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สารจากคณะกรรมการบริษัท 

 

 การพัฒนาความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานอันเป็นวัฒนธรรมองค์กรควบคู่ไป

กับการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า 

พันธมิตรของบริษัท ชุมชน และสังคม ส่วนรวมให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสัน้และระยะยาว  

การใช้ความยั่งยืนเป็นตัวน าในการด าเนินธุรกิจ คือการสร้างให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง จนท าให้

การด าเนินชีวติที่ยืนยาวจนไปถึงรุ่นลูก รุน่หลาน เพราะการด าเนินธุรกิจไม่ควรมองเฉพาะผลก าไร หรือ

ผลส าเร็จระยะสั้นเท่านั้น แต่ควรมองไปข้างหน้าว่าจะมีความยั่งยืนของธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมคือ

สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร จงึเป็นเหตุผลหลักในการใชค้วามยั่งยืนขับเคลื่อนองค์กร 

บริษัท พรเีมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน)  ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ

น าเสนอสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์กับสังคม พรอ้มทั้งกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ

ด้วย 2 เส้นทางหลัก คอืการยึดแนวทางการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ความส าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ภายใต้คุณค่าหลัก 5 ประการของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์

ร่วมกัน ผสานความรู ้และคุณธรรมจรยิธรรม วิถีไทย และกลไกการมสี่วนร่วมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียในการรว่มกันจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 

  

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัท พรเีมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) 
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วิสัยทัศน์   
             

เป็นบริษัทไทยที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้น าด้านธุรกิจบริการรถเช่า นายหน้าประกันภัย ที่ครบวงจร

อย่างตอ่เนื่อง  มีคุณภาพ สร้างความสมดุลและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม 

 

พันธกิจ                         

 ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล  

 น าเสนอแนวความคิดใหม ่พัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 ด าเนนิธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม  

 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อรว่มคิดร่วมสร้างงานบริการ  

 ด าเนนิงานตามหลักธรรมาภบิาล และยึดหลักคุณธรรมจรรณยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดงีาม 
 

    คุณค่าหลักกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์  
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บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) 

บรษิัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จ ากัด 

100% 

บรษิัท พรีเมียร์ อนิเตอร ์ลิซซิ่ง จ ากัด 

100% 
บรษิัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จ ากัด 

99.99% 

  เกี่ยวกับบริษัท 

  

  บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เดิม

ชื่อ บริษัท พรีเมียร์ซัพพลาย จ ากัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจ ากัด และด าเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 

2536 ต่อมาในปี 2543 บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนหรือ 

Holding Company  โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ 

ธุรกิจให้บริการรถเชา่รถยนต์ประเภทต่าง  ๆ เพื่อการด าเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจเป็นนายหน้า

ประกันวินาศภัย ให้บริการแนะน าและเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันแก่ลูกค้า บริษัทด าเนินธุรกิจใน

ประเทศไทย มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรี

นครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  

 

 

โครงสร้างการถอืหุ้น 
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สารัตถภาพของรายงาน  (Materiality Analysis) 

  บริษัท พรีเมยีร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย มุง่มั่นในการให้บริการดว้ยคุณภาพอยา่งมือ

อาชีพ เพื่อให้เกิดความย่ังยนืร่วมกันของ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ภายใตก้ารด าเนนิงานท่ีมีธรรมาภบิาลและความ

รับผิดชอบตอ่สังคม โดยการขบัเคลื่อนผ่านทางวิสัยทัศน ์ พันธกิจ ขององค์กร และการมสีว่นร่วมในการสร้างความ

สมดุลให้กับองคก์ร พนักงานและสังคม เพื่อสร้างความยั่งยนืไปด้วยกัน  

การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีสว่นได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้

เสีย 
ความคาดหวัง กลยุทธ์การบริหาร 

มาตรการในการปฏิบตัิ 

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ถือหุ้น  

 

- ผลตอบแทนจากการลงทุน  

- ด าเนินธุรกจิตามหลักธรรมาภิบาล 

- เปิดเผยข้อมูลโปร่งใส 

- ด าเนินธุรกจิให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง  

- คุณค่าหลักขององค์กร 

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 

- รายงานประจ าปี 2559  

- รายงานความยั่งยนื  

- นักลงทุนสัมพันธ์ 

เจ้าหนี ้

สถาบนั

การเงิน 

- การได้รับการปฏบิัติท่ีเทา่เทยีมกัน 

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม

สัญญา 

- บริหารสภาพคล่อง - รายงานข้อมูลอยา่งสม่ าเสมอ 

- ปฏิบัติตามข้อตกลง 

พนักงาน 

 

- ผลตอบแทน สวัสดิการ 

 

 

- ความกา้วหน้าในอาชีพ การพัฒนา

ตนเองและการเรียนรู้ 

 

- ความปลอดภัยในการท างาน 

- สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรม 

- การบริหารจัดการผลตอบแทน  สวัสดิการ 

 

- พัฒนาทักษะ ความสามารถ 

- พัฒนาคุณภาพชวีติใหเ้กิดความมั่นคง 

- ดูแลสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 

 

- นโยบายบริหารงานบุคคลประกาศ

และเผยแพร่ใหพ้นักงาน 

- แผนงานการจัดฝกึอบรมพนักงาน 

- คณะกรรมการความปลอดภัยใน

การท างาน 

- คณะท างานคุณค่าหลัก 

ลูกค้า - ใหบ้ริการอยา่งมคีุณภาพ 

 

 

- เงื่อนไขและข้อตกลงที่เป็นมาตรฐาน 

- การโปร่งใส 

- การมส่ีวนร่วมของลูกคา้ 

- จัดสรรสินค้าและบริการตรงตามความ

ต้องการ 

- บริการรวดเร็ว ครบถ้วน สมบูรณ์ 

- สัญญาท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- ราคาท่ียุติธรรม 

- ระบบบริการลูกคา้หลังการขาย 

- Customer Service  

- การเย่ียมเยยีนลูกคา้  

- การปฏิบัติตามสัญญา 

- ช่องทางการสื่อสารทาง

อิเลคทรอนิค 

 

คู่ค้า - การช าระเงินตรงเวลาและครบถ้วน 

 

 

- การท าธุรกจิโปร่งใส  

- การมส่ีวนร่วมกับคูค่้า 

- กระบวนการจัดซือ้ที่มีประสิทธิภาพ 

- บริหารสภาพคล่อง 

- การต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน 

- การรักษาคูค่้าใหม้กีารท าธรุกจิในระยะ

ยาว 

- คู่มือปฏิบัติงาน จัดซื้อ 

- บริหารสร้างเครดิต 

- ประกาศนโยบาย 

- กจิกรรมสร้างสัมพันธร์ะหวา่งคู่คา้ 

คู่แข่ง - การแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ไม่ละเมดิสิทธิของคู่แข่ง - คู่มือจรรยาบรรณกลุ่มฯ  

ชุมชน/สังคม - ความปลอดภัยบนทอ้งถนน 

 

- ธุรกจิเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม 

- การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อประโยชน์

ของสังคม 

- การพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ 

 

- การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ 

- การมส่ีวนร่วมกับสังคมในการพัฒนาสังคม

และชุมชน 

- อบรมการขับขี่ปลอดภัย  

- เข้าร่วมโครงการ “เมาไมข่ับ”  

- ก าหนดตารางการบ ารุงรักษารถยนต์ 

-  ช่วยเหลือสังคมท่ีส่ิงแวดล้อมผา่น

มูลนิธิและโครงการทางสังคม 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

- การช าระภาษีและคา่ธรรมเนียมต่างๆ 

ถูกต้องครบถ้วน 

- การปฏิบัติตามกฎหมาย 

- ด าเนินธุรกจิตามหลักธรรมาภิบาล 

- เคารพในกฎระเบยีบต่างๆ ไม่ฝาุฝืน 

- การต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น 

- การก ากับดูแลกจิการที่ดี 



รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยนื                                     บริษัท พรเีมยีร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)    หนา้ 6  

 

รายงานการพัฒนาเพือ่ความยั่งยนื 

 รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติสู่ความยั่งยืนของบริษัท พรีเมียร์   

เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน)  ในรอบปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) มีแนวทางในการด าเนินงานเพื่อมุ่งหน้าสู่ความ

ยั่งยืนอันประกอบด้วย 2 เส้นทางหลักคือ เส้นทางของการด าเนินธุรกิจและเส้นทางการสร้างระบบนิเวศ

หรอืสภาวะแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน  

ในเส้นทางแรก คือการด าเนินธุรกิจ บริษัทได้ยึดถือแนวทางการด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด 

“ความส าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลอันดี มีความ

รับผิดชอบและความโปร่งใส รวมถึงตอ้งเป็นการสรา้งคุณค่าสู่ธุรกิจ พนักงาน และสังคมไปพร้อม ๆ กัน  

 เส้นทางที่สอง คือการสร้างระบบนิเวศหรือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและส่งเสริม

ความยั่งยืนของสังคม ด้วยตระหนักว่าปัญหาทางสังคมที่เราเผชิญกันอยู่นี้ ไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้

ด้วยคนเพียงคนเดียว บริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของมูลนิธิ

และโครงการทางสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการจัดการ

ปัญหาทางสังคมและร่วมขยายผลผ่านเครือข่ายของผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่เพื่อให้การดูแลปัญหาสังคม

ต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยน าเสนอรายละเอียดไว้ในรายงานฉบับนี้ รายงานฉบับนี้จัดท าเป็นปีที่ 

3 โดยปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดท าารายงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีกรอบการรายงานด้าน

ความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI : G4 ส าหรับข้อมูลทางด้านการเงินได้เปิดเผยในรายงานทางการเงิน 

และข้อมูลดา้นการก ากับดูแลกิจการ ได้เปิดเผยในรายงานประจ าปี 

 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.pe.premier.co.th หรือสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์ อีเมล์ : teerapol@pfc.premier.co.th โทรศัพท์       

02-301-1569 แฟกซ์  02-748-2063      

 

 

  

mailto:teerapol@pfc.premier.co.th
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เส้นทางของการด าเนินธุรกิจและพันธกิจการพัฒนาความยั่งยืน 

เพราะความส าเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ธุรกิจย่อมไม่สามารถด ารงอยู่ได้

