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สารจากคณะกรรมการบริษัท
การพัฒนาความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางานอันเป็นวัฒนธรรมองค์กรควบคู่ไป
กับการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
พันธมิตรของบริษัท ชุมชน และสังคม ส่วนรวมให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว
การใช้ความยั่งยืนเป็นตัวนาในการดาเนินธุรกิจ คือการสร้างให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง จนทาให้
การดาเนินชีวติ ที่ยืนยาวจนไปถึงรุ่นลูก รุน่ หลาน เพราะการดาเนินธุรกิจไม่ควรมองเฉพาะผลกาไร หรือ
ผลสาเร็จระยะสั้นเท่านั้น แต่ควรมองไปข้างหน้าว่าจะมีความยั่งยืนของธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมคือ
สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร จึงเป็นเหตุผลหลักในการใช้ความยั่งยืนขับเคลื่อนองค์กร
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อ
นาเสนอสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์กับสังคม พร้อมทั้งกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ด้วย 2 เส้นทางหลัก คือการยึดแนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ความสาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน
ภายใต้คุณค่าหลัก 5 ประการของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์
ร่วมกัน ผสานความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม วิถีไทย และกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสียในการร่วมกันจัดการปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท
บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
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บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) หน้า 2

วิสัยทัศน์
เป็นบริษัทไทยที่มุ่งมั่นในการเป็นผู้นาด้านธุรกิจบริการรถเช่า นายหน้าประกันภัย ที่ครบวงจร
อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ สร้างความสมดุลและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม

พันธกิจ
 ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล
 นาเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 ดาเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม
 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ
 ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรณยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดงี าม

คุณค่าหลักกลุ่มบริษทั พรีเมียร์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริ ษัทพรีเมียร์ เดิม
ชื่อ บริษัท พรีเมียร์ซัพพลาย จากัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจากัด และดาเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2536 ต่อมาในปี 2543 บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เป็นบริษั ทประกอบธุรกิจเพื่อการลงทุนหรือ
Holding Company โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่าง ๆ ที่สาคัญ ได้แก่
ธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ เพื่อการดาเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจเป็นนายหน้า
ประกันวินาศภัย ให้บริการแนะนาและเป็นที่ ปรึกษาด้านการประกันแก่ลูกค้า บริษัทดาเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรี
นครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) จากัด
100%
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บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จากัด
100%

บริษัท พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ จากัด
99.99%
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สารัตถภาพของรายงาน (Materiality Analysis)
บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุง่ มั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างมือ
อาชีพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนร่วมกันของ ธุรกิจ พนักงาน และสังคม ภายใต้การดาเนินงานที่มีธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยการขับเคลื่อนผ่านทางวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร และการมีสว่ นร่วมในการสร้างความ
สมดุลให้กับองค์กร พนักงานและสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนไปด้วยกัน
การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้เสีย
ผู้มีส่วนได้
เสีย
ผู้ถือหุ้น

เจ้าหนี้
สถาบัน
การเงิน
พนักงาน

ความคาดหวัง

กลยุทธ์การบริหาร

- ผลตอบแทนจากการลงทุน
- ดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
- เปิดเผยข้อมูลโปร่งใส

- ดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

- การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สัญญา

- บริหารสภาพคล่อง

- ผลตอบแทน สวัสดิการ

- การบริหารจัดการผลตอบแทน สวัสดิการ

- คุณค่าหลักขององค์กร

- ปฏิบัติตามข้อตกลง

- พัฒนาทักษะ ความสามารถ
- ความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้

ลูกค้า

- ความปลอดภัยในการทางาน
- สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรม
- ให้บริการอย่างมีคุณภาพ

คู่ค้า

- เงื่อนไขและข้อตกลงที่เป็นมาตรฐาน
- การโปร่งใส
- การมีส่วนร่วมของลูกค้า
- การชาระเงินตรงเวลาและครบถ้วน

- พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้เกิดความมั่นคง
- ดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทางาน

- จัดสรรสินค้าและบริการตรงตามความ
ต้องการ
- บริการรวดเร็ว ครบถ้วน สมบูรณ์
- สัญญาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ราคาที่ยุติธรรม
- ระบบบริการลูกค้าหลังการขาย
- กระบวนการจัดซือ้ ที่มีประสิทธิภาพ
- บริหารสภาพคล่อง

- การมีส่วนร่วมกับคูค่ ้า

- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การรักษาคูค่ ้าให้มกี ารทาธุรกิจในระยะ
ยาว

คู่แข่ง

- การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

- ไม่ละเมิดสิทธิของคู่แข่ง

ชุมชน/สังคม

- ความปลอดภัยบนท้องถนน

- การพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ

- การทาธุรกิจโปร่งใส

- ธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อประโยชน์
ของสังคม
หน่วยงาน
ภาครัฐ

- การชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ถูกต้องครบถ้วน
- การปฏิบัติตามกฎหมาย
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มาตรการในการปฏิบตั ิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
- รายงานประจาปี 2559
- รายงานความยั่งยืน
- นักลงทุนสัมพันธ์
- รายงานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ

- นโยบายบริหารงานบุคคลประกาศ
และเผยแพร่ให้พนักงาน
- แผนงานการจัดฝึกอบรมพนักงาน
- คณะกรรมการความปลอดภัยใน
การทางาน
- คณะทางานคุณค่าหลัก

- Customer Service
- การเยี่ยมเยียนลูกค้า
- การปฏิบัติตามสัญญา
- ช่องทางการสื่อสารทาง
อิเลคทรอนิค
- คู่มือปฏิบัติงาน จัดซื้อ
- บริหารสร้างเครดิต
- ประกาศนโยบาย
- กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างคู่คา้

-คู่มือจรรยาบรรณกลุ่มฯ

- อบรมการขับขี่ปลอดภัย
- เข้าร่วมโครงการ “เมาไม่ขับ”
- การบารุงรักษาเครื่องยนต์
- กาหนดตารางการบารุงรักษารถยนต์
- การมีส่วนร่วมกับสังคมในการพัฒนาสังคม - ช่วยเหลือสังคมที่สิ่งแวดล้อมผ่าน
และชุมชน
มูลนิธิและโครงการทางสังคม
- ดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
- เคารพในกฎระเบียบต่างๆ ไม่ฝาุ ฝืน
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

- การกากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานการพัฒนาเพือ่ ความยั่งยืน
รายงานฉบับนี้จัด ทาขึ้นเพื่อถ่ ายทอดแนวคิดและวิธีป ฏิบัติสู่ความยั่งยืนของบริษัท พรีเมีย ร์
เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ในรอบปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) มีแนวทางในการดาเนินงานเพื่อมุ่งหน้าสู่ความ
ยั่งยืนอันประกอบด้วย 2 เส้นทางหลักคือ เส้นทางของการดาเนินธุรกิจและเส้นทางการสร้างระบบนิเวศ
หรือสภาวะแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
ในเส้นทางแรก คือการดาเนินธุรกิ จ บริษัทได้ยึดถือแนวทางการดาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด
“ความส าเร็ จ ร่ ว มกั น อย่ า งยั่ ง ยื น ” โดยมุ่ ง เน้ น การประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยธรรมาภิ บ าลอั น ดี มี ค วาม
รับผิดชอบและความโปร่งใส รวมถึงต้องเป็นการสร้างคุณค่าสู่ธุรกิจ พนักงาน และสังคมไปพร้อม ๆ กัน
เส้นทางที่สอง คือการสร้างระบบนิเวศหรือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริม
ความยั่งยืนของสังคม ด้วยตระหนักว่าปัญหาทางสังคมที่เราเผชิญกันอยู่นี้ ไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้
ด้วยคนเพียงคนเดียว บริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของมูลนิธิ
และโครงการทางสั งคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้เ สียของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาทางสังคมและร่วมขยายผลผ่านเครือข่ายของผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่เพื่อให้การดูแลปัญหาสังคม
ต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนาเสนอรายละเอียดไว้ในรายงานฉบับนี้ รายงานฉบับนี้จัดทาเป็นปีที่
3 โดยปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทาารายงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีกรอบการรายงานด้าน
ความยั่งยืนตามแนวทางของ GRI : G4 สาหรับข้อมูลทางด้านการเงินได้เปิดเผยในรายงานทางการเงิน
และข้อมูลด้านการกากับดูแลกิจการ ได้เปิดเผยในรายงานประจาปี
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.pe.premier.co.th หรือสอบถาม
รายละเอีย ดเพิ่ม เติ มได้ที่ คุ ณ ธี ร ะพล จุ ฑาพรพงศ์ อีเ มล์ : teerapol@pfc.premier.co.th โทรศั พ ท์
02-301-1569 แฟกซ์ 02-748-2063

