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สารจากคณะกรรมการ 

ด้วยความตระหนักดีว่าการดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหวัง

ผลกําไรเพียงอย่างเดียวน้ัน ไม่อาจสร้างความยั่งยืนได้ในระยะ

ยาว บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มุ่งหวังให้ธุรกิจ
สามารถเติบโตควบคู ่ไปกับการพัฒนาสังคม จึงดําเนินธุรกิจโดยยึด

แนวคิด “ความสําเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” อย่างต่อเนื ่อง อันหมายถึง การ

ประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่การพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม แต่ยังได้ผสานไปใน

กระบวนการการดําเนินงานที ่ลดขั ้นตอนและไม่ทําลายสิ ่งแวดล้อม เพื ่อที ่จะสามารถส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพและสร้างคุณค่าทางธุรกิจให้กับสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  

การดําเนินธุรกิจในยุคที่ความต้องการของลูกค้า คู่ค้า และสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัท 
พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การปรับกลยุทธ์ วาง

แผนการพัฒนาธุรกิจด้วยแนวคิดการบริหารใหม่ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและสร้าง

ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า คู่ค้า และที่สําคัญคือการเพิ่มศักยภาพความรู้ ให้กับพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

วัฒนธรรมและสังคมในอนาคต  

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มุ่งหวังที่จะร่วมเป็นอีกหนึ่งองค์กรธุรกิจ ในการช่วยขับเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการ “รวมพลังความร่วมมือ” เพื่อให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ

ใหม่ๆ และร่วมสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการร้อยพลังความร่วมมือในการพัฒนา
สังคม ผ่านการดําเนินงานของสายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมที่ได้มีการพัฒนากลไกและเครื่องมือ

ต่างๆ ที่หลากหลาย (ข้อมูลสายงานพัฒนาความยั ่งยืนของสังคม กลุ ่มบริษัทพรีเมียร์ ตามระบุใน



 

--- 
2 
 

ภาคผนวก) เพื่อให้ทุกภาคส่วน

สามารถมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนในสังคมให้ดีข้ึนในทุกด้าน  

  รายงานการพัฒนาความยั่งยืนฉบับนี้ จัดทําเพื่อ
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของบริษัทและบริษัทย่อย

ด้านการพัฒนาความยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในทุกภาคส่วน อีกทั้งยังอาจนําไปพิจารณาในการพัฒนาและปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสม

สําหรับการดําเนินกิจกรรมขององค์กร หน่วยงาน คณะบุคคล หรือบุคคล ในมิติต่าง ๆ ของสังคม และ
ขับเคล่ือนไปสู่จุดหมายเดียวกัน คือ การสร้าง “ความสําเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”
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เก่ียวกับรายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 

รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติสู่ความยั่งยืนของบริษัท 

พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ในรอบปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ที่มี

ประเด็นสอดคล้องกับปรัชญาและนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน 17 ข้อ

ขององค์การสหประชาชาติ และ Global Reporting Initiative ครอบคลุมประเด็นหลัก 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับคําแนะนําและการกําหนดแนวทางการจัดทําโดย คณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาทบทวนและได้อนุมัติให้มีการเผยแพร่รายงานนี้ออกสู่สาธารณะ 

  ต้ังแต่ปี 2557 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน จะนําเสนองานการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็น

แผนงานต่อเน่ืองที่ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืน 

  บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ทบทวน และปรับปรุงเนื ้อหาจากรายงานพัฒนาความยั่งยืน

ประจําปี พ.ศ. 2557-2559 (รายงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปี) โดยการวิเคราะห์ผลกระทบจากการ

ดําเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย และเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมเฉพาะที่เกิดข้ึนในปี 2560 ไว้ในรายงานการ
พัฒนาความยั่งยืนฉบับน้ี  

  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการประเมินตนเองเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนในระดับสากล 

บริษัทฯ ได้ประเมินประเด็นต่าง ๆ ที่เปิดเผยในรายงานฉบับนี้และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) กับ 
Global Reporting Initiative Content Index เพื ่อให้เกิดการพัฒนาเนื้อหาของรายงานและการเปิดเผย

ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 

 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับน้ีได้ท่ี  

http://www.premier-technology.co.th/document/PT_sd_report_17_th.pdf   

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : 

ผู้รับผิดชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 

จันทร์ทิวา สุวรรณวิทย์เวช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด 

โทร +66-2-684-8484 อีเมล : Chantiwa.s@dcs.premier.co.th
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การพัฒนาเพ่ือความสําเร็จร่วมกันอย่างย่ังยืน 
จากปรัชญา "ความสําเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน" (Harmonious Alignment of Success)  ของกลุ่ม

บริษัทพรีเมียร์ ที่เชื่อว่าทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กัน การดําเนินธุรกิจที่มุ่งหวังเพียงผลกําไรเพียงอย่างเดียว

จึงไม่อาจสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนได้ ดังนั้นการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ต้องไม่เพียง
ส่งผลดีต่อเฉพาะองค์กร แต่ต้องสร้างคุณค่าต่อพนักงานและต่อสังคมของเราไปพร้อมกันจึงจะเป็น

ความสําเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ยึดมั่นเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างคุณค่าต่อพนักงานและผู้
มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ผ่านการดําเนินธุรกิจภายใต้คุณค่าหลักองค์กรทั้ง 5 อันได้แก่ คุณภาพ 

ความคิดสร้างสรรค์ การผสานความรู้ ประโยชน์ร่วมกัน และคุณธรรมจริยธรรม ด้วยหลักธรรมาภิบาล

และการกํากับกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบ ัต ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจร ิต (Thailand’s Private Sector Collective Action 

against Corruption: CAC)  

ในการเดินหน้าสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในแนวปฏิบัติของธุรกิจ การดูแล

พนักงานและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราปลูกฝังแนวคิดของการสร้าง “ความสําเร็จ

ร่วมกันอย่างยั่งยืน” ให้แก่พนักงานอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง ส่งเสริมความคิดริเริ่มวิธีการดําเนินธุรกิจ
ภายใต้กรอบคุณค่าหลักองค์กร รวมถึงการกําหนดใช้คุณค่าหลักเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของ

ทั้งองค์กรและบุคลากร มีกลไกเพ่ือปลูกฝังคุณค่าหลักอย่างจริงจัง  เพราะเราต้องการให้จิตสํานึกน้ีฝัง

อยู่ในวิธีคิดและวิถีปฏิบัติของพนักงาน  เรามุ่งเน้นการนําความคิดสร้างสรรค์และการผสานความรู้มา

พัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ร่วมกันของธุรกิจ พนักงานและสังคมโดยมีคุณธรรม

และจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน 

 ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรมซึ่ง

เป็นหนึ่งในคุณค่าหลักองค์กร มาเพิ่มศักยภาพในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาสังคมผ่านการนําเสนอสินค้า

และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (unmet needs) ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาของผู้สูงอายุ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาความ
เหลื่อมลํ้าทางสังคม เป็นต้น   บริษัทฯ จึงกําหนดกลยุทธ์โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ด้านการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเกิดข้ึนของนวัตกรรม 

ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า Innoleader ซึ่งเป็นความร่วมมือของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์กับ the Institute for 

Knowledge and Innovation South-East Asia และโครงการสนับสนุนอื่นๆตลอดปีที่ผ่านมา 

ในขณะเดียวกัน เรายังคงเคร่งครัดกับมาตรการการดูแลพนักงานทุกระดับด้วยความใส่ใจอย่าง

ต่อเนื่อง เราปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียม ดูแลความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน 

ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตของพนักงาน วางแผนการพัฒนาศักยภาพ
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ของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆด้วยการผสานความรู้
จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งการสร้างคุณค่าทางธุรกิจนี้เป็นเส้นทางที่ดําเนินคู่ขนาน

ไปกับเส้นทางการสร้างคุณค่าทางสังคม เราพัฒนากลไกเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าด้านต่างๆในสังคม 

อาทิ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และด้านโภชนาการของเด็ก ผ่าน

การทํางานของสายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมในรูปแบบของมูลนิธิและโครงการทางสังคม เพ่ือ

สร้างระบบนิเวศที่แข็งแรงเอื้อต่อการเดินหน้าสู่ความยั่งยืน  
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บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
สํานักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ดําเนินธุรกิจหลักคือ ให้เช่าอาคารสํานักงาน 

และลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองค์กร 

ภายใต้คุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ "ความสําเร็จร่วมกันอย่างย่ังยืน" บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการในกรอบของการ

มีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีระบบการ

ควบคุมภายใน การบริหารความเสี ่ยง และการตรวจสอบภายในที ่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ให้

ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ ้น ปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เป็นไปตาม

ข้อกําหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทและบริษัทย่อยเติบโต
อย่างม่ันคงและยั่งยืน เพ่ิมความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติและกลยุทธ์ 

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ 

พนักงาน 

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมในทุก ๆ ด้าน บนหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการ

พัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตระหนักคิดถึงสังคมและส่ิงแวดล้อมแบบองค์รวม 

ลูกค้า 

ธุรกิจให้เช่าอาคารสํานักงาน : บริหารพื้นท่ีและอาคารสํานักงาน โดยคํานึงถึงความ

สะดวกสบายของผู้เช่าอาคาร ด้วยอัตราค่าบริการท่ีเป็นธรรม 

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ : นําเสนอสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและได้รับการ

ยอมรับในระดับสากลแบบครบวงจรและมีความหลากหลายสําหรับองค์กรธุรกิจ พร้อม

บริการหลังการขายในทุกผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทย่อยเป็นตัวแทน รวมทั้งการนํา

มาตรฐานสากลมาใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้า 

คู่ค้า 
การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาด้วยความสุจริต

และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย 

คู่แข่ง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็น

ความลับของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต และไม่ทําลายช่ือเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย 

สังคม 
สนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบยั่งยืน ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี และ

ปลูกจิตสํานึกในการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้กับพนักงาน 
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
คณะกรรมการของบริษัทได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ 

และมีการทบทวนเป็นประจําทุกปี ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

วิสัยทัศน์  
มุ ่งเน้นในการลงทุนและประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที ่มีความเป็นมืออาชีพ มี

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเลิศ สร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม 

พันธกิจ  

ธุรกิจให้เช่าอาคารสํานักงาน ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานในการ
บริการและระบบสาธารณูปโภคที่เก้ือหนุน

ต่อความสําเร็จทางธุรกิจแก่คู่ค้าและผู้เช่า

พ้ืนที่ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์

ในทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและยาวนาน 

 เป็นอาคารสํานักงานที่ใส่ใจต่อสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดย

พัฒนาอาคารสํานักงานอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่าง

ประหยัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 ขายสินค้าและให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีคุณภาพ 

 นําเสนอแนวความคิดใหม่ พัฒนา

คุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ดําเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์

ร่วมกันทั้งพนักงาน องค์กร และสังคม 
 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพ่ือ

ร่วมคิดร่วมสร้าง 

 ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึด

หลักคุณธรรมจรรยาบรรณด้วยวิถีแบบ

ไทยที่ดีงาม 
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 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการให้

เช่าอาคารสํานักงาน และลงทุนใน

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริษัทย่อย 
1 บริษัท คือ บริษัท ดาต้าโปร 

คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จํากัด ซ่ึงดําเนิน

ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบครบวงจร (Total Enterprise Solution 

and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อย
พัฒนาข้ึนเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งต้ังให้

เป็นผู้แทนจําหน่ายจากบริษัทชั้นนําของโลก รวมถึง

การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ 

ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี (56-1) 
 

กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้ดําเนินไปตามหลักการ

ธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และมีความสอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบ

ต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ปรัชญาการทํางานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงาน

ม่ันคง สังคมย่ังยืน”  เพ่ือความสําเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการในการดําเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคํานึงถึงความสําเร็จร่วมกันของ

ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักร่วมกันของการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรไปจนถึง 

ระดับประชาคมโลก  
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
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 นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ัน 

บริษัท ดําเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญากลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่บริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดมา โดยให้
ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เก่ียวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท 

รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุก รูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม บริษัทจึงกําหนดนโยบายด้านการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั ่น ให้เป็นหนึ่งในมาตรการในการดําเนินธุรกิจและเป็นหน้าที ่ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่ค้า 
ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/sd-th/sd-anti-

corruption-th และ http://www.datapro.co.th/index.php/about-us/anticorruption ตามลําดับ 

 คู่มือปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ัน 

บริษัทย่อยกําหนดให้มีการทบทวนคู่มือปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจําทุกปี 

และเมื่อปี 2560 บริษัทย่อยได้ทบทวบคู่มือดังกล่าวโดยหน่วยงานกฎหมายของบริษัทย่อย และไม่มีการ
ปรับปรุงเน้ือหาใด ๆ  

คู่มือดังกล่าว เผยแพร่ไว้ในระบบอินทราเน็ตขององค์กร พนักงานของบริษัททุกคนสามารถเข้าถึงได้

ผ่านระบบเครือข่ายภายในของบริษัทย่อย 

 โครงการแนวรว่มปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ 

ตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริตอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นั้น บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและสอบทาน 

ระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กําหนดในแบบประเมินตนเอง และมีการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อยื่นขอต่ออายุใบรับรองไปยังคณะกรรมการแนวร่วม

ปฏิบัติฯ และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตรการต่ออายุใบรับรองใน
ฐานะบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จาก

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) บริษัทฯ 

มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานธรรมาภิบาลอันดี มีความรับผิดชอบและความโปร่งใส รวมถึงต้อง

เป็นการสร้างคุณค่าสู่ธุรกิจ พนักงาน และสังคมไปพร้อมๆ กัน ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้ร่วม
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เป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด "รัฐบาลใหม่! 
คอร์รัปชั่นเก่า?" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล

เวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมไทยและประชาชนได้ตระหนักว่า ในอนาคตการที่เราจะมี

รัฐบาลที่ดี ไม่ทําให้ประชาชนผิดหวัง ไม่โกงกินหรือใช้อํานาจรัฐโดยเห็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องน้ัน 

จําเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยต้องแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อให้มีการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์

รัปชันที่จําเป็นให้สําเร็จ  รวมถึงแนวทางที่จะทําให้ประชาชนสามารถรู้เท่าทันเพื่อการตัดสินใจเรื่อง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกัน โดยภารกิจเหล่าน้ีจะต้องเข้มข้นและต่อเน่ืองกันในทุกๆ รัฐบาล  

 การกําจัดความเส่ียงด้านการทุจรติและคอรร์ปัช่ัน 

บริษัทย่อยทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบรรจุให้เป็น 1หัวข้อ

ของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานฉบับน้ี เรื่อง “ปัจจัยความ

เสี่ยง” 

 การปลูกฝังจิตสํานึกแก่พนักงาน 

 บริษัทย่อยได้บรรจุหัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกเดือน โดยใช้สื่อวิดีทัศน์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และในปี 2560 บริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่จํานวนทั้งสิ้น 45 

คน  

 บริษัทย่อยได้จัดทําหลักสูตร e-Learning หัวข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”  ที่

กําหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมด้วยตนเองผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทย่อย และต้อง
ทําแบบทดสอบหลังจบหลักสูตร ต้ังแต่ปี 2559 โดยในปี 2560 บริษัทย่อยได้จัดให้พนักงานเข้าใหม่

จํานวน 45 คนเข้ารับการอบรมผ่านระบบงานดังกล่าวได้จํานวน 44 คน อีก 1 คนเป็นพนักงาน

ใหม่ในสังกัดสํานักงานเชียงใหม่ซึ่งยังมีข้อจํากัดของการใช้ระบบงานดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทย่อยมี

แผนงานให้ทุกสํานักงานของบริษัทย่อยสามารถเข้าถึงระบบงานดังกล่าวได้ทั้งหมดในปี 2561 

ระบบงานดังกล่าว จะบันทึกการเข้าถึงของพนักงานทุกคน และสามารถเรียกดูประวัติการเข้าถึง
ระบบงานได้ 

 บริษัทย่อยได้บรรจุ “หลักสูตรสุจริตไทย” สําหรับพนักงานองค์กร ไว้ในอินทราเน็ตของบริษัทย่อย

ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เพ่ือให้พนักงานเรียนผ่านระบบและทําแบบทดสอบ โดยในปี 2560 มี

พนักงานของบริษัทย่อยเข้าเรียนจํานวน 182 คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จะยังคงบรรจุไว้ใน

อินทราเน็ตขององค์กร เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าเรียนและทําแบบทดสอบ โดยมีหน่วยงานของสาย
งานพัฒนาความยั่งยืน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าว 

 ร่วมกิจกรรมคณะทํางานคุณค่าหลักด้านธรรมาภิบาล เผยแพร่และเชิญชวนพนักงานร่วมดาวน์

โหลดเกมออนไลน์ “Corrupt” บนอุปกรณ์พกพาส่วนตัว เพื่อใช้เกมเป็นกลไกในการสร้างความ

ตระหนักคิดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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 รว่มเผยแพร่ส่ือสังคมออนไลน์  

บริษัทย่อย โดยหน่วยงานสื่อสารองค์กร ได้ร่วมเผยแพร่
สื่อวิดิทัศน์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น อาทิ ทัศนะ 7 ซีอีโอไทยกับ

การต่อต้านคอร์รัปชัน, ครอบครัวตัวโกง, กรรมสนองโกง ตอน "เงินบาป" และตอน “เงิน

ร้อน”, สารคดีหนังสือของหนู, และ ขอโทษ - I'm Sorry เป็นต้น โดยสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ

บริษัทย่อย ทั้งภายในและภายนอก และการเผยแพร่ผ่านจอภาพออนไลน์ของบริษัทย่อยที่มีการติด

ต้ังอยู่ในทุกสํานักงานของบริษัทย่อยจํานวน 42 จอภาพเป็นประจําทุกวัน  

 การแสดงเจตนารมณ์ผ่านเอกสารธุรกิจ 

นอกจากการระบุข้อความเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในเอกสารธุรกิจต่างๆ อย่าง

ชัดเจนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทย่อยได้ออกเอกสารลงนามโดย

กรรมการผู้จัดการ ไปยังลูกค้าและคู่ค้า เพื่อแจ้งงดเว้นการให้ของขวัญและของกํานัลแก่พนักงานของ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทย่อยได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และบรรจุให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง

ทุกปี 

 การทุจรติคอรร์ปัช่ันเป็นปัจจัยความเส่ียง 

ในปี พ.ศ. 2560 หน่วยงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยได้บรรจุเรื่องการกําจัดความเสี่ยงด้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั่นในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยไว้ในแผนงานบริหารความเสี่ยงประจําปีและ

มีการทบทวนและติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส ตามที่ได้กําหนดไว้

เป็นแผนระยะยาว และได้เพ่ิมเติมให้ความเสี่ยงด้านปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นหน่ึงในปัจจัยความ

เสี่ยงที่ต้องมีการประเมิน กําหนดการควบคุม และมาตรการรองรับความเสี่ยง เพื่อการทบทวนและ
ติดตามเป็นประจําทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงาน 56-1 และรายงานประจําปี

เรื่อง ปัจจัยความเสี่ยง 
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 แผนงานกิจกรรมการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัช่ัน 

บรษัทย่อยมีแผนงานในปี 2561 โดยมีหน่วยงานกฎหมายของบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบ 

ดังน้ี 

 ทบทวนคู่มือปฏิบัติมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ในไตรมาส 1 หากมีการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลง จะนําเสนอการอนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย   

 เผยแพร่สื่อต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในขององค์กรให้พนักงานได้รับทราบเป็นประจํา