หากมุ่งหวังเพียงผลก าไรขององค์กร โดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคมและพนักงาน  ตลอดระยะเวลา   

ที่ผ่านมาบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวคิด “ความส าเร็จร่วมกันอย่าง

ยั่งยืน” อย่างจริงจัง   สิ่งที่ดีต่อธุรกิจต้องสร้างคุณค่าต่อสังคมและพนักงานของเรา จึงจะถือเป็น

ความส าเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) มีแนวทางในการด าเนินงานเพื่อมุ่งหน้าสู่ความ

ยั่งยืนด้วย 2 เส้นทางหลัก เส้นทางแรกคือเส้นทางของการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯได้ยึดถือแนวทางการ

ด าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ความส าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยธรร

มาภิบาลอันดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ    มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งธุรกิจของเราต้อง

สร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ พนักงาน และสังคมไปพร้อมๆ กัน  เส้นทางที่สอง ซึ่งมีความส าคัญไม่น้อยไป

กว่ากันคือการสร้างสภาวะแวดล้อมหรือระบบนิเวศที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม ด้วยตระหนักว่า

ปัญหาทางสังคมที่เราทุกคนเผชิญอยู่นี้  ไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ด้วยคนเพียงคนเดียวบริษัทฯและ

กลุ่มบริษัทพรีเมียรจ์งึพัฒนากลไกการมสี่วนรว่มในรูปแบบของมูลนิธิและโครงการทางสังคม เพื่อให้ทุก

ภาคส่วนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาทางสังคมและร่วมขยายผล

ผา่นเครือขา่ยที่มอียู่ เพื่อให้การดูแลปัญหาสังคมต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 ในการด าเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์และยึดถือการปฏิบัติอย่างชัดเจนในเรื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงาน โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้วย

คุณภาพอย่างมอือาชีพ ขับเคลื่อนกระบวนการผ่านวิสัยทัศน ์พันธกิจขององค์กร 
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ธุรกจิ 

ให้บรกิารอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล 
 บริษัทมุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างมืออาชีพ และความปลอดภัยสูงสุด 

โดยเฉพาะในธุรกิจการให้บริการรถโรงเรียนและรถรับ-ส่งพนักงาน   เพราะการบริการท่ีได้มาตรฐานจะสร้างคุณค่า

ทางจิตใจเพื่อคุณภาพชวีติท่ีดใีห้กับลูกค้า  บริษัทเชื่อว่าคุณค่าท่ีแท้จริงย่อมมากับการบริการท่ีมีคุณภาพ  จึงได้มีการ

ก าหนดแนวทางท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการพัฒนามาตรฐานบริการในด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์

และน าเสนอเงื่อนไขการเช่า เพื่อให้รองรับกับธุรกิจของลูกค้า และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ลูกค้า   

 นอกจากนี้ บริษัทได้ก าหนดมาตรฐานการบริการต่าง ๆ ไวด้ังนี้ 

1. มาตรฐานของยานพาหนะพรอ้มอุปกรณ์ความปลอดภัยสงูสุด 

ในการให้บริการในธุรกิจรถรับ-ส่งนักเรียนและธุรกิจรถโดยสารรับ-ส่งพนักงานนั้นบริษัทค านึงถึงความ

ปลอดภัยสูงสุดของผู้ใชบ้ริการเป็นส าคัญจึงน าเสนอประเภทรถพร้อมอุปกรณค์วามปลอดภัยตาม 

พระราชบัญญัติรถโดยสารและเพ่ิมเตมิอุปกรณเ์สริมตามมาตรฐานสากล 
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2. มาตรฐานพนักงานขับรถ/กัปตันที่มีคณุภาพ บริษัทค านึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนจึงให้

ความส าคัญตั้งแต่การคัดเลอืกบุคลากรเข้าร่วมท างานกับบริษัท โดยมีขัน้ตอนในการสรรหา พร้อม

ข้อก าหนดในการปฏบัิตงิาน  

 ผ่านการตรวจรับรองประวัตอิาชญากรรมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 การตรวจสุขภาพก่อนเข้าท างานจากโรงพยาบาลชั้นน าท่ีมีสัญญากับบริษัทเฉพาะ  โดยต้องผ่าน

รายการตรวจตามมาตรฐาน  

 มใีบขับขี่รถยนต์ถูกต้องกับประเภทการให้บริการ 

 เมื่อผ่านการคัดเลอืก ต้องเข้ารับการอบรมระยะเวลาประมาณ  2 เดือนก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในหลักสูตร

ตา่ง ๆ เชน่ การขับขี่ปลอดภัย  กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปูองกันการปูองกันและ

ระงับอัคคีภัย  การบริการประทับใจ  ทัศนคติและบุคลิกภาพ และการเข้าอบรมระหว่างปีเพื่อการ

พัฒนา 

 การตรวจสอบยานพาหนะตามใบงานท่ีก าหนด 

 วเิคราะห์พฤติกรรมการปฏบัิตงิานจากการสุม่ตรวจสอบ รายงานร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ และ 

ผลจากแบบสอบถาม 

 การสุม่ตรวจสารเสพติดในร่างกายเป็นประจ า   

 การตรวจสุขภาพและสายตาเป็นประจ าทุกปี   

 ปฏิบัติตามขั้นตอนของการท างานในแต่ละวัน เช่น ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกคร้ังก่อนการ

ปฏิบัติงาน โดยจ านวนท่ีตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 11,478 คร้ัง/ปี ผ่านการตรวจท่ีปราศจาก

แอลกอฮอล ์100%  

3. บริษัทยังมีระบบงานและกระบวนการต่าง ๆ อาทิ 

 ระบบปฏิบัติการ IRIMS (Integrated Rental Information Management System) ท่ีออกแบบมา

โดยเฉพาะ เพื่อน ามาใช้ในการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าตั้งแต่เร่ิมต้นสัญญาจนครบสัญญา ท้ังประวัติ

การซ่อมบ ารุง อุบัตเิหตุ การนัดหมาย  โดยมีการเชื่อมโยงงานของทุกฝุายเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการใช้บริการ โดยในปีท่ีผ่านมา ผลส ารวจความพึงใจของลูกค้าโดยรวม 

99.72%   

 สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในมาตรฐานการให้บริการท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังมีการพัฒนา/ปรับปรุง 

กระบวนการท างานและบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง โดยการก าหนดกระบวนการท่ีจ าเป็น ความสัมพันธ์ุของ

กระบวนการต่าง ๆ ติดตามผล ตรวจประเมินและวิเคราะห์กระบวนการท่ีน ามาประยุกต์ใช้เพื่อ

ด าเนนิการให้บรรลุตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 มชีอ่งทางเฉพาะส าหรับลูกค้าในการแจง้เร่ืองร้องเรียนต่าง ๆ และได้สรุปข้อร้องเรียนต่าง ๆ รายงานใน

การประชุมผู้บริหารประจ าเดือน เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนา น ามาซึ่งการให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน 

และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพงึพอใจสูงสุด  

 ทบทวนและติดตามรูปแบบกระบวนการท างานและระบบงานสนับสนุนให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานท่ี

ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 : 

2008 เป็นประจ าทุกปี และสรุปผลการตรวจประเมินในการประชุมผู้บริหารเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

ต่อไป ในปี 2559 บริษัทมีการตรวจประเมินภายในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จ านวน 3 คร้ัง 

เพื่อทบทวนกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  
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ความพึงพอใจในการใช้บริการ -  การบอกกล่าวจากผู้ใชบ้ริการโดยตรง 
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  

 บริษัทและบริษัทยอ่ยด าเนนิธุรกิจโดยยึดถอื “จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพรีเมยีร์” เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ยดึในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความถูกตอ้ง โปร่งใส และมคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม ในปี 2556  บริษัท พรีเมียร์ เอ็น

เตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริต” (Collective Anti-Corruption : CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันใน

ทุกรูปแบบ และ ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้จัดให้มกีารประเมินตนเองเร่ืองมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชันเพื่อ

ยื่นให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯพิจารณาและบริษัทได้รับการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทุจรติอยา่งเป็นทางการ ในวันท่ี 4 เมษายน 2557  

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

 ในการคัดเลือกผู้ขาย ปฏิบัติตามข้อก าหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 และก าหนดให้

ปฏบัิตติามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขท่ีแจ้งให้ผู้ขายทราบแล้ว ไมก่ระท าการในลักษณะล าเอียงให้กับผู้ใดหรือ

ฝุายใด 

 เปิดโอกาสให้ผู้ขายทุกรายท่ีมีสินค้าและบริการตามเงื่อนไขท่ีบริษัทก าหนด  มีสิทธ์ิในการน าเสนอราคา

สินค้าและบริการอยา่งโปร่งใสและได้มีการเพิ่มจ านวนผู้ขายจ านวน 27 รายในป ี2559 

 ก าหนดเงื่อนไขการช าระค่าสนิค้าและบริการกับคู่ค้าให้มคีวามชัดเจน และเป็นท่ียอมรับท้ังสองฝุายเพื่อให้

สามารถปฏบัิตไิด้จริง และน ามาปฏบัิตอิย่างเครง่ครัด  

 จดท าสัญญาเชา่รถยนต์ท่ีมีมาตรฐาน  ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานกฎหมายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ให้สามารถปฏบัิตไิด้จริง และเป็นท่ียอมรับกับท้ังบริษัทยอ่ยและลูกค้า  

 หน่วยงานระบบคุณภาพได้บรรจุการตรวจประเมินเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชันในการตรวจประเมินระบบ

คุณภาพไว้ในแผนการตรวจประเมินประจ าปีและระบุไว้แผนงานบริหารความเสี่ยงท่ีมีการทบทวนและ

ตดิตามทุกไตรมาส โดยเนน้ย้ ากระบวนการขายและจัดซือ้เป็นส าคัญ 

 จัดพิมพน์โยบายการต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชันในคู่มือพนักงานใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือ

ปฏบัิตโิดยเครง่ครัดพร้อมท้ังด าเนนิการจัดประชุมให้ความรู้ผ่านคณะท างานบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทได้จัดพิมพ์ข้อความรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเอกสารทางธุรกิจท่ีใช้ในการติดต่อกับคู่

ค้าและลูกค้าอยา่งชัดเจน เช่น นามบัตร ใบขออนุมัติซือ้ ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน

และสลิปเงินเดอืน  

  

 ข้อความท่ีจัดพมิพ ์

 

 

 

  

บรษิัทมนีโยบายให้บุคลากรทกุคนต่อต้าน 

และไม่ยอมรับการทุจริตคอรร์ัปชั่นทุกปแบบ 

รวมทั้งสนันสนนุให้ทุกทา่นปฏิบัตเิช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ เพื่อร่วมการสรา้งสังคมแห่งความซื่อสัตย์ 
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เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “Anti-Corruption in Practice” เมื่อวันจันทร์ท่ี 3 ตุลาคม 2559 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าร่วมแสดงพลัง Active Citizenship และเวทีเสวนาวิชาการ “Anti-Corruption Collaboration” กรรมโกงแบบไหน 

ใครสนอง เมื่อวันอังคารท่ี 6 กันยายน 2559 ณ ห้องแพลนนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิต์ิ และวันอาทติย์ท่ี 

11 กันยายน 2559 ณ ทอ้งสนามหลวง 
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น าเสนอแนวความคิดใหม่  พัฒนาคุณภาพชวีิต  สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมท้ังกับลูกค้า คู่ค้าและ

สิ่งแวดลอ้ม โดยมีการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยท่ีค านงึถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม ดังนี้ 

1. กระบวนการท างานด้วยการน าระบบงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เชน่ ลดการส าเนาเอกสารต่างๆ 

ด้วยการสื่อสารทาง Digital เพื่อลดปริมาณกระดาษ และปริมาณคาร์บอนท่ีเกิดจากการถ่ายส าเนา

เอกสารได้ในระดับหนึ่ง แต่จากการส ารวจพบว่า ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ท้ังนี้ บริษัทยังคงรณรงค์

อย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมาย 

2. รถทุกคันของบริษัทได้รับการบ ารุงรักษาจากศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ท่ีได้รับการรับรองจาก

ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละย่ีหอ้ ซึ่งมีการบริหารจัดการของเสีย เช่น น้ ามันเคร่ือง น้ ามันหล่อลื่นต่าง ๆ อย่างเป็น

ระบบโดยหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 

จ านวนศูนย์บริการท่ีใชท้ั้งหมด 623 ศูนย ์จากจ านวน 1,085 ศูนย ์

3. การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ร่วมกับคู่ค้า เพื่ออ านวยความสะดวกในการระบุต าแหนง่ของรถกรณท่ีีลูกค้า

เกิดอุบัตเิหตุ 
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ผสมผสานเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบรกิาร 

1. ระบบตรวจสอบและตดิตาม  บริษัทมมีาตรฐานการให้บริการท่ีให้ความส าคญัเร่ืองปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งใน

ธุรกิจใหม ่ๆ ของบริษัท ดังนี้ 

 บริการรถรับ-ส่งนักเรียน 

1)  น าเทคโนโลยกีารวางแผนเส้นทางมาใชเ้พื่อความแม่นย า 

1) ใชเ้ทคโนโลย ีGPS/ GPRS ท่ีทันสมัย เพื่อการตรวจสอบต าแหนง่รถและควบคุมความเร็วในการขับขี่ 

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

3) บริการรายงานการให้บริการในแตล่ะวันพร้อมวเิคราะห์ขอ้มูลการให้บริการเพื่อพัฒนาต่อไป 

4) ควบคุมการปฏบัิตหินา้ที่ขับขี่รถยนต์โดยจ ากัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.  

 

 

 

 

 

 

  บริการรถโดยสารไม่ประจ าทางหรือบริการรถรับ-ส่งเฉพาะจุด 

1) บริการศึกษาและวางแผนเส้นทางจากความต้องการของผู้เดินทางตลอดจนก าหนดแผนทดสอบ 

 เส้นทางทุกคร้ังก่อนให้บริการจริง 

2) บริการรถโดยสารท่ีเหมาะสมกับจ านวนผู้เดินทาง เส้นทางพร้อมโปรแกรมดูแลรักษาเต็มรูปแบบ 

3) ใชเ้ทคโนโลย ีGPS/ GPRS ท่ีทันสมัย เพื่อการตรวจสอบต าแหนง่รถ และควบคุมความเร็วในการ 

 ขับขี่ไม่เกิน 60 กม./ชม.  

4) บริการวิเคราะห์ขอ้มูลผู้โดยสารจากการให้บริการเพื่อพัฒนาต่อไป 

2. ระบบบรหิารจัดการพร้อมนวตักรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร 

 บริษัทมรีะบบบริหารจัดการพร้อมนวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร และรถโดยสารนักเรียน ผ่านการใช ้

Smart Card ในการขึ้น-ลง พร้อมรายงานเข้าไปยังศูนย ์Metro Care Center และมีซอฟแวร์การจัดการตา่ง ๆ ดังนี ้

1) ซอฟแวร์การจัดการรถโรงเรียน - เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวางแผนรับ-ส่งนักเรียนในแตล่ะวัน                   

โดยก าหนดให้ผูใ้ชง้าน (โรงเรียน) เป็นผู้ระบุขอ้มูลท่ีสะดวกต่อการใช้งานจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่ง

มาฝุายปฏบัิตกิารเพื่อออกเป็นใบงานส าหรับการท างานในแต่ละวัน 

2) ซอฟแวร์การจัดการการขนส่ง -  เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีลักษณะคล้ายการจัดการรถโรงเรียน 

แตกตา่งในรายละเอยีดการก าหนดจุดหมายตา่ง ๆ ซึ่งผูใ้ชง้านสามารถก าหนดได้เองโดยใชล้ะตจิูด ลอง

ตจิูดเป็นตัวก าหนดจากนัน้ระบบจะประมวลผลออกมาเป็นใบงานท่ีมีขอ้มูลเส้นทาง ก าหนดการเวลา 

และรายละเอยีดส าหรับงานนัน้ ๆ เพื่อการปฏบัิตงิานตอ่ไป 
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3.  นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย  

 นอกเหนอืจากการด าเนนิการขา้งต้น บริษัทยังมีร่วมกับคู่ค้าในการการพัฒนาระบบงานดว้ย Application “SPOT 

THE MOVE” เพื่อต่อยอดบริการให้กับธุรกิจรถโรงเรียน ให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความไว้วางใจในความปลอดภัย สามารถ

ตรวจสอบเส้นทางได้ มศีูนยบ์ริการข้อมูลท่ีรวดเร็ว ตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจของบริการดังกล่าวท่ีต้องการสง่มอบ

คุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีสว่นได้เสยีของบริการอยา่งครบถ้วน ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู กัปตันและโรงเรียน ทัง้นี้

เป็นนวัตกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณใ์นการส่งมอบบริการด้วยความรับผิดชอบสูงสุดต่อลูกค้า 
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สถิตจิ านวนเที่ยววิ่งและอุบัติเหต ุ2558 - 2559 

 

 
 

SCHOOL BUS 
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พนักงาน 

ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดงีาม 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปน็ธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทได้ถอืปฏบัิตติามแนวนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพ

สิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ภายใตคุ้ณค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงาน

มั่นคง สังคมยั่งยืน”  ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก แรงงานท่ีผิดกฎหมาย  พร้อมท้ังดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานของกฎหมายคุม้ครองแรงงานอย่างเครง่ครัด ให้โอกาสทุกคนอยา่งเท่าเทียมกัน ไมเ่ลือกปฏิบัติและไม่ละเมิด

สิทธิขั้นพื้นฐานท้ังในเร่ืองเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง 

รวมถึงการให้โอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานเพ่ือความก้าวหนา้ทางอาชพี 

 

 

  

ค่าตอบแทน / สิทธิ

ประโยชน์อืน่ ๆ 

เหนือกว่ากฎหมาย

ก าหนด 

กฏหมายก าหนด 
แนวปฏิบัตขิองบรษิัท

และบริษัทย่อย 

บริษัทและบริษัทยอ่ย 

ด าเนินการที่มากกว่า

กฏหมายก าหนด

อย่างไรบ้าง 

หมายเหต ุ

ค่าแรงขั้นต่ า 300 บาทต่อวัน ค่าแรงขั้นต่ า   300  

บาทต่อวัน 

ตามที่กฎหมายก าหนด 

(2559) 

 

ประกันชีวติ กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว ้ 100,000 บาท  กฏหมายไม่ก าหนด 

 

ในอัตราที่เท่าเทียม

กันทุกระดับชั้น 

ประกันอุบัติเหต ุ กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว ้ 500,000 บาท กฏหมายไม่ก าหนด 

 

ในอัตราที่เท่าเทียม

กันทุกระดับชั้น 

ค่ารักษาพยาบาล          

ประกันสุขภาพผู้ปุวยใน 

กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว ้ 30,0000 บาท/คน/ป ี กฏหมายไม่ก าหนด ในอัตราที่เท่าเทียม

กันทุกระดับชั้น 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว ้ บรษิัทสมทบ 3%-8% กฏหมายไม่ก าหนด ในอัตราที่เท่าเทียม

กันทุกระดับชั้น 

ยกเว้นพนักงาน

ชั่วคราวสมทบตาม

อายุงาน 

การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี(พร้อมห้อง

พยาบาล) 

ตามมาตรา 96 แห่ง พรบ.