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) หน้า 6

เส้นทางของการดาเนินธุรกิจและพันธกิจการพัฒนาความยั่งยืน
เพราะความสาเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ธุรกิจย่อมไม่สามารถดารงอยู่ได้
หากมุ่งหวังเพียงผลกาไรขององค์กร โดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคมและพนักงาน ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวคิด “ความสาเร็จร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน” อย่างจริงจัง
สิ่งที่ดีต่อธุรกิจต้องสร้างคุณค่าต่อสังคมและพนักงานของเรา จึงจะถือเป็น
ความสาเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) มีแนวทางในการดาเนินงานเพื่อมุ่งหน้าสู่ความ
ยั่งยืนด้วย 2 เส้นทางหลัก เส้นทางแรกคือเส้นทางของการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯได้ยึดถือแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ความสาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ” โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยธรร
มาภิบาลอันดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งธุรกิจของเราต้อง
สร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ พนักงาน และสังคมไปพร้อมๆ กัน เส้นทางที่สอง ซึ่งมีความสาคัญไม่น้อยไป
กว่ากันคือการสร้างสภาวะแวดล้อมหรือระบบนิเวศที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม ด้วยตระหนักว่า
ปัญหาทางสังคมที่เราทุกคนเผชิญอยู่นี้ ไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ด้วยคนเพียงคนเดียวบริษัทฯและ
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จงึ พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของมูลนิธิและโครงการทางสังคม เพื่อให้ทุก
ภาคส่วนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาทางสังคมและร่วมขยายผล
ผ่านเครือข่ายที่มอี ยู่ เพื่อให้การดูแลปัญหาสังคมต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึน้
ในการดาเนินธุรกิ จนั้น บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์และยึดถือการปฏิบัติอย่างชัดเจนในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงาน โดยบริษัท มีความมุ่ งมั่นในการให้บริการด้วย
คุณภาพอย่างมืออาชีพ ขับเคลื่อนกระบวนการผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
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ธุรกิจ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล
บริษัทมุ่งเน้น ในการดาเนินธุ รกิจในการให้ บริการด้ว ยคุณ ภาพอย่างมืออาชีพ และความปลอดภัย สูงสุ ด
โดยเฉพาะในธุรกิจการให้บริการรถโรงเรียนและรถรับ -ส่งพนักงาน เพราะการบริการที่ได้มาตรฐานจะสร้างคุณค่า
ทางจิตใจเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดใี ห้กับลูกค้า บริษัทเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริงย่อมมากับการบริการที่มีคุณภาพ จึงได้มีการ
กาหนดแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการพัฒนามาตรฐานบริการในด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์
และนาเสนอเงื่อนไขการเช่า เพื่อให้รองรับกับธุรกิจของลูกค้า และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ลูกค้า
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดมาตรฐานการบริการต่าง ๆ ไว้ดังนี้
1. มาตรฐานของยานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยสูงสุด
ในการให้บริการในธุรกิจรถรับ -ส่งนักเรียนและธุรกิจรถโดยสารรับ-ส่งพนักงานนั้นบริษัทคานึงถึงความ
ปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการเป็นสาคัญจึงนาเสนอประเภทรถพร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยตาม
พระราชบัญญัติรถโดยสารและเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมตามมาตรฐานสากล
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2. มาตรฐานพนักงานขับรถ/กัปตันที่มีคณ
ุ ภาพ บริษัทคานึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนจึงให้
ความสาคัญตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมทางานกับบริษัท โดยมีขนั้ ตอนในการสรรหา พร้อม
ข้อกาหนดในการปฏิบัตงิ าน


ผ่านการตรวจรับรองประวัตอิ าชญากรรมจากสานักงานตารวจแห่งชาติ

การตรวจสุ ขภาพก่ อนเข้ าทางานจากโรงพยาบาลชั้น น าที่มีสั ญ ญากั บบริษัทเฉพาะ โดยต้อ งผ่ า น
รายการตรวจตามมาตรฐาน
 มีใบขับขี่รถยนต์ถูกต้องกับประเภทการให้บริการ
 เมื่อผ่านการคัดเลือก ต้องเข้ารับการอบรมระยะเวลาประมาณ 2 เดือนก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในหลักสูตร
ต่าง ๆ เช่น การขับขี่ปลอดภัย กฎหมายจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปูองกันการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย การบริการประทับใจ ทัศนคติและบุคลิกภาพ และการเข้าอบรมระหว่างปีเพื่อการ
พัฒนา
 การตรวจสอบยานพาหนะตามใบงานที่กาหนด
 วิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัตงิ านจากการสุม
่ ตรวจสอบ รายงานร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ และ
ผลจากแบบสอบถาม
 การสุม
่ ตรวจสารเสพติดในร่างกายเป็นประจา
 การตรวจสุขภาพและสายตาเป็นประจาทุกปี
 ปฏิบัติตามขั้นตอนของการทางานในแต่ละวัน เช่น ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดทุกครั้งก่อนการ
ปฏิบัติงาน โดยจานวนที่ตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์ 11,478 ครั้ง/ปี ผ่านการตรวจที่ปราศจาก
แอลกอฮอล์ 100%
3. บริษัทยังมีระบบงานและกระบวนการต่าง ๆ อาทิ
 ระบบปฏิบัติการ IRIMS (Integrated Rental Information Management System) ที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะ เพื่อนามาใช้ในการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจนครบสัญญา ทั้งประวัติ
การซ่อมบารุง อุบัตเิ หตุ การนัดหมาย โดยมีการเชื่อมโยงงานของทุกฝุายเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการใช้บริการ โดยในปีที่ผ่านมา ผลสารวจความพึงใจของลูกค้าโดยรวม
99.72%
 สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บลู ก ค้ า ในมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ รวมทั้ ง มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บปรุ ง
กระบวนการทางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการกาหนดกระบวนการที่จาเป็น ความสัมพันธุ์ของ
กระบวนการต่ า ง ๆ ติ ด ตามผล ตรวจประเมิ น และวิเ คราะห์ ก ระบวนการที่ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้เ พื่ อ
ดาเนินการให้บรรลุตามแผนที่กาหนดไว้
 มีชอ
่ งทางเฉพาะสาหรับลูกค้าในการแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ และได้สรุปข้อร้องเรียนต่าง ๆ รายงานใน
การประชุมผู้บริหารประจาเดือน เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนา นามาซึ่งการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 ทบทวนและติดตามรูปแบบกระบวนการทางานและระบบงานสนับสนุนให้สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 :
2008 เป็นประจาทุกปี และสรุปผลการตรวจประเมินในการประชุมผู้บริหารเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป ในปี 2559 บริษัทมีการตรวจประเมินภายในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จานวน 3 ครั้ง
เพื่อทบทวนกระบวนการทางาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ความพึงพอใจในการใช้บริการ - การบอกกล่าวจากผู้ใช้บริการโดยตรง
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
บริษัทและบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยยึดถือ “จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพรีเมียร์” เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ยึดในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้อง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ เอ็น
เตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต” (Collective Anti-Corruption : CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันใน
ทุกรูปแบบ และ ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มกี ารประเมินตนเองเรื่องมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อ
ยื่นให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯพิจารณาและบริษัทได้รับการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 เมษายน 2557

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม














ในการคัดเลือกผู้ขาย ปฏิบัติตามข้อกาหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 และกาหนดให้
ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่แจ้งให้ผู้ขายทราบแล้ว ไม่กระทาการในลักษณะลาเอียงให้กับผู้ใดหรือ
ฝุายใด
เปิดโอกาสให้ผู้ขายทุกรายที่มีสินค้าและบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด มีสิทธิ์ในการนาเสนอราคา
สินค้าและบริการอย่างโปร่งใสและได้มีการเพิ่มจานวนผู้ขายจานวน 27 รายในปี 2559
กาหนดเงื่อนไขการชาระค่าสินค้าและบริการกับคู่ค้าให้มคี วามชัดเจน และเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝุายเพื่อให้
สามารถปฏิบัตไิ ด้จริง และนามาปฏิบัตอิ ย่างเคร่งครัด
จดทาสัญญาเช่ารถยนต์ที่มีมาตรฐาน ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานกฎหมายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ให้สามารถปฏิบัตไิ ด้จริง และเป็นที่ยอมรับกับทั้งบริษัทย่อยและลูกค้า
หน่วยงานระบบคุณภาพได้บรรจุการตรวจประเมินเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในการตรวจประเมินระบบ
คุณภาพไว้ในแผนการตรวจประเมินประจาปีและระบุไว้แผนงานบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและ
ติดตามทุกไตรมาส โดยเน้นย้ากระบวนการขายและจัดซือ้ เป็นสาคัญ
จัดพิมพ์นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในคู่มือพนักงานใหม่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถือ
ปฏิบัตโิ ดยเคร่งครัดพร้อมทั้งดาเนินการจัดประชุมให้ความรู้ผ่านคณะทางานบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้จัดพิมพ์ข้อความรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในการติดต่อกับคู่
ค้าและลูกค้าอย่างชัดเจน เช่น นามบัตร ใบขออนุมัติซอื้ ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
และสลิปเงินเดือน

