บริหารจากองค์กรที่ท�ำงานด้านพัฒนาเยาวชนกว่า 30 ภาคีเครือข่ายเข้าร่วม พร้อมงานนี้เนื้อหางานประกอบด้วย
เวทีความคิด “เสียงเยาวชนไทยที่ใครๆ ต้องฟัง” และการสนทนาหัวข้อ “ผลวิจัยคนไทยมอนิเตอร์ 2557 : จากเสียงสะท้อนของเด็ก
สู่แรงบันดาลใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง”

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)
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T

อบรมเชิงปฎิบัติการ ภาคีเครือข่ายงาน “คนไทยขอมือหน่อย” ปี 2 มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เตรียมพร้อมจัดงาน “คนไทยขอมือหน่อย” ปี 2 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557
ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบ่งเป็น การน�ำเสนอแนวคิดและรูปแบบงานโครงสร้าง การแบ่งกลุ่มการน�ำเสนอ
กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกภาคีเครือข่ายเรื่องกลไกขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยพลังจิตอาสา

T

โครงการ Food4Good มุ่งเน้นในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านอาหารในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยโดย
การช่วยเหลือเด็กไทยให้มีโภชนาการที่ดี ซึ่งมี 18 ธุรกิจร้านอาหารชั้นน�ำของกรุงเทพฯ ที่เป็นสมาชิกโครงการฯ โดยน�ำรายได้จาก
การขายไปช่วยเหลือเรื่องอาหารและโภชนาการของเด็กๆ ที่ขาดแคลน จ�ำนวนเงิน 10 บาทจากทุกๆ จานของเมนู Food4Good จะถูก
เปลี่ยนเป็นอาหารให้น้องๆ ได้อิ่มท้องตลอดไป ซึ่งในปี 2557 มียอดเงินบริจาคระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน เป็นจ�ำนวนเงินกว่า
400,000 บาท

กิจกรรมอื่นๆ
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ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ
จัดโดยนักธุรกิจไทย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ปริมาณเลือดมากกว่า
140,000 cc*

จากพนักงานพรีเมียร์ต่อปี ได้บริจาคให้กับ
สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือสังคม

l
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* 400 cc ต่อคน จ�ำนวนผู้บริจาคทั้งสิ้น 360 คนต่อปี

T

กิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดมาตลอดปี ทุกๆ 3 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานชาวพรีเมียร์ ได้ร่วมท�ำบุญ
ด้วยการบริจาคโลหิต

T

ร่วมรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกในการ
ท�ำความดี มีจิตใจที่ดี เป็นพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นการ
อนุรักษ์วิถีไทยตามคุณค่าหลักของ
องค์กร โดยการจัดกิจกรรม
ตักบาตรเช้า เป็นประจ�ำทุกวันศุกร์
ต้นเดือนของทุกเดือน

สปอนเซอร์ชิพ - เสริมสร้างสังคมแห่งสุขภาพแข็งแรง โดยสนับสนุนกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ
กีฬาฟุตบอล สนับสนุนทีมฟุตบอลของ
โรงเรียนนานาชาติ KIS เพื่อปลูกฝัง
ให้เยาวชนรู้จักการออกก�ำลังกายและ
มีสขุ ภาพแข็งแรง โดยสนับสนุนชุดอุปกรณ์
กีฬาและการเดินทางของทีมฟุตบอล
เพื่อไปฝึกซ้อมหรือท�ำการแข่งขันใน
สถานที่ต่างๆ

ให้การสนับสนุนรถตู้รับ-ส่งแก่ผู้เข้าร่วม
การแข่งขันจักรยานรายการ World
Travel Joy East Coast Challenge
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557
ซึ่งเป็นนักแข่งระดับโลกจ�ำนวน 400 ท่าน
พร้อมทั้งรถรับ-ส่งสื่อมวลชน/ช่างภาพ

l

T
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ด้านพนักงาน

PREMIER PEOPLE
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรทีท่ รงคุณค่าของบริษทั บริษทั จึงตระหนักและให้ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรมและให้ความ
เคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัท และในสังคม อย่าง
ยั่งยืน กล่าวคือ
T บริษท
ั ให้ความส�ำคัญในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานบนพืน้ ฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกันทัง้ ในเรือ่ งของโอกาสในการเลือ่ น
ขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวมตลอดถึง การให้โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติอัน
เกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย
T บริษัทก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำที่ไม่เป็น
ธรรมอันส่งผลกระทบต่อความรูส้ กึ ไม่มนั่ คงในหน้าทีก่ ารท�ำงานของพนักงาน หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจ
ของพนักงานอย่างอันไม่เป็นธรรม
T บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม�่ำเสมอ
T บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การท�ำประกันสุขภาพและการประกันชีวิตให้พนักงานอย่าง
เท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
T บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท�ำที่ไม่เป็นธรรม สามารถส่งความคิดเห็นหรือร้องเรียน
ได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง การเข้าพบเป็นการส่วนตัว / ร้องเรียนผ่าน
จดหมาย / เอกสาร / อีเมล เป็นต้น
T บริษท
ั ก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รบั การชีแ้ จง / แก้ ไข หรือน�ำไปปฏิบตั ิ
T บริษท
ั ก�ำหนดมาตรการในการให้มคี วามคุม้ ครองพนักงานทีร่ อ้ งเรียน / แจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ ต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
/ ไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่จะท�ำให้ผู้ร้องเรียน / ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถ
ท�ำงานอยู่ต่อไปได้
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการครองชีพของพนักงาน และบริษัทได้บริหารงานอย่างความเป็นธรรม
มีการก�ำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด ให้ความคุ้มครองสภาพการท�ำงานของพนักงาน การก�ำหนดวันหยุดและการ
หยุดพักผ่อน ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ให้สิทธิเท่าเทียมกัน ในการจ้างงานทั้งชายและหญิง เปิดโอกาสให้พนักงานมีการ
เรียนรู้เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพ มี ก ารเลื่ อนต�ำแหน่ งอย่ า งเหมาะสม มี การคุ ้ มครองแรงงานหญิ งตั้ งแต่ ตั้งครรภ์ ไ ปจนถึ งการ
คลอดบุตร สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การท�ำประกันชีวิต เงินบ�ำเหน็จเกษียณอายุ

ค่าแรงขั้นต�่ำเกินกว่า	 สูงกว่าค่าแรงขั้นต�่ำ	
301 บาทต่อวัน
ตามกฎหมาย
100,000 บาท
กฎหมายไม่ก�ำหนด
500,000 บาท
กฎหมายไม่ก�ำหนด
30,0000 บาท
กฎหมายไม่ก�ำหนด
/คน/ปี
หักจากเงินเดือน
กฎหมายไม่ก�ำหนด
5% (สมัครใจ)		
ตามอายุงาน สูงสุด
กฎหมายไม่ก�ำหนด
10 เท่าของเงินเดือน
เดือนสุดท้าย
พิจารณาตาม
กฎหมายไม่ได้ก�ำหนด
ผลงาน

