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“ธุรกิจกาวหนา พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”
ปรัชญาและกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทพรีเมียร

ที่ผสมผสานนวัตกรรมเชิงโครงสรางทางความคิดและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นำไปสูการพัฒนาของธุรกิจ พนักงาน และสังคมอยางยั่งยืน
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สารจากคณะกรรมการ

 กลุมบริษัทพรีเมียรเชื่อในธุรกิจโลกใหมที่ทุกสิ่งลวนมีความสัมพันธตอกัน ธุรกิจโลกใหมจะเกื้อกูลกันกับลูกคา คูคา 
พนักงาน สังคม และสิ่งแวดลอม  เราจึงมุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานในทุกดานเพื่อลดผลกระทบ รวมทั้งฟนฟูปจจัย 
แวดลอม คือ สังคมและสิ่งแวดลอม และใหธุรกิจเติบโตอยูรวมกับชุมชนอยางมีความสุข เพราะเราเชื่อวา “กำไรบนความยั่งยืน 
คือกำไรสูงสุด”

 บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปนหนึ่งในกลุมบริษัทพรีเมียร ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ลงทุนในธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและใหเชาอาคารสำนักงาน มีบริษัทยอยคือ บริษัท ดาตาโปร คอมพิวเตอร ซิสเต็มส จำกัด โดยมี 
คุณคาหลักและปรัชญาในการทำงานที่วา “ธุรกิจกาวหนา พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพื่อการดำเนินธุรกิจใหประสบความ 
สำเร็จอยางยั่งยืนรวมกันแบบองครวม (Harmonious Alignment of Success) ผานกระบวนการทำงาน โครงการกิจกรรม 
ตาง ๆ ที่ครอบคลุม 4 ดาน คือ การจัดการดานสิ่งแวดลอม (Environment) การจัดการดานสังคม (Social) บรรษัทภิบาล 
(Governance) และดานการดูแลพนักงาน (Well Being)

 บริษัทสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียผานการดำเนินงานที่เปนเลิศ โปรงใส มีการพัฒนานวัตกรรมตลอดหวงโซ 
อุปทานอยางตอเนื่อง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสังคม และสิ่งแวดลอม มีการใหขอมูลผลิตภัณฑ/บริการจนผูบริโภคมีความ 
เขาใจ กอนตัดสินใจซื้อ  ใสใจในบริการหลังการขาย มีการนำน้ำจากระบบเครื่องปรับอากาศหมุนเวียนกลับมาใช เพื่อเพิ่มความ 
เย็นและลดการใชกระแสไฟ และอยูระหวางพัฒนาวิธีการใชประโยชนจากผลิตภัณฑที่หมดอายุการใชงานแลว
   
 รายงานการพัฒนาความยั่งยืนฉบับนี้ จัดทำเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของบริษัทและ 
บริษัทยอยในดานความยั่งยืน และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวน อีกทั้งยังอาจนำไป 
พิจารณาในการพัฒนาและปรับใชเปนแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินกิจกรรมขององคกร หนวยงาน คณะบุคคล หรือ 
บุคคล ในมิติตาง ๆ ของสังคม และขับเคลื่อนไปสูจุดหมายเดียวกัน คือ การสราง “ความสำเร็จรวมกันอยางยั่งยืน”

2



เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อถายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติสูความยั่งยืนของบริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
ในรอบป 2559 ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 รายงานฉบับนี้ ปรับปรุงเนื้อหาจากรายงานพัฒนา 
ความยั่งยืนประจำป พ.ศ. 2557-2558 (รายงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของป) โดยมุงเนนการรายงานการ 
พัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ฯ และบริษัทยอย (บริษัท ดาตาโปร คอมพิวเตอร ซิสเต็มส จำกัด) ที่มีประเด็นที่สอด- 
คลองกันของปรัชญาและนโยบายของกลุมบริษัทพรีเมียร เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน 17 ขอขององคการ 
สหประชาชาติ และ Global Reporting Initiative โดยไดรับคำแนะนำและการกำหนดแนวทางการจัดทำโดย คณะ 
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนและไดอนุมัติใหมีการเผยแพรรายงานนี้ออกสูสาธารณะ

จากการวิเคราะหผลกระทบของการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทยอย ที่มีผลตอผูมีสวนไดเสีย ที่มีการวิเคราะห 
จากความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดผลกระทบนั้น ๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2557 และไดมีการรายงานการพัฒนา 
ความยั่งยืนประจำปที่ผานมา จะเห็นไดวา บริษัทและบริษัทยอยจะนำเสนองานการพัฒนาความยั่งยืนที่เปนแผนงาน 
ตอเนื่องที่ตองมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหเกิดการพัฒนาเปนผลลัพธที่ยั่งยืน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (ตอ)

บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีแนวทางในการดำเนินงาน
เพื่อมุงหนาสูความยั่งยืน อันประกอบดวย 2 เสนทางหลักคือ เสนทางของการ 
ดำเนินธุรกิจและเสนทางการสรางระบบนิเวศหรือสภาวะแวดลอมเพื่อความยั่งยืน 
ในเสนทางการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯไดยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใตแนวคิด 
“ความสำเร็จรวมกันอยางยั่งยืน” โดยมุงเนนการประกอบธุรกิจดวยธรรมาภิบาลอันดี 
มีความรับผิดชอบและความโปรงใส รวมถึงตองเปนการสราง คุณคาสูธุรกิจ พนักงาน 
และสังคมไปพรอมๆกัน 

เสนทางที่ 2 คือการสรางระบบนิเวศหรือการสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้ออำนวยและสงเสริมความยั่งยืน
ของสังคม ดวยตระหนักวาปญหาทางสังคมที่เราเผชิญกันอยูนี้ ไมสามารถแกไขใหลุลวงไดดวยคนเพียง
คนเดียว บริษัทฯและ กลุมบริษัทพรีเมียรจึงพัฒนากลไกการมีสวนรวมในรูปแบบของมูลนิธิและโครงการทาง
สังคม เพื่อใหทุกภาคสวนและ ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯไดมีสวนรวมในการจัดการปญหาทางสังคมและรวม
ขยายผล ผานเครือขายของผูมีสวนได เสียที่มีอยู เพื่อใหการดูแลปญหาสังคมตางๆมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได 
นำเสนอรา ยละเอียดไวในรายงานฉบับนี้

นอกจากนี้ เพื่อเปนการประเมินตนเองเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนในระดับสากล บริษัทฯ ไดประเมินประเด็น 
ตาง ๆ ที่เปดเผยในรายงานฉบับนี้และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (56-1) กับ Global Reporting Initiative 
Content Index เพื่อใหเกิดการพัฒนารูปแบบของรายงานและการเปดเผยขอมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต

ผูรับผิดชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประจำป พ.ศ. 2559
นางจันทรทิวา สุวรรณวิทยเวช รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ดาตาโปร คอมพิวเตอร ซิสเต็มส จำกัด

โทร. +66-2-684-8484  อีเมล : Chantiwa.s@dcs.premier.co.th
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เส้นทางของการดําเนินธุรกิจ และพันธกิจการพัฒนาความย่ังยืน 

เพราะความสําเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ธุรกิจย่อมไม่สามารถดํารงอยู่ได้หาก

มุ่งหวังเพียงผลกําไรขององค์กร โดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคมและพนักงาน  ตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมาบริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวคิด “ความสําเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” 

อย่างจริงจงั   สิ่งที่ดีต่อธุรกิจต้องสร้างคุณค่าต่อสังคมและพนักงานของเรา จึงจะถือเป็นความสําเร็จที่

ยั่งยืนอย่างแท้จริง  

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) มีแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืนด้วย 2 

เส้นทางหลัก เส้นทางแรกคือเส้นทางของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯได้ยึดถือแนวทางการดําเนินธุรกิจภายใต้

แนวคิด “ความสําเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลอันดี มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งธุรกิจของเราต้องสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ 

พนักงาน และสังคมไปพร้อมๆกัน  เส้นทางที่ 2 ซ่ึงมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากัน คือการสร้างสภาวะ

แวดล้อมหรือระบบนิเวศที่สง่เสริมความยั่งยืนของสังคม ด้วยตระหนักว่าปัญหาทางสังคมทีเ่ราทุกคน

เผชิญ อยู่น้ี ไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ด้วยคนเพียงคนเดียว บริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึง

พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของมูลนิธิและโครงการทางสังคม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนและผู้มี

ส่วนได้เสียของบริษัทฯได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาทางสังคมและร่วมขยายผลผ่าน

เครือข่ายที่มีอยู่ เพ่ือให้การดูแลปัญหาสังคมต่างๆมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สํานักงานตั้งอยู่ที ่ เลขที่ 1 

พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

10250 ดําเนินธุรกิจหลักคือ ให้เช่าอาคารสํานักงาน และลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองค์กร 
และดําเนินธุรกิจด้วยความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ “หลักการทํางานพัฒนาความย่ังยืน

ยั่งยืนเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์” มุ่งเน้นถึงคุณค่าหลักและปรัชญาในการดําเนินธุรกิจตามนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการ

ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง ซึ่งจะช่วย

ส่งเสริมให้บริษัทและบริษัทย่อยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติและกลยุทธ์ 

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ 

พนักงาน 

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมในทุก ๆ ด้าน บนหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
การพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของ
ตนเอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตระหนักคิดถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบ
องค์รวม 

ลูกค้า 

ธุรกิจให้เช่าอาคารสํานักงาน : บริหารพื้นที่และอาคารสํานักงาน โดยคํานึงถึง
ความสะดวกสบายของผู้เช่าอาคาร ด้วยอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม 
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ : นําเสนอสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
และมีความหลากหลาย พร้อมบริการหลังการขายในทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อย
เป็นตัวแทน รวมทั้งการนํามาตรฐานสากลมาใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า 

คู่ค้า 
การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาด้วยความ
สุจริตและยุติธรรมต่อทุกฝ่าย

คู่แข่ง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่
เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต และไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการ
กล่าวร้าย 

สังคม 
สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบยั่งยืน ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดี และปลูกจิตสํานึกในการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้กับพนักงาน
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วสัิยทัศน์และพันธกิจ 

คณะกรรมการของบริษัทได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ 

และมีการทบทวนเป็นประจําทุกปี ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

วิสัยทัศน์  
มุ่งเน้นในการลงทุนและประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่มีความเป็นมืออาชีพ มี

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเลิศ สร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม 

พันธกิจ  
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ขายสินค้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

 นําเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ดําเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม 

 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพ่ือร่วมคิดร่วมสร้าง 
 ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม 

ธุรกิจให้เช่าอาคารสํานักงาน 

 มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานในการบริการและระบบสาธารณูปโภคที่เกื้อหนุนต่อความสําเร็จทาง

ธุรกิจแก่คู่ค้าและผู้เช่าพื้นที่ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ในทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและ

ยาวนาน 
 เป็นอาคารสํานักงานที ่ใส่ใจต่อสังคม ชุมชน และสิ ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยพัฒนาอาคาร

สํานักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการให้เช่าอาคารสํานักงาน และลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริษัทย่อย 1 
บริษัท คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจเป็นผู ้ให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อย

พัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจําหน่ายจากบริษัทชั้นนําของโลก รวมถึงการ

ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี (56-1) 
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กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจท่ีผสานกับการพัฒนาความย่ังยืน 

ปรัชญาการทํางานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานม่ันคง สังคมย่ังยืน”  นับเป็นกลยุทธ์ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้ดําเนินไปตามหลักการธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างยั่งยืน และมีความสอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ธุรกิจก้าวหน้า 
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้องและเป็นธรรม อันเป็นค่านิยมของ “ชาว

พรีเมียร์” ที่ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติมาโดยต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และได้กําหนดข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ “จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพรีเมียร์” (เผยแพร่ทางเว็บไซต์) เพ่ือให้
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักและแนวทางในการปฏิบัติงานเสมอมา 

บริษัทย่อย เป็นบริษัทที่ส่งมอบสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองค์กร ซึ่งต้องอาศัยความ

เชี่ยวชาญในการติดตั้งให้สามารถใช้งานได้จริง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

บริษัทย่อยจึงมุ่งเน้นการส่งบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและ
ได้รับการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นผู้ให้บริการ

ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้สามารถใช้งาน

ได้จริง 

จากการที่บริษัทย่อย มุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าและบริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ

ของลูกค้า บริษัทย่อยจึงมีความเคร่งครัดในการเลือกผลิตภัณฑ์ที ่มี

ชื ่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลาย และมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการให้บริการสนับสนุนหลังการ
ขาย อาทิ การบํารุงรักษา การปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีความเคร่งครัดในการจัดทําเอกสารสัญญา และเอกสารทางธุรกิจ

ที่ระบุเงื่อนไขที่เป็นธรรม คู่สัญญาสามารถยอมรับและปฏิบัติได้จริง ไม่ขัดต่อข้อบังคับทางกฎหมาย 
และมีการระบุเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในเอกสารต่างๆ อย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับ

ของคู่สัญญา เหมาะสมกับสถานการณ์หรือข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีการกําหนดให้มี

การทบทวน และติดตามข้อบังคับทางกฎหมายที่อาจมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือนํามาปรับใช้กับ

เอกสารทางธุรกิจเป็นประจําทุกไตรมาสอีกด้วย โดยมีหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท

และหน่วยงานกฎหมายของบริษัทย่อย เป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนสัญญาดังกล่าว 
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ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการทบทวนและติดตามรูปแบบกระบวนการทํางานและ

ระบบงานสนับสนุนให้สอดคล้องและเอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ขัดต่อข้อ

กฎหมาย และมีความคล่องตัวในการทํางานเป็นประจําทุกไตรมาส ผ่านการประชุมผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปตามแผนงานระยะยาวที่ได้กําหนดไว้ 

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัช่ัน 

บริษัท ดําเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญากลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงาน
มั่นคง สังคมยั่งยืน” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทยึดถือเป็นแนว

ปฏิบัติตลอดมา โดยให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการ

บริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึง

การคอร์รัปชั่นทุก รูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม บริษัทจึงกําหนดนโยบาย
ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น ให้เป็นหนึ่งในมาตรการในการดําเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า 

คู่ค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง โดยมีความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติ

ด้านจริยธรรม และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต

และคอร์รัปชั่นและนํามาจัดทําเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เก่ียวข้องต่อไป 
 เมื่อปี 2555 บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็น 

“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Collective Anti-Corruption : CAC) เพ่ือ

แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท

และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประเมินตนเองเรื ่องมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชั ่นเพื ่อยื ่นให้

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ พิจารณาและบริษัทได้รับการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 นอกจากนี ้ บริษัทย่อยยังได้มีการจัดการฝึกอบรม “Our People” แก่

พนักงานใหม่ทุกคนอย่างต่อเนื ่อง โดยบรรจุเรื ่องข้อพึงปฏิบัติของ

พนักงานในการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความถูกต้อง โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอัน

สอดคล้องกับจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่ผู้บริหารและพนักงานได้

ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเน่ือง 

ในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยได้บรรจุเรื่อง

การกําจัดความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในการประกอบธุรกิจของ

บริษัทย่อยไว้ในแผนงานบริหารความเสี่ยงประจําปีและมีการทบทวนและ

ติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสตามที่ได้



 

10 

กําหนดไว้เป็นแผนระยะยาว และได้เพิ่มเติมให้ความเสี่ยงด้านปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นหนึ่ง

ในปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องมีการประเมิน กําหนดการควบคุม และมาตรการรองรับความเสี่ยง เพื่อ

การทบทวนและติดตามเป็นประจําทุกปี 

หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมกับหน่วยงานกฎหมายของบริษัทย่อย ได้ร่วมกันกําหนด

แผนงานในการปลูกฝังค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่พนักงานของบริษัทย่อยผ่านการ

ฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ทุกคนในทุกไตรมาสทั้งในรูปแบบของคู่มือพนักงาน ภาพยนตร์สั้น 
บทเรียนออนไลน์พร้อมแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 

นวัตกรรม  

นวัตกรรมเชิงโครงสรา้งทางความคิด 

“หลักการทํางานเพ่ือพัฒนาความยั่งยืนทางสังคมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์” ที่มุ่งเน้นถึงคุณค่าหลัก
และปรัชญาในการดําเนินธุรกิจที่ว่า “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานม่ันคง สังคมยั่งยืน” เพ่ือ “ความสําเร็จ

ร่วมกันอย่างยั่งยืน” นั้น นับเป็นนวัตกรรมเชิงโครงสร้างทางความคิด ที่ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์เกิดความสมดุลทางมูลค่า และคุณค่าต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม 

ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 
บริษัทย่อยผสมผสานกิจกรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ ตั้งแต่การเลือกสินค้า คู่ค้า การกําหนด

แนวทางในการขายและการให้บริการ ครอบคลุม

ไปจนถึงงานสนับสนุนองค์กรทุกหน่วยงาน ให้

คํานึงถึงความสําเร็จร่วมกันอย่างยั ่งยืน ไม่
ส่งผลกระทบในทางลบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค

ส่วน  ภายใต้ปรัชญาในการดําเนินธุรกิจ และ

คุณค่าหลัก (Core Values) 5 ประการ ของกลุ่ม

บริษัทพรีเมียร์ จึงนับได้ว่า เป็นนวัตกรรมเชิง

โครงสร้างทางความคิดที่ยั่งยืน มีการถ่ายทอด
และเผยแพร่ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และคู่

ค้าได้รับทราบให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ผ่าน

กิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจที่ยึดมั่นในการดําเนินกิจการที่ดี และผ่านการร่วมกิจกรรมของภาคี

เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ร่วมเป็นกลไกของการมีส่วนร่วม และนําพาไปสู่การขยายผลทางสังคม

ในวงกว้าง  
 

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ต่อยอดการใช้คุณค่าหลัก 5 ประการ ด้วยการสร้างคณะทํางานคุณค่าหลัก

ด้านต่างๆ ขึ้น เพื่อให้เกิดการผสานความรู้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันผ่านสินค้า บริการ และโครงการที่
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มีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง ทําให้บริษัทย่อยสามารถส่งผ่านกิจกรรม

ต่างๆ ไปยังบริษัทลูกค้า และคู่ค้าได้อย่างต่อเน่ือง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสังคม 

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทและบริษัทย่อย ได้สนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมเชิงโครงสร้างทาง
ความคิดของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ไปยังคู่ค้า ลูกค้า ครอบครัวของพนักงาน เพื่อให้เกิดเป็นฟันเฟือง

และโครงข่ายในการพัฒนาความยั่งยืนของสังคมบนแนวทางที่เหมาะสมกับกลุ่มสังคม ผ่านกิจกรรม

ของสายงานพัฒนาความยั่งยืน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ อาทิ กิจกรรมของคณะทํางานคุณค่าหลัก และ

กิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เป็นต้น 

การพัฒนานวตักรรม 
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรวดเร็วในการเข้าถึงและเท่าทันเทคโนโลยีที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การศึกษาและค้นคว้าของบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาไปสู่การ

ขยายผลของนวัตกรรม 

ในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงาน Digital Content Innovation ได้พัฒนาอุปกรณ์และระบบงานเพื ่อ

สนับสนุนสื ่อโฆษณาเสียง ผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) และเครือข่าย

โทรศัพท์มือถือ 3G สําหรับร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ที่มีการติดตั้งอยู่ในประเทศไทยกว่า 2,000 

ร้านค้า พร้อมระบบเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว และระบบงานที่ใช้ในการบริหารจัดการสื ่อมา

สนับสนุนให้เกิดเป็นนวัตกรรมการวัดผลการเข้าถึงสื่อ ตลอดจนต่อยอดในการวิเคราะห์ยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากการโฆษณาเพื่อนํามาสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน

ทางธุรกิจให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์และร้านค้าได้ต่อไปอีกด้วย 

สื่อโฆษณาดังกล่าว เป็นสื่อที่ไม่ต้องการพื้นที่การขายในร้านค้า สามารถสื่อ

โฆษณาได้มากกว่า 1,000 คร้ังต่อวัน สื่อสารเม่ือมีการตรวจจับความเคล่ือนไหวที่
ทางเข้าร้านค้า หรือบริเวณที่มีพื้นที่การแข่งขันทางการขายสูง มีการบริหาร

จัดการส่ืออย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทย่อยเป็นผู้พัฒนา 

บริษัทย่อยร่วมกับลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้นํานวัตกรรมดังกล่าวเสนอต่อโครงการ 
ICT Excellence Awards 2017 ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 

เพื่อเป็นการเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปต่อยอดในการทําธุรกิจให้

กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ต่อไป 

ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

มาตรฐานงานบริการ  

• ธุรกิจให้เช่าอาคารสํานักงาน : บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

อย่างสมํ่าเสมอ ได้แก่ การจัดการระบบนํ้าประปา และการบําบัดนํ้าเสีย การดูแลเร่ืองแสงสว่าง
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ในอาคารสํานักงาน การตรวจสภาพอากาศภายในอาคาร การตรวจเช็คการทํางานของ

เครื่องปรับอากาศและระบบระบายความร้อนของอาคาร และการทําความสะอาดท่อส่งความ

เย็นภายในอาคาร เพื่อให้คุณภาพของอากาศมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรค และฝุ่น
ละออง เพื่อลดเชื้อโรค ฝุ่นละออง สารตกค้างต่างๆ ภายในระบบท่อปรับอากาศ ซึ่งมีความ

เสี่ยงต่อสุขภาพของผู้เช่า  

• ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ : บริษัทย่อยมีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 

ด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมบริการ

หลังการขายที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 20000  และมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน ISO 27001 และกําหนดตราสัญลักษณ์มาตรฐานสากลลงในเอกสาร

ประกอบการบริการ เพ่ือความชัดเจนให้แก่ผู้ใช้บริการ 

• หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการ

ส่งมอบสินค้าและบริการด้วยความรับผิดชอบ ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาบริการอย่างเคร่งครัด โดยจัดเป็น

แผนระยะยาว เพื ่อจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ 

รวมท ั ้งการจ ัดหาหล ักส ูตรใหม ่ๆ  ให ้ เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ 