ข้อความที่จัดพิมพ์
บริษัทมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนต่อต้าน
และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกปแบบ
รวมทั้งสนันสนุนให้ทุกท่านปฏิบัตเิ ช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ เพื่อร่วมการสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “Anti-Corruption in Practice” เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559

เข้าร่วมแสดงพลัง Active Citizenship และเวทีเสวนาวิชาการ “Anti-Corruption Collaboration” กรรมโกงแบบไหน
ใครสนอง เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องแพลนนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ิกิติ์ และวันอาทิตย์ที่
11 กันยายน 2559 ณ ท้องสนามหลวง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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นาเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งกับลูกค้า คู่ค้าและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการดาเนินงานของบริษัทย่อยที่คานึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. กระบวนการทางานด้วยการนาระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ลดการสาเนาเอกสารต่างๆ
ด้วยการสื่อสารทาง Digital เพื่อลดปริมาณกระดาษ และปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการถ่ายสาเนา
เอกสารได้ในระดับหนึ่ง แต่จากการสารวจพบว่า ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ทั้งนี้ บริษัทยังคงรณรงค์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเปูาหมาย
2. รถทุกคันของบริษัทได้รั บการบารุงรักษาจากศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน ที่ได้รับการรับรองจาก
ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่หอ้ ซึ่งมีการบริหารจัดการของเสีย เช่น น้ามันเครื่อง น้ามันหล่อลื่นต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ในปี 2559
จานวนศูนย์บริการที่ใช้ทั้งหมด 623 ศูนย์ จากจานวน 1,085 ศูนย์
3. การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ร่วมกับคู่ค้า เพื่ออานวยความสะดวกในการระบุตาแหน่งของรถกรณีที่ลูกค้า
เกิดอุบัตเิ หตุ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) หน้า 13

ผสมผสานเพื่อร่วมคิดร่วมสร้างงานบริการ
1. ระบบตรวจสอบและติดตาม บริษัทมีมาตรฐานการให้บริการที่ให้ความสาคัญเรื่องปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งใน
ธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัท ดังนี้
 บริการรถรับ-ส่งนักเรียน
1)
1)
2)
3)
4)



นาเทคโนโลยีการวางแผนเส้นทางมาใช้เพื่อความแม่นยา
ใช้เทคโนโลยี GPS/ GPRS ที่ทันสมัย เพื่อการตรวจสอบตาแหน่งรถและควบคุมความเร็วในการขับขี่
ระบบ SMS Alert, Application “SPOT THE MOVE” เพื่อแจ้งสถานะของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ
บริการรายงานการให้บริการในแต่ละวันพร้อมวิเคราะห์ขอ้ มูลการให้บริการเพื่อพัฒนาต่อไป
ควบคุมการปฏิบัตหิ น้าที่ขับขี่รถยนต์โดยจากัดความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.

บริการรถโดยสารไม่ประจาทางหรือบริการรถรับ-ส่งเฉพาะจุด
1)

บริการศึกษาและวางแผนเส้นทางจากความต้องการของผู้เดินทางตลอดจนกาหนดแผนทดสอบ
เส้นทางทุกครั้งก่อนให้บริการจริง
2) บริการรถโดยสารที่เหมาะสมกับจานวนผู้เดินทาง เส้นทางพร้อมโปรแกรมดูแลรักษาเต็มรูปแบบ
3) ใช้เทคโนโลยี GPS/ GPRS ที่ทันสมัย เพื่อการตรวจสอบตาแหน่งรถ และควบคุมความเร็วในการ
ขับขี่ไม่เกิน 60 กม./ชม.
4) บริการวิเคราะห์ขอ้ มูลผู้โดยสารจากการให้บริการเพื่อพัฒนาต่อไป
2. ระบบบริหารจัดการพร้อมนวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร
บริษัทมีระบบบริหารจัดการพร้อมนวัตกรรมรายงานสถานะของผู้โดยสาร และรถโดยสารนักเรียน ผ่านการใช้
Smart Card ในการขึ้น-ลง พร้อมรายงานเข้าไปยังศูนย์ Metro Care Center และมีซอฟแวร์การจัดการต่าง ๆ ดังนี้
1)

ซอฟแวร์การจัดการรถโรงเรียน - เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับวางแผนรับ-ส่งนักเรียนในแต่ละวัน
โดยกาหนดให้ผใู้ ช้งาน (โรงเรียน) เป็นผู้ระบุขอ้ มูลที่สะดวกต่อการใช้งานจากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่ง
มาฝุายปฏิบัตกิ ารเพื่อออกเป็นใบงานสาหรับการทางานในแต่ละวัน

2) ซอฟแวร์การจัดการการขนส่ง - เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปที่มีลักษณะคล้ายการจัดการรถโรงเรียน
แตกต่างในรายละเอียดการกาหนดจุดหมายต่าง ๆ ซึ่งผูใ้ ช้งานสามารถกาหนดได้เองโดยใช้ละติจูด ลอง
ติจูดเป็นตัวกาหนดจากนัน้ ระบบจะประมวลผลออกมาเป็นใบงานที่มีขอ้ มูลเส้นทาง กาหนดการเวลา
และรายละเอียดสาหรับงานนัน้ ๆ เพื่อการปฏิบัตงิ านต่อไป
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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3. นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย
นอกเหนือจากการดาเนินการข้างต้น บริษัทยังมีร่วมกับคู่ค้าในการการพัฒนาระบบงานด้วย Application “SPOT
THE MOVE” เพื่อต่อยอดบริการให้กับธุรกิจรถโรงเรียน ให้ผใู้ ช้บริการเกิดความไว้วางใจในความปลอดภัย สามารถ
ตรวจสอบเส้นทางได้ มีศูนย์บริการข้อมูลที่รวดเร็ว ตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจของบริการดังกล่าวที่ต้องการส่งมอบ
คุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีสว่ นได้เสียของบริการอย่างครบถ้วน ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู กัปตันและโรงเรียน ทัง้ นี้
เป็นนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการส่งมอบบริการด้วยความรับผิดชอบสูงสุดต่อลูกค้า

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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สถิตจิ านวนเที่ยววิ่งและอุบัตเิ หตุ 2558 - 2559

SCHOOL BUS

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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พนักงาน
ดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดงี าม
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทได้ถอื ปฏิบัตติ ามแนวนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสาคัญในการดาเนินธุรกิจ ภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงาน
มั่นคง สังคมยั่งยืน ” ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก แรงงานที่ผิดกฎหมาย พร้อมทั้ งดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานของกฎหมายคุม้ ครองแรงงานอย่างเคร่งครัด ให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง
รวมถึงการให้โอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ

ค่าตอบแทน / สิทธิ
ประโยชน์อนื่ ๆ
เหนือกว่ากฎหมาย
กาหนด
ค่าแรงขั้นต่า

กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้

ค่าแรงขั้นต่า 300
บาทต่อวัน
100,000 บาท

บริษัทและบริษัทย่อย
ดาเนินการที่มากกว่า
กฏหมายกาหนด
อย่างไรบ้าง
ตามที่กฎหมายกาหนด
(2559)
กฏหมายไม่กาหนด

300 บาทต่อวัน

ประกันชีวติ
ประกันอุบัติเหตุ

กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้

500,000 บาท

กฏหมายไม่กาหนด

ค่ารักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพผู้ปุวยใน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้

30,0000 บาท/คน/ปี

กฏหมายไม่กาหนด

กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้

บริษัทสมทบ 3%-8%

กฏหมายไม่กาหนด

การตรวจสุขภาพ
ประจาปี(พร้อมห้อง
พยาบาล)