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

พนักงานทกุคน 

ทุกระดับชั้น 

ตามที่กฎหมายก าหนด ห้องพยาบาลมี

พยาบาลประจ าห้อง

ทุกวัน 

ฉีดวัดซีนคอตีบ 

บาดทะยัก ไอกรน 

ไข้หวัดใหญ ่

กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว ้ เป็นประจ าทุกป ี กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว ้  

เคร่ืองแบบพนักงาน กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว ้ 2 ปีต่อคร้ัง กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว ้  
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20% 

66% 

14% 

50 ขึ้นไป 

30-50 ป ี

19-29 ปี 

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

311 

326 

337 

331 

332 

328 

323 

323 

320 

316 

308 

317 

5 

4 

2 

1 

เกษยีณ ลาออก 

ชาย หญิง 

พนักงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จ านวนพนักงานท้ังหมด ปี 2559 สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ 

ชาย  71 % หญิง 29 % 

พนักงานพ้นสภาพ(ลาออก/เกษียณอายุ) สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุ 
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การดูแลดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมและความม่ันคงในชีวิต 

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์มีนโยบายและแนวการปฏิบัติเร่ืองการดูแลเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน จากปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมยีร์  “ธุรกิจก้าวหนา้ พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” บริษัท

ตระหนักว่า  “คน” เป็นปัจจัยส าคัญและเป็นทรัพยากรอันมีค่า”  จึงให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพและความ

ปลอดภัยของพนักงาน ได้จัดให้มอีบรมเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และ ระดับหัวหน้างาน เพื่อร่วมประสาน

การท างานด้านความปลอดภัย ให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายความปลอดภัยในการท างาน  

 อุบัติเหตุรุนแรง ( ครัง้ )  หมายถึง  อุบัตเิหตุท่ีทรัพย์สนิของบริษัท มคีวามเสียหายมากหรือมพีนักงาน

บาดเจ็บถึงขัน้หยุดงาน 

 

ปี 2558   = 0                          

ปี 2559   = 0 

 

 

 

 

 อัตราการหยุดงาน 

ปี 2558   = 0                          

ปี 2559   = 0 

 

     

 อัตราความถี่การบาดเจ็บและอัตราความสาหสัของการบาดเจ็บ ที่มตี่อพนักงาน 

สะทอ้นให้เห็นถึงจ านวนพนักงานท่ีได้รับการบาดเจ็บรุนแรงถึงขัน้หยุดงาน และจ านวนวันท างานท่ีสูญเสีย

ไปเมื่อเทียบกับจ านวนชั่วโมงการท างานของพนักงานทุกคนในแตล่ะปจีะกระตุน้ให้พนักงานทุกคนตระหนัก

และชว่ยกันดูแลเพื่อนพนักงาน เป็นการปูองกันไม่ให้เกิดอุบัตกิารณ์จนได้รับการบาดเจ็บในการท างานได้อีก

ทางหนึ่ง 

ปี 2558  = 0 

ปี 2559  = 0  
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การพัฒนาพนักงาน  

บริษัทและบริษัทยอ่ยใส่ใจและมุ่งหวังท่ีจะสร้างความผูกพันและสายสัมพันธ์ุท่ีย่ังยืนกับพนักงานทุกคน โดยการ

สร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาภายในองคก์รของบริษัทและบริษัทยอ่ย จึงจัดให้มโีครงการฝึกอบรมหลายรูปแบบ

ท่ีเหมาะสมกับอายุงาน สายอาชีพ ความรับผิดชอบ เช่น กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้มีศักยภาพสูง กลุ่มผู้จัดการและ

ผู้ช านาญการระดับต้น กลุ่มผู้จัดการและผู้ช านาญการดับกลาง  กลุ่มพนักงานปฏบัิตกิาร  

 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยมกีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบัิตเิกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน

ออกเป็น 3 ระดับ โดยจ านวนชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงานในปีท่ีผ่านมา มจี านวนชั่วโมงการฝึกทัง้ปี  348  ชม.  

จากจ านวนพนักงานท่ีเข้าอบรมท้ังหมด  263  คน  

 

 
 

  

98 

10 

51 

0 0 

60 

0 0 

43 

0 0 1 

Core Competency Managerial Competency Functional Competency

Staff Driver Captain Monitor

Staff 
2% 

Driver 
49% 

Captain 
42% 

Monitor 
7% 

ช่ัวโมงการอบรมแยกตามประเภทพนักงาน 

แยกตามประเภทหลักสูตร 
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อบรม “ จิตส านึกความปลอดภัย ส าหรับพนักงานขับรถ” ประเภทขับรถผู้บริหาร วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตส านึก

เร่ืองความปลอดภัยและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม “การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐาน”ให้กปัตันและมอนิเตอร์ โดยวิทยากรจากสภากาชาดไทย  

 

 

 

 

 

 

 

อบรมหลักสูตร “โครงการสร้างความมั่นคงทางการเงินของพนกังาน” เพื่อช่วยพนักงานบริหารจัดการด้านการเงิน

อย่างถูกต้อง สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวันและการท างานได้  
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รณรงคใ์หพ้นกังานขบัรถ 
กปัตนั มอนิเตอรท์ุกคนที่
ปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ ารถ
ใหบ้รกิารลกูคา้ ตอ้งเขา้รบั
การตรวจวดัระดบัความดนั
โลหติอย่างน้อย สปัดาหล์ะ 
1 ครัง้ 

สง่พนกังานเขา้รบัการ
อบรมการปรบัเปลีย่นระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2008 
เป็น ISO 9001:2015 

การตรวจประเมนิภายในระบบ
คุณภาพ เพื่อทบทวนขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2008 

กจิกรรมปลุกจติส านึก ปลกู
วนิยัจราจร สรา้งสงัคมแห่ง
ความปลอดภยัใหก้บักลุ่ม
ลกูคา้ทีม่พีฤตกิรรมในการ
ขบัรถดว้ยความเรว็สงู  

  

การพฒันาไปสูค่วามเป็นเลศิในการจดัการ  
(Mini Master of Management Program) 
วนัที ่16 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2559   

การพฒันากจิกรรมเชงิกลยุทธเ์พื่อการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื (Corporate Social Initiatives for Sustainable 
Development) วนัที ่13-14 ก.ค. 59   
 

การวเิคราะหค์วามเสีย่งและประเดน็ส าคญัดา้นความ
ยัง่ยนื (Sustainability Risk and Materiality Analysis)  
วนัที ่10 ส.ค. 59   
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การมสี่วนร่วมของบรษิัท พนกังาน และผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 บริษัทได้ร่วมกับคู่ตา้จัดกิจกรรมเสริมความรู้ตัวผลิตภัณฑ์ให้พนักงานเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการเสนอขายให้

ลูกค้าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ISO 39001: Road Traffic Safety (RTS) Management Systems 

(การจัดการความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน) กับ บมจ.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) อ าเภอ

ลานกระบอืจังหวัดพิษณุโลก  

 

 

  

 อบรมหลกัสูตร  “ขบัข่ีอยา่ง
ปลอดภยัและการดูแลรักษา
รถยนต ์

อบรมหลกัสูตร”การดบัเพลิง
ขั้นตน้”ใหก้บัพนกังานขบัรถ 
กปัตนั และมอนิเตอร์ 

อบรมหลกัสูตร "Defensive 
Driving Raining-Refresher 
Course 
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โครงการ “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” 

โครงการ “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” จัดขึ้นโดยมีเปูาหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการน า

คุณค่าหลักไปปรับใชใ้นการด าเนินชวีติประจ าวันและการท างาน เพื่อน าไปสู่คุณภาพชวีติท่ีด ีและสรา้งสังคมให้ดีขึ้น 

ร่วมโครงการ “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” ผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” 

เพื่อเป็นตัวแทนจากบริษัท และบริษัทยอ่ย โดยใชว้ธีิการคัดเลอืกผ่านการท าแบบส ารวจจากเพื่อนพนักงานด้วยกัน ซึ่ง

พนักงานแต่ละคนจะท าการเลือกบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจของตน ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเด่นในการน าคุณค่าหลักท้ัง 5 ข้อ 

ไปใชใ้นชีวิตประจ าวันหรือการท างาน และเป็นบุคคลท่ีสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดี เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการแบ่งปัน

ความรู้ ประสบการณ์ท างาน รวมถึงการด าเนนิชีวิตให้แกเ่พื่อนพนักงานต่อไป  

จากผลส ารวจ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีตัวแทนพนักงานท่ีได้รับ

คัดเลือกเป็น “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” จ านวน 3 คน จากท้ังหมด 21 คน เพื่อท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการสร้างแรง

บันดาลใจ ผ่านการถ่ายทอดคุณค่าหลักกับการด าเนินชีวิต อีกท้ังยังเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์การท างานต่างๆ รวมถึงการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้กับเพื่อนพนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

จ านวนกว่า 3,000 คน ได้เรียนรู้และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดยีิ่งขึน้ 

โดยโครงการนี้เป็นตัวอย่างของการดึงคุณค่าหลักองค์กรท่ีอยู่ในรูปของนามธรรมให้เ ป็นรูปธรรม กระตุ้นให้

เกิดการลงมือปฏิบัติรับทราบ เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในคุณค่าหลักผ่านการกระท า เป็นการปลูกฝังคุณค่าหลัก

เข้าสูว่ถิีชีวิตของพนักงานให้มากขึ้น และเป็นการแสดงถึงการยึดม่ันในคุณค่าหลักขององค์กรอย่างจรงิจัง 
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การสรา้งจติส านึกแก่พนักงานในองค์กร 

 

 

คณะท างานคุณค่าหลัก 

 ด้วยตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเกดิขึน้ได ้ ตอ้งเร่ิมจากจิตส านึกท่ีดขีองพนักงาน เพราะพนักงาน

คือกลไกส าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเร่ิมจากระดับบุคคลสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับธุรกิจ และ

ระดับสังคม  กลุ่มบริษัทพรีเมยีร์จึงได้จัดตัง้คณะท างานประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานจากทุกสายธุรกิจในกลุ่ม

บริษัทโดยคณะท างานนีม้พีันธกิจในกาสร้างการมสี่วนร่วม ปลูกฝังจิตส านึกของพนักงาน อันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยสู่

ความยั่งยืน 4 ด้าน อันได้แก่ สิ่งแวดลอ้ม สังคม ธรรมาภบิาล และความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน ภายใตช้ื่อ 

“คณะท างานคุณค่าหลัก” 

คณะท างานดา้นสิ่งแวดล้อม 

 มพีันธกิจในการปลูกจิตส านึกเร่ืองสิ่งแวดลอ้ม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยนื ประหยัดพลังงาน รวมถึง

การคิดวิธีการท างานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม จนถึงการน าพาองคก์รสูก่ารเป็นองค์กรสีเขียวตอ่ไปในอนาคต 

การด าเนนิงานปี 2559 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ผลลพัธ ์

Premier Go Green 

 

 

 

 

 