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
ธุรกิจให้เช่าอาคารสํานักงาน  

 การใช้พลังงานไฟฟ้า 

- อาคารสํานักงานให้เช่าของบริษัท เป็นอาคารที่มีลักษณะเป็นกระจก

โดยรอบ ส่งผลให้ในช่วงเวลาบ่ายมีอากาศร้อนและทําให้มีการใช้

พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อคงอุณหภูมิภายในอาคาร   บริษัท
จึงได้ติดตั้งแผงโครงเหล็กเพื่อเพิ่มไม้เลื้อยบังแดดบริเวณช่อง

จอดรถ แนวกําแพงรอบอาคาร เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริเวณ

รอบอาคาร เพื ่อเพิ่มร่มเงา ช่วยลดอุณหภูมิความร้อน  และ

เพิ่มอ็อกซิเจนให้กับผู้ใช้พื้นที่ รวมถึงเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพ

ของผู้อาศัยโดยรอบ 
- การเลือกใช้หลอดประหยัดไฟ (หลอด LED)ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า และลดขยะพิษจากจํานวนหลอดไฟฟ้าที่ปกติจะมีอายุการใช้งานสั้นกว่า  

- การตรวจเช็คการทํางานเครื่องปรับอากาศและระบบระบายความร้อนของอาคาร รวมถึง

การทําความสะอาดท่อส่งลมเย็นเพื่อให้การทํางานของระบบปรับอากาศทํางานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดการใช้ไฟฟ้าในการปรับอุณหภูมิ และลดการสูญเสียความเย็นใน

ระบบ รวมถึงลดมลพิษจากฝุ่นแบคทีเรีย ในอากาศ 

 การใช้น้ํา 
- บริษัทอยู่ระหว่าง

ติดต้ังระบบบําบัดน้ํา

เสียแบบ Zero waste 

system เพ่ือใช้ใน

ระบบ Flushing ใน
ห้องน้ําโดยนําน้ําเสีย

ที่ผ่านการบําบัดแล้ว

มาใช้ในระบบ

สุขาภิบาลในอาคาร 

และรดน้ําต้นไม้ในสวน 
เป็นการลดปริมาณ

การใช้น้ําประปาภายในอาคาร ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี  2560 โดยการดําเนินงานของ

ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์  จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บริษัทย่อยเลอืกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่คํานึงถึงการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่ามาให้บริการในดาต้าเซ็นเตอร์ประหยัดพลังงาน หรือ “กรีน

ดาต้าเซ็นเตอร์” พร้อมการจัดกระบวนการในการวัดค่าการใช้

พลังงานอย่างสม่ําเสมอ ซ่ึงตลอดมา สามารถวัดค่าการ

ใช้พลังงาน หรือ PUE ต่ํากว่า 1.7 ซ่ึงถือว่าเป็นการใช้

พลังงานมีประสิทธิภาพสามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 
30% เม่ือเทียบกับระบบที่ใช้อยู่ทั่วไป ช่วยให้องค์กรธรุกิจ

สามารถลดต้นทุนทางธุรกิจได้ในระยะยาว 

 บริษัทย่อยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ

ดาต้าเซ็นเตอร์ประหยัดพลังงาน หรือ “กรีนดาต้าเซ็น

เตอร์” แก่ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
การตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริการ จะถือว่าได้

เป็นส่วนหน่ึงของสังคมในการร่วมประหยัดพลังงาน 

 บริษัทย่อยได้นําเทคโนโลยีที่บริษัทย่อยมีความเชี่ยวชาญ มาทดแทนการใช้กระดาษและสําเนา

ประเภทต่างๆ โดยการพัฒนาระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมการทํางานที่มีการ
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ใช้กระดาษและสําเนาประเภทต่างๆ  อาทิ เอกสารสนับสนุนการจัดซื้อ เอกสารเงินเดือนและภาษี

ของพนักงาน ประกาศ และข่าวสารของบริษัท เป็นต้น  

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้กําหนดให้การจัดทํารายงานประจําปีและรายงานการพัฒนาความ
ยั่งยืน อยู่ในรูปแบบของสื่อดิจิทัล เพื ่อลดปริมาณการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ และได้ต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยการอ้างอิงข้อมูลไปยังเว็บไซต์  

 ในปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์และคณะทํางานคุณค่าหลักด้านสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันสร้าง

ความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ ผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ดังที่
กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งร่วมกันกําหนดแผนงานการสร้างความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกัน 

การส่ือสาร 

 ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่

ทางการเงินแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และ วันที่ 6 กันยายน 2559 

ร่วมพบปะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และประช ุมทางโทรศัพท์ก ับนักว ิ เคราะห ์และน ักลงทุน 

(Conference Call) จํานวน 5 ครั ้งโดยรวม นอกจากนี ้ ยังมีการตอบคําถามทางจดหมาย

อิเล็คทรอนิคส์ ircontact@premier-technology.co.th ไลน์แอพพลิเคชั่น โทรศัพท์ 02-684-
8405 และโทรสาร 02-677-3500 อย่างสม่ําเสมอและเท่าเทียมกัน 

 บริษัทจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนจากบุคคลทั่วไป หรือ “การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส” 

ผ่านเว็บไซต์ http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/main-contact-th 

/main-whistle-blowing-th ที่ส่งข้อมูลตรงไปยังหน่วยงานเลขานุการของบริษัท  

 บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า ทั้งการส่งออกเพื่อแจ้งเตือน การ
รายงานข้อผิดพลาด การแจ้งวิธีจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบและช่วงเวลาที่จะได้รับ

ผลกระทบ รวมถึงการรับร้องเรียนหรือการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า 

 บริษัทย่อยจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการอย่าง

สมํ่าเสมอเป็นประจําปีละ 2 ครั้ง และได้มีการกําหนดตัวชี้วัดเป็นการภายในสําหรับ

การพัฒนาคุณภาพงานบริการแต่ละประเภทต่อไป ในปี 2559  
 ระบบ Help Desk ของบริษัทย่อยให้บริการ 7 วัน 24 ชั ่วโมง ผ่านระบบ

โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 
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พนักงานม่ันคง 

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

การจ้างงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างหรือบุคลากรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมบนหลักสิทธิ

มนุษยชน ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างงานหรือการจ้าง

แรงงาน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ  เพศ  ศาสนา ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือ

แรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรม 

เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคนในอัตรา
ตามข้อกําหนดและตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงหรือสัญญาไว้ สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู ้ความสามารถให้กับ

พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าใน

อาชีพตลอดอายุงานหรือจนเกษียณอายุ  

ในแต่ละปี บริษัทย่อยใช้หลักการและอัตราการปรับค่าตอบแทนของพนักงานระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติการแบบเดียวกัน จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีจํานวนผู้บริหารและพนักงานทั้งส้ินรวม 475 คน 

 

อัตราส่วนผู้บริหารชาย-หญิง ของบริษทัยอ่ย         อัตราส่วนพนกังานชาย-หญิง ของบริษทัย่อย 

             

นอกจากนี้ หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทําแผนพัฒนาตําแหน่งงานและความรับผิดชอบ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานของพนักงานชั่วคราวเป็นพนักงานประจํา ให้มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีและม่ันคง  และยังช่วยลดปัญหาการขาดทรัพยากรบุคคลในการให้บริการของบริษัทได้อีกด้วย 
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การจ้างงานผู้พิการ 

 ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทย่อยได้มีการพิจารณาจ้างแรงงานคนพิการ 1 ท่าน 

ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที ่ร ับผิดชอบด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านโทรศัพท์ และได้จัดสถานที่ปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสม

กับพนักงาน และในปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยมีการจ้างแรงงานผู้พิการ

ให้เข้ามาปฏิบัติงานที ่สํานักงานรวม 2 ท่าน รวมทั ้งการจ้าง

แรงงานคนพิการผ่านมูลนิธินวัตกรรม อีก 3 ท่านเพื่อให้ผู้พิการ

เหล่านี้ ได้มีอาชีพสุจริตในองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ใกล้กับที่
อยู่อาศัยของผู้พิการ 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร 

บริษัทย่อยได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับใช้เพื่อสนับสนุนการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ของบริษัทให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยบริษัทย่อยมีพนักงานจํานวน

ร้อยละ 98 ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื ่อมต่อกับระบบเครือข่ายของบริษัทเพื่อการเข้าถึงข้อมูล

ดังกล่าวได้ตลอดเวลา บริษัทย่อยใช้ระบบอีเมลในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับพนักงาน ทั้งแบบ

รายบุคคลและแบบทั่วทั้งองค์กร อาทิ การแจ้งประกาศขององค์กร การแจ้งเตือน การแจ้งการ

เปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งยังมีช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลที่มีการติดตั้งในทุกสํานักงาน
ของบริษัทย่อยให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง  

สวัสดิการ 

บริษัทย่อยได้จัดให้มีสวัสดิการสําหรับพนักงาน เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กองทุน

ประกันสังคม การประกันสุขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม การตรวจ
สุขภาพประจําปี ห้องพยาบาลของบริษัท ห้องจัดเตรียมและให้นมบุตรพร้อมตู้แช่  การให้ความรู้ใน

การขับขี ่ที ่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม (carbon footprint ) น้อยที ่สุด และ

สวัสดิการเก่ียวกับเงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ สโมสรพนักงาน “DCS Club” ที่บริหารโดยพนักงานจากทุกหน่วยงานในการร่วมกัน

กําหนดแผนงานและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในเชิงนันทนาการสร้างสรรค์ ส่งเสริมเรื่องการมีจิต

อาสาแก่ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และรวมไปถึงการทํากิจกรรมที่

สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมตามความสนใจของพนักงาน ซ่ึงในปี พ.ศ. 2559 สโมสรพนักงานได้

จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมโลกน่าอยู่อุดมไฟเบอร์ (การแข่งขันปลูกต้นอ่อนทานตะวัน เพ่ือการ
ปรุงอาหาร) กิจกรรมประกวดภาพผ่านสังคมออนไลน์ภายในบริษัท เพื่อยกระดับความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร กิจกรรมแข่งขันการลดค่าไฟฟ้าภายในสํานักงาน และกิจกรรมกีฬา

ประจําปี เป็นต้น  
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ทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้อื ่น ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ และห้ามการนํา
ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้งานในบริษัท 

 ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขัน

ทางการค้า สิ่งแวดล้อม ไม่มีกรณีการกระทําผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  

สถานท่ีทํางาน 

บริษัทย่อยจัดสถานที่ทํางานให้มีความสะดวกและเหมาะสมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อาทิ ห้อง

ปฏิบัติงานของ Call Center ที่เป็นสัดส่วนและปลอดภัย ห้องประชุมที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่

ทันสมัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จําเป็นสําหรับพนักงาน 
การจัดเตรียมรถเข็น (Wheel Chair) ไว้ในสถานที่ทํางานในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งการจัดสถานที่และ

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับพนักงานหญิงที่อยู่ระหว่างการให้นมบุตร เป็นต้น ทั้งนี้ ยังได้กําหนด

มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดที่ตัวผู้ป่วย โดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะจัดเตรียม

หน้ากากอนามัยไว้ประจําทุกสํานักงาน 

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้มีการปรับปรุงอาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เช่าอาคาร 