ทุกเดือน  

 ฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ ผ่านการปฐมนิเทศที่จัดข้ึนเป็นประจําทุกเดือน 

 จัดทําคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น  
 พัฒนาแบบทดสอบ เรื ่อง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้พนักงานทุกระดับเข้าทํา

แบบทดสอบ  

 จัดช่องทางสําหรับการให้คําปรึกษา เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจากพนักงาน  

 จัด workshop สําหรับพนักงาน DCS เพ่ือทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริต 

 จัดส่งจดหมายถึงลูกค้าและคู่ค้า เรื่อง การงดรับของขวัญ ภายในพฤศจิกายน 2561 
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ธุรกิจก้าวหน้า 

 Collaboration to Innovation : Thailand ICT Excellence Awards 2017   

จากความร่วมมือของลูกค้าและคู่ค้า ในการร่วมพัฒนาสินค้าและบริการ ที่เริ่มต้นจากความคิดทาง

ธุรกิจของลูกค้าที่ต้องการพัฒนาบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค สู่การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากคู่ค้า มาพัฒนาเป็นอุปกรณ์และระบบงาน Adaptive In-store 

Radio เพ่ือสนับสนุนการให้บริการสื่อโฆษณาเสียง   

ระบบงานดังกล่าว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ICT Excellence Awards 2017 ประเภทโครงการนวัตกรรม 

จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  สําหรับองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

กระบวนงานหรือรูปแบบธุรกิจโดยมีโครงสร้างพื้นฐาน ICT สนับสนุน โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นสร้าง

ประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ริเริ่มในธุรกิจน้ัน  

Adaptive In-store Radio เป็นระบบงานบริหารสื่อโฆษณาเสียง ผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูง (Hi-

Speed Internet) และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ สําหรับร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ที่มีการติดตั้งอยู่ใน

ประเทศไทยกว่า 2,000 ร้านค้า พร้อมระบบเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว และระบบงานที่ใช้ในการบริหาร

จัดการสื่อมาสนับสนุนให้เกิดเป็นนวัตกรรมการวัดผลการเข้าถึงสื่อ ตลอดจนต่อยอดในการวิเคราะห์
ยอดขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากการโฆษณาเพื่อนํามาสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนทางธุรกิจ

ให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์และร้านค้าได้ต่อไป 
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 แผนธุรกิจต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) 

ในไตรมาสที่ 3 ขอวปี 2560 บริษัทย่อยได้จัดวางแผนงานเพื่อจัดทําแผนธุรกิจต่อเนื่อง หรือ Business 

Continuity Plan โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการสํารวจการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล ISO 22301 ในการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 

(Business Impact Assessment : BIA) เพื ่อการวางแผนในการจัดเตรียมสถานที ่ อุปกรณ์ และ

ระบบงานที่มีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจหากเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉินที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ทั้งนี้ คาดว่าการจัดทําแผนธุรกิจต่อเนื่องจะ

สามารถแล้วเสร็จได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 หรือ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 

 บรกิารท่ีได้รบัการรบัรองและยอมรบั 

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทย่อย ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 27001 ด้าน

ความปลอดภัยของข้อมูลมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 และมีการตรวจประเมิน (Surveillance Audit) 

โดย กลุ่มบริษัท บูโร เวอริทัส ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้ใบรับรองด้าน

คุณภาพ เป็นประจําทุกปี และในปี 2560 บริษัทย่อยได้รับการต่ออายุใบรับรองดังกล่าว ครอบคลุมงาน
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลัก 3 ด้าน ได้แก่ Disaster Recovery, Data Center Hosting, และ 

Service Desk Support  

การได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลดังกล่าว เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และการเป็นที่

ยอมรับแก่ลูกค้าและคู่ค้าในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทย่อยได้รับรางวัลและการรับรองจากบริษัทคู่ค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่

บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจําหน่ายและให้บริการ อาทิ 

 รางวัล Cisco Enterprise Networking Partner of the Year  
 รางวัล Best Dealer Award จากบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

 รางวัล Top Partner Award และ Best Performance Award จาก แคสเปอร์สก้ี (Kaspersky) 

 รางวัล First Runner-up Active Partner จากแรพพิดเซเว่น (Rapid7) 

 ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น Platinum Partner จาก เดล อีเอ็มซี ( DellEMC) 

 ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น Platinum Partner จาก ฟอร์สพอยท์ (ForcePoint) 
 ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น Gold Partner จาก ไซเบอร์อาร์ค (CyberArk) 

 ได้รับการแต่งต้ังให้เป็น Authorized Partner จาก โซลาร์วินด์ (SolarWind) 
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 การเปิดเผยข้อมูลและการส่ือสาร 

 ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงาน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่

ข้อมูลทางการเงินแก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสีย

ต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 

ร่วมพบปะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Conference 

Call) จํานวน 5 ครั ้งโดยรวม นอกจากนี ้ ยังมีการตอบคําถามทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ที ่ 

ircontact@premier-technology.co.th ไ ลน ์ แ อพพล ิ เ คช ั ่ น  โ ท รศ ัพท ์  02-684-8405 แล ะ
โทรสาร 02-677-3500 อย่างสมํ่าเสมอและเท่าเทียมกัน และได้กําหนดการร่วมกิจกรรมบริษัทจด

ทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2561 ใน

วันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และ วันที ่ 23 สิงหาคม 2561 รวมถึงแผนงานการประชุมเพื ่อพบ

นักวิเคราะห์และนักลงทุน (Company visit) อีก 2 ครั้งในปี 2561 

 บริษัทจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนจากบุคคลทั่วไป หรือ “การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส” ผ่าน
เว็บไซต์ http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/main-contact-th /main-

whistle-blowing-th ที่สง่ข้อมูลตรงไปยังหน่วยงานเลขานุการของบริษัท และในปี 2560 ไม่พบการ

ร้องเรียนใด ๆ 

 บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้า เพ่ือแจ้งเตือน การรายงานข้อผิดพลาด 

การแจ้งวิธีจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบและช่วงเวลาที่จะได้รับผลกระทบ รวมถึงการรับ
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ร้องเรียนหรือการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 

 บริษัทย่อยจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการอย่างสมํ่าเสมอเป็น

ประจําปีละ 2 ครั้ง และได้มีการกําหนดตัวชี้วัดเป็นการภายในสําหรับการพัฒนาคุณภาพงานบริการ

แต่ละประเภทต่อไป  

 ระบบ Help Desk ของบริษัทย่อยให้บริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง ผ่านระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 
พร้อมด้วยระบบบริหารงานบริการที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังหรือติดตามสถานะ

ของปัญหาได้ด้วยตนเอง และระบบงานดังกล่าวได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน 

จะต้องได้รับการปรับปรุง (Update) สถานะการแก้ไขภายใน 10 นาที รวมถึงการใช้ ระบบการจัดการ

องค์ความรู้ในการให้บริการที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาให้มีการบริหารข้อมูลขององค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า 

 การทบทวนและพัฒนากระบวนการทํางาน 

บริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการทบทวนรูปแบบและกระบวนการทํางาน รวมทั้งปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องและเอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ขัด

ต่อข้อกฎหมาย และมีความคล่องตัวในการทํางาน ผ่านกระบวนการสํารวจความคิดเห็นในการใช้

ระบบงานของพนักงาน ในความรับผิดชอบของหน่วยงานพัฒนากระบวนการทํางาน (Business 

Process Improvement Division) ของบริษัทย่อย และจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ
บริษัทย่อย ซ่ึงเป็นไปตามแผนงานระยะยาวที่ได้กําหนดไว้ และเผยแพร่ในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน

ประจําปี 2559 

 การทบทวนและปรบัปรงุเอกสารทางธรุกิจ 

บริษัทย่อยได้มีการทบทวนเอกสารสัญญา และเอกสารทางธุรกิจที่ระบุเงื่อนไขให้เป็นธรรม คู่สัญญา

สามารถยอมรับและปฏิบัติได้จริง ไม่ขัดต่อข้อบังคับทางกฎหมาย และระบุข้อความเกี่ยวกับการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชั ่นในเอกสารต่างๆ อย่างชัดเจน เป็นที ่ยอมรับของคู่สัญญา เหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือข้อบังคับที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลและหน่วยงานกฎหมาย

ของบริษัทย่อย เป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวน เป็นไปตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้และเผยแพร่ในรายงาน

การพัฒนาความยั่งยืนประจําปี 2559 

 Technology Updates 

บริษัทย่อยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยการร่วมกับองค์กรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

องค์กร รวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วให้กับลูกค้า คู่ค้า บุคคลทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา 
รวมถึงพนักงานของบริษัท และพนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ที่บริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการ 

นอกจากนี้ บริษัทย่อย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน อาทิ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

เพื่อให้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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พนักงานม่ันคง 

 การเปล่ียนแปลงเกษียณอายุพนักงานเป็น 60 ปี 

จากการที่สังคมไทยก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” โดย

อายุเฉลี่ยของประชากรไทยน้ันสูงข้ึนด้วยความใส่

ใจด้านสุขภาพที่สูงข้ึน ส่งผลให้ช่วงอายุของวัย

ทํางานขยายมากข้ึนเช่นกัน คนในวัยเกษียณ
ปัจจุบันยังมีศักยภาพและความสามารถที่จะ

ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและสังคมได้ 

ดังน้ัน ในปี 2560 กลุ่มบรษิัทพรีเมียร์ จึงได้ประกาศ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับการเกษียณอายุพนักงานกลุ่ม

บริษัทพรีเมียร์ จาก 55 ปี เป็น 60 ปี บรษิัทและบริษัทย่อยได้ถือเปน็
แนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 

 การจ้างงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีจํานวนผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้นรวม 475 คน เป็นพนักงาน
เข้าใหม่จํานวน 45 คน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างหรือพนักงานอย่างเท่าเทียมและ