หมายเหตุ
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ไม่แบ่งแยกเพศ
ในอัตราที่เท่าเทียมกันทุกระดับขั้นชั้น
ในอัตราที่เท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
ในอัตราที่เท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
ในอัตราที่เท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
ยกเว้นพนักงานชั่วคราว
ในอัตราที่เท่าเทียมกันทุกระดับชั้น

l

ค่าแรงขั้นต�่ำ	
300 บาทต่อวัน
		
ประกันชีวิต
กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดไว้
ประกันอุบัติเหตุ
กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดไว้
ค่ารักษาพยาบาล
กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดไว้
		
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดไว้
		
เงินบ�ำเหน็จเกษียณอายุ กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดไว้
		
		
โบนัสจากงานที่ได้เกิน
กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดไว้
เป้าหมาย (ของฝ่ายขาย)		

บริษัทและบริษัทย่อย
ด�ำเนินการที่
มากกว่ากฎหมาย
ก�ำหนดอย่างไรบ้าง

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน /			
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		
แนวปฏิบัติของ
เหนือกว่ากฎหมาย
กฎหมาย
บริษัทและ
ก�ำหนด
ก�ำหนด
บริษัทย่อย
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ค่าตอบแทน /			
สิทธิประโยชน์อื่นๆ		
แนวปฏิบัติของ
เหนือกว่ากฎหมาย
กฎหมาย
บริษัทและ
ก�ำหนด
ก�ำหนด
บริษัทย่อย
ค่าท�ำงานล่วงเวลา	
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
		
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ตามมาตรา 96 แห่ง
(พร้อมห้องพยาบาล)
พรบ.คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541
ฉีดวัดซีนประจ�ำปี
กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดไว้
(ไข้หวัดใหญ่)		
การดูแลพนักงาน
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ตั้งครรภ์		

บริษัทและบริษัทย่อย
ด�ำเนินการที่
มากกว่ากฎหมาย
ก�ำหนดอย่างไรบ้าง

หมายเหตุ

ค�ำนวณตามอัตรา	
ตามที่กฎหมายก�ำหนด
เงินเดือน
พนักงานทุกคน
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ห้องพยาบาลมีพยาบาลประจ�ำห้อง
ทุกระดับชั้น		
ทุกวัน
เป็นประจ�ำทุกปี

กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดไว้

ให้สิทธิลาได้ 45 วัน
โดยได้รับเงินเดือน

ตามที่กฎหมายก�ำหนด

การพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม�่ำเสมอ

บริษัทและบริษัทย่อยใส่ใจและมุ่งหวังที่จะสร้างความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพนักงานทุกคน โดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้
และพัฒนาภายในองค์กรของบริษทั และบริษทั ย่อย จึงจัดให้มโี ครงการฝึกอบรมหลายรูปแบบ ทีเ่ หมาะสมกับอายุงาน สายอาชีพ ความรับผิดชอบ เช่น
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้มีศักยภาพสูง กลุ่มผู้จัดการและผู้ช�ำนาญการระดับต้น กลุ่มผู้จัดการและผู้ช�ำนาญการดับกลาง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ

จ�ำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยสัดส่วนต่างๆ
อัตราของพนักงานแยกตามเพศ

อัตราของพนักงานแยกตามอายุ

31

50 ปีขึ้นไป

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

76%

42

65
30

24%
หญิง

30-50 ปี

ชาย

0

50

น้อยกว่า 30 ปี

100

150

200

สัดส่วนพนักงานพ้นสภาพแบ่งตามช่วงอายุ

อัตราของพนักงานพ้นสภาพ
(ลาออกและเกษียณ)

2

50 ปีขึ้นไป

19

30-50 ปี

100%
4

น้อยกว่า 30 ปี

0%
0

10

สัดส่วนของพนักงานแยกตามเพศ

ชาย 178 คน

20

ชาย

หญิง

สัดส่วนพนักงานใใหม่แยกตามเพศ

43

หญิง 64 คน

2
ชาย

หญิง

การอบรมเพื่อเพิ่มเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน ( Employment Development )
จ�ำนวนชั่วโมงการฝึกทั้งปี จ�ำนวน 2,244 ชม. คิดเป็น 56%
จากจ�ำนวนพนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด 124 คน แบ่งเป็น ชาย 94 คน หญิง 30 คน
ด้านความสามารถหลัก (Core)
จ�ำนวน 1,132 ชั่วโมง

เป้าหมายของการจัดหลักสูตร

l

ด้านความสามารถ

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั และบริษทั ย่อยมีการก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการพัฒนาความรูศ้ กั ยภาพของพนักงานออกเป็น 3 ระดับ โดยจ�ำนวน
ชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้

wนักงานได้รับการพัฒนาหล่อหลอมในด้านพฤติกรรม ความเชื่อ
ทัศนคติ อันเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนอง/สนับสนุนต่อการบรรลุ
ค่านิยมขององค์กรร่วมกันของบริษัทที่มุ่งด�ำเนินธุรกิจแบบองค์รวม
มุ่งสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม ตามปรัชญา
การด�ำเนินธุรกิจ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” และ
คุณค่าหลักขององค์กร 5 ข้อ ( Core Value )
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ด้านความสามารถ

เป้าหมายของการจัดหลักสูตร

ด้านความสามารถด้านการจัดการ (Managerial)

จ�ำนวน 92 ชั่วโมง

ทักษะความสามารถด้านการบริหารจัดการ ถือเป็นความจ�ำเป็นและ
เป็นเครื่องมืออันส�ำคัญส�ำหรับพนักงานระดับ บังคับบัญชา พนักงาน
ระดับบริหาร รวมถึงระดับจัดการ บริษัทได้ ให้ความส�ำคัญโดยการ
ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน
และก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือที่ดีพอ
ในการน�ำพาองค์กร ทีมงาน ให้บรรลุซึ่งปรัชญา วิสัยทัศน์และคุณค่า
หลักของบริษัท

ด้านความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Competency)
จ�ำนวน 1,020 ชั่วโมง

บุคลากรแต่ละคนแต่ละหน้าที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความ
สามารถให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เต็ ม ก�ำลั ง ความสามารถ เพื่ อ บรรลุ ซึ่ ง
ประสิทธิผลของการท�ำงานและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน

กิจกรรมการอบรม

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

พนักงานและผู้บริหารของบริษัท สายงานบัญชี-การเงินร่วมกิจกรรมสร้างพลังนวัตกรรม คิดนอกกรอบ “DON’T STOP US NOW”
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557
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สายงานบัญชี-การเงิน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ รวมพลังสร้างทีม จัดกิจกรรม “Don’t Stop Us Now” สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

การดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมและความมั่นคงในชีวิต

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์มีนโยบายและแนวการปฏิบัติเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
จากปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” บริษัทตระหนักว่า “คน” เป็นปัจจัยส�ำคัญและเป็นทรัพยากร
อันมีค่า” จึงให้ความส�ำคัญต่อการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานจ�ำนวน 13 คน เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยบริษัทมีพนักงาน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 15) เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อร่วม
ประสานการท�ำงานด้านความปลอดภัย ให้บรรลุผลส�ำเร็จตามนโยบายความปลอดภัยในการท�ำงาน และบริษทั ยังมีการด�ำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจ�ำทุกปี
2. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจ�ำทุกปี
3. มีการซ้อมหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี

4. รณรงค์ ให้พนักงานมีจิตส�ำนึกในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�ำงาน เช่น จัดเรียง จัดวางสิ่งของให้ดี ไม่กีดขวางการท�ำงาน
หรือทางเดิน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ
5. มีระเบียบปฏิบตั สิ �ำหรับพนักงานขับรถโดยสารทุกคนต้องเป่าแอลกอฮอล์กอ่ นปฏิบตั งิ านทุกวัน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผู้โดยสาร
และความปลอดภัยบนท้องถนน
6. จัดกิจกรรมออกก�ำลังกาย เช่น โยคะ แอโรบิค ปิงปอง แบดมินตัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
7. มีห้องพยาบาลและพยาบาลดูแลทุกวันท�ำการ จันทร์ - ศุกร์
ในปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งไม่มีการนัดหยุดงานใดๆ

1.1 อุบัติเหตุรุนแรง ( ครั้ง ) หมายถึง อุบัติเหตุที่ทรัพย์สินของบริษัท มีความเสียหายมากหรือมีพนักงานบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน

จ�ำนวนอุบัติเหตุรุนแรง ( ครั้ง )

0
ปี 2556

0
ปี 2557

1.2 อัตราการหยุดงาน

0

ปี 2556

0

ปี 2557

สะท้อนให้เห็นถึงจ�ำนวนพนักงานที่ได้รบั การบาดเจ็บรุนแรงถึงขัน้ หยุดงาน และจ�ำนวนวันท�ำงานทีส่ ญ
ู เสียไปเมือ่ เทียบกับจ�ำนวนชัว่ โมงการ
ท�ำงานของพนักงานทุกคนในแต่ละปีจะกระตุน้ ให้พนักงานทุกคนตระหนักและช่วยกันดูแลเพือ่ นพนักงาน เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั กิ ารณ์จนได้รบั
การบาดเจ็บในการท�ำงานได้อีกทางหนึ่ง

0

l

0

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

อัตราความถี่การบาดเจ็บและอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ ที่มีต่อพนักงาน

ปี 2556

ปี 2557
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การดูแลด้านความมั่นคงของพนักงานและครอบครัว
บริษัทได้มีการส่งเสริมให้พนักงานได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนเข้าวัยเกษียณเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้ส่งเสริมและรณรงค์ ให้
พนักงานรู้จักการเก็บออม โดยบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของกลุ่มพรีเมียร์เพื่อปลูกฝังการออม บริษัทและบริษัทย่อย
ยังคงปลูกฝังให้พนักงานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พนักงานที่สนใจ และแนวทางในการด�ำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

จากสภาวะเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบกับพนักงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ ไขปัญหาให้กับพนักงาน บริษัท
ได้จัดสัมมนาในโครงการ “แก้ ไขปัญหาชีวิต พิชิตหนี้พนักงาน” โดยคุณชูชาติ บุญยงยศ วิทยากรจากชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่มาให้ความรู้เรื่องหลักการเบื้องต้นของหนี้ พร้อมทั้งวิธีการแก้ ไขปัญหาหนี้สิน รวมถึงการป้องกันในระยะยาว นอกจากนี้
คุณพิชิต ธัญญวัชรกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้มาให้ความรู้เรื่อง “วิธีสร้างความมั่งคั่งเบื้องต้น” โดยมีพนักงาน
เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 501 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะ
ท�ำให้พนักงาน ได้รับทราบแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อน�ำไปน�ำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจ�ำวันได้ และช่วยให้พนักงานลดความเครียด
และความกดดันจากปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย
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Fighting Debt
Course

ฝ่าวิกฤติพิชิตหนี้
ชีวิต ครอบครัว พ่อแม่
ต้องมาก่อน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องให้ความ
เคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน และให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียอันเป็นหลักการตามมาตรฐาน
สากล ซึ่งถือเป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะร่วมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คุณค่าหลัก ( Core Value )

“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”

l

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การด�ำเนินกิจการหรือ
		 กระบวนการท�ำงานของบริษทั โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมข้อเสนอแนะ” คณะท�ำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะท�ำงานสวัสดิการ คณะท�ำงาน
		 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น
T บริ ษั ท ได้ ก�ำหนดมาตรการมี ค วามคุ ้ ม ครองพนั ก งานที่ แ จ้ ง เบาะแสเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หรื อ การปฏิ บั ติ ต ่ อ
		 พนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลั่นแกล้ง หรือกระท�ำด้วยประการใดๆ ที่จะท�ำให้
		 ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถท�ำงานอยู่ต่อไปได้
ในปี 2557 ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อย สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลไม่ให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)
T

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

T บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัทเข้าไป มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
		 ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครอง
		 แรงงานอย่างเคร่งครัด
T บริษัทจะให้ความเคารพและปฎิบัติตามหลักสากล ในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบน
		 พื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่อง
		 เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกายความคิดเห็นทางการเมือง
T บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วย เรื่องสิทธิมนุษยชนอย่าง
		 เคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจาก
		 การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายก�ำหนด
T บริษัทได้จัดสถานที่ท�ำงานโดยค�ำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าท�ำงาน และให้ความส�ำคัญในเรื่อง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
		 ในการท�ำงานของพนักงาน
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2557 บริษัทได้รับการประเมินในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Assessment)
โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการ
ส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้ท�ำการประเมินจากข้อมูลของบริษัทดังต่อไปนี้ รายงานประจ�ำปี แบบรายงานข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
วัตถุประสงค์ ในการส�ำรวจเพื่อการติดตามพัฒนาการด้านก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และเป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับผลประเมินดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มระดับคะแนน ดีมาก คือ 4 ดาว หากแบ่งตามขนาดการ
ลงทุนบริษัทเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีคะแนนอยู่ใน “Top Quality Companies By Market Capitalization” จากบริษัทจดทะเบียนที่ท�ำการส�ำรวจใน
แต่ละปี

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
(General Shareholders’ Meeting Quality Assessment)
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ( TIA ) มีพันธกิจเป็นแกนน�ำในการคุ้มครองปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ และผลักดัน
ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มีการพัฒนาการเพื่อการเติบโตและด�ำรงสถานภาพที่ยั่งยืนภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการรักษาสิทธิ
อันชอบธรรมของผูถ้ อื หุน้ โดยสมาคมได้ด�ำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2549 วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อเพิ่มและรักษาประสิทธิภาพในการด�ำเนินการจัดการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ การจัดการด้านต่างๆ
ในวันประชุม ระหว่างประชุม และการจัดท�ำรายงานการประชุม ตลอดจนการกระตุ้นให้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 3 ปีติดต่อกัน อยู่ในเกณฑ์คะแนนสูงสุดเท่ากับ
ร้อยละ 100

การประเมิน ESG (Environment Social Governance)

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ ในการจัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยืน รองรับความต้องการนักลงทุนที่ให้
น�้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ติดอันดับ
หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG100) โดยประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 567 บริษัท อ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูลตามแหล่งและช่วงเวลาที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อ
สาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งในรายงานประจ�ำปี รายงานแห่งความ
ยั่งยืนและข้อมูลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความยั่งยืนที่บริษัทเปิดเผยจาก 6 แหล่งข้อมูล
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แผนงาน และเป้าหมายในปี 2558