เช่นการปรับปรุงห้องนํ้าให้อยู่ในสภาพที่ดี ถูกสุขอนามัย การตรวจสภาพอากาศภายในอาคารและ

การทําความสะอาดท่อส่งความเย็นภายในอาคาร และยังได้ปรับปรุงสถานที่ทํางานและสิ่งอํานวย

ความสะดวกที่คํานึงถึงการเข้าถึงเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้พิการเป็นสําคัญ ได้แก่ การปรับปรุงทาง
ลาดข้ึน-ลงอาคารให้มีความกว้าง ยาว และความลาดเอียงให้เป็นไปตามมาตรฐาน การกําหนดที่จอด

รถสําหรับผู้พิการ และการปรับปรุงห้องน้ําสําหรับผู้พิการ เป็นต้น 
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การสรา้งจิตสํานึกแก่พนักงานในองค์กร 
 

 

 

คณะทํางานคุณค่าหลัก 

ด้วยตระหนักว่าการเปล่ียนแปลงในสังคมจะเกิดข้ึนได้ ต้องเริ่มจากจิตสํานึกที่ดีของพนักงาน เพราะ
พนักงานคือกลไกสําคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยเริ่มจากระดับบุคคลสู่การ

เปลี่ยนแปลงในระดับธุรกิจ และระดับสังคม 

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์โดยประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้จัดต้ังคณะทํางานซ่ึงประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนของพนักงานจากทุกสายธุรกิจในกลุ่มบริษัท โดยไม่กําหนดเพศ และวัย 

แต่ได้กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกคณะทํางาน ให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและสนใจในประเด็นต่าง ๆ 

ของคุณค่าหลักองค์กร สามารถเชื่อมโยงและต่อยอดไปสู่การวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างการ

มีส่วนร่วมในวงกว้าง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะทํางานน้ีมีพันธกิจในกาสร้างการมี

ส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสํานึกของพนักงาน อันเก่ียวเน่ืองกับปัจจยัสู่ความยั่งยนื 4 ด้าน อันได้แก่ 
สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน ภายใต้ชื่อ “คณะทํางานคุณค่า

หลัก” 

ทั้งน้ี หัวหน้าคณะทํางานหลักจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานและแผนงานเพ่ือการพัฒนาต่อ
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายไตรมาส ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง (CEO Meeting) 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและคําแนะนําในการนําไปปฏิบติัและขยายผลต่อไป  
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คณะทํางานด้านส่ิงแวดล้อม มีพันธกิจในการปลูกจิตสํานึกเร่ืองสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอยา่ง

ยั่งยืน ประหยดัพลังงาน รวมถึงการคิดวิธีการทํางานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนถึงการนําพาองค์กรสู่

การเป็นองคก์รสีเขียวต่อไปในอนาคต 

การดําเนินงานปี พ.ศ. 2559 

โครงการ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 
 Premier Go Green 

 
 
 

 
 กิจกรรมวนั
ส่ิงแวดล้อมโลก 

 
 
 
 กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู ้

 
 
 
 กิจกรรมจัดอบรมให้
ความรูด้้าน
ส่ิงแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 

 ให้ความรู้ประโยชน์
ของการใช้
หลอดไฟ LED เพ่ือ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

 รณรงค์ให้
พนักงานกลุ่ม
พรีเมียร์ร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ และเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว 

 แสดงเจตนารมณ์
ร่วมกับภาครัฐใน
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้
ตัวอย่างการ
ดําเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่
ประสบความสําเร็จ
ภายในกลุ่ม
พรีเมียร์ 

 การให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจ 
ความสําคัญของ
การดําเนินธุรกิจที่
คํานึงถึง
สิ่งแวดล้อม

 จัดงาน Premier 
Go Green แนะนํา
การใช้งาน รวมทั้ง
จําหน่ายหลอดไฟ 
LED ในราคาพิเศษ 

 แนะนําการปลูก
ต้นไม้ที่เป็น
ประโยชน์และแจก
กล้าไม้ให้พนักงาน 

 
 ลงนามในปฏิญญา 

“รักกรุงเทพฯ รักษ์
สิ่งแวดล้อม” 
ร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร 

 การจัดทําจดหมาย
ข่าว และ 
Facebook Page 
“Premier Go 
Green by ESGW 
Environmental” 

 
 จัดอบรมตัวแทน
ของสายธุรกิจ 
เรื่อง “กินอยู่รู้คิด 
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” 

 พนักงานได้เรียนรู้
ประโยชน์ของการ
เปลี่ยนมาใช้
หลอดไฟ LED 

 
 เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจของ
พนักงานถึง
ความสําคัญของ
การปลูกต้นไม้ 

 สร้างความร่วมมือ
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเอกชน
กับภาครัฐ 
 

 การขยายผลเพ่ือ
นําไปสู่การปฏิบัติ
ของสายธุรกิจอื่นๆ 

 
 
 
 

 การมีส่วนร่วมใน
การดําเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมของแต่
ละบริษัท 

แผนการดําเนินงานปี พ.ศ. 2560 

โครงการ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 
 วดัระดับของการ
ดําเนินการด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

 
 
 

 ประเมินระดับการ
ดําเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมของ
บริษัทในกลุ่ม
พรีเมียร์ 
 

 การตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์ ของ 
Green Industry 
และ Green Office 
 

 บริษัทในกลุ่ม
พรีเมียร์ได้รับทราบ
ของการดําเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ค้นหาโอกาสในการ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน
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โครงการ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 
 กิจกรรมศึกษาดู
งาน 
 
 

 ตลาดนัดสินค้าเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 เพ่ิมการใช้พลังงาน
ทางเลือก 

 

 เรียนรู้การปฏิบัติ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ประสบความสําเร็จ
ภายในกลุ่มบริษัท 

 แลกเปล่ียนข้อมูล
ของการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเลือก

 ส่งตัวแทนบริษัทดู
งานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 
 จัดวันนัดพบผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมกับ
ตัวแทนหน่วยงาน
จัดซ้ือของบริษัท 

 ขยายผลการ
ติดต้ัง Solar Roof 
ของบริษัทในกลุ่ม
พรีเมียร์

 นําความรู้ไปต่อ
ยอดการปฏิบติั
ภายในองค์กร 
 

 เพ่ิมสัดส่วนการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
 

 ประหยัดการใช้
ไฟฟ้าและลดความ
ต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุด 

คณะทํางานด้านสังคม มีพันธกิจในการปลูกจิตสํานึกด้านสังคมให้แก่พนักงาน โดยอาศยัการต่อยอดจาก

งานทางสังคมของกลุ่มบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาได้จับประเด็นเร่ืองการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส จัดการ

รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเงินบริจาคหรือการเป็นอาสาสมัคร

ทํางานให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นการเปิดมุมมองทางเลือกใหม่ๆในการสนับสนุนงานทางสังคมให้กับ
พนักงาน   

การดําเนินงานปี พ.ศ. 2559 
โครงการ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 

 อาสาพรเีมียร์
ช่วยงานคนไทยขอ
มือหน่อย 

 สร้างการมีส่วน
ร่วมของพนักงาน
ในกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ในการ
อาสาเป็นบุคลากร
สนับสนุนกิจกรรม
ทางสังคม 

 กําหนดหน้าที่
สําหรับอาสาสมัคร
ในการต้อนรับผู้
เยี่ยมชมงานและ
การจําหน่ายสินค้า

 การมีส่วนร่วมจาก
พนักงานทุกบริษัท
ในกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์จํานวน 
308 คน 

 สารพัดอาสา   เพ่ือเป็นกลไกใน
การเผยแพร่งาน
อาสาให้กับ
เครือข่ายของ
พนักงาน 

 ใช้ Social Media 
เป็นเคร่ืองมือใน
การขับเคล่ือนกลไก 
โดยการสร้าง Line 
Group “สารพัด
อาสา” 

 จัดงาน “เมนูอาสา” 
เพ่ือชักชวน
พนักงานให้ร่วมกัน
เป็นสมาชิกกลุ่ม

 เกิดช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลงาน
อาสาด้านต่าง ๆ  

 กองทุนบุตรธิดา 
เพ่ือนพนักงาน 

 ปลูกจิตสํานึก
พนักงานด้านการ
ดูแลสังคม 

 จัดงาน “รวมพล
คนใจดี” เพ่ือระดม

 กองทุนเพ่ือ
การศึกษาแก่บุตร
พนักงานทุนละ 
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โครงการ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 
 สร้างการมีส่วน
ร่วมของพนักงาน
ด้านงานเพ่ือสังคม

 จัดต้ังกองทนุเพ่ือ
การศึกษาแก่บุตร
ของพนักงานที่มี
รายได้น้อย

เงินบริจาคราย
เดือน 

5,000 บาท จํานวน 
27 ทุน 

 จํานวนที่เพ่ิมข้ึน
ของพนักงานที่ช่วย
สนับสนุนกองทุน 

แผนการดําเนินงานปี 2560 

 การจัดสรรคณะทํางาน/ตัวแทนที่เหมาะสมจากทุกบริษัทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพ่ือระดมความคิดและ

มุมมองด้านการสนับสนุนงานสังคมทีห่ลากหลาย  

 การต่อยอดกิจกรรมของแต่ละสายธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในวงกว้าง 
 การจัดกิจกรรมระดมทุนที่ไม่ใช่การบริจาคโดยตรง 

 การระดมทุนกองทุนบุตร-ธิดาพนักงานพรีเมียร์อย่างต่อเน่ือง 

 การสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคมด้านอื่น ๆ เช่น การจ้างงานผู้พิการ และการมีส่วนร่วมกับภาคี

เครือข่ายต่าง ๆ 

คณะทํางานด้านธรรมาภิบาล มีพันธกิจในการส่งเสริม ปลูกฝังเรื่องความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลในองค์กร  
กําหนดกระบวนการสื่อสารและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ รวมทั้ง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น 

การดําเนินงานปี พ.ศ. 2559 
โครงการ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 

 คู่มือธรรมาภิบาล
ของกลุ่มบรษัิทฯ 

 เพ่ือให้มีคู่มือธรรมาภิ
บาลถือปฏิบติัเป็น
แนวเดียวกันของ
กลุ่มบริษัทฯ 

 ร่างคู่มือ   
ธรรมาภิบาลโดย
คณะทํางาน 

 อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการ โดยคู่มือ
จะเสร็จสมบูรณ์
ภายในเดือน
มิถุนายน 2560

 
  



 

22 

การดําเนินงานปี 2560 

โครงการ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 
 กิจกรรมทําความดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพ่ือสร้างความ
รับรู้ให้พนักงานมี
ความเข้าใจเรื่อง
นโยบายการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รณรงค์ให้พนักงาน
เข้าร่วมเรียนรู้เรื่อง
คอร์รัปชั่นผ่านการ
ทําแบบสอบถาม
สุจิตไทยในระบบ
ออนไลน์  

 จัดกิจกรรมสุจริต
ไทยในวันที2่5 
พฤศจิกายนโดย
เชิญวิทยากรมาให้
ความรู้และมุมมอง
ด้านสุจริต  

 นําวิดิทัศน์เรื่อง
คอร์รัปชั่นไป
เผยแพร่ให้กับ
พนักงานเพ่ือเข้าใจ
และถือปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