เป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

จ้างงานหรือการจ้างพนักงาน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ  เพศ  ศาสนา ไม่มี

การใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน โดยยึดหลัก

ความเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละ
คนในอัตราตามข้อกําหนดและตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงหรือสัญญาไว้ สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่

อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับ

พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าใน

อาชีพตลอดอายุงานหรือจนเกษียณอายุ  

ในแต่ละปี บริษัทย่อยใช้หลักการและอัตราการปรับค่าตอบแทนของพนักงานระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติการแบบเดียวกัน จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี  
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     อัตราส่วนผู้บริหาร  อัตราส่วนพนักงาน 

 

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทาง

การค้า สิ่งแวดล้อม ไม่มีกรณีการกระทําผิดด้านละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

 ปรบัปรงุระบบและรปูแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี  

ในปี 2560 บริษัทย่อยได้มีการปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี เพ่ือให้การประเมิน

มีความสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร ตําแหน่งงาน ระดับการปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารและพนักงาน ทําให้การประเมินมีความชัดเจนและอธิบายได้  

หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้าง

ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการใช้แบบประเมินดังกล่าว โดยการสื่อสารผ่านอินทราเน็ตของ
หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร จอภาพผ่านระบบเครือข่ายของ

องค์กร รวมถึงการจัดสัมมนาย่อยสําหรับพนักงาน การประเมินดังกล่าวได้ใช้ในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในปี 2560 อย่างครบถ้วน 
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 การพัฒนาพนักงาน 

พนักงานเป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งสําหรับบริษัทย่อย เนื ่องจากการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

จําเป็นต้องมีพนักงานในการให้บริการ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์และระบบงานหลังจากการส่งมอบสินค้า 

พนักงานที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จะต้องได้รับการอบรมและการรับรองโดยบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
บริษัทย่อยจึงได้มีการส่งพนักงาน ให้ได้รับการอบรมและทดสอบเพื่อให้ได้เอกสารรับรองอย่าง

สม่ําเสมอเป็นประจําทุกปี ทั้งภายในและต่างประเทศ  

นอกจากหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสินค้าที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนแล้ว 
บริษัทย่อยยังได้กําหนดแผนพัฒนาทักษะการทํางาน (Soft Skills Training Roadmap) สําหรับ

พนักงานทุกคนอย่างชัดเจน ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงาน 56-1 ประจําปี 2560 

นอกจากนี้ หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทําแผนพัฒนาตําแหน่งงานและความรับผิดชอบ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานของพนักงานชั่วคราวเป็นพนักงานประจํา ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
และมั่นคง  และยังช่วยลดปัญหาการขาดทรัพยากรบุคคลในการให้บริการของบริษัทได้อีกด้วย 

 การจ้างงานผู้พิการ 

ในปี 2560 บริษัทย่อยมีการจ้างงานผู้พิการให้ปฏิบัติหน้าทีให้กับบริษัทย่อยจํานวน 4 คน และผ่าน

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมตามมาตรา 35 อีก 2 คน รวมเป็น 6 คน  

บริษัทและบริษัทย่อย มีการดูแลสถานที่ทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์ให้มีความ

สะดวกและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงการเข้าถึงเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้พิการเป็นสําคัญ 

ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสารที่ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ การปรับปรุงทางลาดขึ้น-ลง

อาคารให้มีความกว้าง ยาว และความลาดเอียงให้เป็นไปตามมาตรฐาน การกําหนดที่จอดรถสําหรับผู้

พิการ และการปรับปรุงห้องน้ําสําหรับผู้พิการ เป็นต้น 

 นโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความแตกต่างจากการใช้งานในอดีต สืบเนื่องจากการกําเนิด

และใช้งานอย่างแพร่หลายของเทคโนโลยี IP (Internet Protocol) ซึ่งทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึงจึงเป็นเรื่องที่เกิดข้ึน

ได้ตลอดเวลา  ดังน้ันความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศจึงเป็นประเด็นที่ผู้ดําเนินธุรกิจทั่วโลกกําลังให้

ความสําคัญเป็นอย่างมาก บริษัทย่อย ซึ่งได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วย
ดําเนินธุรกิจเป็นเวลานาน  จึงมีข้อมูลที่มีความสําคัญซึ่งถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของบริษัทฯ   

(Information Assets) อยู่เป็นจํานวนมาก  
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เมื่อไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทย่อยจึงได้กําหนดนโยบายความปลอดภัยสําหรับระบบสารสนเทศขึ้น

เพ่ือให้การใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ  เป็นไปด้วยความปลอดภัย โดยนโยบายดังกล่าวมี

เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ  

1. เพื่อปกป้องและดูแลความปลอดภัยของข้อมูลที่สําคัญของบริษัท พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนคู่ค้า

ซ่ึงดําเนินธุรกิจร่วมกัน 
2. เพื่อรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ  ให้ดําเนินธุรกิจอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ว่าด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญา 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ปลอดภัยจากการถูกคุกคามต่าง ๆ 

ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร 

นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ควบคุมทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของบริษัทย่อย โดย

ครอบคลุมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในระบบเครือข่าย  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัท  เป็นระบบที่มีความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  

บริษัทย่อยโดยหน่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Services Division) ร่วมกับหน่วยงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานการตลาดและสื่อสารองค์กรของบริษัทย่อย ได้เผยแพร่ข้อมูลให้กับ

พนักงานทุกคนในบริษัทยอ่ย ได้ทําความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง 

ๆ ของบริษัทย่อย อาทิ จดหมายอิเลคโทรนิค อินทราเน็ต และสื่อออนไลน์ภายใน  

นโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
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 ปลูกจิตสํานึก ส่งเสรมิการลงมือทําในหมู่พนักงาน 
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ตั้งใจที่จะปลูกฝังและพัฒนาพนักงานให้มีจิตสํานึกของ Active 

Citizen หรือพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม อันมีคุณลักษณะของคนที่มี ความรับผิดชอบ มีสํานึก

เพื่อส่วนรวม ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสังคมรอบตัว อันจะเป็นผู้ที่จะเป็นฟันเฟืองสําคัญในการแก้ไขปัญหา
สังคมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ   

o คณะทํางานคุณค่าหลัก 

ด้วยตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากจิตสํานึกที่ดีของพนักงาน เพราะ
พนักงานคือกลไกสําคัญที ่จะผลักดันให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง โดยเริ ่มจากระดับบุคคลสู ่การ

เปลี่ยนแปลงในระดับธุรกิจ และระดับสังคม 

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์โดยประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้จัดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนของพนักงานจากทุกสายธุรกิจในกลุ่มบริษัท โดยไม่กําหนดเพศ และวัย 

แต่ได้กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกคณะทํางาน ให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและสนใจในประเด็นต่าง ๆ 

ของคุณค่าหลักองค์กร สามารถเชื่อมโยงและต่อยอดไปสู่การวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างการ

มีส่วนร่วมในวงกว้าง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะทํางานนี้มีพันธกิจในกาสร้างการมี

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

หลัก” 

ทั้งนี้ หัวหน้าคณะทํางานหลักจะเป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานและแผนงานเพื่อการพัฒนาต่อ
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นรายไตรมาส ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง (CEO Meeting) 

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและคําแนะนําในการนําไปปฏิบัติและขยายผลต่อไป  
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คณะทํางานคุณค่าหลักท้ัง 4 ด้านประกอบด้วย 

 คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อม (E : Environment) มีพันธกิจในการปลูกจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ประหยัดพลังงาน รวมถึงการคิดวิธีการทํางานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จนถึงการนําพาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสีเขียวต่อไปในอนาคต 

 คณะทํางานด้านสังคม (S : Society) มีพันธกิจในการปลูกจิตสํานึกด้านสังคมให้แก่พนักงาน โดย
อาศัยการต่อยอดจากงานทางสังคมของกลุ ่มบริษัท โดยในปีที ่ผ่านมาได้จับประเด็นเรื ่อง

การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส จัดการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานไม่ว่าจะเป็นการ

สนับสนุนเงินบริจาคหรือการเป็นอาสาสมัครทํางานให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นการเปิดมุมมอง

ทางเลือกใหม่ๆในการสนับสนุนงานทางสังคมให้กับพนักงาน   

 คณะทํางานด้านธรรมาภิบาล (G: Governance) มีพันธกิจในการส่งเสริม ปลูกฝังเรื่องความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลในองค์กร  กําหนดกระบวนการสื่อสารและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้

พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น 

 คณะทํางานด้านอยู่ดีมีสุข (W : Well being) มีพันธกิจในการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน กระตุ้น

ให้พนักงานเลือกวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคภัย อาทิ การรณรงค์
การออกกําลังกาย การส่งเสริมให้เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การจัดหาข้าวกล้องและ

สลัดให้พนักงานรับประทาน นอกจากนี้ความอยู่ดีมีสุขยังหมายรวมถึงความปลอดภัยในที่ทํางาน 

การรณรงค์เพ่ือลดอุบัติเหตุ เป็นต้น 
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สังคมย่ังยืน 

 ระบบงานบริหารการจ้างงานผู้พิการตามมาตรา 35 

ปี 2560 บริษัทย่อยร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมหาแนวทางการใช้ระบบงานบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคลที่บริษัทย่อยเป็นผู้พัฒนาที่มืขื ่อว่า D-Work  ให้สามารถสนับสนุนการจัดเก็บและ

บริหารข้อมูลการจ้างงานคนพิการทั่วประเทศ ตามมาตรา 35  

บริษัทย่อยได้สนับสนุนระบบงานดังกล่าวให้เป็นเครื่องมือในการบริหารข้อมูลแก่คนพิการจํานวน 2 คน

ให้ปฏิบัติงานให้กับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ พร้อมการฝึกอบรม

การใข้ระบบงาน เสมือนเป็นผู้ใช้บริการทั่วไปที่บริษัทย่อยให้บริการ เป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทํา

ตามศักยภาพและเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมคนพิการโดยรวมอีกต่อหน่ึง 

 การสนับสนุนการศึกษา 

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ให้ความสําคัญของการศึกษาของเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการศึกษา

เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองคุณภาพได้ในระยะยาว ดังจะเห็นได้จากการให้การ

สนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านทุน ความรู้ อาสาสมัคร การสร้างกลไกขับเคลื่อน

ร่วมกับภาคี เป็นต้น บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงยึดเป็นแนวปฎิบัติร่วมกันในการให้การสนับสนุน

การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ  

o iClassroom ระบบงานถ่ายทอดสด “ทบทวนความรู้สู่มหาวทิยาลัย” 

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประสบการณ์ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ดิจิทัลผ่านระบบเครือข่ายความเร็วสูง หรือ iClassroom บริษัทย่อยร่วมสนับสนุนระบบงานดังกล่าว 

เพื่อการเข้าถึงทางการศึกษาของเยาวชนไทยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมที่ร่วมกับคู่ค้า

และลูกค้า ในการถ่ายทอดสดการทบทวนความรู้ก่อนการเข้ามหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนทั่วประเทศ 

โดยติวเตอร์ชั้นนําของประเทศ เจาะลึกแนวข้อสอบ O-NET, GAT, PAT และการสอบตรงวิชาสามัญ 
และเทคนิคการทําข้อสอบ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ  ผ่านสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูง และได้มีการ

จัดเก็บให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเท่า

เทียม และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับเยาวชนที่อยู่ห่างไกลได้เป็นจํานวนมาก 

ในปี 2560 จากการเก็บข้อมูลการเข้าถึงระบบงานดังกล่าว มีจํานวนนักเรียนทั่วประเทศกว่าหนึ่ง
แสนห้าหมื่นคนที่เข้าถึงข้อมูลกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอีกกว่า 

1,000 แห่ง ที่ร่วมเป็นศูนย์กลางในการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดให้นักเรียนในจังหวัดต่าง ๆ เข้า

ร่วมกิจกรรม 
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o กองทุน DCS Club 

เป็นกองทุนที่เกิดจากระดมทุนจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงาน มอบหมายให้มูลนิธิ

ยุวพัฒน์เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ และในปี พ.ศ. 
2560 กองทุน DCS Club สามารถระดมทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาเป็นจํานวนเงิน 595,459 บาท 

แปลงเป็นทุนการศึกษาทุนละ 7,000บาท ได้ 85 ทุน  

o สนับสนุนกลไกขบัเคล่ือนงานพัฒนาการศึกษา 

จากผลการดําเนินกิจการประจําปี บริษัทและบริษัทย่อย ได้ร่วมแบ่งผลกําไรร้อยละ 5 ให้เป็นทุน

สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนไทยขาดโอกาสทั่วประเทศเป็นประจําทุกปี อาทิ 

ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมต้น-มัธยมปลาย และ ปวช. ทุนสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ที่
จําเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาร่วมกับภาคี ทุนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการร้อยพลัง

การศึกษา มูลนิธิเพ่ือคนไทย เป็นต้น 

 การฟ้ืนฟูเครือ่งคอมพิวเตอรเ์ก่า 

บริษัทย่อยได้มอบหมายให้หน่วยงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทย่อย ที่มีความเชี่ยวชาญใน

การตรวจสอบและซ่อมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการฟ้ืนฟูเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ครบ

อายุการใข้งานและรอการทดแทน ให้สามารถใช้งานได้ต่อไปเพื่อส่งมอบให้กับสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานที่ทํางานด้านการศึกษา และมีความต้องการคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ได้นําไปใช้งานได้ต่อไป 

ในปี 2560 บริษัทย่อยร่วมกับองค์กรภาคีด้านการศึกษาของสายงานพัฒนาความยั่งยืนกลุ่มบริษัท

พรีเมียร์ สนับสนุนการฟื้นฟูเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ครบอายุการใช้งาน ที่ได้รับบริจาคจากองค์กรธุรกิจ
จํานวน 375 เครื่อง ให้สามารถใช้งานได้ และส่งมอบให้กับโรงเรียนในโครงการบทเรียนดิจิทัล วิชา

คณิตศาสตร์  

นอกจากนี้ ยังได้นําเครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่ครบอายุการใช้งานของบริษัทย่อยจํานวน 16 ชุดมา
ตรวจสอบสภาพการใช้งานให้เร ียบร้อยก่อนส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงยังขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 สนับสนุนการเก็บข้อมูลสาธารณประโยชน์ 

จากการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการศูนย์ข้อมูลของบริษัทนั้น บริษัทย่อยได้กําหนดเป็น

แนวปฏิบัติให้มีการต่ออายุการใช้บริการแบบไม่จํากัดอายุงาน สําหรับลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์ข้อมูลของ

บริษัทย่อย เพื่อการบริหาร จัดเก็บ เผยแพร่และการเรียกดูย้อนหลังของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมในวงกว้าง อาทิ ข้อมูลความรู้ทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาและโครงการด้านการศึกษา 
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ข ้อม ูลด ้านส ุขภาพช ุมชนและสาธารณส ุขของ
โรงพยาบาลและหน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และ

ข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถนําไปต่อยอดและขยายผล

ให้สังคมส่วนรวมได้เข้าถึงข้อมูลได้ต่อไปในวงกว้าง 

 การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตาม “ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมส่วนรวม” ที่ได้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณ

ธุรกิจในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งการกําหนด “นโยบายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม” ไว้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างชัดเจน 

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการดําเนินธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมร่วมกันของพนักงาน องค์กร และลูกค้าที่ใช้บริการ 

ธุรกิจให้เช่าอาคารสํานักงาน 

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารอย่างสมํ่าเสมอ ได้แก่ การจัดการระบบ

นํ้าประปา และการบําบัดนํ้าเสีย การดูแลเรื่องแสงสว่างในอาคารสํานักงาน การตรวจสภาพอากาศ

ภายในอาคาร การตรวจเช็คการทํางานของเครื่องปรับอากาศและระบบระบายความร้อนของอาคาร 
และการทําความสะอาดท่อส่งความเย็นภายในอาคาร เพื ่อให้คุณภาพของอากาศมีความสะอาด 

ปลอดภัยจากเชื้อโรค และฝุ่นละออง เพื่อลดเชื้อโรค ฝุ่นละออง สารตกค้างต่างๆ ภายในระบบท่อปรับ

อากาศ ซ่ึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้เช่า  

การใช้พลังงานไฟฟ้า 

 อาคารสํานักงานให้เช่าของบริษัท เป็นอาคารที่มีลักษณะเป็นกระจกโดยรอบและในปีที่ผ่านมานั้นได้มี
การติดตั้งแผงโครงเหล็กเพื่อเพิ่มไม้เลื้อยบังแดดบริเวณช่องจอดรถ แนวกําแพงรอบอาคาร เป็น

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบอาคาร เพื่อเพิ่มร่มเงา ช่วยลดอุณหภูมิความร้อน และเพิ่มอ็อกซิเจน

ให้กับผู้ใช้พื้นที่ รวมถึงเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพของผู้อาศัย ซึ่งในปี 2560 นั้น ต้นไม้เลื้อยรอบ

อาคารมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นและมีการทยอยปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจะขยายพื้นที่สีเขียว

มากยิ่งข้ึนในทุกๆปีเพ่ือลดความร้อนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 การปรับปริมาณแรงลมของหัวจ่ายลม และติดพัดลมในระบบปรับอากาศภายในอาคารเพื่อช่วยเพิ่ม

การถ่ายเทไหลเวียนของลมให้กลับเข้าเครื่องปรับอากาศมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะบริเวณสถานที่ทํางาน

ที่อยู่ริมกระจกของตัวอาคาร รวมถึงบริเวณต่างๆ ที่มีปัญหาเรื่องของความร้อนจากแสงแดด ซ่ึงได้

ดําเนินการในเดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2560 ทําให้อาคารสามารถปรับอุณภูมิเครื่องปรับอากาศ

ให้สูงขึ้นจากเดิม 21.5  องศาเซลเซียส เป็น 23 องศาเซลเซียส ซึ่งทําให้สามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ามากยิ่งข้ึน  
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 การเลือกใช้หลอดประหยัดไฟ (หลอด LED)ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร เพื่อลดการใช้

พลังงานไฟฟ้า และลดขยะพิษจากจํานวนหลอดไฟฟ้าที่ปกติจะมีอายุการใช้งานสั้นกว่านั้น ในปี 

2560 อาคารได้เปลี่ยนหลอดประหยัดไฟแล้วเสร็จเท่ากับ 87.26% ของหลอดไฟทั้งหมดภายใน

อาคาร และจะดําเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วครบ 100% ในปี 2561 สําหรับไฟฟ้าภายนอกอาคารได้
มีการออกแบบเพื่อลดการใช้ปริมาณไฟ โดยการลดจํานวนเสาไฟถนนในลานจอดรถลงจาก 20 โคม 

เหลือ 15 โคม รวมถึงเปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟ LED และนําระบบ Motion sensor มาติดตั้ง

บริเวณที่จอดรถที่มีหลังคา เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและเฉพาะในจุดที่จําเป็นสูงสุดและได้

ดําเนินการแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2560 

 การรณรงค์ให้ผู้เช่าพื้นที่เปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟ ในปี 2560 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากัด 
(มหาชน) ได้เปลี่ยนมาใช้หลอด LED และติดตั้งแล้วเสร็จ 100% ในเดือน กันยายน 2560 คิดเป็น

พื้นที่กว้างถึง 1,636.74 ตารางเมตร รวมถึงบริษัทย่อย ในฐานะผู้เช่า ก็ได้เปลี่ยนหลอดไฟเดิมที่