ตามมาตรา 96 แห่ง พรบ.
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

พนักงานทุกคน
ทุกระดับชั้น

ตามที่กฎหมายกาหนด

ฉีดวัดซีนคอตีบ
บาดทะยัก ไอกรน
ไข้หวัดใหญ่

กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้

เป็นประจาทุกปี

กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้

เครื่องแบบพนักงาน

กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้

2 ปีต่อครั้ง

กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้

กฏหมายกาหนด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัตขิ องบริษัท
และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

ในอัตราที่เท่าเทียม
กันทุกระดับชั้น
ในอัตราที่เท่าเทียม
กันทุกระดับชั้น
ในอัตราที่เท่าเทียม
กันทุกระดับชั้น
ในอัตราที่เท่าเทียม
กันทุกระดับชั้น
ยกเว้นพนักงาน
ชั่วคราวสมทบตาม
อายุงาน
ห้องพยาบาลมี
พยาบาลประจาห้อง
ทุกวัน
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พนักงาน

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ

จานวนพนักงานทั้งหมด ปี 2559
317

Dec

308

Nov

316
320
323
323
328

Oct
Sep
Aug
Jul
Jun

332
331

May
Apr

ชาย 71 %

หญิง 29 %

337
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พนักงานพ้นสภาพ(ลาออก/เกษียณอายุ)

สัดส่วนพนักงานแยกตามอายุ

ชาย

หญิง

5
14%

4

20%

2

66%
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50 ขึ้นไป
30-50 ปี
19-29 ปี

1

เกษียณ

ลาออก
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การดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมและความมัน่ คงในชีวิต
กลุ่ ม บริ ษั ท พรี เ มี ย ร์ มี น โยบายและแนวการปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการดู แ ลเรื่ อ งความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน จากปรัชญาของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” บริษัท
ตระหนักว่า “คน” เป็นปัจจัยสาคัญและเป็นทรัพยากรอันมีค่า ” จึงให้ความสาคัญต่อการดูแลสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน ได้จัดให้มอี บรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร และ ระดับหัวหน้างาน เพื่อร่วมประสาน
การทางานด้านความปลอดภัย ให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายความปลอดภัยในการทางาน
 อุบัติเหตุรุนแรง ( ครัง้ ) หมายถึง อุบัตเิ หตุที่ทรัพย์สนิ ของบริษัท มีความเสียหายมากหรือมีพนักงาน
บาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน
ปี 2558 = 0
ปี 2559 = 0

 อัตราการหยุดงาน
ปี 2558 = 0
ปี 2559 = 0

 อัตราความถี่การบาดเจ็บและอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ ที่มตี ่อพนักงาน
สะท้อนให้เห็นถึงจานวนพนักงานที่ได้รับการบาดเจ็บรุนแรงถึงขัน้ หยุดงาน และจานวนวันทางานที่สูญเสีย
ไปเมื่อเทียบกับจานวนชั่วโมงการทางานของพนักงานทุกคนในแต่ละปีจะกระตุน้ ให้พนักงานทุกคนตระหนัก
และช่วยกันดูแลเพื่อนพนักงาน เป็นการปูองกันไม่ให้เกิดอุบัตกิ ารณ์จนได้รับการบาดเจ็บในการทางานได้อกี
ทางหนึ่ง
ปี 2558 = 0
ปี 2559 = 0

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยใส่ใจและมุ่งหวังที่จะสร้างความผูกพันและสายสัมพันธุ์ที่ยั่งยืนกับพนักงานทุกคน โดยการ
สร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาภายในองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย จึงจัดให้มโี ครงการฝึกอบรมหลายรูปแบบ
ที่เหมาะสมกั บอายุ ง าน สายอาชีพ ความรั บผิ ด ชอบ เช่น กลุ่ ม ผู้ บริ หาร กลุ่ ม ผู้ มีศั กยภาพสู ง กลุ่ม ผู้ จั ด การและ
ผู้ชานาญการระดับต้น กลุ่มผู้จัดการและผู้ชานาญการดับกลาง กลุ่มพนักงานปฏิบัตกิ าร
บริษัทและบริษัทย่อยมีการกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน
ออกเป็น 3 ระดับ โดยจานวนชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงานในปีที่ผ่านมา มีจานวนชั่วโมงการฝึกทัง้ ปี 348 ชม.
จากจานวนพนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด 263 คน
แยกตามประเภทหลักสูตร

98

51
0

0

10

0

Core Competency

0

0

Staff

Driver

Captain

43
1

0

Managerial Competency

60

Functional Competency
Monitor

ชั่วโมงการอบรมแยกตามประเภทพนักงาน
Monitor
7%

Captain
42%

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Staff
2%

Driver
49%
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อบรม “ จิตสานึกความปลอดภัย สาหรับพนักงานขับรถ” ประเภทขับรถผู้บริหาร วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสานึก
เรื่ อ งความปลอดภั ย และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในเรื่ อ งความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน

อบรม “การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน”ให้กปั ตันและมอนิเตอร์ โดยวิทยากรจากสภากาชาดไทย

อบรมหลักสูตร “โครงการสร้างความมั่นคงทางการเงินของพนักงาน” เพื่อช่วยพนักงานบริหารจัดการด้านการเงิน
อย่างถูกต้อง สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันและการทางานได้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ น (Corporate Social Initiatives for Sustainable
Development) วันที่ 13-14 ก.ค. 59
การวิเคราะห์ความเสีย่ งและประเด็นสาคัญด้านความ
ยังยื
่ น (Sustainability Risk and Materiality Analysis)
วันที่ 10 ส.ค. 59

การพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นเลิศในการจัดการ
(Mini Master of Management Program)
วันที่ 16 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2559

การตรวจประเมินภายในระบบ
คุณภาพ เพื่อทบทวนขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2008
รณรงค์ให้พนักงานขับรถ
กัปตัน มอนิเตอร์ทุกคนที่
ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจารถ
ให้บริการลูกค้า ต้องเข้ารับ
การตรวจวัดระดับความดัน
โลหิตอย่างน้อย สัปดาห์ละ
1 ครัง้
ส่งพนักงานเข้ารับการ
อบรมการปรับเปลีย่ นระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2008
เป็ น ISO 9001:2015

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมปลุกจิตสานึก ปลูก
วินยั จราจร สร้างสังคมแห่ง
ความปลอดภัยให้กบั กลุ่ม
ลูกค้าทีม่ พี ฤติกรรมในการ
ขับรถด้วยความเร็วสูง
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อบรมหลักสูตร "Defensive
Driving Raining-Refresher
Course

อบรมหลักสูตร “ขับขี่อย่าง
ปลอดภัยและการดูแลรักษา
รถยนต์

อบรมหลักสูตร”การดับเพลิง
ขั้นต้น”ให้กบั พนักงานขับรถ
กัปตัน และมอนิเตอร์

การมีส่วนร่วมของบริษัท พนักงาน และผู้มสี ่วนได้เสีย
 บริษัทได้ร่วมกับคู่ตา้ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ตัวผลิตภัณฑ์ให้พนักงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขายให้
ลูกค้าต่อไป

 บริษัทได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ISO 39001: Road Traffic Safety (RTS) Management Systems
(การจัดการความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน) กับ บมจ.สารวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) อาเภอ
ลานกระบือจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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โครงการ “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ”
โครงการ “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” จัดขึ้นโดยมีเปูาหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการนา
คุณค่าหลักไปปรับใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวันและการทางาน เพื่อนาไปสู่คุณภาพชีวติ ที่ดี และสร้างสังคมให้ดีข้ึน
ร่วมโครงการ “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” ผ่านการมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ”
เพื่อเป็นตัวแทนจากบริษัท และบริษัทย่อย โดยใช้วธิ ีการคัดเลือกผ่านการทาแบบสารวจจากเพื่อนพนักงานด้วยกัน ซึ่ง
พนักงานแต่ละคนจะทาการเลือกบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจของตน ผู้ที่มีคุณสมบัติเ ด่นในการนาคุณค่าหลักทั้ง 5 ข้อ
ไปใช้ในชีวิตประจาวันหรือการทางาน และเป็นบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการแบ่งปัน
ความรู้ ประสบการณ์ทางาน รวมถึงการดาเนินชีวิตให้แก่เพื่อนพนักงานต่อไป
จากผลสารวจ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีตัวแทนพนักงานที่ได้รับ
คัดเลือกเป็น “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” จานวน 3 คน จากทั้งหมด 21 คน เพื่อทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการสร้างแรง
บันดาลใจ ผ่านการถ่ายทอดคุณค่าหลักกับการดาเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์การทางานต่างๆ รวมถึงการคานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้กับเพื่อนพนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
จานวนกว่า 3,000 คน ได้เรียนรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดยี ่งิ ขึน้
โดยโครงการนี้เป็นตัวอย่างของการดึงคุณค่าหลักองค์กรที่อยู่ในรูปของนามธรรมให้เ ป็นรูปธรรม กระตุ้นให้
เกิดการลงมือปฏิบัติรับทราบ เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในคุณค่าหลักผ่านการกระทา เป็นการปลูกฝังคุณค่าหลัก
เข้าสูว่ ถิ ีชีวิตของพนักงานให้มากขึ้น และเป็นการแสดงถึงการยึดมั่นในคุณค่าหลักขององค์กรอย่างจริงจัง