 รณณรงค์ให้
พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมงานวัน
ต่อต้านคอร์รัปชั่นปี
2559ในวันที่ 6 และ
11 กันยายน 2559 

 พนักงานเข้าร่วม
ทําแบบสอบถาม 
667   คน  
 

 
 

 
 มีพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรม 130 คน 
 
 
 
 

 มีวิดิทัศน์ไป
เผยแพร่ในบริษัทใน
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ในไตรมาส4/2559 
และอยู่ระหว่างการ
ติดตามประเมินผล 
 

 มีพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรม 305 คน 
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โครงการ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 
 เชิญชวนคู่ค้าเข้า
ร่วมโครงการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น 

 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คู่ค้า
เข้าร่วมโครงการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น

 เชิญชวนคู่ค้าเข้า
ร่วมโครงการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
โดยแบ่งเป็น3 ระดับ
คือ 

- ระดับประกาศ
นโยบายการ
ต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น 

- ระดับลงนามใน 
บันทึกความ
เข้าใจเพ่ือ
ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วม
ทําธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส      

- ระดับประกาศ
เจตนารมย์เข้า
ร่วมโครงการ
ต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

คู่ค้าร่วมโครงการ 
 ระดับประกาศ
นโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
132 ราย 

 ระดับลงนามใน
บันทึกความเข้าใจ
เพ่ือประกาศ
เจตนารมณ์ร่วม
ทําธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส 35 
ราย 

คณะทํางานด้านอยู่ดีมีสุข มีพันธกิจในการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน กระตุ้นให้พนักงานเลือกวิถีการใช้

ชีวิตอย่างมีคณุภาพเพ่ือสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคภัย อาทิ การรณรงค์การออกกําลังกาย การส่งเสริมให้

เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การจัดหาข้าวกล้องและสลัดให้พนักงานรับประทาน นอกจากนี้ความ

อยู่ดีมีสุขยังหมายรวมถึงความปลอดภัยในที่ทํางาน การรณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุ เป็นต้น 

การดําเนินงานปี พ.ศ. 2559 

โครงการ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 
 โครงการวนัสุขภาพ
กับ 
มุมสุขภาพ 
 

โครงการต่อเน ื ่องจากปี  
พ.ศ. 2558 เพื่อปรับพฤติ-
กรรมพนักงานให้คํานึงถึง
การรับประทานอาหาร 
เพ่ือสุขภาพมากข้ึน 

 บริการข้าว
กล้องฟรี 

 มุมผักสด
ผลไม้ทุกวัน
ศุกร์ 

 การตระหนักรู้ของ
พนักงานถึง
ความสําคัญของอาหาร
ต่อสุขภาพ 

 ผลตรวจสุขภาพ
โดยรวมของพนักงานดี
ข้ึน 
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โครงการ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 
 โครงการกินผัก
ผลไม้ดี 400 กรัม 

 

เพ ื ่อส ่งเสร ิมการเล ือกร ับ 
ประทานอาหารผ ักผลไ ม้
อย่างเพียงพอและถูกต้อง 
และ  การปล ูกพ ืชผ ักเพ ื ่อ
รับประทานเอง 

 แคมเปญการ
สื่อสารเรื่อง
โภชนาการ 

 Workshop 
การทําอาหาร
ด้วยผัก 

 นิทรรศการ
และออกร้าน  

 การแจกจ่าย
พันธุ์พืช

 การเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

 โครงการให้ความรู้
เร่ือง Office 
Syndrome และ 
กรดไหลย้อน  
 

เพื ่อให้ความรู ้กับพนักงาน
เก่ียวกับโรคยอดฮิต 

 กิจกรรม
อบรม
พนักงาน  

 การจัดทํา
คู่มือสื่อสาร
ง่าย ๆ 

 พนักงานมีความรู้ที่จะ
ป้องกันและรักษาตัว
จาก 2 โรคน้ี 

 พนักงานรักษาสุขภาพ
อย่าง proactive   

 การขับข่ีอย่าง
ปลอดภัย 

เพ ื ่อให ้ความรู ้ เร ื ่องความ
ปลอดภัยกับพนักงานที่ต้อง
ขับขี ่ยานพาหนะในการทํา-
งานบ่อยครั้ง  

 กิจกรรม
อบรม
พนักงาน  

 

 การตระหนักรู้ของ
พนักงานถึงการขับข่ี
อย่างปลอดภัยและ
ระเบียบวินัยทอ้งถนนที่
เก่ียวข้อง  

แผนการดําเนินงานปี 2560 

โครงการ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 
 โครงการวนัสุขภาพ
กับมุมสุขภาพ 

 

โครงการต่อเน่ืองจาก
ปี พ.ศ. 2558 - 2559 
เพ่ือปรับพฤติกรรม
พนักงานให้คํานึงถึง
การรับประทานอาหาร
เพ่ือสุขภาพมากขึ้น 

 บริการข้าวกล้อง
ฟรี 

 เพ่ิมอัตราส่วนใน
การผสมข้าวกล้อง
สําหรับ site งานที่
ให้ข้าวฟรี  

 พนักงานให้
ความสําคัญของการ
รับประทานอาหารที่ดี
ต่อสุขภาพ 

 ผลตรวจสุขภาพ
โดยรวมของพนักงานดี
ข้ึน 

 โครงการกินผัก
ผลไม้ดี 400 กรัม 

 

โครงการจัดร่วมกับ  
สสส ในเดือนกรกฎาคม 
2559 ที่ผ่านมา ได้รับ
ผลตอบรับดีจากเพ่ือน
พนักงาน จึงขอเสนอให้
จัดต่อเน่ือง โดยเพ่ิม

 แคมเปญการสื่อสาร
เรื่องโภชนาการ 

 Workshop การทํา
อาหารด้วยผัก 

 นิทรรศการและออ
กร้าน 

 พนักงานมีความรู้และ
เลือกรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
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โครงการ วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์ 
ความรู้ในด้านการ
บริโภคน้ําตาล 

 การแจกจ่ายพันธุ์
พืชเพ่ือปลูกที่บ้าน

 โครงการลดพุงลด
โรค  

 

เพ่ือให้ความรู้และสร้าง
แรงบันดาลใจเกี่ยวกับ
การรักษาระดับน้ําหนัก
ตัวที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเน่ือง ร่วมกับ สสส 

 คู่มือการออกกําลัง
กายที่ทํางานและที่
บ้าน 

 ให้ความรู้เรื่องโรค
อ้วน  

 สื่อประชาสัมพันธ์ 
online และ offline  

 การแข่งขัน ลดพุง
ลดโรค เป็นเวลา 3 
เดือน

 พนักงานตระหนักถึง
อันตรายของโรคอ้วน 
และ มีความรู้ในการ
ป้องกัน รักษาตัวแบบ
ทําได้จริง  

 โครงการสถานท่ีรบั
ดูแลบุตรพนักงาน 

 

ลดภาระกับพนักงานใน
การจัดหาคนดูแลรับส่ง
บุตรในช่วงเวลาทํางาน  

 จัดสถานที่รับดูแล
บุตรพนักงานใน
สถานที่ทํางาน ทั้ง
หลังเลิกเรียน และ 
ในช่วงเวลาปดิเทอม

 พนักงานและครอบครัว
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลบุตร  

 โครงการดูแล
พนักงานวยัใกล้
เกษียณ 

 

ดูแลเพ่ือนพนักงานกลุ่ม
น้ี เพ่ือการมีชีวิตวัย
เกษียณที่มีคุณภาพ 
ม่ันคง และมีความสุข  

 จัดทํา survey 
ความต้องการและ
ข้อกังวลใจของ
พนักงาน 

 จัดกิจกรรมที่
เหมาะสมตามผล
สํารวจ

 พนักงานได้รับความรู้
เรื่องเคร่ืองมือให้มี
ความพร้อมในการก้าว
เข้าสู่การเกษียณ 
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โครงการ “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” 
โครงการ “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจใน

การนําคุณค่าหลักไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันและการทํางาน เพื่อนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
และสร้างสังคมให้ดีข้ึน 

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  ร่วมโครงการ “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” ผ่านการมีส่วน

ร่วมในกระบวนการสรรหา “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” เพ่ือเป็นตัวแทนจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยใช้
วิธีการคัดเลือกผ่านการทําแบบสํารวจจากเพื่อนพนักงานด้วยกัน ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะทําการ

เลือกบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจของตน ผู้ที่มีคุณสมบัติเด่นในการนําคุณค่าหลักทั้ง 5 ข้อ ไปใช้ใน

ชีวิตประจําวันหรือการทํางาน และเป็นบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทใน

การแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ทํางาน รวมถึงการดําเนินชีวิตให้แก่เพ่ือนพนักงานต่อไป  

จากผลสํารวจ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีตัวแทนพนักงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น “พรีเมียร์ฅนบันดาลใจ” 

จํานวน 3 คน จากทั้งหมด 21 คน เพื่อทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านการ

ถ่ายทอดคุณค่าหลักกับการดําเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์การทํางานต่างๆ รวมถึงการคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้กับเพื่อนพนักงานใน

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จํานวนกว่า 3,000 คน ได้เรียนรู้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งข้ึน 

โดยโครงการน้ีเป็นตัวอย่างของการดึงคุณค่าหลักองค์กรที่อยู่ในรูปของนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

กระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติรับทราบ เพ่ือความเข้าใจอย่างถอ่งแท้ในคุณค่าหลักผ่านการกระทํา 
เป็นการปลูกฝังคุณค่าหลักเข้าสู่วิถีชีวิตของพนักงานให้มากข้ึน และเป็นการแสดงถึงการยดึม่ันใน

คุณค่าหลักขององค์กรอยา่งจริงจัง 
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สังคมย่ังยืน 
การเผยแพรค่วามรู ้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ 

• ธุรกิจให้เช่าอาคารสํานักงาน : งานบริหารอาคารเป็นงานที่ต้องมีการบริหารจัดการที่

เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ทําให้บุคลากรมีความรู้รอบและสามารถนําไปต่อยอดให้

เกิดประโยชน์แก่ผู้เช่าได้ บริษัทจึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้เช่า ผ่าน
กิจกรรมที ่หลากหลาย ทั ้งการสื ่อสารออนไลน์ สื ่อดิจ ิท ัลขององค์กร กิจกรรมของ

คณะทํางานคุณค่าหลักกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เช่น การให้ความรู้เร่ืองการประหยัดพลังงาน การ

ให้ความรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะทํางานคุณค่าหลักตามที่

ได้กล่าวมาข้างต้น  

 ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ :  
- หน่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทย่อย ได้นําระบบการจัดการองค์

ความรู้ในการให้บริการที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาให้มีการบริหารข้อมูลขององค์ความรู้อย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า 

- หน่วยงานสื่อสารการตลาดและสื่อสารองค์กรร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ จัดงาน

อบรมและสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการ แบ่งปันความรู้และ
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญแก่กลุ่มบุคคลหรือ