หมดอายุแล้วเป็นหลอด LED ทั้งในสํานักงาน และศูนย์สํารองข้อมูล 

 การตรวจเช็คการทํางานเครื่องปรับอากาศและระบบระบายความร้อนของอาคาร เพื่อให้การทํางาน

ของระบบปรับอากาศเป ็นไปอย่างมีประส ิทธ ิภาพนั ้น บริษ ัทได ้วางแผนทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง และล้างทําความสะอาดแผ่นฟิลเตอร์กรองฝุ่นทุก 2 เดือน ทั้งนี้ตั้งแต่

ช่วงกลางปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทได้ศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศที่มีการนํา

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อลดการใช้พลังงานให้น้อยลง และการใช้สารทําความเย็นที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมมากยิ่งข้ึน 

 การศึกษาและออกแบบการสร้างหลังคาบนชั้นดาดฟ้าเพื่อช่วยลดความร้อนเข้าสู่อาคาร และการ
พิจารณาการติดตั้งแผง Solar Roof Top  เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับการใช้พลังงานภายใน

อาคาร ซ่ึงอยู่ในแผนการพิจารณาและดําเนินการปี 2561 

จากการพิจารณาในภาพรวมของการใช้พลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 และปี 2560 พบว่า

ในปี 2560 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 57,000  Kwh /ปี คิดเป็น 3.75 % ของการใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็
ตาม บริษัทจะยังคงศึกษาแนวทางในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
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การใช้น้ํา 
บริษัทได้ติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียแบบ Zero waste system เพื่อใช้ในระบบ Flushing ในห้องนํ้าโดยนํา

นํ ้าเสียที ่ผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ในระบบสุขาภิบาลในอาคาร และรดต้นไม้ ซึ ่งแล้วเสร็จในเดือน 

กุมภาพันธ์  2560  และพบว่า จํานวนการใช้น้ําน้ันลดลงตามที่คํานวณไว้คือ สามารถใช้น้ํา Reuse 60% 

ของปริมาณนํ้าที่ใช้เพ่ือใช้ในระบบสุขาภิบาลในอาคารและรดน้ําต้นไม้โดยการดําเนินงานของผู้เชี่ยวชาญ

จาก บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จํากัด (มหาชน)  

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 “กรีนดาต้าเซ็นเตอร์” ของบริษัทย่อย เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที ่คํานึงถึงการใช้

พลังงานอย่างคุ้มค่ามาให้บริการ มีกระบวนการวัดค่าการใช้พลังงานอย่างสมําเสมอเป็นประจํา

ทุกเดือน ซึ่งตลอดมา สามารถวัดค่าการใช้พลังงาน หรือ PUE ตํ่ากว่า 1.7 ซึ่งถือว่าเป็นการใช้

พลังงานมีประสิทธิภาพสามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 30% เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้อยู่ทั่วไป 
ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถลดต้นทุนทางธุรกิจได้ในระยะยาว 

 บริษัทย่อยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ประหยัดพลังงาน หรือ 

“กรีนดาต้าเซ็นเตอร์” แก่ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจและการตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะลูกค้าที่มาใช้

บริการ จะถือว่าได้เป็นส่วนหน่ึงของสังคมในการร่วมประหยัดพลังงาน 
 บริษัทย่อยได้นําเทคโนโลยีที่บริษัทย่อยมีความเชี่ยวชาญ มาทดแทนการใช้กระดาษและสําเนา

ประเภทต่างๆ โดยการพัฒนาระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมการทํางานที่มีการ

ใช้กระดาษและสําเนาประเภทต่างๆ  อาทิ เอกสารสนับสนุนการจัดซื้อ เอกสารเงินเดือนและภาษี

ของพนักงาน ประกาศ และข่าวสารของบริษัท เป็นต้น  

 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้กําหนดให้การจัดทํารายงานประจําปีและรายงานการพัฒนาความ
ยั่งยืน อยู่ในรูปแบบของสื่อดิจิทัล เพื ่อลดปริมาณการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ และการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ และได้ต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญ

ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 โดยการอ้างอิงข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์และคณะทํางานคุณค่าหลักด้านสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันสร้าง

ความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ ผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งร่วมกันกําหนดแผนงานการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
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ระบบนิเวศเพ่ือความย่ังยืน  

นอกจากการดําเนินธุรกิจตามปรัชญา “ความสําเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” แล้ว เรายังเชื่อว่า ความสําเร็จ

อย่างยั่งยืนต้องอาศัยระบบนิเวศที่เอื้ออํานวย ดังน้ันเราจึงให้ความสําคัญกับการสร้างระบบนิเวศเพื่อความ 

ยั่งยืนผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมและการลงมือทําในหมู่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและพันธมิตรที่หลากหลาย 

เพ่ือก่อเกิดเป็น ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจและควบคู่กับการพัฒนาสังคมในระยะยาว  

และด้วยตระหนักว่าการจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืน ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ซึ่ง

ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการทํางานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจการ

ร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายในสังคม จึงจําเป็นต้องมี  “กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล” 

(Collaborative Platform for Impact) ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้างการมี

ส่วนร่วมกับผู้คนจํานวนมากได้โดยไม่จํากัดจํานวน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้สร้าง “กลไกการบริหารจัดการ” 
ผ่าน “หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม”  เพื่อทํางานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่สําคัญ ได้แก่ 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยดําเนินงานภายใต้ 

มูลนิธิยุวพัฒน์  มูลนิธิเอนไลฟ มูลนิธิเพ่ือคนไทยและโครงการปันกัน  

กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม 
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บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ได้สนับสนุนและร่วมดําเนินภารกิจกับกลไก

เหล่าน้ี ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนและทุนมนุษย์ โดยจัดสรรงบประมาณร้อยละ 5 ของผลกําไรประจําปี

เพื่อใช้ในการดําเนินงานของมูลนิธิ  อีกทั้งยังร่วมการดําเนินงานของมูลนิธิด้วยความรู้ความชํานาญ

ของบุคลากรในบริษัท รวมทั้งชักชวนเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีส่วนร่วมในการทํางาน

ของมูลนิธิ เพ่ือขยายผลลัพธ์ทางสังคมให้ใหญ่ข้ึน  

ปัจจุบันบริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้เรียนรู้และจัดกระบวนความรู้ของการสร้างการมีส่วนร่วม  

อย่างเป็นระบบออกเป็น 3 ข้ันตอน   

Entice  ข้ันตอนการเชิญชวน การสร้างสนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม  

Engage  ข้ันตอนของการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ   

Empower  ขั้นตอนการสร้างเสริมความแข็งเกร่งให้กับผู้ลงมือปฎิบัติให้สามารถแก้ปัญหา     

สังคมผ่านกลไกน้ันได้อย่างยั่งยืน   
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 เครือ่งมือการลงทุนเพ่ือสรา้งผลกระทบเพ่ือสังคม (Impact Investment)  

 บริษัทฯได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเครื่องมือการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบเพื่อสังคม ผ่านความร่วมมือ
ของมูลนิธิเพื่อคนไทยกับภาคตลาดทุนและตลาดการเงิน จัดตั้งกองทุนธรรมาภิบาลไทย  กองทุนที่มุ่ง

สร้างค่านิยมในการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบธรรมภิบาลของบริษัทไทย โดยกองทุนเหล่านี้จะเลือกลงทุน

เฉพาะในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีคุณสมบัติการกํากับกิจการที่ดี 

กองทุนนี้นับเป็นแบบอย่างของความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อลงมือทําและคาดหวังผลลัพทธ์ขยาย

ใหญ่ที่สร้างคุณค่าต่อสังคม โดยสถาบันในความร่วมมือนี้ประกอบด้วย “สภาธุรกิจตลาด ทุนไทย” และ 
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน” 11 องค์กรจาก 22 บริษัทในอุตสาหกรรมกองทุนรวม  ซึ่งมีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ภายใต้การบริหารรวมกันมากถึง 90% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งอุตสาหกรรม 

ร่วมกับ มูลนิธิเพ่ือ คนไทย สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย และ บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จํากัด  

 โครงการรอ้ยพลังเด็กและเยาวชนต่อต้านคอรร์ปัชัน 

อีกหนึ่งโครงการที่เป็นตัวอย่างของความร่วมมือในการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย ที่

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผ่านการดําเนินงานของมูลนิธิเพื่อคนไทย มุ่งพัฒนาให้เยาวชนของชาติเป็น 
“พลเมืองท่ีปฏิเสธและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต” พร้อมกับเป็น “ผู้ลงมือทํา” ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัป

ชัน ทั้งการปลูกฝัง  ป้องกัน  เปิดโปง และร่วมกันยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลให้กับประเทศไทย 

โดยเป็นการทํางานร่วมกันขององค์กรตัวกลางผู้พัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรวิชาการ องค์กร

ผู้ผลิตเครื่องมือหรือกลไกความร่วมมือที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจํานวนหลักล้านคน รวมทั้ง องค์กรภาคี

ที่เข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา 

ทั้งหมดน้ีเป็นเพียงตัวอย่าง “กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม” กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ได้พัฒนาขึ้น และจะยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมตามแนวปรัชญาของกลุ่ม

บริษัทต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และหวังว่าองค์กรความรู้นี้จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการสร้างการมีส่วน
ร่วมอย่างเป็นระบบและการทํางานเพ่ือสร้างความยั่งยืนในสังคมต่อไป 
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การสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีส่งเสริมความย่ังยืนของสังคม 

 สรา้ง Active Citizen พลเมืองผู้มีส่วนรว่มเพ่ือส่วนรวม    

“คนไทยขอมือหน่อย” งานที่ริเริ ่มขึ้นเพื่อมุ่งหวังจะเป็นพื้นที่ในการสร้างพลเมืองผู้มีส่วนร่วมเพื่อ

ส่วนรวม พลเมืองที่มีความรับผิดชอบและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาต่างๆทางสังคม งานคนไทยขอมือหน่อย 