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การสร้างจิตสานึกแก่พนักงานในองค์กร

คณะทางานคุณค่าหลัก
ด้วยตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเกิดขึน้ ได้ ต้องเริ่มจากจิตสานึกที่ดขี องพนักงาน เพราะพนักงาน
คือกลไกสาคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากระดับบุคคลสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับธุรกิจ และ
ระดับสังคม
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้จัดตัง้ คณะทางานประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานจากทุกสายธุรกิจในกลุ่ม
บริษัทโดยคณะทางานนีม้ พี ันธกิจในกาสร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสานึกของพนักงาน อันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยสู่
ความยั่งยืน 4 ด้าน อันได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน ภายใต้ช่อื
“คณะทางานคุณค่าหลัก”
คณะทางานด้านสิ่งแวดล้อม
มีพันธกิจในการปลูกจิตสานึกเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ประหยัดพลังงาน รวมถึง
การคิดวิธีการทางานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนถึงการนาพาองค์กรสูก่ ารเป็นองค์กรสีเขียวต่อไปในอนาคต
การดาเนินงานปี 2559
โครงการ
Premier Go Green

วัตถุประสงค์
 ให้ความรู้ประโยชน์ของการ

กลยุทธ์
 จัดงาน Premier Go Green

ผลลัพธ์
 พนักงานได้เรียนรู้

ใช้หลอดไฟ LED เพื่อส่งเสริม
แนะนาการใช้งาน รวมทั้ง
การอนุรักษ์พลังงาน
จาหน่ายหลอดไฟ LED ใน
ราคาพิเศษ
 รณรงค์ให้พนักงานกลุม่
พรีเมียร์รว่ มกันปลูกต้นไม้
 แนะนาการปลูกต้นไม้ที่เป็น
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ประโยชน์และแจกกล้าไม้ให้
พนักงาน

ประโยชน์ของการเปลี่ยน
มาใช้หลอดไฟ LED
 เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของพนักงานถึง
ความสาคัญขอการปลูก
ต้นไม้

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
โลก

 แสดงเจตนารมย์รว่ มกับ

 สร้างความร่วมมือ

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

 แลกเปลี่ยนเรียนรูต้ ัวอย่าง

 การจัดทาจดหมายข่าว และ

การดาเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ประสบ
ความสาเร็จภายในกลุ่ม
พรีเมียร์

Facebook Page “Premier
Go Green by ESGW
Environmental”

กิจกรรมจัดอบรมให้
ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

 การให้ความรู้ สร้างความ

ภาครัฐในการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เข้าใจ ความสาคัญของการ
ดาเนินธุรกิจที่คานึงถึง
สิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ลงนามในปฏิญญา “รัก
กรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
ร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร

ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
เอกชนกับภาครัฐ

 การขยายผลเพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติของสายธุรกิจ
อื่นๆ

 จัดอบรมตัวแทนของสาย

 การมีสว่ นร่วมในการ

ธุรกิจ เรื่อง “กินอยู่รู้คิด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ดาเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บริษัท
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แผนการดาเนินงานปี 2560
โครงการ

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

วัดระดับของการ
ดาเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อม

 ประเมินระดับการดาเนินการ  การตรวจประเมินตาม

กิจกรรมศึกษาดูงาน

 เรียนรูก้ ารปฏิบัติด้าน

ตลาดนัดสินค้าเพื่อ
สิ่งแวดล้อม

เพิ่มการใช้พลังงาน
ทางเลือก

ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทใน
กลุม่ พรีเมียร์

สิ่งแวดล้อมที่ประสบ
ความสาเร็จภายในกลุ่ม
บริษัท
 แลกเปลี่ยนข้อมูลของการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือก

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์

 บริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ได้

เกณฑ์ของ Green
Industry และ Green
Office
 ส่งตัวแทนบริษัทดูงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

รับทราบของการดาเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและค้นหา
โอกาสในการปรับปรุงให้ดี
ขึน้
 นาความรู้ไปต่อยอดการ
ปฏิบัติภายในองค์กร

 จัดวันนัดพบผู้ขาย

 เพิ่มสัดส่วนการใช้

ผลิตภัณฑ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมกับตัวแทน
หน่วยงานจัดซื้อของ
บริษัท
 ขยายผลการติดตั้ง Solar
Roof ของบริษัทในกลุ่ม
พรีเมียร์

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

 ประหยัดการใช้ไฟฟูาและ
ลดความต้องการพลังงาน
ไฟฟูาสูงสุด
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คณะทางานด้านสังคม
มีพันธกิจในการปลูกจิตสานึกด้านสังคมให้แก่พนักงาน โดยอาศัยการต่อยอดจากงานทางสังคมของกลุ่ม
บริษัท โดยในปีที่ผ่านมาได้จับประเด็นเรื่องการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส จัดการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของ
พนักงานไม่วา่ จะเป็นการสนับสนุนเงินบริจาคหรือการเป็นอาสาสมัครทางานให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นการเปิดมุมมอง
ทางเลือกใหม่ๆในการสนับสนุนงานทางสังคมให้กับพนักงาน
การดาเนินงานปี 2559
โครงการ

วัตถุประสงค์

อาสาพรีเมียร์ช่วยงานคน
ไทยขอมือหน่อย

 สร้างการมีสว่ นร่วมของ

สารพัดอาสา

 เพื่อเป็นกลไกในการ

พนักงานในกลุม่ บริษัท
พรีเมียร์ในการอาสาเป็น
บุคลากรสนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคม
เผยแพร่งานอาสาให้กับ
เครือข่ายของพนักงาน

กองทุนบุตรธิดา
พนักงาน

กลยุทธ์

 กาหนดหน้าที่สาหรับ
อาสาสมัครในการต้อนรับผู้
เยี่ยมชมงานและการ
จาหน่ายสินค้า

 ใช้ Social Media เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อน
กลไก โดยการสร้าง Line
Group “สารพัดอาสา”
 จัดงาน “เมนูอาสา” เพื่อ
ชักชวนพนักงานให้ร่วมกัน
เป็นสมาชิกกลุม่

เพื่อน  ปลูกจิตสานึกพนักงานด้าน  จัดงาน “รวมพลคนใจดี”
การดูแลสังคม
เพื่อระดมเงินบริจาคราย
 สร้างการมีสว่ นร่วมของ
เดือน
พนักงานด้านงานเพื่อสังคม
 จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
แก่บุตรของพนักงานที่มี
รายได้น้อย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์

 การมีสว่ นร่วมจากพนักงาน
ทุกบริษัทในกลุม่ บริษัท
พรีเมียร์จานวน 308 คน

 เกิดช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลงานอาสาด้านต่าง ๆ

 กองทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตร
พนักงานทุนละ 5,000 บาท
จานวน 27 ทุน
 จานวนที่เพิ่มขึน้ ของพนักงาน
ที่ชว่ ยสนับสนุนกองทุน
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แผนการดาเนินงานปี 2560
- การจัดสรรคณะทางาน/ตัวแทนที่เหมาะสมจากทุกบริษัทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพื่อระดมความคิดและมุมมอง
ด้านการสนับสนุนงานสังคมที่หลากหลาย
- การต่อยอดกิจกรรมของแต่ละสายธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการมีสว่ นร่วมในวงกว้าง
- การจัดกิจกรรมระดมทุนที่ไม่ใช่การบริจาคโดยตรง
- การระดมทุนกองทุนบุตร-ธิดาพนักงานพรีเมียร์อย่างต่อเนื่อง
- การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมด้านอื่น ๆ เช่น การจ้างงานผู้พิการ และการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
คณะทางานด้านธรรมาภิบาล
มีพันธกิจในการส่งเสริมปลูกฝังเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในองค์กรกาหนดกระบวนการสื่อสารและ
แนวทางปฏิบัตทิ ี่ชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัตริ วมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

การดาเนินงานปี 2559
โครงการ
คู่มือธรรมาภิบาลของ
กลุ่มบริษัทฯ

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้มีคู่มอื ธรรมาภิ
บาลถือปฏิบัติเป็นแนว
เดียวกันของกลุ่มบริษัทฯ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