 ให้ความรู้ประโยชน์ของการ

ใชห้ลอดไฟ LED เพื่อสง่เสริม

การอนุรักษ์พลังงาน 

 รณรงค์ให้พนักงานกลุม่

พรีเมียรร์ว่มกันปลูกต้นไม้ 

และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

 จัดงาน Premier Go Green 

แนะน าการใช้งาน รวมท้ัง

จ าหนา่ยหลอดไฟ LED ใน

ราคาพิเศษ 

 แนะน าการปลูกต้นไม้ท่ีเป็น

ประโยชนแ์ละแจกกลา้ไมใ้ห้

พนักงาน 

 พนักงานได้เรียนรู้

ประโยชนข์องการเปลี่ยน

มาใชห้ลอดไฟ LED 

 เสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจของพนักงานถึง

ความส าคัญขอการปลูก

ต้นไม้ 

กจิกรรมวันส่ิงแวดล้อม

โลก 

 แสดงเจตนารมย์รว่มกับ

ภาครัฐในการพัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 ลงนามในปฏิญญา “รัก

กรุงเทพฯ รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม” 

รว่มกับทางกรุงเทพมหานคร 

 สร้างความร่วมมือ

รว่มกันระหว่างหนว่ยงาน

เอกชนกับภาครัฐ 

กจิกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ 

 

 แลกเปล่ียนเรียนรูตั้วอย่าง

การด าเนินการดา้น

สิ่งแวดล้อมท่ีประสบ

ความส าเร็จภายในกลุ่ม

พรีเมียร ์

 การจัดท าจดหมายข่าว และ 

Facebook Page “Premier 

Go Green by ESGW 

Environmental” 

 การขยายผลเพื่อน าไปสู่

การปฏิบัติของสายธุรกิจ

อ่ืนๆ 

กจิกรรมจัดอบรมให้

ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  

 การใหค้วามรู ้สรา้งความ

เข้าใจ ความส าคัญของการ

ด าเนินธุรกิจท่ีค านึงถึง

สิ่งแวดล้อม 

 จัดอบรมตัวแทนของสาย

ธุรกจิ เรื่อง “กินอยู่รู้คิด 

เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม” 

 การมสีว่นรว่มในการ

ด าเนินการดา้น

สิ่งแวดล้อมของแต่ละ

บรษัิท 
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แผนการด าเนินงานปี 2560 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 

วัดระดับของการ

ด าเนินการด้าน

ส่ิงแวดล้อม 

 

กจิกรรมศึกษาดูงาน 

 

 
 

ตลาดนัดสินค้าเพื่อ

ส่ิงแวดล้อม 

 
เพิ่มการใช้พลังงาน

ทางเลือก 

 ประเมนิระดับการด าเนินการ

ดา้นสิ่งแวดลอ้มของบริษัทใน

กลุม่พรเีมยีร์ 

 

 เรยีนรูก้ารปฏบัิติด้าน

สิ่งแวดล้อมท่ีประสบ

ความส าเร็จภายในกลุ่ม

บรษัิท 

 แลกเปล่ียนข้อมูลของการใช้

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

 สง่เสริมการใช้พลังงาน

ทางเลอืก 

 การตรวจประเมินตาม

เกณฑ์ของ Green 

Industry และ Green 

Office 

 สง่ตัวแทนบรษัิทดูงาน

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

 

 

 จัดวันนัดพบผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์ด้าน

สิ่งแวดล้อมกับตัวแทน

หน่วยงานจัดซื้อของ

บรษัิท 

 ขยายผลการตดิต้ัง Solar 

Roof ของบรษัิทในกลุ่ม

พรีเมียร์ 

 บรษัิทในกลุ่มพรเีมยีร์ได้

รับทราบของการด าเนินการ

ดา้นสิ่งแวดลอ้มและค้นหา

โอกาสในการปรับปรุงให้ดี

ขึน้ 

 น าความรู้ไปต่อยอดการ

ปฏบัิติภายในองค์กร 

 

 เพิ่มสัดส่วนการใช้

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

 ประหยัดการใชไ้ฟฟูาและ

ลดความต้องการพลังงาน

ไฟฟูาสูงสุด 
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คณะท างานดา้นสังคม  

 มีพันธกิจในการปลูกจิตส านึกด้านสังคมให้แก่พนักงาน โดยอาศัยการต่อยอดจากงานทางสังคมของกลุ่ม

บริษัท โดยในปีท่ีผ่านมาได้จับประเด็นเร่ืองการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส จัดการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของ

พนักงานไมว่า่จะเป็นการสนับสนุนเงินบริจาคหรอืการเป็นอาสาสมัครท างานให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นการเปิดมุมมอง

ทางเลือกใหม่ๆ ในการสนับสนุนงานทางสังคมให้กับพนักงาน   

การด าเนนิงานปี 2559 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 

อาสาพรีเมียร์ช่วยงานคน

ไทยขอมือหน่อย 

 สร้างการมีสว่นรว่มของ

พนักงานในกลุม่บรษัิท

พรีเมียรใ์นการอาสาเป็น

บุคลากรสนับสนุนกิจกรรม

ทางสังคม 

 ก าหนดหน้าที่ส าหรับ

อาสาสมัครในการต้อนรับผู้

เยี่ยมชมงานและการ

จ าหนา่ยสนิค้า 

 การมสีว่นรว่มจากพนักงาน

ทุกบรษัิทในกลุม่บริษัท

พรีเมียรจ์ านวน 308 คน 

สารพัดอาสา   เพื่อเป็นกลไกในการ

เผยแพร่งานอาสาให้กับ

เครอืข่ายของพนักงาน 

 ใช ้Social Media เป็น

เครื่องมือในการขับเคลื่อน

กลไก โดยการสรา้ง Line 

Group “สารพัดอาสา” 

 จัดงาน “เมนูอาสา” เพื่อ

ชักชวนพนักงานให้ร่วมกัน

เป็นสมาชิกกลุม่ 

 เกิดช่องทางในการเผยแพร่

ข้อมูลงานอาสาดา้นต่าง ๆ  

กองทุนบุตรธิดา เพื่อน

พนักงาน 

 ปลูกจิตส านึกพนักงานด้าน

การดูแลสังคม 

 สร้างการมีสว่นรว่มของ

พนักงานดา้นงานเพื่อสังคม 

 จัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษา

แก่บุตรของพนักงานท่ีมี

รายได้น้อย 

 จัดงาน “รวมพลคนใจดี” 

เพื่อระดมเงินบริจาคราย

เดอืน 

 กองทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตร

พนักงานทุนละ 5,000 บาท 

จ านวน 27 ทุน 

 จ านวนท่ีเพิ่มขึน้ของพนักงาน

ท่ีชว่ยสนับสนุนกองทุน 
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แผนการด าเนินงานปี 2560 

- การจัดสรรคณะท างาน/ตัวแทนท่ีเหมาะสมจากทุกบริษัทกลุ่มบริษัทพรีเมยีร์ เพื่อระดมความคิดและมุมมอง

ด้านการสนับสนุนงานสังคมท่ีหลากหลาย  

- การตอ่ยอดกจิกรรมของแตล่ะสายธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการมีสว่นร่วมในวงกว้าง 

- การจัดกิจกรรมระดมทุนท่ีไม่ใชก่ารบริจาคโดยตรง 

- การระดมทุนกองทุนบุตร-ธิดาพนักงานพรีเมยีร์อยา่งต่อเนื่อง 

- การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมด้านอ่ืน ๆ เช่น การจ้างงานผู้พิการ และการมสี่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 

 

คณะท างานดา้นธรรมาภิบาล 

 มพีันธกิจในการส่งเสริมปลูกฝังเร่ืองความโปร่งใสและธรรมาภบิาลในองค์กรก าหนดกระบวนการสื่อสารและ

แนวทางปฏิบัตท่ีิชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏบัิตริวมท้ังสง่เสริมการมสี่วนร่วมในการตอ่ต้านการทุจรติ

คอร์รัปชั่น 

 

การด าเนนิงานปี 2559 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 

คู่มือธรรมาภิบาลของ

กลุ่มบริษัทฯ 

 เพื่อให้มีคู่มอืธรรมาภิ

บาลถือปฏิบัติเป็นแนว

เดยีวกันของกลุ่มบรษัิทฯ 

 รา่งคู่มอืธรรมาภบิาลโดย

คณะท างาน 

 

 อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการโดยคู่มือจะ

เสร็จสมบูรณ์ภายใน

เดอืนมิถุนายน 2560 
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แผนการด าเนินงานปี 2560 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 

กจิกรรมท าความดี  เพื่อสร้างความรับรู้

ให้พนักงานมคีวาม

เข้าใจเรื่องนโยบาย

การตอ่ต้าน

คอรร์ัปชั่น 

 

 

 

 

 รณณรงค์ให้พนักงานเข้ารว่ม

เรยีนรูเ้รื่องคอร์รัปชั่นผ่านการท า

แบบสอบถามสุจิตไทยในระบบ

ออนไลน์  

 จัดกิจกรรมสุจริตไทยในวันท่ี25 

พฤศจิกายนโดยเชิญวิทยากรมา

ให้ความรูแ้ละมุมมอง ด้านสุจรติ  

 น าวิดิทัศน์เรื่องคอร์รัปชั่นไป

เผยแพร่ให้กับพนักงานเพื่อเข้าใจ

และถือปฏบัิติตามนโยบาย

ต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชั่น 

 พนักงานเข้ารว่มท า

แบบสอบถาม โดยจบ

หลักสูตรรวม 1,005 คน 

คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 70.18 

 มพีนักงานเข้ารว่มกิจกรรม 

130 คน 

 มวีิดทัิศน์ไปเผยแพร่ใน

บรษัิทในกลุ่มบรษัิทพรีเมียร์

ในไตรมาส4/2559 และอยู่

ระหว่างการติดตาม

ประเมนิผลมพีนักงานเข้า

รว่มกิจกรรม 305 คน 

เชญิชวนคู่ค้าเข้าร่วม

โครงการต่อต้าน

คอร์รัปชั่น 

 สง่เสริมและ

สนับสนุนให้คู่ค้าเข้า

รว่มโครงการ

ต่อตา้นคอรร์ัปชั่น 

 รณรงค์ให้พนักงานเข้ารว่ม

กิจกรรมงานวันต่อต้านคอรร์ัปชั่น

ปี 2559 ในวันท่ี 6 และ 11 ก.ย. 