ชุมชน ผ่านสังคมออนไลน์ และการอมรมสัมมนาที่จัดข้ึนเป็นประจําทุกไตรมาส 

- บริษัทย่อยร่วมสนับสนุนสถาบันการศึกษาเป็นประจําทุกปีในการให้การ

บรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

และนําไปสู่การประกอบอาชีพที่เหมาะสมต่อไป 

- บริษัทย่อย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรและ

หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน อาทิ สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นช่องทางใน

การแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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การรว่มพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตาม “ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม

ส่วนรวม” ที ่ได้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจในการ
สนับสนุนกิจกรรมที ่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

รวมทั ้งการกําหนด “นโยบายเกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมและ

สังคม” ไว้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างชัดเจน 

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการดําเนินธุรกิจ

ที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันของพนักงาน 

องค์กร และลูกค้าที่ใช้บริการ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทย่อยได้มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก่กลุ่มบุคคลหรือชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ เช่น สถาบันการศึกษา คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า และกลุ่ม

นักพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผ่านการจัดอบรม สัมมนา 

 จากการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการศูนย์ข้อมูลของบริษัทนั้น บริษัทย่อยได้กําหนดเป็น

แนวปฏิบัติให้มีการต่ออายุการใช้บริการแบบไม่จํากัดอายุงาน สําหรับลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูลของ

บริษัทย่อย เพ่ือการบริหาร จัดเก็บ เผยแพร่และการเรียกดูย้อนหลังของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวมในวงกว้าง อาทิ ข้อมูลความรู้ทางการศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพชุมชนและสาธารณสุข ข้อมูล

ทางด้านเศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวสามาร
ถนําไปต่อยอดและขยายผลให้สังคมส่วนรวมได้เข้าถึงข้อมูลได้ต่อไปในวงกว้าง 

 

 ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประสบการณ์ด้านการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารดิจิทัลผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูง บริษัทย่อยได้มีการพัฒนา

ระบบงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงทางการศึกษาของเยาวชนไทย
อย่างต่อเนื ่อง ผ่านกิจกรรมที ่ร ่วมกับคู ่ค ้าและลูกค้า ในการ

ถ่ายทอดสดการทบทวนความรู้ก่อนการเข้ามหาวิทยาลัยให้กับ

นักเรียนทั่วประเทศ ผ่านสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูง และได้มี

การจัดเก็บให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา สนับสนุนการ

เข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับเยาวชนที่อยู่ห่างไกลได้เป็นจํานวนมาก 

บริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงติด

ตั้งอยู่ในบริษัทเป็นจํานวนมาก เพื ่อการใช้งานในองค์กรและการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งอุปกรณ์
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ดังกล่าว จําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือทดแทนด้วยสินค้ารุ่นใหม่อยู่เสมอ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ

มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานในภาคธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่อุปกรณ์ที่ถูก

ทดแทนนั้น ยังอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ บริษัทย่อยจึงได้กําหนดแนวปฏิบัติในการส่งต่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น ให้กับสถาบันการศึกษาได้นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนต่อไป 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที ่มีความเชี ่ยวชาญในผลิตภัณฑ์จะมีการตรวจสอบสภาพและทดสอบการใช้งาน

อุปกรณ์เหล่านั้นว่าใช้งานได้จริงก่อนการส่งมอบให้กับสถาบันการศึกษา ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อย

ได้ส่งมอบตู้จัดเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Rack) และอุปกรณ์เครือข่ายให้กับภาควิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหาร วิทยาลัยพาณิชยการบางนา เพื่อนําไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการเรียน
การสอนของวิทยาลัย 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยที่ต้องเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ

ลูกค้าและคู ่ค้า ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยจึงได้จัดโครงการนําร่อง การขอรับบริจาคเครื ่อง

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ยังมีสภาพดี ซ่ึง อาจจะไม่เหมาะสมกับการใช้งานสนับสนุนธุรกิจในปัจจุบัน 

แต่ยังสามารถนําไปต่อยอดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการ
ตอบรับจากบริษัทลูกค้าในโครงการนําร่องจํานวน 2 บริษัท เพื่อส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ

โครงการระบบการเรียนคณิต ม.ต้น รูปแบบใหม่ผ่านสื่อดิจิทัล ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 โครงการ

ดังกล่าว นับเป็นการยืดเวลาการใช้เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ไม่ให้กลายเป็นขยะอิเลคโทรนิคได้ส่วนหน่ึง 

ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทย่อยร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า ในการเข้าเยี่ยมคลีนิคมนุษย์ล้อจังหวัด

หนองบัวลําภู เพื่อสอบถามถึงปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสังคมผู้พิการอย่างยั่งยืน และ
ผลจากการเข้าเยี่ยมและสอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ นั้นได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้พิการ 

ข้อจํากัดของแรงงานผู้พิการ ข้อจํากัดของการดูแลผู้พิการ เป็นต้น  ซึ่งบริษัทย่อยจะนํามาจัดทําเป็น

แผนพัฒนาในปี 2560 ร่วมกับบริษัทคู่ค้าต่อไป 

กองทุน DCS Club เป็นกองทุนที่เกิดจากระดมทุนจากการร่วมกิจกรรมต่าง 

ๆ ของพนักงาน มอบหมายให้มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ และในปี พ.ศ. 2559 กองทุน 

DCS Club สามารถระดมทุนเพื ่อสนับสนุนการศึกษาเป็นจํานวนเงิน 271,570 บาท แปลงเป็น

ทุนการศึกษาทุนละ 7,000บาท ได้ 38 ทุน  
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นอกจากนี้ กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมจากสายงานการพัฒนาความ

ยั่งยืนกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ยังสมารถสร้างจิตสํานึกในการร่วมกันพัฒนา

สังคมของพนักงาน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่พนักงาน
สามารถปฏิบัติได้ ในปี พ.ศ. 2559 มีพนักงาน

ของบริษ ัทย ่อยให ้ความสนใจและเข ้าร ่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การอ่านและคัดใบสมัคร

นักเรียนทุน การร่วมนําสินค้าไปจําหน่ายเพื่อ

การระดมทุน การเยี่ยมนักเรียนทุนในจังหวัดต่าง ๆ 
การร ่วมเป ็นอาสาสมัครคณะท ํางานร ่วมจ ัด

กิจกรรม เป็นต้น   
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การสรา้งสภาวะแวดล้อมหรอืระบบนิเวศท่ีส่งเสรมิความย่ังยืนของสังคม 

มิเพียงแต่บริษัทฯจะยึดมั่นและลงมือปฏิบัติในปรัชญาดังกล่าว เรายังเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเผยแพร่

แนวคิด Harmonious Alignment of Success หรือ ความสําเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย

ของเรา  ด้วยตระหนักว่าความยั่งยืนของสังคมนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจ ต้องมีส่วนร่วมในการลง

มือทําเราจึงจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางน้ันได้ 

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯจึงได้ร่วมเป็นส่วนสําคัญในการจัดงาน “คนไทยขอมือหน่อย 2016 : 

Ratchaprasong, The Sharing street”  ร่วมกับ “มูลนิธิเพื่อคนไทย” และภาคีภาคสังคม ภาคีภาคธุรกิจ

รวม 200 องค์กร โดยงานคนไทยขอมือหน่อยของปี 2559 นี้ได้ขยายความร่วมมือไปยังสมาคมผู้ประกอบ

วิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) และสมาชิก 9 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเกษร ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ศูนย์การค้าเอราวัณ แบงค็อก เพรสซิเด้นท์ 
ทาวเวอร์ อาเขต เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เปิดพื้นที่ธุรกิจย่านราช

ประสงค์เป็นพื้นที่ของงานทางสังคม วัตถุประสงค์ของงานเพื่อเป็นกลไกสร้าง “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อ

ส่วนร่วม” และสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคม เพื่อสร้างต้นแบบงานเทศกาลรวมพลคนลงมือทําเพื่อสังคมระดับประเทศให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้

เกิดผลกระทบทางสังคมจริงในระยะยาว เพื่อยกระดับงานพัฒนาสังคมผ่านการเชื่อมต่อและการสร้างพื้นที่
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ร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม และเพ่ือส่งเสริมจิตสาธารณะที่มากไปกว่าการบริจาคเงินแต่เป็นการ

ให้ด้านอื่นๆ เช่น ความเชี่ยวชาญ ความรู้ เครือข่าย และอาสาสมัคร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการขยายความ

ร่วมมือกับ กลุ่มธุรกิจอื่นๆ รวมกว่า 20 องค์กร และความร่วมมือกับภาคีภาคสังคมรวม 200 องค์กร โดย
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีบทบาทสําคัญในการเผยแพร่ เชิญชวนคู่ค้าลูกค้ามาร่วมงาน 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้และทําความรู้จักกับโครงการทางสังคมในประเด็นที่ตรง

กับความสนใจของแต่ละองค์กร โดยคาดหวังให้เกิดการขยายผลของโครงการทาง

สังคมเหล่านั ้น เพื ่อสร้างผลลัพธ์ที ่ดีสู ่สังคมร่วมกัน ในส่วนของ

พนักงาน  บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มี
ส่วนร่วมในงานภาคสังคมในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการช่วยกัน

เผยแพร่งานสู่บุคคลใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคู่

ค ้าล ูกค้าในเครือข่ายของตน รวมทั ้งการเป ็นอาสาสมัครช่วย

ดําเนินงาน อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน การแนะนําโครงการหรือ

การเป็นอาสาสมัครให้กับโครงการโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่มาก่อให้เกิด
ประโยชน์กับสังคม ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบและการเป็นพลเมืองที่

ดีของสังคมให้อยู่ในตัวพนักงานตลอดไป  

นอกจากนี้บริษัทฯยังตระหนักเสมอถึงบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญของภาคเอกชนในการสร้างความยั่งยืนสู่
สังคม บริษัทฯจึงมุ่งหวังที่จะตอกยํ้าถึงความจําเป็นและผลลัพธ์ของการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ดังนั้นในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้จัดงานสัมมนา “The HIP Investor” การ

สร้างผลกําไรทางการเงินที ่ดีกว่าเดิมด้วยการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยมี Mr. Paul Herman จาก

สหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพ่ือสังคมในระดับนานาชาติ เป็นวิทยากร 

วัตถุประสงค์ของงานเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความ

คาดหวังของนักลงทุนยุคใหม่ที่มีต่อองค์กรทางธุรกิจใน

มิติของการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบ ผ่าน

การเผยแพร่แนวคิดและแนวโน้มระดับโลกเรื่อง “ธุรกิจกับ

การสร้างคุณค่าทางสังคม” ให้กับเครือข่ายและผู้มีส่วนได้
เส ียของกลุ ่มบริษ ัทฯ เพื ่อท ําความรู ้จ ักกับ Impact 

Investing และเรียนรู้ถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของนัก

ลงท ุน  เพ ื ่ อน ํ าความร ู ้ แล ะ แนวค ิด ไปพ ัฒนาการ

บริหารธุรกิจให้เกิดความน่าดึงดูดต่อ Impact Investors 

เพื ่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของสังคม และเพื ่อร่วม
สร้างผลลัพธ์ขนาดใหญ่ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเราได้ขยายแนวคิดนี้ไปยังเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย

ของกลุ่มบริษัทฯ รวมกว่า 40 องค์กร 
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สืบเนื่องจากงาน “ธุรกิจโลกใหม่...กําไรบนความยั่งยืน คือกําไรสูงสุด” ในปี 2558 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ

ผลักดันให้เกิดการลงมือทําและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่พนักงาน คู่ค้า 

และลูกค้า บริษัทฯและกลุ่มบริษัทยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับ “โครงการจ้างงานคนพิการ” โดยความ
ร่วมมือกับโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศและมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดงาน “รวมพลังภาคธุรกิจ

สร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการ” เป็นครั้งที่ 2 โดยหวังลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมผ่านการจ้างงานคน

พิการ โดยเชิญชวนคู่ค้า ลูกค้าของบริษัทฯ ให้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ  ผ่านการสร้างความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องในข้อกฏหมายและสิทธิประโยชน์ในการจ้างงาน (มาตรา 33, 34, 35) เพื่อการเตรียมความ

พร้อมของบริษัทและสถานประกอบการในการจ้างงานคนพิการเพื่อทํางานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ใน
ท้องถิ่นได้ทันที สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถดํารงชีวิตได้

อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลอื่นในสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่ครอบครัวของ

ผู้พิการ และชุมชนที่ผู้พิการเป็นสมาชิกอยู่อีกด้วย  

ซึ่งในปีที่ผ่านมา การเชื่อมต่อระหว่างมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมกับบริษัทที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ

และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ก่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นในกลุ่มบริษัทคู่ค้าลูกค้ารวมกว่า 200 อัตรา 

โดยมีบริษัทคู่ค้าและลูกค้าเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 14 องค์กร 

        

   

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง “กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม” ที่บริษัทฯและกลุ่ม

บริษัทพรีเมียร์ได้พัฒนาขึ้น และเราจะยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมตามแนว

ปรัชญาของกลุ่มบริษัทต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

ด้วยตระหนักว่าการจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืน ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ซึ่งไม่

สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทํางานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจการร่วม

แรงร่วมใจจากทุกฝ่ายในสังคม เราจําเป็นต้องมี  “กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล” ที่จะสามารถ

ช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนจํานวนมากได้ไม่จํากัดจํานวน 
บริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้สร้าง “กลไกการบริหารจัดการ” ผ่าน “หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืน
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ของสังคม”  เพื่อทํางานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่สําคัญ ได้แก่ ประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับเด็กและ

เยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยดําเนินงานภายใต้ มูลนิธิยุวพัฒน์  มูลนิธิเอ็นไลฟ 

และมูลนิธิเพ่ือคนไทย ตามลําดับ (ข้อมูลระบุในภาคผนวก) 

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินงานด้านการพัฒนาสังคมนี้โดยการสนับสนุนและร่วม

ดําเนินภารกิจกับมูลนิธิเหล่านี้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในการนี้เท่ากับ  ร้อยละ 5 ของผล

กําไรประจําปี อีกทั้งยังร่วมการดําเนินงานของมูลนิธิดังกล่าวด้วยความรู้ ความชํานาญของบุคลากรใน
บริษัท รวมทั้งชักชวนเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีส่วนร่วมในการทํางานของมูลนิธิ เพื่อขยาย

ผลลัพธ์ทางสังคมให้ใหญ่ข้ึน  

ปัจจุบันบริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้เรียนรู้และจัดกระบวนความรู้ของการสร้างการมีส่วนร่วม  อย่าง

เป็นระบบออกเป็น 5 ข้ันตอน    

โดยหวังว่าองค์กรความรูน้ี้จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและการ
ทํางานเพ่ือสร้างความยั่งยืนในสังคมต่อไป 
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ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง “กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม” ที่บริษัทฯและกลุ่ม

บริษัทพรีเมียร์ได้พัฒนาขึ้น และเราจะยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมตามแนว

ปรัชญาของกลุ่มบริษัทต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

เพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันของคนในสังคม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้

สร้าง “กลไกการบรหิารจัดการ” (ข้อมูลตามที่ระบุในภาคผนวก) ผ่าน “หน่วยงาน

พัฒนาความย่ังยืนของสังคม”  เพ่ือทํางานเก่ียวเน่ืองกับประเด็นทางสังคมที่
สําคัญ ได้แก่ ประเด็นที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน ประเด็นส่ิงแวดล้อม และความ

อยู่ดีมีสุขของคนไทย  

 



ภาคผนวก

























GRI 
Content Index
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GRI CONTENT INDEX 

Premier Technology PCL develops sustainability in alignment and conformity to Premier 

Group of Companies’ philosophy and international standards. This report refers to core 
subjects of Sustainability Reporting Guideline, GRI Version 4. 

G4 Indicator Descriptions References/Report 

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 

สารจากคณะกรรมการ 

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

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้

Organizational Profile 

G4-3 Name of the organization Page 6 

G4-4 Primary brands, products, and services Form 56-1 

G4-5 Location of the organization’s headquarters Page 6 

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 

n/a 

G4-7 Nature of ownership and legal form Form 56-1 

G4-8 Markets served (including geographic breakdown, sectors 

served, and types of customers and beneficiaries) 

Form 56-1 

G4-9 Scale of reporting organization Form 56-1 

G4-10 Total number of employees Form 56-1 

การจ้างงาน 

G4-11 Percentage of total employees covered by collective 

bargaining agreements 

การจ้างงาน 

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

เป็นธรรม 

G4-13 Significant changes during the reporting period regarding 

the organization’s size, structure, ownership, or its supply 

chain 

Form 56-1 

Commitments to External Initiatives 

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
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G4 Indicator Descriptions References/Report

G4-14 Explanation of whether and how the precautionary 

approach or principle is addressed by the organization

การเผยแพรค่วามรู้ ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์

G4-15 List of externally developed economic, environmental and 

social charters, principles, or other initiatives to which the 

organization subscribes or which it endorses

Page 9 

G4-16 Memberships of associations (such as industry associations) 

and national or international advocacy organizations in 

which the organization 

Page 29 

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 Operational Structure of the organization Form 56-1 

G4-18 Details on report content and aspect boundaries เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

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

report content 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี,้ 

Page 6 

G4-20 Aspect Boundary within the organization Page 6,  

พนกังานมัน่คง (Page 15)

G4-21 Aspect Boundary outside the organization Page 6,  

สังคมยั่งยนื (Page 29) 

 

G4-22 Explanation of the effect of any restatements of 

information provided in previous reports, and the reasons 

for such restatements 

- 

G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the 

Scope and Aspect Boundaries

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้

Stakeholder Engagement

G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization Page 6 

G4-25 Basis for identification and selection of stakeholders with 

whom to engage 

Page 6 

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

รายงาน 56-1  

(การกํากับดูแล) 

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 

การส่ือสาร (Page 14) 

Report Profile

http://www.premier-technology.co.th/document/form_56_1_16.pdf
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
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G4 Indicator Descriptions References/Report

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

information provided 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้

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

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

G4-31 Provide the contact point for questions regarding the 

report or its content 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้

G4-32 GRI Content Index GRI Content Index  

(Page ii) 

G4-33 Policy and current practices with regard to seeking external 

assurance for the report 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้

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 

Form 56-1 

(ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ),  

คณะทํางานคุณค่าหลัก 

(Page 18) 

G4-35 Process for delegating authority for economic, 

environmental and social topics from the highest 

governance body to senior executives and other employees

Form 56-1, 

คณะทํางานคุณค่าหลัก 

(Page 18) 

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 

Form 56-1, 

คณะทํางานคุณค่าหลัก 

(Page 18) 

G4-37 Processes for consultation between stakeholders and the 

highest governance body on economic, environmental and 

social topics 

Form 56-1, 

คณะทํางานคุณค่าหลัก 

(Page 18) 

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 

Form 56-1, 

คณะทํางานคุณค่าหลัก 

(Page 18) 

G4-39 Details on whether the Chair of the highest governance 

body is also an executive officer (and, if so, his or her 

คณะทํางานคุณค่าหลัก 

(Page 18) 

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
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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 

Form 56-1  

(การสรรหาและการแตง่ตัง้

กรรมการและผูบ้ริหารระดับ

สูงสุด) 

คณะทํางานคุณค่าหลัก 

(Page 18) 

G4-41 Processes for the highest governance body to ensure 

conflicts of interest are avoided and managed 

Form 56-1 

(ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ) 

คณะทํางานคุณค่าหลัก 

(Page 18) 

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

and strategy 

Form 56-1 

(คณะกรรมการบริษัท) 

(ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ) 

G4-43 Highest governance body's competencies Form 56-1  

(การสรรหาและการแตง่ตัง้

กรรมการและผูบ้ริหารระดับ

สูงสุด) 

G4-44 Highest governance body's performance evaluation Form 56-1 

(การประเมนิตนเองของ

คณะกรรมการ) 

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

Form 56-1 

(ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ) 

G4-46 Highest governance body’s role in reviewing the 

effectiveness of the organization’s risk management 

processes for economic, environmental and social topics 

Form 56-1 

(คณะกรรมการบริษัท) 

(ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ) 

(ปัจจัยความเส่ียง)

G4-47 Frequency of the highest governance body’s review of 

economic, environmental and social impacts, risks, and 

opportunities 

คณะทํางานคุณค่าหลัก 

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
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G4-48 Highest committee or position that formally reviews and 

approves the organization’s sustainability report and 

ensures that all material Aspects are covered

คณะทํางานคุณค่าหลัก 

(Page 18) 

G4-49 Process for communicating critical concerns to the highest 

governance body 

การส่ือสาร (Page 14) 

G4-50 Nature and total number of critical concerns that were 

communicated to the highest governance body and the 

mechanism(s) used to address and resolve them

การส่ือสาร (Page 14) 

G4-51 Remuneration policies for the highest governance body 

and senior executives for the following types of 

remuneration 

Form 56-1 

(ค่าตอบแทน) 

G4-52 Process for determining remuneration Form 56-1 

(บุคลากร) 

(พนกังาน) 

(ค่าตอบแทน) 

G4-53 Details on how stakeholders’ views are sought and taken 

into account regarding remuneration, including the results 

of votes on remuneration policies and proposals, if 

applicable

Form 56-1 

(การกํากับดูแลกิจการ) 

 

G4-54 Ratio of the annual total compensation for the 

organization's highest-paid individual in each country of 

significant operations to the median annual total 

compensation for all employees (excluding the highest-paid 

individual) in the same country

- 

G4-55 Ratio of percentage increase in annual total compensation 

for the organization’s highest-paid individual in each 

country of significant operations to the median percentage 

increase in annual total compensation for all employees 

(excluding the highest-paid individual) in the same country

การจ้างงาน (Page 15) 

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 

จรรยาบรรณ 

กลุ่มบริษทัพรีเมยีร ์

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 

Form 56-1 

(มาตรการการแจ้งเบาะแสและ

การละเมิดสิทธมินษุยชน), 

การส่ือสาร (Page 14)

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/pt-cg-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/code-of-conduct-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/main-contact-th/main-whistle-blowing-th
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G4-58 Internal and external mechanisms for reporting concerns 

about unethical or unlawful behavior, and matters related 

to organizational integrity, such as escalation through line 

management, whistleblowing mechanisms or hotlines

การส่ือสาร (Page 14) 