ทําหน้าที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมองค์กรและโครงการทางสังคม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและพนักงานของ

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีจุดเริ่มต้นในการลงมือทํา โดยการเลือกมีส่วนร่วมกับโครงการหรือองค์กรที่ตนเอง
สนใจในรูปแบบต่างๆ       

งานคนไทยขอมือหน่อยทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือทั้งจากภาคีทางสังคมและประชาชนทั่วไป

เป็นอย่างดี ในปี 2560 เพ่ือต่อยอดและขยายผลสู่วงกว้างให้ประชาชาชนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ได้มากยิ่งขึ้นนั้น จึงมีการปรับรูปแบบงานและเปลี่ยนชื่องานเป็น “Good Society Expo : เทศกาลทําดี

หวังผล” ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อคนไทยและร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ โดยจัดงานขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

เวิลด์ ซึ่งได้รับความสนใจและผลตอบรับที่เหนือความคาดหมาย เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง

ภาคีภาคสังคมกว่า 80 องค์กร ภาคีภาคธุรกิจกว่า 15 องค์กร และภาคตลาดทุนกว่า 20 องค์กร มี

การเชิญชวนประชาชนมาช่วยกันยกระดับการทําความดีสู่การลงทุนทางสังคมที่หวังผลได้มากกว่าการ
บริจาคเงิน เพ่ือให้ผู้มาร่วมงานได้รู้จักการลงทุนด้วยทุนมนุษย์ ทุนความรู้ ทุนเครือข่าย ทุนเวลา ฯลฯ  

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มีบทบาทสําคัญในการร่วมขยายผล สร้างการมีส่วนร่วมใน

วงกว้างโดยการ เชิญชวนพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เข้ามาร่วมเรียนรู้และทําความรู้จัก

กับโครงการทางสังคมในประเด็นที่ตรงกับความสนใจของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรทางสังคมและภาคธุรกิจในการแก้ปัญหาสังคม  โดยมีการกําหนดเป้าหมายวัดผลความสําเร็จ

เป็นทุนประเภทต่างๆ ที่จะมีการติดตามผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนําความสําเร็จมาสื่อสารและ

เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป โดยคาดหวังให้เกิดการลงทุนทางสังคมอย่างต่อเนื่องในอนาคต และเกิด

การขยายผลของโครงการทางสังคมเหล่าน้ัน เพ่ือสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมร่วมกัน 
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นอกจากนี้ยังได้เห็นพลังของชาวพรีเมียร์กว่า 200 คนที่มาร่วมทํางานในหน้าที่ต่างๆ อาทิ การเป็น
อาสาสมัครช่วยดําเนินงาน อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน การให้ความรู้กับเยาวชน

เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมต่างๆ การเชื่อมต่อและแนะนําโครงการทางสังคมกับองค์กรทางธุรกิจที่มา

ร่วมงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ตรงกับนโยบายที่เราตั้งใจจะปลูกฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบและการ

เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมให้อยู่ในตัวพนักงานตลอดไป 

 โปรแกรมเพ่ือการพัฒนาผู้นําด้านนวตักรรม 

บทบาทและหน้าที่สําคัญของภาคธุรกิจในการสร้างความสําเร็จอย่างยั่งยืนแก่องค์กร ซ่ึงนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือสําคัญที่จะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในโลกธุรกิจ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้า คู่ค้า และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างรากฐาน

แห่งอนาคตและผลลัพธ์ของการดําเนินธุรกิจด้วยการเพิ่มศักยภาพความรู้ให้กับพนักงานในองค์กร ซึ่ง

เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ผ่านเครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือที่จะสามารถร่วมกันขับเคล่ือนองค์กร

ให้ก้าวไปสู ่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื ่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
วัฒนธรรมและสังคมในอนาคต 

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโปรแกรม InnoLeader โปรแกรมเพ่ือการพัฒนาผู้นําด้าน

นวัตกรรม โดยฝึกอบรมเป็นเวลา 7 เดือน โปรแกรมนี้เป็นแผนการพัฒนาพนักงานและองค์กรระยะยาว 

ซึ ่งถูกพัฒนาและออกแบบหลักสูตรโดยสถาบัน The Institute for Knowledge  and  Innovation  
South-East Asia  Bangkok University (IKI – SEA) สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการ

ด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ รวมถึงมีข้อมูลงานวิจัย ผนวกกับประสบการณ์เชิงลึกทางธุรกิจ  อีกทั้ง

เป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ

พนักงานและการสร้างผู้นําด้านนวัตกรรม ซึ่งโปรแกรมนี้จะ

เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการวางกล

ยุทธ์และพัฒนาธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื ่อน  
มุ ่ง เน ้นการพัฒนาและปล ูกฝ ังการเป ็นผ ู ้ม ีความค ิด

สร้างสรรค์สามารถพัฒนาสินค้าและคิดริเริ่มหรือต่อยอด

ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ       พัฒนาความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การ

สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์กรและธุรกิจ เพื่อผลักดันองค์กรสู่
ความสําเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต 
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 วฒันธรรมนวตักรรม 

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ยังมีบทบาทสําคัญในการร่วมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม 

ผ่านเครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ อาทิ Inno Center ซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งอิสระทางความคิด

สร้างสรรค์สําหรับพนักงานทุกระดับภายใต้กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่เปิดโอกาสให้สามารถเข้ามาร่วมแบ่ง
บัน แสดงความคิดเห็น เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ทางนวัตกรรม ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ 

Inno Activity อีกหนึ่งเครื่องมือที่เข้ามาเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  เพื ่อให้เกิด mindset ด้านนวัตกรรม และเกิด

พฤติกรรมนําไปสู่การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการทํางาน และคาดหวังว่าพนักงานจะได้มีความรู้ ความ

เข้าใจ ด้านนวัตกรรมมากขึ้น มีไอเดียและแรงบันดาลใจในการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถนําความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริง 

ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมแรกของ Inno Activity กับงานสัมมนา ‘RUN 

WITH THE BULL’ ออกสตาร์ทสู ่นวัตกรรม กับ ‘กระทิง พูนผล’ เจ้าพ่อสตาร์ทอัพแห่ง
เมืองไทย ที่ทางกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จัดขึ้น โดยผ่านการคัดสรรวิทยากรผู้ที่มีความรู้และ

มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับสากล และ

เป็นบุคคลที่มีแนวคิดสอดคล้องกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้

ต ้องการจุดกระแสและสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมให้ก ับ

พนักงาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วย
นวัตกรรม อีกทั ้งสร้างความรู ้และความเข้าใจในด้าน

นวัตกรรมต่างๆระดับสากล เพื ่อตอกยํ ้าให้เห็นถึง

ความสําคัญและตระหนักถึงการเปลี ่ยนแปลง

ด้านนวัตกรรมของโลกในปัจจุบัน 
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 โครงการพัฒนาผู้บรหิารกลุ่มบรษัิทพรเีมียร ์

(Executive Development Program)  

โครงการที่จัดข้ึนเพ่ือสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลในระดับผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ 

และศักยภาพที่สอดคล้องกับคุณค่าหลัก แนวคิดและนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ระยะเวลาการ

ฝึกอบรม 2 เดือน โดยวิทยากร นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความ
เข้าใจในทฤษฏีการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจโดยใช้หลักการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) สามารถวิเคราะห์

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมและนํา

องค์ความรู้ผนวกกับประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการนําไปประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์ เพื่อ

สร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในเชิงลึกและสอดคล้องกับคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทฯต่อไปได้ 

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการจัดการและภาวะผู้นําตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ สําหรับ

ผู้จัดการและหัวหน้างาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการโดยใช้คุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทฯเป็นพ้ืนฐาน 

เกิดความเข้าใจในคุณค่าหลักและความเก่ียวเน่ืองกับ CSV ในการนําไปใช้บริหารบุคลากร และสร้างทักษะ

ในการบริหารที่สอดคล้องกับคุณค่าหลักและสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองในฐานะ
ผู้จัดการและหัวหน้างาน โดยหลักสูตรการจัดการและภาวะผู้นําตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

เป็นการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 2 วัน ผ่านการทํากิจกรรมระดมสมองและฝึก

ปฏิบัติจริง เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักรู้และฝึกฝนให้เกิดทักษะการจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนในการ

ทํางานต่อไป 
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 ลดความเหล่ือมล้ําในสังคม ผ่านการจ้างงานคนพิการ 

ด้วยมุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมผ่านการจ้างงานคนพิการ ผลักดันให้เกิดการลงมือทํา

และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า บริษัทฯ และ

กลุ่มบริษัทยังคงเดินหน้าอย่างต่อเน่ืองกับ “โครงการจ้างงานคนพิการ” โดยความร่วมมือกับโครงการ
ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศและมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดงาน “เปลี่ยนการจ่าย สู่การจ้าง ลดความ

เหลื่อมลํ้า เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นครั้งที่ 3 โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนพิการอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพื่อทํางานสาธารณะประโยชน์

ในชุมชนของตน ด้วยวิธีนี้คนพิการที่สามารถทํางานได้จะได้ประกอบอาชีพมีรายได้ พึ่งพาตัวเอง ลด

ภาระให้กับครอบครัว นอกจากนั้นคนพิการยังเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง สามารถใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ปีนี้เรามุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนจากการจ่ายเงินเข้ากองทุนให้ผู้พิการเป็นการจ้างงานผู้พิการ

แทนให้มากข้ึน โดยทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมกับเครือข่ายทางธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยเชิญชวนให้บริษัทคู่ค้า ลูกค้ามาร่วมงานเพ่ือทําความเข้าใจให้ถูกต้อง ครบถ้วนเก่ียวกับการ

จ้างงานคนพิการ รวมทั้งเป็นเวทีให้บริษัทต่างๆที่มาร่วมงานสามารถจ้างงานผู้พิการตามความ