2559  

 เชิญชวนคูค่้าเข้ารว่มโครงการ

ต่อต้านคอรร์ัปชั่นโดยแบ่งเป็น3 

ระดับคือ 

- ระดับประกาศนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชั่น 

- ระดับลงนามในบันทึกความ
เข้าใจเพื่อประกาศเจตนารมณ์

รว่มท าธุรกิจดว้ยความโปร่งใส       

- ระดับประกาศเจตนารมย์เข้า
รว่มโครงการต่อต้านทุจริต

คอรร์ัปชั่น 

คู่คา้ร่วมโครงการ 

 ระดับประกาศนโยบาย

ต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชั่น 

132 ราย 

 ระดับลงนามในบันทึกความ

เข้าใจเพื่อประกาศ

เจตนารมณ์ร่วมท าธุรกิจ

ดว้ยความโปรง่ใส 35 ราย 

 

  



รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยนื                                     บริษัท พรเีมยีร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)    หนา้ 30  

 

คณะท างานดา้นอยูด่ีมีสุข 

 มพีันธกิจในการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานกระตุน้ให้พนักงานเลอืกวถิีการใช้ชีวิตอย่างมคีุณภาพเพื่อ

สุขภาพท่ีด ี ห่างไกลโรคภัย อาทิ การรณรงค์การออกก าลังกาย การสง่เสริมให้เลอืกรับประทานอาหารท่ีดมีปีระโยชน ์

การจัดหาข้าวกล้องและสลัดใหพ้นักงานรับประทาน นอกจากนี้ความอยูด่ีมีสุขยังหมายรวมถึงความปลอดภัยในท่ี

ท างาน การรณรงค์เพื่อลดอุบัตเิหตุ เป็นต้น 

การด าเนนิงานปี 2559 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ ผลลพัธ ์

โครงการวันสุขภาพกับ

มุมสุขภาพ 

 

 โครงการตอ่เนื่องจากป ี

2558 เพื่อปรับ

พฤตกิรรมพนักงานให้

ค านึงถึงการรับประทาน

อาหารเพื่อสุขภาพมาก

ขึน้ 

 บริการขา้วกล้องฟรี 

 มุมผักสดผลไม้ทุกวัน

ศุกร์ 

 การตระหนักรูข้อง

พนักงานถึงความส าคัญ

ของอาหารตอ่สุขภาพ 

 ผลตรวจสุขภาพโดยรวม

ของพนักงานดขีึน้ 

โครงการกนิผักผลไม้ด ี

400 กรัม 

 

 เพื่อสง่เสริมการเลอืก

รับประทานอาหารผัก

ผลไม้อย่างเพยีงพอและ

ถูกต้อง และ การปลูก

พชืผักเพื่อรับประทาน

เอง 

 แคมเปญการสื่อสาร

เร่ืองโภชนาการ 

 Workshop การ

ท าอาหารดว้ยผัก 

 นทิรรศการออกรา้น  

 การแจกจา่ยพันธ์ุพืช 

 การเลอืกรับประทาน

อาหารท่ีมีประโยชนต์อ่

ร่างกาย 

โครงการให้ความรู้เรื่อง 

Office Syndrome และ 

กรดไหลย้อน  

 

 เพื่อให้ความรู้กับ

พนักงานเกี่ยวกับโรค

ยอดฮิต 

 กิจกรรมอบรมพนักงาน  

 การจัดท าคู่มอืสื่อสาร

ง่าย   

 พนักงานมีความรู้ท่ีจะ

ปูองกันและรักษาตัวจาก 

2 โรคนี้ 

 พนักงานรักษาสุขภาพ

อย่าง proactive   

การขับขี่อย่างปลอดภัย  เพื่อให้ความรู้เร่ือง

ความปลอดภัยกับ

พนักงานที่ตอ้งขับขี่

ยานพาหนะในการ

ท างานบอ่ยครัง้  

 กิจกรรมอบรมพนักงาน  

 

 การตระหนักรูข้อง

พนักงานถึงการขับขี่

อย่างปลอดภัยและ

ระเบียบวนิัยท้องถนนท่ี

เกี่ยวข้อง  
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แผนการด าเนินงานปี 2560 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 

โครงการวันสุขภาพกับมุม

สุขภาพ 

 

 โครงการต่อเนื่องจากปี 

2558 - 2559 เพื่อปรับ

พฤตกิรรมพนักงานให้

ค านึงถึงการรับประทาน

อาหารเพื่อสุขภาพมากขึน้ 

 บรกิารข้าวกล้องฟรี 

 เพิ่มอัตราสว่นในการ

ผสมข้าวกลอ้ง

ส าหรับ site งานท่ีให้

ข้าวฟร ี 

 พนักงานให้ความส าคัญ

ของการรับประทาน

อาหารท่ีดต่ีอสุขภาพ 

 ผลตรวจสุขภาพโดยรวม

ของพนักงานดขีึน้ 

โครงการกินผักผลไม้ดี 

400 กรัม 

 

 โครงการจัดรว่มกับ  สสส 

ในเดือนกรกฎาคม 2559 ท่ี

ผ่านมา ได้รับผลตอบรับดี

จากเพื่อนพนักงาน จึงขอ

เสนอให้จัดต่อเนื่อง โดยเพิ่ม

ความรู้ในดา้นการบริโภค

น้ าตาล 

 แคมเปญการสื่อสาร

เรื่องโภชนาการ 

 Workshopการ

ท าอาหารดว้ยผัก 

 นิทรรศการและ 

      ออกรา้น  

 การแจกจา่ยพันธุ์พชื

เพื่อปลูกท่ีบ้าน 

 พนักงานมีความรู้และ

เลอืกรับประทานอาหารท่ี

มปีระโยชน์ต่อรา่งกาย 

โครงการลดพุงลดโรค  

 

 เพื่อให้ความรูแ้ละสร้างแรง

บันดาลใจเกี่ยวกับการรักษา

ระดับน้ าหนักตัวที่เหมาะสม

อย่างต่อเนื่อง รว่มกับ สสส 

 คู่มือการออกก าลัง

กายท่ีท างานและท่ี

บ้าน 

 ให้ความรูเ้รื่องโรค

อ้วน  

 สื่อประชาสัมพันธุ์ 

online และ offline  

 การแข่งขัน ลดพุงลด

โรค เป็นเวลา 3 

เดอืน 

 พนักงานตะหนักถึง

อันตรายของโรคอ้วน และ 

มคีวามรู้ในการปูองกัน 

รักษาตัวแบบท าได้จริง  

โครงการสถานที่รับดูแล

บุตรพนักงาน 

 

 ลดภาระกับพนักงานในการ

จัดหาคนดูแลรับสง่บุตรใน

ช่วงเวลาท างาน  

 จัดสถานท่ีรับดูแล

บุตรพนักงานใน

สถานท่ีท างาน ท้ัง

หลังเลกิเรยีน และ 

ในช่วงเวลาปิดเทอม 

 พนักงานและครอบครัวมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ลด

ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล

บุตร  

โครงการดูแลพนักงานวัย

ใกล้เกษียณ 

 

 ดูแลเพื่อนพนักงานกลุม่นี ้

เพื่อการมชีีวิตวัยเกษียณท่ีมี

คุณภาพ มั่นคง และมี

ความสุข  

 จัดท า survey ความ

ต้องการและข้อกังวล

ใจของพนักงาน 

 จัดกิจกรรมท่ี

เหมาะสมตามผล

ส ารวจ 

 พนักงานได้รับความรู้เรื่อง

เครื่องมือให้มีความพรอ้ม

ในการก้าวเข้าสูก่าร

เกษียณ 
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แผนพัฒนาในปี 2560 

ให้บริการอย่างมคีุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล 

 ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด บริษัทมีแผนพัฒนาระบบคุณภาพ 

ISO 9001 โดยการประยุกตใ์ชร้ะบบมาตรฐาน ISO 39001 - Road Traffic Safety Management ด้านการบริหารความ

ปลอดภัยบนท้องถนนนอก เหนือจากมาตรฐาน ISO 9001 ท่ีบริษัทด าเนินการอยู่ เพื่อมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยจาก   

ตัวรถ ผู้ขับขี่ ผู้ใชถ้นน และสังคมโดยรวม  

 

น าเสนอแนวคดิใหม่ พัฒนาคณุภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

  สร้างนวัตกรรมการเดินทางรูปแบบใหมเ่พื่อสังคมการเดินทางของคนเมอืง 

 ริเร่ิมการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเดินทางจากการเดินทางบนรถยนต์สว่นตัวเพยีงคนเดียวเป็นการเดินทาง

ร่วมกันหลายคน 

 จัดท าเครื่องมือเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการเดินทางรว่มกัน โดยผู้ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียตา่งได้ประโยชนร่์วมกันทุก

ฝุาย 

- เจ้าของรถ            ได้รับรายไดจ้ากผูโ้ดยสารท่ีเดินทางรว่มกัน 

- ผู้เดินทางรว่ม        ได้รับความสะดวกสบายมากขึน้ในการเดินทาง 

- สังคม                  จ านวนรถบนท้องถนนลดลงเนื่องจากการเดินทางรว่มกัน 

- สิ่งแวดลอ้ม           ปริมาณสารพษิจากเคร่ืองยนตเ์นื่องจ านวนรถที่ลดลง 

 ตัง้เปูาเร่ิมจากกลุ่มเปูาหมายพนักงานองค์กรท่ีพร้อมสร้างพฤตกิรรมการเดินทางรว่มกัน 

 

รณรงค์และใหค้วามรูด้า้นความปลอดภัยบนท้องถนนกับธรุกิจรถโรงเรียน 

ร่วมปลูกฝังและใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภัยกับนักเรียนเพื่อให้เข้าใจและการปฏบัิตท่ีิถูกต้องหากเกิดอุบัตเิหตุขึ้น 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจ าปี 2559  

ธุรกจิ 

ความย่ังยนืของธุรกิจ หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายได้รวม ล้านบาท 553 600 692 

รายได้จากการขายและบริการ ล้านบาท 539 591 664 

ก าไรขั้นตน้ ล้านบาท 158 169 172 

ก าไรสุทธิ ล้านบาท (81) (155) (262) 

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 1,736 1,839 2,080 

หนี้สนิรวม ล้านบาท 1,292 1,503 1,995 

ส่วนของผู้ถอืหุน้ ล้านบาท 444 336 86 

พนักงาน     

ความย่ังยนืของพนักงาน หน่วย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ คน 
ชาย  = 178 