ขยายขนาดของธุรกิจโดยการเพิ่มจ�ำนวนรถ พร้อมพัฒนามาตรฐานการบริการในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของ
ลูกค้าสูงสุด
1. จัดท�ำ E-Direct Marketing เพื่อสื่อสารข้อมูลในช่องทางใหม่เพื่อสนับสนุนโอกาสในการขยายพัฒนา
รูปแบบการตลาดโดยการจัดท�ำ Direct Marketing เพิม่ ช่องทางการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ อาทิ ช่องทางออนไลน์ การท�ำ Outbound
Call เพื่อสนับสนุนโอกาสในการขาย
2. ขยายสาขาในภูมิภาคต่างๆ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3. เพิ่มเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อความสะดวกของลูกค้าในการน�ำรถเข้ารับบริการ
4. ปรับขนาดกลุม่ รถทดแทนให้เหมาะสมกับจ�ำนวนรถทัง้ หมด โดยได้เริม่ นโยบายการใช้รถทดแทนระดับสูงกว่าเพือ่ สร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า เช่น รถทดแทนขนาด 1,500 CC เป็น 1,600 CC
5. โครงการจ้างผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย มาปฏิบัติงานในส่วนงานท�ำความสะอาดรถยนต์ของฝ่ายปฏิบัติการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้โอกาสทางอาชีพกับผู้พิการ

สรุปผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจ�ำปี 2557
ธุรกิจ
ความยั่งยืนของธุรกิจ
รายได้รวม
รายได้จากการขายและบริการ
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย

ปี 2556

ปี 2557

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

545
519
160
28
1,733
1,245
488

553
539
158
(81)
1,736
1,291
444

หน่วย

ปี 2556

ปี 2557

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
อุบัติเหตุจากการท�ำงาน

คน
คน
ชั่วโมง/คน
คน

165 คน
242 คน
ชาย = 126 คน หญิง = 39 คน ชาย = 178 คน หญิง = 64 คน
18
12
0
0

l

ความยั่งยืนของพนักงาน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

พนักงาน
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ตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(GRI Content Index)
		
ข้อมูลขององค์กร

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

1. กลยุทธ์และการวิเคราะห์
		 1.1 ถ้อยแถลงจากผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร (อาทิ
			 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประธานกรรมการ หรือต�ำแหน่งที่
			 เทียบเท่า) ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืนและกลยุทธ์ที่
			 เกี่ยวข้อง		
		 1.2. รายละเอียดที่ส�ำคัญของผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส

50

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

ครบถ้วน

3

ครบถ้วน		

หมายเหตุ

56-1 หน้า 8 ความเสี่ยง

2. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
		 2.1 ชื่อองค์กร		
ครบถ้วน
4
		 2.2 ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหลัก
ครบถ้วน
4
56-1 หน้า 3 ลักษณะ
							
การประกอบธุรกิจ
		 2.3 โครงสร้างการด�ำเนินงานขององค์กร หมายรวมถึง
ครบถ้วน
4
			 ฝ่ายงานหลัก บริษัทที่ด�ำเนินการบริษัทย่อยหรือ สาขาและ			
			 กิจการร่วมค้า			
		 2.4 ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่		
ครบถ้วน
4
		 2.5 จ�ำนวนและชื่อประเทศที่เป็นฐานการด�ำเนินงานหลักขององค์กร			
บริษัทด�ำเนินธุรกิจใน
			 หรือมีความเกี่ยวเนื่องเฉพาะกับประเด็นความยั่งยืนที่			
ประเทศไทยเท่านั้น
			 ครอบคลุมในรายงาน			
		 2.6 ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย
ครบถ้วน		
56-1 หน้า 15
							
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
		 2.7 ตลาดที่ให้บริการ		
ครบถ้วน		
56-1 หน้า 4
							
ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
		 2.8 ขนาดขององค์กร (จ�ำนวนพนักงาน จ�ำนวนหน่วยปฏิบัติการ
ครบถ้วน
4, 49
56-1 หน้า 11-14 สินทรัพย์
			 ยอดขายสุทธิ รายได้สุทธิ ทุนจดทะเบียน จ�ำนวนผลิตภัณฑ์			
ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
			 และบริการ) ที่จัดท�ำรายงาน			
หน้า 15 จ�ำนวนทุนจดทะเบียน
							
หน้า 17 โครงสร้างการจัดการ
		 2.9 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญในเรื่องขนาดโครงสร้าง หรือ
ครบถ้วน		
56-1 หน้า 2 เป้าหมายและ
			 ความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาของการรายงาน			
การเปลี่ยนแปลงพัฒนา
							
ที่ส�ำคัญ
		 2.10 รางวัลที่ได้รับในช่วงเวลาของการรายงาน
ครบถ้วน
48
		 3.1 ช่วงเวลาในการรายงาน		
ครบถ้วน
5
		 3.2 วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว				
		 3.3 รอบของการรายงาน		
ครบถ้วน
5
		 3.4 ช่องทางติดต่อในกรณีที่มีค�ำถามเกี่ยวกับรายงานเนื้อหา
			 ของรายงานกรอบและขอบเขตของรายงาน
ครบถ้วน
5
		 3.5 กรรมวิธีก�ำหนดเนื้อหารายงาน
ครบถ้วน
5, 9

		
ข้อมูลขององค์กร

SD
เลขที่หน้า

หมายเหตุ

กรอบของรายงาน (อาทิ ประเทศ ฝ่ายงาน สาขา
ครบถ้วน
5
สถานประกอบการเช่ากิจการร่วมค้าผู้ส่งมอบ) ดูเกณฑ์
วิธีการก�ำหนดกรอบของ GRI เพิ่มเติม		
การระบุถึงข้อจ�ำกัดของกรอบหรือขอบเขตการรายงาน
ครบถ้วน
5
หลักการที่ใช้ ในการรายงานส�ำหรับกิจการร่วมค้า สาขา 			
การรายงานของสาขา
สถานประกอบการเช่า หน่วยงานภายนอกที่ท�ำงานให้			
ใช้แนวเดียวกับบริษัท
เทคนิคการวัดค่าและฐานที่ใช้ ในการค�ำนวณ รวมทั้งข้อ
สมมติฐานและเทคนิคที่พึงใช้ ในการประมาณค่า ซึ่งน�ำไปสู่
ตัวชี้วัดและข้อมูลอื่นในรายงาน		
ค�ำอธิบายถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูลจากที่				
ได้ชี้แจงไว้ ในรายงานฉบับก่อนหน้า (อาทิ การควบรวมและ
เข้าซื้อกิจการ การเปลี่ยนรอบการรายงานลักษณะธุรกิจ
วิธีการวัดผล)		
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญในกรอบและขอบเขตการรายงาน 			
หรือวิธีการวัดผลที่ต่างจากรายงานฉบับที่แล้ว
ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผย			
ตามมาตรฐาน
นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบรายงานจาก			
หน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ไม่ได้ระบุในรายงานการรับประกัน
ที่แนบมาพร้อบกับรายงานความยั่งยืน ให้อธิบายกรอบและ
หลักการทีใ่ ช้ของผูร้ บั ประกันภายนอก นัน้ ๆ รวมทัง้ ความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่จัดท�ำรายงานกับผู้รับประกัน
ภายนอกดังกล่าว		
56-1 หน้า 17
โครงสร้างองค์กร
56-1 หน้า 17
โครงสร้างองค์กร หน้า 18
คณะกรรมการบริษัท
56-1 หน้า 18
คณะกรรมการบริษัท