 ร่างคู่มอื ธรรมาภิบาลโดย
คณะทางาน

ผลลัพธ์

 อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการโดยคู่มือจะ
เสร็จสมบูรณ์ภายใน
เดือนมิถุนายน 2560
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แผนการดาเนินงานปี 2560
โครงการ
กิจกรรมทาความดี

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

 เพื่อสร้างความรับรู้  รณณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วม

ผลลัพธ์

 พนักงานเข้าร่วมทา

ให้พนักงานมีความ
เรียนรูเ้ รื่องคอร์รัปชั่นผ่านการทา
เข้าใจเรื่องนโยบาย
แบบสอบถามสุจิตไทยในระบบ
การต่อต้าน
ออนไลน์
คอร์รัปชั่น
 จัดกิจกรรมสุจริตไทยในวันที่25
พฤศจิกายนโดยเชิญวิทยากรมา
ให้ความรูแ้ ละมุมมอง ด้านสุจริต
 นาวิดิทัศน์เรื่องคอร์รัปชั่นไป
เผยแพร่ให้กับพนักงานเพื่อเข้าใจ
และถือปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

เชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วม
โครงการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

แบบสอบถาม โดยจบ
หลักสูตรรวม 1,005 คน
คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.18
 มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
130 คน
 มีวิดทิ ัศน์ไปเผยแพร่ใน
บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ในไตรมาส4/2559 และอยู่
ระหว่างการติดตาม
ประเมินผลมีพนักงานเข้า
ร่วมกิจกรรม 305 คน
คู่คา้ ร่วมโครงการ
 ส่งเสริมและ
 รณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วม
สนับสนุนให้คู่ค้าเข้า
กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น  ระดับประกาศนโยบาย
ร่วมโครงการ
ปี 2559 ในวันที่ 6 และ 11 ก.ย.
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
2559
132 ราย
 เชิญชวนคูค่ ้าเข้าร่วมโครงการ
 ระดับลงนามในบันทึกความ
เข้าใจเพื่อประกาศ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยแบ่งเป็น3
เจตนารมณ์ร่วมทาธุรกิจ
ระดับคือ
ด้วยความโปร่งใส 35 ราย
- ระดับประกาศนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- ระดับลงนามในบันทึกความ
เข้าใจเพื่อประกาศเจตนารมณ์
ร่วมทาธุรกิจด้วยความโปร่งใส
- ระดับประกาศเจตนารมย์เข้า
ร่วมโครงการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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คณะทางานด้านอยูด่ ีมีสุข
มีพันธกิจในการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงานกระตุน้ ให้พนักงานเลือกวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อ
สุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคภัย อาทิ การรณรงค์การออกกาลังกาย การส่งเสริมให้เลือกรับประทานอาหารที่ดมี ปี ระโยชน์
การจัดหาข้าวกล้องและสลัดให้พนักงานรับประทาน
นอกจากนี้ความอยูด่ ีมีสุขยังหมายรวมถึงความปลอดภัยในที่
ทางาน การรณรงค์เพื่อลดอุบัตเิ หตุ เป็นต้น
การดาเนินงานปี 2559
โครงการ
โครงการวันสุขภาพกับ
มุมสุขภาพ

วัตถุประสงค์
 โครงการต่อเนื่องจากปี
2558 เพื่อปรับ
พฤติกรรมพนักงานให้

กลยุทธ์
 บริการข้าวกล้องฟรี
 มุมผักสดผลไม้ทุกวัน
ศุกร์

คานึงถึงการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพมาก

ผลลัพธ์
 การตระหนักรูข้ อง
พนักงานถึงความสาคัญ
ของอาหารต่อสุขภาพ
 ผลตรวจสุขภาพโดยรวม
ของพนักงานดีขนึ้

ขึน้
 แคมเปญการสื่อสาร
เรื่องโภชนาการ
รับประทานอาหารผัก
ผลไม้อย่างเพียงพอและ  Workshop การ
ทาอาหารด้วยผัก
ถูกต้อง และ การปลูก
 นิทรรศการออกร้าน
พืชผักเพื่อรับประทาน
 การแจกจ่ายพันธุ์พืช
เอง

โครงการกินผักผลไม้ดี
400 กรัม

 เพื่อส่งเสริมการเลือก

โครงการให้ความรู้เรื่อง
Office Syndrome และ
กรดไหลย้อน

 เพื่อให้ความรู้กับ

การขับขี่อย่างปลอดภัย

 เพื่อให้ความรู้เรื่อง

พนักงานเกี่ยวกับโรค
ยอดฮิต

ความปลอดภัยกับ
พนักงานที่ตอ้ งขับขี่
ยานพาหนะในการ
ทางานบ่อยครัง้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 การเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ตอ่
ร่างกาย

 กิจกรรมอบรมพนักงาน  พนักงานมีความรู้ที่จะ
ปูองกันและรักษาตัวจาก
 การจัดทาคู่มอื สื่อสาร
2 โรคนี้
ง่าย
 พนักงานรักษาสุขภาพ
อย่าง proactive
 กิจกรรมอบรมพนักงาน  การตระหนักรูข้ อง
พนักงานถึงการขับขี่
อย่างปลอดภัยและ
ระเบียบวินัยท้องถนนที่
เกี่ยวข้อง
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แผนการดาเนินงานปี 2560
โครงการ
โครงการวันสุขภาพกับมุม
สุขภาพ

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

 บริการข้าวกล้องฟรี
 เพิ่มอัตราส่วนในการ

 พนักงานให้ความสาคัญ

สสส

 แคมเปญการสื่อสาร

 พนักงานมีความรู้และ

ในเดือนกรกฎาคม 2559 ที่

เรื่องโภชนาการ
 Workshopการ
ทาอาหารด้วยผัก
 นิทรรศการและ
ออกร้าน
 การแจกจ่ายพันธุ์พชื
เพื่อปลูกที่บ้าน

 โครงการต่อเนื่องจากปี
2558 - 2559 เพื่อปรับ

ของการรับประทาน
อาหารที่ดตี ่อสุขภาพ
ผสมข้าวกล้อง
สาหรับ site งานที่ให้  ผลตรวจสุขภาพโดยรวม
ข้าวฟรี
ของพนักงานดีขนึ้

พฤติกรรมพนักงานให้
คานึงถึงการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพมากขึน้
โครงการกินผักผลไม้ดี
400 กรัม

 โครงการจัดร่วมกับ

ผ่านมา ได้รับผลตอบรับดี
จากเพื่อนพนักงาน

จึงขอ

เสนอให้จัดต่อเนื่อง โดยเพิ่ม
ความรู้ในด้านการบริโภค
น้าตาล
โครงการลดพุงลดโรค

 เพื่อให้ความรูแ้ ละสร้างแรง

 คู่มือการออกกาลัง

บันดาลใจเกี่ยวกับการรักษา
ระดับน้าหนักตัวที่เหมาะสม
อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ สสส





โครงการสถานที่รับดูแล
บุตรพนักงาน

 ลดภาระกับพนักงานในการ



จัดหาคนดูแลรับส่งบุตรใน
ช่วงเวลาทางาน

โครงการดูแลพนักงานวัย
ใกล้เกษียณ

 ดูแลเพื่อนพนักงานกลุม่ นี้



เพื่อการมีชีวิตวัยเกษียณที่มี
คุณภาพ
ความสุข

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์

มั่นคง

และมี



กายที่ทางานและที่
บ้าน
ให้ความรูเ้ รื่องโรค
อ้วน
สื่อประชาสัมพันธุ์
online และ offline
การแข่งขัน ลดพุงลด
โรค เป็นเวลา 3
เดือน
จัดสถานที่รับดูแล
บุตรพนักงานใน
สถานที่ทางาน ทั้ง
หลังเลิกเรียน และ
ในช่วงเวลาปิดเทอม
จัดทา survey ความ
ต้องการและข้อกังวล
ใจของพนักงาน
จัดกิจกรรมที่
เหมาะสมตามผล
สารวจ

เลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ต่อร่างกาย

 พนักงานตะหนักถึง
อันตรายของโรคอ้วน และ
มีความรู้ในการปูองกัน
รักษาตัวแบบทาได้จริง

 พนักงานและครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล
บุตร

 พนักงานได้รับความรู้เรื่อง
เครื่องมือให้มีความพร้อม
ในการก้าวเข้าสูก่ าร
เกษียณ
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แผนพัฒนาในปี 2560
ให้บริการอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล
ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด บริษัทมีแผนพัฒนาระบบคุณภาพ
ISO 9001 โดยการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO 39001 - Road Traffic Safety Management ด้านการบริหารความ
ปลอดภัยบนท้องถนนนอก เหนือจากมาตรฐาน ISO 9001 ที่บริษัทดาเนินการอยู่ เพื่อมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยจาก
ตัวรถ ผู้ขับขี่ ผู้ใช้ถนน และสังคมโดยรวม

นาเสนอแนวคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
สร้างนวัตกรรมการเดินทางรูปแบบใหม่เพื่อสังคมการเดินทางของคนเมือง
 ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเดินทางจากการเดินทางบนรถยนต์สว่ นตัวเพียงคนเดียวเป็นการเดินทาง
ร่วมกันหลายคน
 จัดทาเครื่องมือเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการเดินทางร่วมกัน โดยผู้ที่มีสว่ นได้สว่ นเสียต่างได้ประโยชน์ร่วมกันทุก
ฝุาย
- เจ้าของรถ
ได้รับรายได้จากผูโ้ ดยสารที่เดินทางร่วมกัน
- ผู้เดินทางร่วม
ได้รับความสะดวกสบายมากขึน้ ในการเดินทาง
- สังคม
จานวนรถบนท้องถนนลดลงเนื่องจากการเดินทางร่วมกัน
- สิ่งแวดล้อม
ปริมาณสารพิษจากเครื่องยนต์เนื่องจานวนรถที่ลดลง
 ตัง้ เปูาเริ่มจากกลุ่มเปูาหมายพนักงานองค์กรที่พร้อมสร้างพฤติกรรมการเดินทางร่วมกัน
รณรงค์และให้ความรูด้ า้ นความปลอดภัยบนท้องถนนกับธุรกิจรถโรงเรียน
ร่วมปลูกฝังและให้ความรู้ดา้ นความปลอดภัยกับนักเรียนเพื่อให้เข้าใจและการปฏิบัตทิ ี่ถูกต้องหากเกิดอุบัตเิ หตุข้ึน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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สรุปผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจาปี 2559
ธุรกิจ
ความยั่งยืนของธุรกิจ

หน่วย

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

รายได้รวม

ล้านบาท

553

600

692

รายได้จากการขายและบริการ

ล้านบาท

539

591

664

กาไรขั้นต้น

ล้านบาท

158

169

172

กาไรสุทธิ

ล้านบาท

(81)

(155)

(262)

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

1,736

1,839

2,080

หนี้สนิ รวม

ล้านบาท

1,292

1,503

1,995

ส่วนของผู้ถอื หุน้

ล้านบาท

444

336

86

ความยั่งยืนของพนักงาน

หน่วย

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ชาย = 178

ชาย = 238

ชาย = 223

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

คน
หญิง = 64

หญิง = 81

หญิง = 94

พนักงาน

จานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย

ชั่วโมง/คน

12

14

8.39

อุบัตเิ หตุจากการทางาน

คน

0

0

0

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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สังคม
ดาเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม
มิเพียงแต่บริษัทจะยึดมั่นและลงมือปฏิบัติในปรัชญาดังกล่าวเรายังเล็งเห็นถึงความสาคัญในการเผยแพร่
แนวคิด Harmonious Alignment of Success หรือ ความสาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียของเรา ด้วย
ตระหนักว่าความยั่งยืนของสังคมนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจต้องมีส่วนร่วมในการลงมือทาเราจึงจะบรรลุถึง
จุดหมายปลายทางนั้นได้
ในเดื อ นมกราคม 2559 บริ ษั ท จึ ง ได้ ร่ ว มเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ในการจั ด งาน “คนไทยขอมื อ หน่ อ ย 2016:
Ratchaprasong, The Sharing street” ร่วมกับ “มูลนิธิเพื่อคนไทย” และภาคีภาคสังคม ภาคีภาคธุรกิจรวม 200
องค์กร โดยงานคนไทยขอมือหน่อยของปี 2559 นี้ได้ขยายความร่วมมือไปยังสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราช
ประสงค์ (RSTA) และสมาชิก 9 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเกษร
ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ศูนย์การค้าเอราวัณ แบงค็อก เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ อาเขต เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์
และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เปิดพืน้ ที่ธุรกิจย่านราชประสงค์เป็นพืน้ ที่ของงานทางสังคมวัตถุประสงค์ของงานเพื่อ
เป็นกลไกสร้าง “พลเมืองที่มีสว่ นร่วมเพื่อส่วนร่วม” และสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึง
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างต้นแบบงานเทศกาลรวมพลคนลงมือทาเพื่อสังคมระดับประเทศให้มี
ความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมจริง ในระยะยาวเพื่อยกระดับงานพัฒนาสังคมผ่านการเชื่อมต่อและการ
สร้างพื้นที่ร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมและเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะที่มากไปกว่าการบริจาคเงินแต่เป็น
การให้ด้านอื่นๆ เช่น ความเชี่ยวชาญ ความรู้ เครือข่าย และอาสาสมัคร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการขยายความร่วมมือ
กับ กลุ่มธุรกิจอื่นๆ รวมกว่า 20 องค์กร และความร่วมมือกับภาคีภาคสังคมรวม 200 องค์กร

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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โดย บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ได้มีบทบาทสาคัญในการเผยแพร่ เชิญชวนคู่ค้าลูกค้า
มาร่วมงาน เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียของบริษัท ได้มีโอกาสเรียนรู้และทาความรู้จักกับโครงการทางสังคมในประเด็นที่ตรง
กับความสนใจของแต่ละองค์กร โดยคาดหวังให้เกิดการขยายผลของโครงการทางสังคมเหล่านั้น เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี
สู่สังคมร่วมกัน ในส่วนของพนักงานบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในงานภาคสัง คมใน
หลากหลายรูปแบบทั้งการช่วยกันเผยแพร่งานสู่บุคคลใกล้ตัวไม่วา่ จะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคู่ค้าลูกค้าในเครือข่าย
ของตนรวมทั้งการเป็น อาสาสมัครช่วยด าเนิน งาน อานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ม าร่วมงาน การแนะน า
โครงการหรือการเป็นอาสาสมัครให้กับโครงการโดยใช้ความรู้ความสารถที่ตัวเองมีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม
ทั้งนีเ้ พื่อปลูกฝังจิตสานึกของความรับผิดชอบและการเป็นพลเมืองที่ดขี องสังคมให้อยูใ่ นตัวพนักงานตลอดไป
นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักเสมอถึงบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญของภาคเอกชนในการสร้างความยั่งยืนสู่
สังคมสังคม บริษัทจึงมุง่ หวังที่จะตอกย้าถึงความจาเป็นและผลลัพธ์ของการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบดังนั้นใน
เดือนตุลาคม 2559 บริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้จัดงานสัมมนา “The HIP Investor” การสร้างผลกาไรทาง
การเงินที่ดกี ว่าเดิมด้วยการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยมี Mr. Paul สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์ของงาน
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความคาดหวังของนักลงทุนยุคใหม่ที่มีต่อองค์กรทางธุรกิจในมิติของการประกอบกิจการ
ด้วยความรับผิดชอบ ผ่านการเผยแพร่แนวคิดและแนวโน้มระดับโลกเรื่อง “ธุรกิจกับการสร้างคุณค่าทางสังคม” ให้กับ
เครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท เพื่อทาความรู้จักกับ Impact Investing และเรียนรู้ถึงความคาดหวังที่
เปลี่ยนไปของนักลงทุน เพื่อนาความรูแ้ ละแนวคิดไปพัฒนาการบริหารธุรกิจให้เกิดความน่าดึงดูดต่อ Impact Investors
เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของสังคม และเพื่อร่วมสร้างผลลัพธ์ขนาดใหญ่ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเราได้ขยาย
แนวคิดนีไ้ ปยังเครือข่ายและผู้มีสว่ นได้เสียของกลุม่ บริษัท รวมกว่า 40 องค์กร