หญิง  = 64 

ชาย  = 238 

หญิง = 81 

ชาย  = 223 

หญิง = 94 

จ านวนชั่วโมงฝกึอบรมเฉลี่ย ชั่วโมง/คน 12 14 8.39 

อุบัตเิหตุจากการท างาน คน 0 0 0 
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สังคม 
  

ด าเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม   

  มิเพียงแต่บริษัทจะยึดมั่นและลงมือปฏิบัติในปรัชญาดังกล่าวเรายังเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเผยแพร่

แนวคิด Harmonious Alignment of Success หรือ ความส าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียของเรา  ด้วย

ตระหนักว่าความยั่งยืนของสังคมนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจต้องมีส่วนร่วมในการลงมือท าเราจึงจะบรรลุถึง

จุดหมายปลายทางนั้นได้ 

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทจึงได้ร่วมเป็นส่วนส าคัญในการจัดงาน “คนไทยขอมือหน่อย 2016: 

Ratchaprasong, The Sharing street”  ร่วมกับ “มูลนิธิเพื่อคนไทย” และภาคีภาคสังคม ภาคีภาคธุรกิจรวม 200 

องค์กร โดยงานคนไทยขอมือหน่อยของปี 2559 นี้ได้ขยายความร่วมมือไปยังสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราช

ประสงค์ (RSTA) และสมาชิก 9 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเกษร 

ศูนยก์ารค้าอัมรินทร์พลาซ่า ศูนย์การคา้เอราวัณ แบงค็อก เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ อาเขต เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ 

และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เปิดพืน้ท่ีธุรกิจยา่นราชประสงค์เป็นพืน้ท่ีของงานทางสังคมวัตถุประสงค์ของงานเพื่อ

เป็นกลไกสร้าง “พลเมอืงท่ีมีสว่นร่วมเพื่อสว่นร่วม” และสร้างการรับรู้และความเขา้ใจต่อประชาชนท่ัวไปให้ตระหนักถึง

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างต้นแบบงานเทศกาลรวมพลคนลงมือท าเพื่อสังคมระดับประเทศให้มี

ความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมจริงในระยะยาวเพื่อยกระดับงานพัฒนาสังคมผ่านการเชื่อมต่อและการ

สร้างพื้นท่ีร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมและเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะท่ีมากไปกว่าการบริจาคเงินแต่เป็น

การให้ด้านอ่ืนๆ เชน่ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ เครอืขา่ย และอาสาสมัคร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการขยายความร่วมมือ

กับ กลุ่มธุรกิจอื่นๆ รวมกว่า 20 องคก์ร และความรว่มมือกับภาคีภาคสังคมรวม 200 องค์กร  
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 โดย บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) ได้มีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่ เชิญชวนคู่ค้าลูกค้า

มาร่วมงาน เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสียของบริษัท ได้มีโอกาสเรียนรู้และท าความรู้จักกับโครงการทางสังคมในประเด็นท่ีตรง

กับความสนใจของแตล่ะองค์กร โดยคาดหวังให้เกิดการขยายผลของโครงการทางสังคมเหล่านั้น เพื่อสร้างผลลัพธ์ท่ีดี

สู่สังคมร่วมกัน ในสว่นของพนักงานบริษัทมนีโยบายสง่เสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในงานภาคสังคมใน

หลากหลายรูปแบบท้ังการชว่ยกันเผยแพร่งานสู่บุคคลใกล้ตัวไมว่า่จะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคู่ค้าลูกค้าในเครือข่าย

ของตนรวมท้ังการเป็นอาสาสมัครช่วยด าเนินงาน อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีมาร่วมงาน การแนะน า

โครงการหรือการเป็นอาสาสมัครให้กับโครงการโดยใช้ความรู้ความสารถท่ีตัวเองมีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม

ท้ังนีเ้พื่อปลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบและการเป็นพลเมอืงท่ีดขีองสังคมให้อยูใ่นตัวพนักงานตลอดไป 

นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักเสมอถึงบทบาทและหน้าท่ีท่ีส าคัญของภาคเอกชนในการสร้างความยั่งยืนสู่

สังคมสังคม บริษัทจึงมุง่หวังท่ีจะตอกย้ าถึงความจ าเป็นและผลลัพธ์ของการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบดังนั้นใน

เดือนตุลาคม 2559 บริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้จัดงานสัมมนา “The HIP Investor” การสร้างผลก าไรทาง

การเงินท่ีดกีว่าเดิมด้วยการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยมี Mr. Paul  สหรัฐอเมริกา  เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของงาน

เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความคาดหวังของนักลงทุนยุคใหม่ท่ีมีต่อองค์กรทางธุรกิจในมิติของการประกอบกิจการ

ด้วยความรับผิดชอบ ผ่านการเผยแพร่แนวคิดและแนวโน้มระดับโลกเร่ือง “ธุรกิจกับการสร้างคุณค่าทางสังคม” ให้กับ

เครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท เพื่อท าความรู้จักกับ Impact Investing และเรียนรู้ถึงความคาดหวังท่ี

เปลี่ยนไปของนักลงทุน เพื่อน าความรูแ้ละแนวคดิไปพัฒนาการบริหารธุรกิจให้เกิดความน่าดึงดูดต่อ Impact Investors 

เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของสังคม และเพื่อร่วมสร้างผลลัพธ์ขนาดใหญ่ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเราได้ขยาย

แนวคิดนีไ้ปยังเครอืขา่ยและผู้มีสว่นได้เสียของกลุม่บริษัท รวมกว่า 40 องคก์ร 

 

    

 

 

 

  

  

 สบืเนื่องจากงาน “ธุรกิจโลกใหม.่..ก าไรบนความย่ังยนื คือก าไรสูงสุด” ในปี 2558 ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะ

ผลักดันให้เกิดการลงมอืท าและสร้างการมสี่วนร่วมอยา่งจริงจังของผู้มสี่วนได้เสีย อันได้แก่พนักงาน คู่ค้า และลูกคา้ 

บริษัทและกลุ่มบริษัทยังคงเดินหนา้อย่างตอ่เนื่องกับ “โครงการจ้างงานคนพิการ” โดยความร่วมมอืกับโครงการร้อย

พลังเปลี่ยนประเทศและมูลนธิินวัตกรรมทางสังคม จัดงาน “รวมพลงัภาคธุรกจิสรา้งงาน สร้างอาชพี คนพิการ” 

เป็นคร้ังท่ี 2 โดยหวังลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมผ่านการจ้างงานคนพกิาร โดยเชญิชวนคู่คา้ ลูกค้าของบริษัท ให้

สนับสนุนการจ้างงานคนพกิาร ผ่านการสร้างความรู้ความเขา้ใจที่ถูกต้องในขอ้กฏหมายและสิทธิประโยชนใ์นการจ้าง

งาน (มาตรา 33, 34, 35) เพื่อการเตรียมความพร้อมของบริษัทและสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการเพื่อ

ท างานในองค์กรสาธารณะประโยชนใ์นท้องถิ่นได้ทันที สิ่งเหลา่นีเ้ป็นการสร้างโอกาสให้แกค่นพกิารสามารถพึ่งพา
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ตนเองได้ สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมเีกียรตมิศีักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลอื่นในสังคม นอกจากนี ้ยงัเป็นการสร้างผลลัพธ์ท่ี

ดีสู่ครอบครัวของผู้พกิาร และชมุชนท่ีผู้พกิารเป็นสมาชกิอยู่อีกดว้ย  

 

ซึ่งในปีท่ีผ่านมาการเชื่อมต่อระหว่างมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมกับบริษัทท่ีเป็นคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทและ

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ก่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นในกลุ่มบริษัทคู่ค้าลูกค้ารวมกว่า 200 อัตรา โดยมีบริษัทคู่

ค้าและลูกค้าเขา้รว่มโครงการท้ังหมด 14 องค์กร 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ท้ังหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง “กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม” ท่ีบริษัทและ

กลุ่มบริษัทพรีเมยีร์ได้พัฒนาขึน้ และเราจะยังคงท างานอย่างตอ่เนื่องในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมตามแนวปรัชญา

ของกลุม่บริษัทตอ่ไปอยา่งไมห่ยุดยัง้ 

 

 กิจกรรมทางสังคมท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนด้านอาชีพแก่นักเรียนทุนยุวพัฒน์ท่ี

จบการศึกษาเขา้ท างานกับบริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน และเมื่อวันท่ี 18-

20 สิงหาคม 2559 ตัวแทนพนักงานบริษัทได้ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิยุวพัฒน์ออกเยี่ยมนักเรียนทุน ท่ีจังหวัด

อุบลราชธาน ี
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  กิจกรรมของร้านปันกันในงานถนนปันกัน ณ  ห้างสรรพสนิค้า Gateway เอกมัย โดยน าสินคา้มาจัดจ าหนา่ย

แก่ผู้เข้าชมงาน และน ารายได้มอบให้มูลนธิิยุวพัฒนเ์ป็นทุนการศกึษา ใหไ้ด้รับการศึกษาเพ่ืออนาคตที่ดี มอีาชีพ และ

เป็นคนดีของสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รณรงค์การขบ้ขี่ปลอดภัยกับลูกค้า ไมใ่ช้ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด จัดโครงการโดยการร่วมมือกับ

จราจรกลาง มูลนธิิเมาไมข่ับ  
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กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสรา้งการมีส่วนร่วม 

 
  

 ด้วยตระหนักว่าการจะบรรลุเปูาหมายในการสร้างความยั่งยืน ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ซึ่งไม่

สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการท างานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจการร่วมแรงร่วมใจ

จากทุกฝุายในสังคม เราจ าเป็นต้องมี “กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล” ท่ีจะสามารถช่วยแก้ปัญหา

สังคมได้อย่างทวคีูณ สามารถสร้างการมสี่วนร่วมกับผู้คนจ านวนมากได้ไม่จ ากัดจ านวน บริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์

จึงได้สร้าง “กลไกการบริหารจัดการ” ผ่าน “หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม”  เพื่อท างานเกี่ยวเนื่องกับ

ประเด็นทางสังคมท่ีส าคัญ ได้แก่ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 

โดยด าเนินเงินภายใต ้มูลนธิิยุวพัฒน ์ มูลนิธิเอนไลฟ และมูลนธิิเพื่อคนไทย ตามล าดับ  