l

4. ธรรมาภิบาล พันธกรณี และการมีส่วนร่วม
		 4.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลขององค์กร รวมถึงคณะกรรมการ
ครบถ้วน		
			 ที่อยู่ภายใต้ส่วนงานบริหารสูงสุด ที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น 			
			 การวางกลยุทธ์หรือควบคุมดูแลองค์กร
		 4.2 ระบุว่าประธานกรรมการผู้มีอ�ำนาจสูงสุดขององค์กรด�ำรง
ครบถ้วน		
			 ต�ำแหน่งผู้บริหารขององค์กร ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารของ			
			 องค์กรด้วยหรือไม่ (กรณีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง ได้ระบุเหตุผลของ			
			 การแต่งตั้ง และบทบาทหน้าที่การบริหารภายในองค์กร )
		 4.3 ส�ำหรับองค์กรที่มีโครงสร้างคณะกรรมการเดียว ให้ระบุ
ครบถ้วน		
			 จ�ำนวนและเพศของกรรมการอิสระและหรือมิได้เป็นกรรมการ			
			 บริหารที่มี่อยู่ในคณะกรรมการสูงสุดขององค์กร

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

		 3.6
			
			
		 3.7
		 3.8
			
		 3.9
			
			
		 3.10
			
			
			
		 3.11
			
		 3.12
			
		 3.13
			
			
			
			
			

ระดับ
รายงาน
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ข้อมูลขององค์กร

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

		 4.4
			
		 4.5
			
			
			
		 4.6
			
		 4.7
			
			
			
		 4.8
			
			
			
		 4.9
			
			
			
			
			
		 4.10
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ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

ช่องทางส�ำหรับผู้ถือหุ้นและพนักงานในการเสนอค�ำแนะน�ำ	
ครบถ้วน		
หรือแนวทางการด�ำเนินงานต่อคณะการการสูงสุดขององค์กร			
ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทน (รวมถึงค่าตอบแทน
ครบถ้วน		
หลังพ้นต�ำแหน่ง) ของคณะกรรมการสูงสุด ผู้บริหารอาวุโส 			
และผู้บริหารอื่นๆ กับผลประกอบการขององค์กร (รวมถึง 			
ผลการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม)
กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใช้ก�ำกับดูแลเพื่อ
ครบถ้วน		
หลีกเลี่ยงมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน			
กระบวนการก�ำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติและความรู้
ครบถ้วน		
ความช�ำนาญของกรรมการในส่วนงานบริหารสูงสุดและ			
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำนึงถึงเพศและเกณฑ์			
ความหลากหลายด้านอื่นๆ			
การปรับปรุงพันธกิจ หรือค่านิยม จรรยาบรรณ และ
ครบถ้วน		
หลักการที่มาจากการพัฒนาภายในองค์กรอันเกี่ยวเนื่องกับ			
การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ความคืบหน้าของการน�ำไปปฏิบัติ
ขั้นตอนการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสูงสุด ในการ
ครบถ้วน		
ก�ำกับดูแลตามเจตนารมณ์ที่องค์กรระบุไว้ ในการบริหาร			
ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม			
รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเข้าร่วมเป็น			
ภาคีปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณ และหลักการต่างๆ
ที่สากลยอมรับ		
กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของคณะกรรมการ
ครบถ้วน		
สูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม 			
และสิ่งแวดล้อม				

หมายเหตุ
56-1 หน้า 12
ข้อมูลทั่วไป
56-1 หน้า 22-23
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และผู้บริหาร
56-1 หน้า 28
การก�ำกับดูแลกิจการ
56-1 หน้า 42-43
บทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
56-1 หน้า 56
ความรับผิดชอบทางสังคม

56-1 หน้า 17
โครงสร้างการจัดการ
หน้า 56 ความรับผิดชอบ
ทางสังคม

56-1 หน้า 44-45
การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการ

พันธะต่อประเด็นที่ริเริ่มจากองค์กรภายนอก		
		 4.11 การอธิบายถึงการน�ำหลักการหรือแนวทางระแวดระวัง					
			 ด้านสิ่งแวดล้อม ( ตามปฏิญาณริโอ มาตรา 15) มาใช้อ้างอิง
			 ในองค์กร		
		 4.12 กฏบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดท�ำขึ้น 			
			 จากภายนอก ในด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมซึ่งองค์กร
			 เข้าเป็นสมาชิกหรือให้การรับรอง
		 4.13 การเป็นสมาชิกภาพ ในสมาคม (เช่น สมาคมการค้า หรือ			
			 สภาอุตสาหกรรม) และหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้ง
			 ในระดับประเทศและระหว่างประเทศโดยที่องค์กร มีต�ำแหน่งใน
			 คณะกรรมการบริหารมีบทบาทในโครงการหรือคณะกรรมการ
			 บริหาร มีบทบาทในโครงการหรือคณะกรรมการ ให้ความ
			 ช่วยเหลือด้านเงินทุนนอกเหนือจากค่าบ�ำรุง สมาชิกภาพหรือ
			 เข้าเป็นสมาชิกเพื่อหวังผลทางกลยุทธ์		

		
ข้อมูลขององค์กร
		 4.14
		 4.15
			
		 4.16
			
		 4.17
			
			
			

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม
ครบถ้วน
หลักเกณฑ์ ในการระบุและคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ครบถ้วน
ที่จะพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับองค์กร		
แนวการพัฒนาข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
ครบถ้วน
ความถี่ในการเข้าร่วมตามลักษณะ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย		
เรื่องและข้อกังวลหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นในระหว่างการพัฒนา	
ครบถ้วน
ข้อผูกพันร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งแนวทางที่องค์กร
ตอบสนอง ตลอดจนการรายงานการด�ำเนินงานต่อเรื่องและ
ข้อกังวลหลักเหล่านั้น

9-10
9-10
และ 23-25
23-25

หมายเหตุ

23-25

		

SD
เลขที่หน้า

หมวด ผลการด�ำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
	EC1 มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่ได้สร้างขึ้นและแจกจ่าย รวมถึง
ครบถ้วน		
		
รายได้ ค่าด�ำเนินงาน เงินชดเชยส�ำหรับพนักงาน เงินบริจาค
		
และเงินลงทุนในชุมชนอื่นๆ ก�ำไรสะสมและเงินที่ช�ำระแก่เจ้าของ
		
เงินทุนและรัฐบาล		
	EC2 นัยทางการเงิน ความเสี่ยง โอกาสอื่นๆ ส�ำหรับกิจกรรมของ			
		
องค์กรอันเนื่องมาจากภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
		
(Climate Change)			
	EC3 ความคุ้มครองต่อพันธะในแผนงานผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้			
	EC4 ความช่วยเหลือทางการเงินที่ส�ำคัญจากรัฐ			
หมวด บทบาทในตลาด
	EC5 อัตราส่วนเงินเดือนเริ่มต้นมาตรฐาน แบ่งตามเพศ โดย
		