ต้องการจากหน่วยงานที่มีผู้พิการอยู่ในเครือข่ายได้ทันทีในงาน 

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่มาร่วมงานทั้งสิ้น 

32 องค์กร ก่อให้เกิดการจ้างงานคนพิการเพ่ิมข้ึนในกลุ่มบริษัทคู่ค้าลูกค้ารวมกว่า 54 อัตรา 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง “กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วน

ร่วม” ที่บริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้พัฒนาขึ้น และเราจะยังคงทํางานอย่าง

ต่อเนื่องในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมตามแนวปรัชญาของกลุ่มบริษัท

ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทฯ หวังว่าองค์ความรู้นี้จะเป็นแนวทางที่

เป็นประโยชน์ในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและการ
ทํางานเพ่ือสร้างความยั่งยืนในสังคมต่อไป
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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 
เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี 

   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 

Not applicable 

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

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

Form 56-1 ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

G4-9 Scale of reporting organization Form 56-1 การจัดการ
และการกํากับดูแลกิจการ,
ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

G4-10 Total number of employees Form 56-1 การจัดการ
และการกํากับดูแลกิจการ 

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

Form 56-1 การจัดการ
และการกํากับดูแลกิจการ 

G4-12 Description of the organization's supply chain Form 56-1 ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
G4-13 Significant changes during the reporting period 

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

Form 56-1 นโยบายและ
ภาพรวมการประกอบ
ธุรกิจ 

Commitments to External Initiatives 
G4-14 Explanation of whether and how the precautionary 

approach or principle is addressed by the 
organization 

Website : นโยบาย
เก่ียวกับส่ิงแวดล้อมและ
สังคม กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

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 31, ภาคผนวก 

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

Page 10, 18 

Identified Material Aspects and Boundaries 
G4-17 Operational Structure of the organization Form 56-1 การจัดการ

และการกํากับดูแลกิจการ 
G4-18 Details on report content and aspect boundaries เก่ียวกับรายงานการ

พัฒนาความยั่งยืน, การ
พัฒนาเพื่อความสําเร็จ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน, ผู้มี
ส่วนได้เสีย 

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

G4-20 Aspect Boundary within the organization 
G4-21 Aspect Boundary outside the organization 
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 

- 

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 

Form 56-1  
(การกํากับดูแล) 

G4-27 Key topics and concerns that have been raised 
through stakeholder engagement, and how the 

การเปิดเผยข้อมูลและการ
ส่ือสาร (หน้า 16) 
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
organization has responded to those key topics and 
concerns, including through its reporting 

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

information provided 
เก่ียวกับรายงานการ
พัฒนาความยั่งยืน 

G4-29 Date of most recent previous report (if any) 
G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) 
G4-31 Provide the contact point for questions regarding the 

report or its content 
G4-32 GRI Content Index GRI Content Index  
G4-33 Policy and current practices with regard to seeking 

external assurance for the report 
เก่ียวกับรายงานการ
พัฒนาความยั่งยืน, การ
พัฒนาเพื่อความสําเร็จ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

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, การกํากับ
ดูแลกิจการ 

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

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

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

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

Form 56-1 บุคลากร 
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
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) 

คณะทํางานคุณค่าหลัก 
(หน้า 23) 

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 (การสรรหา
และการแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงสุด)  
คณะทํางานคุณค่าหลัก 
(หน้า 23)  

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

Form 56-1 (ความ
รับผิดชอบของ
คณะกรรมการ) 
คณะทํางานคุณค่าหลัก 
(หน้า 23) 

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  
(การสรรหาและการแต่งตั้ง
กรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด) 

G4-44 Highest governance body's performance evaluation Form 56-1 
(การประเมินตนเองของ
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 
(หน้า 23) 
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
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 
(หน้า 23) 

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

การเปิดเผยข้อมูลและการ
ส่ือสาร (หน้า 16) 

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

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

Form 56-1 (พนักงาน, 
ค่าตอบแทน) 

G4-52 Process for determining remuneration 
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 (การกํากับ
ดูแลกิจการ) 
 

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 

Not applicable 
 

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 

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 

สารจากคณะกรรมการ 
(หน้า 1) การพัฒนาเพื่อ
ความสําเร็จร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน (หน้า 4) การ
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
(หน้า 10) 
Website : จรรยาบรรณ 
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

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 
(มาตรการการแจ้งเบาะแส
และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน), การเปิดเผย
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
ข้อมูลและการส่ือสาร (หน้า 
16) 

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 

การเปิดเผยข้อมูลและการ
ส่ือสาร (หน้า 16) 
Website : “ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส” 

Disclosures on Management Approach 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach การกํากับดูแลกิจการ 

Website 
Category: Economic 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach การกํากับดูแลกิจการ 
Website 

Aspect: Economic Performance 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach  
G4-EC1 Direct economic value generated and distributed Form 56-1 

(ฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน) 

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

Form 56-1 ความเส่ียง
จากปัจจัยภายนอก 
 

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

Form 56-1 
(พนักงาน) 

G4-EC4 Financial assistance received from government Form 56-1 
(ฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน) 

Aspect: Market Presence 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach 

Not applicable 

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

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

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 

Aspect: Procurement Practices 
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach  
G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at 

significant locations of operation 
Not applicable 

Category: Environmental 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach  

Aspect: Materials 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach 

Not applicable 
G4-EN1 Materials use by weight or volume 
G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input 

materials 
Aspect: Energy 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach  
G4-EN3 Energy consumption within the organization - 
G4-EN4 Energy consumption outside of the organization - 
G4-EN5 Energy intensity ratio for the organization - 
G4-EN6 Reduction of energy consumption - 
G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and 

services 
การจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม (หน้า 27) 

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 
การจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม (หน้า 27) 

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

- 

Aspect: Biodiversity 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach 

Not applicable 

G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or 
adjacent to, protected areas of high biodiversity value 
outside protected areas 

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 

G4-EN13 Habitats protected or restored 
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 

Aspect: Emissions 
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach 

Not applicable 

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 
G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions 

(Scope 2) 
G4-EN17 Other indirect Greenhouse Gas (GHG) emissions 

(Scope 3) 
G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 
G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 
G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) 
G4-EN21 NOx, SOx, and other significant air emissions 
Aspect: Effluents and Waste 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach 

Not applicable 

G4-EN22  Total water discharge by quality and destination 
G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 
G4-EN24 Total number and volume of significant spills 
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 

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 

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

Not applicable 
G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts 

of products and services 
G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging 

materials that are reclaimed by category 
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 
Not applicable 
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
organization's operations, and transporting members 
of the workforce 

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

investments by type 
Not applicable 

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

environmental criteria 
- 

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 Form 56-1 (บุคลากร, 
บทบาทของผู้มีส่วนได้
เสีย) 

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 

การเปิดเผยข้อมูลและการ
ส่ือสาร (หน้า 16-17) 

Aspect: Occupational Health and Safety 



 

--- 
x 

 

G4 Indicator Descriptions References/Report 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach Form 56-1 (บุคลากร, 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) 
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 

Not applicable 
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 

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

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

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, 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) 

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 Form 56-1 (โครงสร้าง

การจัดการ) 
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 

- 

Aspect: Equal Remuneration for Women and Men 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach Form 56-1 (บุคลากร, 

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย) 
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 Not applicable 
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened using 

labor practices criteria 
Not applicable 

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

Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach  
G4-LA16 Number of grievances about Labor practices filed, 

addressed, and resolved through formal grievance 
mechanisms 

Not applicable 

Human Rights 
Aspect: Investment 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach - 
G4-HR1 Total number and percentage of significant 

investment agreements and contracts that include 
human rights clauses or that have underwent human 
rights screening 

- 

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

- 

Aspect: Non-Discrimination 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach Form 56-1 

(การกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย-
พนักงาน) 

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

Not applicable 

Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach 

Not applicable 

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 

Aspect: Child Labor 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบริษัท

พรีเมียร์ (Website) 
G4-HR5 Operations and suppliers identified as having 

significant risk for incidents of child labor, and 
Not applicable 
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
measures taken to contribute to the effective 
abolition of child labor 

Aspect: Forced and Compulsory Labor 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบริษัท

พรีเมียร์ (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 
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 นโยบายกลุ่มบริษัท

พรีเมียร์ (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 นโยบายกลุ่มบริษัท

พรีเมียร์ (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 มาตรการการแจ้งเบาะแส

และการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส (Website) 

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts 
filed, addressed, and resolved through formal 
grievance mechanisms 

- 

Society 
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
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 การต่อต้านการทุจริต

คอรัปช่ัน (หน้า 10)  
G4-SO3 Total number and percentage and of operations 

assessed for risks related to corruption and the 
significant risks identified 

- 

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

การต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน (หน้า 10), 
Form 56-1 
(ปัจจัยความเส่ียง - ความ
เส่ียงจากปัญหาการ
ทุจริตและคอร์รัปช่ัน) 

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken - 
Aspect: Public Policy 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ (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 

(นโยบายการปฏิบัติต่อผู้
มีส่วนได้เสีย – 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 จรรยาบรรณกลุ่มบริษัท

พรีเมียร์ (Website) 
นโยบายกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ (Website) 

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

- 
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
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 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach มาตรการการแจ้งเบาะแส

และการคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแส (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 นโยบายกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ (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 

Aspect: Product and Service Labeling 
G4-DMA Disclosure on Management  Approach 

Not applicable 

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 

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 

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction 
Aspect: Marketing Communications 

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ (Website) 

G4-PR6 Sale of banned or disputed products - 
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G4 Indicator Descriptions References/Report 
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 จรรยาบรรณกลุ่มบริษัท

พรีเมียร์ (Website), 
บริการท่ีได้รับการรับรอง 
(หน้า 15) 

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 นโยบายกลุ่มบริษัท

พรีเมียร์ (Website) 
G4-PR9 Monetary value of significant fines for non-

compliance with laws and regulations concerning the 
provision and use of products and services 

- 
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