Disclosures on Management Approach

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

Category: Economic

G4-DMA Disclosure on Management  Approach การกํากับดูแลกจิการ 

Website 

Aspect: Economic Performance

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบรษิัทพรีเมยีร์

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed Form 56-1 

(ฐานะการเงนิและผลการ

ดําเนนิงาน) 

G4-EC2 Financial implications and other risks and opportunities for 

the organization's activities due to climate change

Form 56-1 

 

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

obligations

Form 56-1 

(พนกังาน) 

G4-EC4 Financial assistance received from government Form 56-1 

(บุคลากร) 

Aspect: Market Presence

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบรษิัทพรีเมยีร ์

(Website) 

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender compared to 

local minimum wage at significant locations of operation

การจ้างงาน 

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the local 

community at significant locations of operation

Not applicable 

Aspect: Indirect Economic Impacts

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and 

services supported 

Not applicable 

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent 

of impacts

Not applicable 

Aspect: Procurement Practices

G4-DMA Disclosure on Management Approach  

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant 

locations of operation 

Not applicable 

Category: Environmental

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/pt-cg-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/premier-policy
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/premier-policy
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G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

Aspect: Materials

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-EN1 Materials use by weight or volume n/a 

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input 

materials 

n/a 

Aspect: Energy

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-EN3 Energy consumption within the organization - 

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization - 

G4-EN5 Energy intensity ratio for the organization - 

G4-EN6 Reduction of energy consumption - 

G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and 

services 

การจัดการดา้นส่ิงแวดล้อม 

(Page 13) 

Aspect: Water

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-EN8 Total water withdrawal by source - 

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water การจัดการดา้นส่ิงแวดล้อม 

(Page 13) 

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused - 

Aspect: Biodiversity

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent 

to, protected areas of high biodiversity value outside 

protected areas 

Not applicable 

G4-EN12 Description of significant impacts of activities, products, 

and services on biodiversity in protected areas and areas of 

high biodiversity value outside protected areas

Not applicable 

G4-EN13 Habitats protected or restored Not applicable 

G4-EN14 Total number of IUCN Red List species and national 

conservation list species with habitats in areas affected by 

operations, by level of extinction risk

Not applicable 

Aspect: Emissions

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) Not applicable 

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) Not applicable 

G4-EN17 Other indirect Greenhouse Gas (GHG) emissions (Scope 3) Not applicable 
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G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity Not applicable 

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

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

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

Aspect: Effluents and Waste

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-EN22

  

Total water discharge by quality and destination Not applicable 

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method Not applicable 

G4-EN24 Total number and volume of significant spills Not applicable 

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or treated 

waste deemed hazardous under the terms of the Basel 

Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of 

transported waste shipped internationally

Not applicable 

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity value of 

water bodies and related habitats significantly affected by 

the organization's discharges of water and runoff

Not applicable 

Aspect: Products and Services

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of 

products and services 

Not applicable 

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging materials 

that are reclaimed by category

Not applicable 

Aspect: Compliance

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total number of 

non-monetary sanctions for non-compliance with 

environmental laws and regulations

Not applicable 

Aspect: Transport

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products 

and other goods and materials used for the organization's 

operations, and transporting members of the workforce

Not applicable 

Aspect: Overall

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and 

investments by type 

Not applicable 
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Aspect: Supplier Environmental Assessment

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened using 

environmental criteria 

- 

G4-EN33 Significant actual and potential negative environmental 

impacts in the supply chain and actions taken

- 

Aspect: Environmental Grievance Mechanisms

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, 

addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms 

- 

Category: Social

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

Labor Practices and Decent Work

Aspect: Employment

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and 

employee turnover by age group, gender, and region

- 

G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not 

provided to temporary or part-time employees, by 

significant locations of operations

- 

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

gender 

- 

Aspect: Labor / Management Relations

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, 

including whether these are specified in collective 

agreements 

การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ

องคก์ร (Page 16) 

Aspect: Occupational Health and Safety

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in formal joint 

management-worker health and safety committees that 

help monitor and advise on occupational health and safety 

programs

- 

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, 

lost days, absenteeism, and total number of work-related 

fatalities by region and gender

Not applicable 
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G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related 

to their occupation 

Not applicable 

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal agreements with 

trade unions 

Not applicable 

Aspect: Training and Education

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

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

gender, and by employee category

Form 56-1 

(บุคลากร) 

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that 

support the continued employability of employees and 

assist them in managing career endings

Form 56-1 

(บุคลากร), 

การจ้างงาน (Page 15)

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance 

and career development reviews, by gender and by 

employee category 

- 

Aspect: Diversity and Equal Opportunity

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of 

employees per employee category according to gender, 

age group, minority group membership, and other 

indicators of diversity 

Form 56-1 

(โครงสรา้งการจัดการ) 

Aspect: Equal Remuneration for Women and Men

G4-DMA Disclosure on Management  Approach Form 56-1 

(พนกังาน) 

G4-LA13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men 

by employee category, by significant locations of operation

- 

Aspect: Supplier Assessment for Labor Practices

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using labor 

practices criteria 

Not applicable 

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts for labor 

practices in the supply chain and actions taken

Not applicable 

Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-LA16 Number of grievances about Labor practices filed, 

addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms 

Not applicable 

Human Rights

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
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Aspect: Investment

G4-DMA Disclosure on Management  Approach Form 56-1 

(การเคารพสิทธมินษุยชน)

G4-HR1 Total number and percentage of significant investment 

agreements and contracts that include human rights 

clauses or that have underwent human rights screening

- 

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies 

or procedures concerning aspects of human rights that are 

relevant to operations, including the percentage of 

employees trained 

- 

Aspect: Non-Discrimination

G4-DMA Disclosure on Management  Approach Form 56-1 

(การกําหนดนโยบายการ

ปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย-

พนกังาน) 

G4-HR3  Total number of incidents of discrimination and corrective 

actions taken 

 

Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the right to 

exercise freedom of association and collective bargaining 

may be violated or at significant risk, and measures taken 

to support these rights 

Not applicable 

Aspect: Child Labor

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบรษิัทพรีเมยีร ์

(Website) 

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

Not applicable 

Aspect: Forced and Compulsory Labor

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบรษิัทพรีเมยีร ์

(Website) 

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having significant 

risk for incidents of forced or compulsory labor, and 

measures to contribute to the elimination of all forms of 

forced or compulsory labor

Not applicable 

Aspect: Security Practices

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/premier-policy
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/premier-policy
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G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-HR7 Percentage of security personnel trained in the 

organization's human rights policies or procedures that are 

relevant to operations 

Not applicable 

Aspect: Indigenous Rights

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of 

indigenous people and actions taken

Not applicable 

Aspect: Assessment

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบรษิัทพรีเมยีร ์

(Website) 

G4-HR9 Total number and percentage of operations that have been 

subject to human rights reviews or impact assessments

Not applicable 

Aspect: Supplier Human Rights Assessment

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบรษิัทพรีเมยีร ์

(Website) 

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened using 

human rights criteria 

- 

G4-HR11 Significant actual and potential negative human rights 

impacts in the supply chain and actions taken

- 

Aspect: Human Rights Grievance Mechanisms

G4-DMA Disclosure on Management  Approach มาตรการการแจ้งเบาะแสและ

การคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส 

(Website) 

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts filed, 

addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms 

- 

Society

Aspect: Local Communities

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local 

community engagement, impact assessments, and 

development programs 

Not applicable 

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative 

impacts on local communities

Not applicable 

Aspect: Anti-Corruption

G4-DMA Disclosure on Management Approach  

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/premier-policy
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/premier-policy
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/main-contact-th/main-whistle-blowing-th
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G4-SO3 Total number and percentage and of operations assessed 

for risks related to corruption and the significant risks 

identified 

Form 56-1 

(ปัจจัยความเส่ียง - ความ

เส่ียงดา้นการจากปัญหาการ

ทุจรติและคอร์รปัชั่น)

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

procedures 

Form 56-1 

(ปัจจัยความเส่ียง - ความ

เส่ียงดา้นการจากปัญหาการ

ทุจรติและคอร์รปัชั่น)

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken - 

Aspect: Public Policy

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบรษิัทพรีเมยีร ์

(Website) 

G4-SO6 Total value of political contributions by country and 

recipient/beneficiary 

- 

Aspect: Anti-Competitive Behavior

G4-DMA Disclosure on Management  Approach Form 56-1 

(นโยบายการปฏิบัติตอ่ผูม้ี

ส่วนได้เสีย – คู่แข่ง)

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, 

anti-trust, and monopoly practices and their outcomes

- 

Aspect: Compliance

G4-DMA Disclosure on Management  Approach จรรยาบรรณกลุ่มบริษทั

พรีเมยีร ์(Website) 

นโยบายกลุ่มบรษิัทพรีเมยีร ์

(Website) 

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total number of 

non-monetary sanctions for non-compliance with laws and 

regulations

- 

Aspect: Supplier Assessment for Impacts on Society

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened using 

criteria for impacts on society

- 

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts on society 

in the supply chain and actions taken

- 

Aspect: Grievance Mechanisms for Impacts on Society

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/investor-relations-th/form-56-1-th
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/premier-policy
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/premier-policy
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/code-of-conduct-th
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G4-DMA Disclosure on Management  Approach มาตรการการแจ้งเบาะแสและ

การคุม้ครองผู้แจ้งเบาะแส 

(Website) 

G4-SO11

  

Number of grievances about impacts on society filed, 

addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms 

- 

Product Responsibility

Aspect: Customer Health and Safety

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบรษิัทพรีเมยีร ์

(Website) 

G4-PR1 Percentage of significant product and service categories for 

which health and safety impacts are assessed for 

improvement 

Not applicable 

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

Not applicable 

Aspect: Product and Service Labeling

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบรษิัทพรีเมยีร ์

(Website) 

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 

Not applicable 

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

Not applicable 

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction Not applicable 

Aspect: Marketing Communications

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบรษิัทพรีเมยีร ์

(Website) 

G4-PR6 Sale of banned or disputed products - 

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with 

regulations and voluntary codes concerning marketing 

communications, including advertising, promotions, and 

sponsorship, by type of outcomes

- 

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/premier-policy
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/premier-policy
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/premier-policy
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/main-contact-th/main-whistle-blowing-th
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Aspect: Customer Privacy

G4-DMA Disclosure on Management  Approach จรรยาบรรณกลุ่มบริษทั

พรีเมยีร ์(Website)

G4-PR8 Total number of substantiated complaints regarding 

breaches of customer privacy and losses of customer data

- 

Aspect: Compliance

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบรษิัทพรีเมยีร ์

(Website) 

G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with 

laws and regulations concerning the provision and use of 

products and services 

- 

 

 

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/premier-policy
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/code-of-conduct-th


บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)    

http://www.premier-technology.co.th
เลขที่ 1 พรีเมียรคอรเปอเรทปารค ซอยพรีเมียร 2 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

จากแนวคิด ปรัชญา และความเชื่อ ของกลุมบริษัทพรีเมียร
สูนโยบายดานตาง ๆ ใหเปนแนวปฏิบัติของบริษัทและบริษัทยอย

จะเห็นไดถึงความเชื่อมโยงกันของการดำเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ที่ตองเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปพรอม ๆ กัน จึงจะเกิดความยั่งยืนอยางแทจริง
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