เปรียบเทียบกับเงินเดือนขั้นต�่ำในท้องถิ่น ณ พื้นที่ปฎิบัติงาน
		
ที่ส�ำคัญ
บางส่วน
41
	EC6 นโยบาย แนวปฎิบัติ และอัตราส่วนการช�ำระเงินให้แก่ตัวแทน
		
จ�ำหน่ายสินค้าในพื่นที่ ณ.พื้นที่ปฎิบัติงานที่ส�ำคัญ			
EC7 ขั้นตอนการจ้างงานในพื้นที่และอัตราส่วนของผู้ปฎิบัติงาน			
		
ในระดับจัดการอาวุโส ที่ได้รับการจ้างจากชุมชนท้องถิ่น
		
ณ.พื้นที่ปฎิบัติงานที่ส�ำคัญ
หมวด ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทางอ้อม
	EC8 การพัฒนา และผลกระทบของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน			
		
และบริการที่จัดสรรขึ้น เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก
		
โดยผ่านการปฎิบัติงานแบบมีผลตอบแทนเป็นเงิน เป็นของ
		
ต่างตอบแทนอื่นๆ หรือไม่หวังผลตอบแทน

หมายเหตุ

56-1 หน้า 61 งบการเงิน

มี แต่ไม่ได้ระบุในรายงาน

l

ระดับ
รายงาน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

			
รหัส
ดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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รหัส
ดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
	EC9
		

		

รหัส

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

การเข้าใจและอธิบายถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทางอ้อม				
ที่ส�ำคัญ อันรวมถึงขอบเขตของผลกระทบนั้น

ดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

หมวด วัสดุ
	EN1 วัสดุที่ใช้ แบ่งตามน�้ำหนัก หรือขนาด				
	EN2 ร้อยละของวัสดุที่ใช้ ซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ ที่จัดเป็นวัสดุ				
		
ปัจจัยน�ำเข้า
หมวด พลังงาน
	EN3 การบริโภคพลังงานทางตรง ผ่านทางแหล่งพลังงานปฐมภูมิ
ครบถ้วน
30-32		
	EN4 การบริโภคพลังงานทางอ้อม โดยแหล่งปฐมภูมิ				
	EN5 พลังงานที่สามารถเก็บรักษาได้ เนื่องจากมีการปรับปรุง
		
ให้เกิดการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพ				
	EN6 ความริเริ่มในการจัดหาสินค้าและบริการ ที่ใช้พลังงานอย่างมี
		
ประสิทธิภาพ หรือใช้พลังงานหมุนเวียน และการลดลงของ
		
ข้อก�ำหนดทางพลังงาน อันเนื่องมาจากความริเริ่มดังกล่าว				
	EN7 ความริเริ่มในการลดการบริโภคพลังงานทางอ้อม และ
ครบถ้วน
30		
		
ปริมาณการลดลงที่ท�ำได้				

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

หมวด น�้ำ
	EN8 การใช้น�้ำทั้งหมด แบ่งตามแหล่งที่มาของน�้ำ				
	EN9 แหล่งน�้ำที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการดึงน�้ำไปใช้				
	EN10 ร้อยละและปริมาณน�้ำทั้งหมด ที่ถูกน�ำไปรีไซเคิลและ				
		
น�ำกลับไปใช้ ใหม่

54

หมายเหตุ

หมวด หลากหลายทางชีวภาพ
	EN11 พื้นที่และขนาดของที่ดินที่องค์กรเป็นเจ้าของ เช่า จัดการ หรือ			
		
ยังอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่คุ้มครอง และบริเวณที่มีมูลค่าความ
		
หลากหลายทางชีวภาพสูง ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่คุ้มครอง		
	EN12 ค�ำอธิบายผลกระทบส�ำคัญของกิจกรรม สินค้าและบริการ 			
		
ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คุ้มครอง หรือ
		
บริเวณที่มีมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่มีอยู่
		
นอกเหนือจากพื้นที่คุ้มครอง		
	EN13 แหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติที่ได้รับการคุ้มครองหรือฟื้นฟู			
	EN14 กลยุทธ์ ข้อปฏิบัติในปัจจุบัน และแผนการในอนาคต ส�ำหรับ			
		
การจัดการผลกระทบทางความหลากหลายทางชีวภาพ		

หมายเหตุ

		

รหัส

	EN15
		
		

ดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

หมายเหตุ

จ�ำนวนของสายพันธ์ ในบัญชีแดง และบัญชีการอนุรักษ์แห่งชาติ			
ที่มีแหล่งที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงาน
โดยแบ่งตามระดับของความเสี่ยงการสูญพันธ์		

หมวด ความร่วมมือ
	EN28 ตัวเลขทางการเงินของค่าปรับ และยอดรวมของมาตรการ			
		
ลงโทษอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินจากการละเมิดบทบัญญัติ
		
และข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม		
หมวด การขนส่ง
	EN29 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของการขนส่งสินค้าและ
		
สินค้าและวัสดุอื่นๆ ที่ใช้เพื่อในการด�ำเนินงานองค์กร และ
		
การขนส่งก�ำลังแรงงาน		

l

หมวด สินค้าและบริการ
	EN26 แผนงานริเริ่มการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้า
		
และบริการ รวมถึงขอบเขตการลดผลกระทบ
	EN27 ร้อยละของสินค้าที่ขาย และวัสดุของบรรจุภัณฑ์ ที่จ�ำแนก
		
ตามกลุ่ม

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

หมวด การปล่อยก๊าซ น�้ำทิ้ง และของเสีย
	EN16 ยอดรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม
บางส่วน
31
		
แบ่งตามน�้ำหนัก			
	EN17 ยอดรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		
แบ่งตามน�้ำหนัก		
	EN18 แผนงานน�ำร่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
		
ผลการลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่เกิดขึ้น		
	EN19 ยอดรวมการปล่อยสารเคมีที่ท�ำลายชั้นโอโซน แบ่งตามน�้ำหนัก				
	EN20 ไนโตรเจนออกไซด์ ซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และการปล่อยสารพิษ				
		
ทางอากาศ ตามชนิดและน�้ำหนักที่ส�ำคัญ
	EN21 ยอดรวมการระบายน�้ำ แบ่งตามคุณภาพและปลายทาง				
	EN22 ยอดรวมปริมาณขยะ แบ่งตามชนิดและวิธีการก�ำจัด				
	EN23 จ�ำนวนและปริมาณการรั่วไหล ที่มีนัยส�ำคัญ			
	EN24 น�้ำหนักของการขนส่ง น�ำเข้า ส่งออก หรือจัดการของเสีย 				
		
ที่นับเป็นอันตรายภายใต้ข้อแก้ ไขอนุสัญญาบาเซล ในการ
		
ห้ามส่งออกของเสียอันตราย ภาคผนวกที่ ก ข ค และ ง
		
รวมถึงอัตราส่วนร้อยละของการขนส่งของเสียระหว่างประเทศ		
	EN25 การระบุชนิดและขนาด สภาวะคุ้มครองและคุณค่าทางความ			
		
หลากหลายด้านชีวภาพของแหล่งน�้ำ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
		