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน)  ได้ด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมนี้โดยการสนับสนุนและ

ร่วมด าเนินภารกิจกับมูลนิธิเหล่านี้อย่างต่อเนื่องพร้อมท้ังจัดสรรงบประมาณในการนี้เท่ากับ  ร้อยละ 5 ของผลก าไร

ประจ าปี อีกท้ังยังร่วมการด าเนินงานของมูลนิธิดังกล่าวด้วยความรู้ ความช านาญของบุคคลากรในบริษัท รวมท้ัง

ชักชวนเครอืขา่ยทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้มีสว่นร่วมในการท างานของมูลนธิิ เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคมให้ใหญ่ขึ้น 
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 ปัจจุบันบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้เรียนรู้และจัดกระบวนความรู้ของการสร้างการมีส่วนร่วม อย่างเป็น

ระบบออกเป็น  5 ขั้นตอนดว้ยกัน    

Entice  ขั้นตอนการเชญิชวน การสร้างสนใจใหก้ลุ่มเปูาหมายเข้ามามสีว่นร่วม    

Enlist ขั้นตอนของการขอแรงสนับสนุน    

Engage  ขั้นตอนของการมสี่วนร่วมและลงมอืปฏบัิต ิ  

Empower  ขั้นตอนการสร้างเสริมความแข็งเกรง่ให้กับผู้ลงมอืปฎบัิตใิห้สามารถแก้ปัญหาสังคมผ่านกลไกนัน้ได้อยา่ง 

 ยั่งยืน   

Extend  ขั้นตอนการขยายผลออกไปในวงกว้างเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอยา่งต่อเนื่อง           

                             

 

  

 มูลนิธิท้ัง 3 มูลนธิิและโครงการตา่งๆ ที่บริษัทได้ร่วมด าเนนิการ ได้สร้างผลลัพธ์ท่ีเป็นคุณประโยชนต์อ่สังคม 

ดังรายละเอยีดต่อไปนี้
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยนื                                     บริษัท พรเีมยีร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)    หนา้ 42  
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โดยหวังวา่องค์กรความรู้น้ีจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชนใ์นการสร้างการมสี่วนร่วมอยา่งเป็นระบบและการ

ท างานเพ่ือสร้างความยั่งยนืในสงัคมตอ่ไป 
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ความภาคภูมิใจ 

การประเมินการก ากบัดแูลกจิการที่ดี   

 โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ในการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้ท าการประเมินจากข้อมูลของบริษัท

ดังต่อไปนี้ รายงานประจ าปี แบบรายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือ

หุ้น เว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทท่ีเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท .) และ ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน  

วัตถุประสงค์ในการส ารวจเพ่ือการตดิตามพัฒนาการด้านก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และเป็น

ข้อมูลส าคัญส าหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบียน จากการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) 

ได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-89 หรือ ระดับดีมากคือระดับ 4 ดาว เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 

2555 ถึงปี 2559 ซึ่งระดับคะแนนท่ีบริษัทได้รับนัน้จัดอยู่ใน “Top Quartile” ในกลุ่มบริษัทท่ีมี Market Capitalization ต่ า

กว่า 1,000 ล้านบาท  

การประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ถอืหุน้สามัญประจ าป ี  

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ( TIA )  มีพันธกิจเป็นแกนน าในการคุ้มครองปกปูองสิทธิของผู้ถือหุ้นใน

หลักทรัพย์ประเภทตา่ง ๆ และผลักดันให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ มีการพัฒนาการเพื่อการเตบิโตและด ารงสถานภาพท่ี

ยั่งยืนภายใต้การก ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังการรักษาสิทธิอันชอบธรรมของผู้ถือหุ้น โดยสมาคมได้ด าเนินโครงการ

ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 วัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มและรักษา

ประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมท้ังรายละเอียดประกอบ การจัดการ

ด้านต่าง ๆ ในวันประชุม ระหว่างประชุม และการจัดท ารายงานการประชุม ตลอดจนการกระตุ้นให้ค านึงถึงสิทธิของผู้

ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งท่ีผ่านมา ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ ดีเลิศ ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

โดยบริษัทเป็น 1 ใน 11 บริษัทท่ีได้รับคะแนนเต็ม 100 จากบริษัทจดทะเบียนท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 601 บริษัท เป็น

ระยะเวลา 5 ปี ติดตอ่กันต้ังแต่ปี 2555 ถึงปี 2559  

การประเมิน ESG  

บริษัทได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ในการจัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยืน รอง รับ

ความต้องการนักลงทุนท่ีให้น้ าหนักการลงทุนในบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล 

(Environmental, Social and Governance: ESG) ติดอันดับหลักทรัพย์ท่ีมีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

(ESG100) โดยประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ านวน 567 บริษัท อ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อมูลตามแหล่งและช่วงเวลาท่ีบริษัทเผยแพร่ไว้ต่อ

สาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยเร่ือง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออก

หลักทรัพย์ รวมท้ังในรายงานประจ าปี รายงานแห่งความยั่งยืนและข้อมูลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา

ความยั่งยืนท่ีบริษัทเปิดเผยจาก 6 แหลง่ข้อมูล  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sec.or.th%2F&ei=hZLQVKj1L4SNmwXJ1YGgBg&usg=AFQjCNENShu60C8zjBbE6bQ-rOPfmR9qHw&bvm=bv.85076809,d.dGY
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sec.or.th%2F&ei=hZLQVKj1L4SNmwXJ1YGgBg&usg=AFQjCNENShu60C8zjBbE6bQ-rOPfmR9qHw&bvm=bv.85076809,d.dGY
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GRI CONTENT INDEX 

The Global Reporting Initiative (GRI) provides the leading framework for corporate sustainability reporting 

based on input from a wide range of civil society organizations, labor groups, businesses, academics, and 

other experts. Our Premier Group Report contains Standard Disclosures from the GRI’s G4 Sustainability 

Reporting Guidelines. We provide the GRI Content Index below to reference our GRI reporting and to 

include some additional data to complement the report. 

G4 Indicator Descriptions Page Remarks 

Category : General Standard   

Strategy and Analysis   

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

2  

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

Organizational Profile   

G4-3 Name of the organization 4  

G4-4 Primary brands, products, and services 4, 8  

G4-5 Location of the organization’s headquarters 4  

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

4  

G4-7 Nature of ownership and legal form 22 AR 

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

- N/A 

G4-9 Scale of reporting organization 22-28 AR 

G4-10 Total number of employees 18  

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

-  

G4-12 Description of the organization's supply chain 5  



รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยนื                                     บริษัท พรเีมยีร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)    หนา้ 53  

 

G4 Indicator Descriptions Page Remarks 

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

4-7 AR 

Commitments to External Initiatives 

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

38-50  

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

38-50  

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

11  

Identified Material Aspects and Boundaries 

G4-17 Operational Structure of the organization 4  

G4-18 Details on report content and aspect boundaries 6-7  

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

5-7  

G4-20 Aspect Boundary within the organization 5  

G4-21 Aspect Boundary outside the organization 5  

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

6  

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

6  

Stakeholder Engagement 

G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization 5  

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

5  
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G4 Indicator Descriptions Page Remarks 

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

5  

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

5  

Report Profile 

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

6  

G4-29 Date of most recent previous report (if any) 6  

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) 6  

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

6  

G4-32 GRI Content Index 52-59  

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

- None 

Governance 

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

36 AR 

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

36 AR 

G4-37 Processes for consultation between stakeholders and the highest 
governance body on economic, environmental and social topics 

57 AR 
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G4 Indicator Descriptions Page Remarks 

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

60-61 AR 

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

61 
22 

AR  
56-1 

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

60-62 
22 

AR 
56-1 

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

63 
22 

AR 
56-1 

G4-45 Highest governance body’s role in the identification and 
management of economic, environmental and social impacts, risks, 
and opportunities and whether stakeholder consultation is used to 
support the highest governance body’s identification and 
management of economic, environmental and social impacts, risks, 
and opportunities 

- None 

Ethics and Integrity 

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

3,47 AR 

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

28 AR 

Disclosures on Management Approach 

Category: Economic 

Aspect: Economic Performance 

  



รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยนื                                     บริษัท พรเีมยีร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)    หนา้ 56  

 

G4 Indicator Descriptions Page Remarks 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach - None 

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed - None 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach - N/A 

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

- NA 

Category: Environmental 

Aspect: Energy  

G4-DMA Disclosure on Management  Approach - N/A 

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

Category: Social  

Labor Practices and Decent Work  

Aspect: Employment  

G4-DMA Disclosure on Management  Approach   

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

18 - 

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

17 - 

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

Aspect: Training and Education  

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  - 

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

20, 33 - 
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G4 Indicator Descriptions Page Remarks 

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

20, 22 - 

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

20 - 

Aspect: Diversity and Equal Opportunity 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach - None 

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees 
per employee category according to gender, age group, minority 
group membership, and other indicators of diversity 

- None 

Human Rights 

Aspect: Non-Discrimination 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach - None 

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

- None 

Aspect: Child Labor 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach   

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

17-18  

Aspect: Forced and Compulsory Labor 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach - None 

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant risk for 
incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute 
to the elimination of all forms of forced or compulsory labor 

- None 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach   
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G4 Indicator Descriptions Page Remarks 

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the organization's human 
rights policies or procedures that are relevant to operations 

19-23  

Aspect: Assessment 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach - None 

G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been subject 
to human rights reviews or impact assessments 

- None 

Society 

Aspect: Local Communities 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach   

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

38-50  

Aspect: Anti-Corruption 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach   

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

11-12  

Aspect: Compliance 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach - None 

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

- None 

Product Responsibility 

Aspect: Customer Health and Safety 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach   
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G4 Indicator Descriptions Page Remarks 

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

8-9,16, 
19-21,23 

 

G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with regulations and 
voluntary codes concerning the health and safety impacts of 
products and services during their life cycle, by type of outcomes 

16, 
19-21,23 

 

Aspect: Product and Service Labeling 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach   

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

8, 16  

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

8, 16  

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 9  

Aspect: Marketing Communications 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach   

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

Statement) 

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

89 AR 
(Financial 

Statement) 

Aspect: Customer Privacy 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach   

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

9  
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บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 1 พรีเมยีร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมยีร์ 2 ถนนศรนีครินทร์ 
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