สืบเนื่องจากงาน “ธุรกิจโลกใหม่...กาไรบนความยั่งยืน คือกาไรสูงสุด” ในปี 2558 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
ผลักดันให้เกิดการลงมือทาและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้มสี ่วนได้เสีย อันได้แก่พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า
บริษัทและกลุ่มบริษัทยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับ “โครงการจ้างงานคนพิการ” โดยความร่วมมือกับโครงการร้อย
พลังเปลี่ยนประเทศและมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดงาน “รวมพลังภาคธุรกิจสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการ”
เป็นครั้งที่ 2 โดยหวังลดความเหลื่อมล้าทางสังคมผ่านการจ้างงานคนพิการ โดยเชิญชวนคู่คา้ ลูกค้าของบริษัท ให้
สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในข้อกฏหมายและสิทธิประโยชน์ในการจ้าง
งาน (มาตรา 33, 34, 35) เพื่อการเตรียมความพร้อมของบริษัทและสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการเพื่อ
ทางานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่นได้ทันที
สิ่งเหล่านีเ้ ป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนพิการสามารถพึ่งพา
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ตนเองได้ สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติมศี ักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลอื่นในสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่
ดีสู่ครอบครัวของผู้พกิ าร และชุมชนที่ผู้พกิ ารเป็นสมาชิกอยู่อีกด้วย

ซึ่งในปีที่ผ่านมาการเชื่อมต่อระหว่างมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมกับบริษัทที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทและ
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ก่อให้เกิดการจ้างงานคนพิ การเพิ่มขึ้นในกลุ่มบริษัทคู่ค้าลูกค้ารวมกว่า 200 อัตรา โดยมีบริษัทคู่
ค้าและลูกค้าเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 14 องค์กร

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง “กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม” ที่บริษัทและ
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้พัฒนาขึน้ และเราจะยังคงทางานอย่างต่อเนื่องในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมตามแนวปรัชญา
ของกลุม่ บริษัทต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้

กิจกรรมทางสังคมที่บริษัทและบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนด้านอาชีพแก่นักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่
จบการศึกษาเข้าทางานกับบริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน และเมื่อวันที่ 1820 สิงหาคม 2559 ตัวแทนพนักงานบริษัทได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์ออกเยี่ยมนักเรียนทุน ที่จังหวัด
อุบลราชธานี
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กิจกรรมของร้านปันกันในงานถนนปันกัน ณ ห้างสรรพสินค้า Gateway เอกมัย โดยนาสินค้ามาจัดจาหน่าย
แก่ผู้เข้าชมงาน และนารายได้มอบให้มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นทุนการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดี มีอาชีพ และ
เป็นคนดีของสังคม

รณรงค์การข้บขี่ปลอดภัยกับลูกค้า ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด จัดโครงการโดยการร่วมมือกับ
จราจรกลาง มูลนิธิเมาไม่ขับ
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กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม

ด้วยตระหนักว่าการจะบรรลุเปูาหมายในการสร้างความยั่งยืน ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทางานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่ง มั่นตั้งใจการร่วมแรงร่วมใจ
จากทุกฝุายในสังคม เราจาเป็นต้องมี “กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล” ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหา
สังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนจานวนมากได้ไม่จากัดจานวน บริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
จึงได้สร้าง “กลไกการบริหารจัดการ” ผ่าน “หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม” เพื่อทางานเกี่ยวเนื่องกับ
ประเด็นทางสังคมที่สาคัญ ได้แก่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
โดยดาเนินเงินภายใต้ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเอนไลฟ และมูลนิธิเพื่อคนไทย ตามลาดับ
บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินงานด้านการพัฒนาสังคมนี้โดยการสนับสนุนและ
ร่วมดาเนินภารกิจกับมูลนิธิเหล่านี้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในการนี้เท่ากับ ร้อยละ 5 ของผลกาไร
ประจาปี อีกทั้งยังร่วมการดาเนินงานของมูลนิธิดังกล่ าวด้วยความรู้ ความชานาญของบุคคลากรในบริษัท รวมทั้ง
ชักชวนเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้มีสว่ นร่วมในการทางานของมูลนิธิ เพื่อขยายผลลัพธ์ทางสังคมให้ใหญ่ข้ึน
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ปัจจุบันบริษัทและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้เรียนรู้และจัดกระบวนความรู้ของการสร้างการมีส่วนร่วม อย่างเป็น
ระบบออกเป็น 5 ขั้นตอนด้วยกัน
Entice
Enlist
Engage
Empower
Extend

ขั้นตอนการเชิญชวน การสร้างสนใจให้กลุ่มเปูาหมายเข้ามามีสว่ นร่วม
ขั้นตอนของการขอแรงสนับสนุน
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ
ขั้นตอนการสร้างเสริมความแข็งเกร่งให้กับผู้ลงมือปฎิบัตใิ ห้สามารถแก้ปัญหาสังคมผ่านกลไกนัน้ ได้อย่าง
ยั่งยืน
ขั้นตอนการขยายผลออกไปในวงกว้างเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิทั้ง 3 มูลนิธิและโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้ร่วมดาเนินการ ได้สร้างผลลัพธ์ที่เป็นคุณประโยชน์ตอ่ สังคม
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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โดยหวังว่าองค์กรความรู้นจี้ ะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและการ
ทางานเพื่อสร้างความยั่งยืนในสังคมต่อไป
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ความภาคภูมิใจ
การประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ในการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้ทาการประเมินจากข้อมูลของบริษัท
ดังต่อไปนี้ รายงานประจาปี แบบรายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้ น เว็ บ ไซต์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ที่ เ ผยแพร่ ผ่ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท .) และ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
วัตถุประสงค์ในการสารวจเพื่อการติดตามพัฒนาการด้านกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และเป็น
ข้อมูลสาคัญสาหรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD ) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินการกากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียน จากการสารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
ได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80-89 หรือ ระดับดีมากคือระดับ 4 ดาว เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี
2555 ถึงปี 2559 ซึ่งระดับคะแนนที่บริษัทได้รับนัน้ จัดอยู่ใน “Top Quartile” ในกลุ่มบริษัทที่มี Market Capitalization ต่า
กว่า 1,000 ล้านบาท
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถอื หุน้ สามัญประจาปี
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ( TIA ) มีพันธกิจเป็นแกนนาในการคุ้มครองปกปูองสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ และผลักดันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ มีการพัฒนาการเพื่อการเติบโตและดารงสถานภาพที่
ยั่งยืนภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการรักษาสิทธิอันชอบธรรมของผู้ถือหุ้น โดยสมาคมได้ดาเนินโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 วัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม และรักษา
ประสิทธิภาพในการดาเนินการจัดการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบ การจัดการ
ด้านต่าง ๆ ในวันประชุม ระหว่างประชุม และการจัดทารายงานการประชุม ตลอดจนการกระตุ้นให้คานึงถึงสิทธิของผู้
ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ผ่านมา ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2559 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อยู่ในเกณฑ์ “ ดีเลิศ ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน
โดยบริษัทเป็น 1 ใน 11 บริษัทที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 601 บริษัท เป็น
ระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559
การประเมิน ESG
บริษัทได้รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ในการจัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยืน รองรับ
ความต้องการนักลงทุนที่ให้น้าหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG) ติดอันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
(ESG100) โดยประเมินจากข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จานวน 567 บริษัท อ้างอิงจากเอกสารรายงานหรือการระบุข้อ มูลตามแหล่งและช่ว งเวลาที่บริษัทเผยแพร่ไว้ต่อ
สาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยเรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ รวมทั้งในรายงานประจาปี รายงานแห่งความยั่งยืนและข้อมูลการดาเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
ความยั่งยืนที่บริษัทเปิดเผยจาก 6 แหล่งข้อมูล
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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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

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

Remarks

Category : General Standard
Strategy and Analysis

Organizational Profile
G4-3

Name of the organization

G4-4

Primary brands, products, and services

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

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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G4 Indicator

G4-13

Descriptions

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

Page

Remarks

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

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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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

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

G4-33

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

-

None

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 executivelevel 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

Report Profile

52-59

Governance

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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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

61
22

AR
56-1

60-62
22

AR
56-1

63
22
-

AR
56-1
None

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

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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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

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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-

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) หน้า 56

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

20, 22

-

20

-

G4-LA11

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

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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G4 Indicator

Descriptions

G4-HR7

Percentage of security personnel trained in the organization's human
rights policies or procedures that are relevant to operations
Aspect: Assessment

Page

Remarks

19-23

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 nonmonetary sanctions for non-compliance with laws and regulations

-

None

Product Responsibility
Aspect: Customer Health and Safety
G4-DMA

Disclosure on Management Approach

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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G4 Indicator

Descriptions

G4-PR1

Percentage of significant product and service categories for which
health and safety impacts are assessed for improvement
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
Aspect: Product and Service Labeling

Page

Remarks

8-9,16,
19-21,23
16,
19-21,23

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

G4-PR7

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

Disclosure on Management Approach

G4-PR8

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

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

89

AR
(Financial
Statement)
AR
(Financial
Statement)

9

บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน) หน้า 59

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

www.pe.premier.co.th
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