ภายใต้บริเวณที่ได้รับผลกระทบของการระบายน�้ำของเหลว
		
ขององค์กร		

55

		

รหัส

ดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

หมายเหตุ

หมวด ภาพรวม
	EN30 ค่าใช้จ่าย และการลงทุน ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้งหมด			
		
แบ่งตามประเภท
		
		

รหัส

ดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

หมายเหตุ

หมวด แนวปฏิบัติทางการลงทุนและการจัดหา
HR1 ร้อยละ และจ�ำนวนทั้งหมดของข้อตกลงและสัญญาการลงทุน			
		
ที่ส�ำคัญ ที่ประกอบด้วยวรรคเกี่ยวกับความสนใจด้านสิทธิ
		
มนุษยชน หรือที่ได้ผ่านการคัดกรองด้านสิทธิมนุษยชน		
HR2 ร้อยละ ของตัวแทนจ�ำหน่าย ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนทางธุรกิจ			
		
อื่นๆ ที่ส�ำคัญ ที่ได้ผ่านการคัดกรองด้านสิทธิมนุษยชนและ
		
ข้อปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้		
HR3 จ�ำนวนชั่วโมงทั้งหมดของการฝึกอบรมพนักงานเรื่องนโยบาย
		
และขั้นตอนด้านสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
		
ด�ำเนินงาน รวมถึงร้อยละของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม
ครบถ้วน
43
หมวด การไม่เลือกปฏิบัติ
HR4 จ�ำนวนทั้งหมดของกรณีการเลือกปฏิบัติและมาตรการแก้ ไข			

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

หมวด เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม
HR5 การด�ำเนินงาน และตัวแทนจ�ำหน่ายที่ส�ำคัญซึ่งอาจถูกละเมิด 		
		
หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างมากต่อการถูกละเมิดเสรีภาพ
		
ในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม และข้อปฏิบัติในการ
		
สนับสนุนสิทธิเสรีภาพดังกล่าว

56

หมวด แรงงานเด็ก
HR6 การด�ำเนินงานและตัวแทนจ�ำหน่ายที่ส�ำคัญ ที่ถูกระบุว่าอยู่ใน		
		
กลุ่มเสี่ยงอย่างมากต่อกรณีใช้แรงงานเด็ก และมาตรการที่ใช้
		
เพื่อก่อให้เกิดการขจัดแรงงานเด็กที่มีประสิทธิผล
หมวด แรงงานที่ถูกบังคับ
HR7 การด�ำเนินงาน และตัวแทนจ�ำหน่ายที่ส�ำคัญ ที่ถูกระบุว่าอยู่ใน			
		
กลุ่มเสี่ยงอย่างมากต่อกรณีใช้แรงงานที่ถูกบังคับ และมาตรการ
		
ที่ใช้ เพื่อก่อให้เกิดการก�ำจัดแรงงานที่ถูกบังคับทุกรูปแบบ
หมวด แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
HR8 ร้อยละของบุคคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับการ			
		
ฝึกอบรมเรื่องนโยบาย หรือขั้นตอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน			
		
ด้านต่างๆ ขององค์กร ที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงาน			

เนื่องจากเป็น
อาคารส�ำนักงานให้เช่า
ทางอาคารเป็นผู้ด�ำเนินการ

		

รหัส

ดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

หมายเหตุ

หมวด สิทธิชนพื้นเมือง
HR9 จ�ำนวนทั้งหมดของกรณีละเมิดสิทธิชนพื้นเมือง และ				
		
มาตรการที่ใช้
หมวด การประเมิน
HR10 ร้อยละและจ�ำนวนทั้งหมดของการด�ำเนินงาน ที่ต้องผ่านการ			
		
ทบทวนด้านสิทธิมนุษยชน และหรือการประเมินผลกระทบ
หมวด ฟื้นฟู
HR11 จ�ำนวนข้อร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่มีการยื่น 			
		
จัดการ และแก้ ไข ผ่านทางกลไกการร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ
หมวด การจ้างงาน
LA1 ก�ำลังแรงงานรวม ตามประเภทการจ้างงาน สัญญาการว่าจ้าง
ครบถ้วน
		
และภูมิภาคโดยแบ่งตามเพศ
LA2 จ�ำนวนและอัตรารวมการจ้างพนักงานใหม่ และการลาออก
ครบถ้วน
		
ตามกลุ่มอายุ เพศ ภูมิภาค		
LA3 สวัสดิการพนักงานประจ�ำ ซึ่งพนักงานชั่วคราวไม่ได้รับ
ครบถ้วน
		
โดยแบ่งตามพื้นที่ปฏิบัติงาน
LA15 อัตราการกลับมาท�ำงานและการคงอยู่ของพนักงาน หลังจาก
		
การลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยแบ่งตามเพศ

49
43
41

ครบถ้วน

44

ครบถ้วน

45

-

-

ไม่มี

l

หมวด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
LA6 ร้อยละของก�ำลังแรงงานรวม ที่อยู่ในคณะกรรมการร่วมเพื่อ
		
สุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานและการจัดการ ซึ่งมี
		
ส่วนร่วมในการดูแล และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับแผนงานด้าน
		
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
LA7 อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกิดจากการท�ำงาน วันขาดงานและ
		
การขาดงาน รวมถึงจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานโดย
		
แบ่งตามภูมิภาคและเพศ
LA8 การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ค�ำปรึกษา การป้องกัน
		
และแผนงานป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคร้ายแรง ที่จัดขึ้น
		
เพื่อช่วยเหลือแรงงาน ครอบครัวแรงงานหรือสมาชิกในชุมชน
LA9 หัวข้อด้านสุขภาพและความปลอดภัย ที่ปรากฏในข้อตกลง
		
อย่างเป็นทางการกับสมาพันธ์แรงงาน

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

หมวด ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและการจัดการ
LA4 ร้อยละของพนักงาน ที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
		
ร่วมเจรจาต่อรอง
LA5 ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านการ
		
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ รวมถึงการแจ้งว่ามีก�ำหนดอยู่ในข้อตกลง
		
เกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือไม่

57

		

รหัส

ดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

หมายเหตุ

หมวด การฝึกอบรมและการศึกษา
LA10 จ�ำนวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อปีต่อพนักงาน
ครบถ้วน
49
ไม่แยกเพศ
		
หนึ่งคน ตามเพศและประเภทของพนักงาน				
LA11 แผนงานเพื่อการจัดการทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 			
56-1 หน้า 25
		
ที่เอื้อต่อการจ้างงานต่อเนื่องและช่วยเหลือพนักงานในการ			
นโยบายพัฒนาบุคลากร
		
จัดการเป้าหมายในการท�ำงาน			
LA12 ร้อยละของพนักงาน ที่ได้รับการตรวจสอบพัฒนาการ			
ไม่ได้ระบุไว้ แต่มีการ
		
ด้านอาชีพ และผลการปฏิบัติงาน โดยแบ่งตามเพศ			
ประเมินผลทุกปี
หมวด ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางโอกาส
LA13 องค์ประกอบของโครงสร้างการบริหาร และการแยกย่อย
		
จ�ำนวนพนักงาน ต่อประเภทพนักงานโดยแบ่งตามเพศ
		
กลุ่มอายุ การเป็นชนกลุ่มน้อย และตัวชี้วัดหลากหลาย
หมวด การให้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างชายและหญิง
LA14 อัตราส่วนของเงินเดือนพื้นฐาน และค่าตอบแทนของผู้หญิง
		
ต่อผู้ชาย ตามประเภทพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ส�ำคัญ

ครบถ้วน

41

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

		
		

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

รหัส

58

ดัชนีชี้วัดด้านสังคม

หมวด ชุมชนท้องถิ่น
SO1 ร้อยละของการด�ำเนินงานที่ได้ลงมือท�ำ และบรรลุผลใน
		
ชุมชนท้องถิ่น โดยมีการประเมินผลกระทบและแผนงาน
		
พัฒนาท้องถิ่นนั้น		
SO9 การด�ำเนินงานที่มีผลกระทบ ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นผลเสียอันมี
		
นัยส�ำคัญต่อชุมชน
SO10 มาตรการป้องกันและบรรเทา ที่รวมอยู่ในการด�ำเนินงาน
ครบถ้วน
		
ที่มีนัยส�ำคัญต่อชุมชน
หมวด การทุจริต
SO2 ร้อยละและจ�ำนวนหน่วยธุรกิจทั้งหมด ที่ได้รับการวิเคราะห์
ครบถ้วน
		
เพื่อหาความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริต		
SO3 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงาน ที่ได้รับการฝึกอบรมในนโยบาย
ครบถ้วน
		
และขั้นตอนการต่อต้านการทุจริตขององค์กรครบถ้วน
SO4 การกระท�ำเพื่อตอบสนองต่อกรณีที่ทุจริต
ครบถ้วน

หมายเหตุ

10

20
20
18-19

หมวด นโยบายสาธารณะ
SO5 จุดยืนของนโยบายสาธารณะ และการมีส่วนร่วม			
		
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ			

56-1 หน้า 28 แผนงาน
/แนวทางการพัฒนา

		

รหัส

SO6
		
		

ดัชนีชี้วัดด้านสังคม

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

มูลค่าของการสนับสนุนทั้งหมด ทั้งด้วยเงิน และของ			
ต่างตอบแทนอื่นๆ ให้กับพรรคการเมือง นักการเมือง และ			
สถาบันที่เกี่ยวข้อง ตามแต่ละประเทศ

หมายเหตุ
ไม่สนับสนุน
พรรคการเมือง

หมวด พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน
SO7 จ�ำนวนของการด�ำเนินการทางกฎหมายทั้งหมด ที่ใช้ส�ำหรับ
		
พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน การต่อต้านความเชื่อใจ และ
		
แนวปฏิบัติผูกขาด รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
หมวด ความร่วมมือ
SO8 มูลค่าเงินค่าปรับ และจ�ำนวนทั้งหมดของการลงโทษอันมิได้
		
ตีเป็นเงิน ส�ำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ดัชนีชี้วัดความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

หมวด สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
PR1 ระยะในวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการประเมินผลกระทบ
บางส่วน
10
		
ด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 			
		
เพื่อการปรับปรุง และร้อยละของกลุ่มสินค้าและบริการที่ส�ำคัญ
		
ที่ต้องผ่านกระบวนการดังกล่าว
PR2 จ�ำนวนทั้งหมดของกรณีไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบและ			
		
บรรทัดฐานโดยความสมัครใจเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพ
		
และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ โดยแบ่งตามประเภท
		
ของผลลัพธ์ที่ตามมา	
หมวด การติดฉลากสินค้าและบริการ
PR3 ชนิดของข้อมูลสินค้าและบริการที่จ�ำเป็นในกระบวนการ รวมถึ
		
ร้อยละของสินค้าและบริการ ที่อยู่ภายใต้กรอบของข้อมูล
		
ที่จ�ำเป็นดังกล่าว
PR4 จ�ำนวนทั้งหมดของกรณีไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบและ
		
บรรทัดฐานโดยความสมัครใจเกี่ยวกับข้อมูล รวมถึงการตีตรา
		
สินค้าและบริการ โดยแบ่งตามประเภทของผลลัพธ์ที่ตามมา	
PR5 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึง
ครบถ้วน
		
ผลการส�ำรวจระดับความพอใจของลูกค้า		
หมวด การสื่อสารทางการตลาด
PR6 แผนงาน เพือ่ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย มาตรฐานและบรรทัดฐาน
		
โดยความสมัครใจที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด รวมถึง
		
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้สนับสนุน

8

หมายเหตุ

เนื่องจากรถยนต์อยู่กับลูกค้า
ตลอดอายุสัญญเช่า

l

รหัส

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

		

59

			

รหัส

ดัชนีชี้วัดความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ระดับ
รายงาน

SD
เลขที่หน้า

PR7 จ�ำนวนทั้งหมด ของกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบและบรรทัดฐาน
		
โดยความสมัครใจที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด รวมถึง
		
โฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้สนับสนุน โดยแบ่ง
		
ตามประเภทของผลลัพธ์ที่ตามมา	
หมวด ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
PR8 จ�ำนวนการร้องเรียนทั้งหมด ที่มีมูลว่าด้วยการละเมิดความ			
		
เป็นส่วนตัวของลูกค้าและการท�ำข้อมูลลูกค้าสูญหาย

l

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน)

หมวด ความร่วมมือ
PR9 มูลค่าเงินค่าปรับกรณีที่ส�ำคัญ โทษฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
		
และระเบียบว่าด้วยการจัดหา รวมถึงการใช้สินค้าและบริการ

60

หมายเหตุ

ไม่มีการร้องเรียนใดๆ ในเรื่องนี้

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นองค์กรหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ดำ�เนินธุรกิจภายใต้ปรัชญา “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยการนำ�คุณค่าหลัก
(Core Value) 5 ประการ ของการดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ยึดถือ
ปฏิบัติเสมอมา มุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างความสมดุล
ให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม อันนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำ�การทำ�ธุรกิจที่ประสบความสำ�เร็จ
ในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนร่วมกัน

ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน
คุณค่าหลัก
ผลิตสินค้าและ
บริการคุณภาพ

นำ�เสนอแนวความคิดใหม่
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบ
ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้ง พนักงาน องค์กร
และสังคม

ผสมผสานความรู้และ
ความสามารถ เพื่อ
ร่วมคิด ร่วมสร้าง

ยึดหลักคุณธรรม
จรรยาบรรณด้วย
วิถีแบบไทยที่ดีงาม

ธุรกิจ

พนักงาน

สังคม

ดีสำ�หรับองค์กร
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า
พัฒนาประสิทธิภาพ
สร้างความน่าเชื่อถือ
เพิ่มพูนความนิยม
เพิ่มพูนความมั่นคงและผลกำ�ไร
ธุรกิจที่ยั่งยืนและก้าวหน้า

ดีสำ�หรับพวกเรา
พัฒนาความสามารถ
ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ให้ความมั่นคง
ส่งเสริมการทำ�งานร่วมกัน
สร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิต
มอบความภูมิใจและความสุข

ดีสำ�หรับสังคม
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
รักษาวัฒนธรรมที่ดี
สร้างสังคมที่สงบสุข
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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