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แนวคดิการพฒันาความยั่งยืน 
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  
ในการที่จะสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืนไดนั้น นอกเหนือจากการมีผลประกอบการที่ดีแลว ยังตอง
คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรที่อาศัยอยูรวมกันในสังคม ที่จะเปนผูไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินงานทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบไมวาจะเปนในทางตรงหรือทางออมกต็าม กลุมบริษัทพรเีมียร
และสายธุรกิจในกลุมไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพสังคมและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับ
การดําเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศทางสังคมใหมีคุณภาพและมีความพรอมในการเจริญเติบโตควบคูไป
กับการดําเนนิธุรกิจ เปนความหมายที่แทจริงของความยั่งยืน เพราะหากปราศจากสังคมที่มีคุณภาพ ธุรกิจ
ก็ไมสามารถเจริญเติบโตไดเชนกัน 

เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายของ “ความสําเร็จรวมกันอยางยั่งยืน” หรือ Harmonious Alignment of 
Success ได กลาวคือ การดําเนินงานภายใตกลุมบริษัทพรีเมียรนั้น จะตองคํานึงถึง 3 องคประกอบหลัก 
ไดแก “ธุรกิจกาวหนา พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” จึงจะถือวาเปนการดําเนินงานเพื่อความยั่งยืนอยาง
แทจริง โดยนอกเหนือจากการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานแลว กลุมบริษัทพรีเมียรไดมีการพัฒนาแนว
ปฏิบัติหรือคุณคาหลัก เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาภายในองคกร ไมวาจะเปนการกําหนดแผนกลยุทธ
และกรอบการดําเนินงานในหวงโซคุณคาของทุกสายธุรกิจ ตลอดจนการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาและ
ยกระดับคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดลอมภายนอกองคกรควบคูกันไป โดยนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ยังจะนํามาซึ่งความไววางใจจากผูมีสวนไดเสีย ที่เปนรากฐานที่จําเปนที่สุดของ
ความยั่งยืนในสังคม 
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คุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
• การมีความคิดสรางสรรค (Innovation) - การใชความคิดสรางสรรคหรือนวัตกรรมตางๆ มาใช เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน ทั้งในบริบทของการดําเนินธุรกิจและการพัฒนาสังคม
• การรวมคิดรวมสราง (Collaboration) - การพัฒนาธุรกิจและระบบนิเวศทางสังคมจําเปนตองใช

ทรัพยากรที่มีความหลากหลาย ทั้งในเชิงทุนทรัพยและทักษะความเชี่ยวชาญที่แตกตางกัน การรวมคิด
รวมสรางหรือการสนับสนุนใหผู ที ่มีความเชี ่ยวชาญในดานตางๆ สามารถการดําเนินงานไดอยาง
ตอเน่ือง จึงเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่จะสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

• การนําสงสินคา/บริการที่มีคุณภาพ (Quality) – วาดวยการดําเนินงานโดยยึดถือคุณภาพไวเปนที่ต้ัง
กลาวคือ การที่พนักงานมีทักษะและทัศนคติที่จําเปนและสอดคลองกับการดําเนินงานในหวงโซคุณคาได
อยางมีคุณภาพ ไปจนถึงนําสงสินคา/บริการที่มีคุณภาพใหกับกลุมผูบริโภคตอไป

• การมีคุณธรรมจริยธรรม (Moral & Ethics) – การไมกอผลกระทบในเชิงลบตอผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงความถูกตองตามกฎหมาย ขอบังคับ จรรยาบรรณ ดําเนินงานดวยความเปน
ธรรมกับผูมีสวนไดเสีย โปรงใส ไมทุจริต พรอมทั้งสงเสริมใหเกิดความดีและการชวยเหลือแบงปนกันใน
สังคม

• การไดประโยชนรวมกัน (Mutual benefits) - การสรางประโยชนใหกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจ โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย เชน การสรางรายได/เพิ่มผลกําไร การเพิ่มศักยภาพและ
ทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ การสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการรักษาหรือพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล เปนตน
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สารจากคณะกรรมการ 
“ความสําเร็จรวมกันอยางยั่งยืน” คือเปาหมายสูงสุดของกลุมบริษัทพรีเมียร บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี 
จํากัด (มหาชน) มุงหวังใหธุรกิจสามารถเติบโตควบคูไปกับการพัฒนาสังคม จึงดําเนินธุรกิจโดยยึดแนวคิด 
“ความสําเร็จรวมกันอยางยั่งยืน” อยางตอเน่ือง อันหมายถึง การประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งไมเพียงแตการพัฒนากิจกรรมเพ่ือ
สังคม แตยังไดผสานไปในกระบวนการการดําเนินงานที่ลดขั้นตอนและไมทําลายสิ่งแวดลอม เพื่อที่จะ
สามารถสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการที่มีคุณภาพและสรางคุณคาทางธุรกิจใหกับสังคม รวมถึงผูมีสวนได
เสียทั้งหมด  

ระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืน หรือ Ecosystem ยอมตองเกิดจากความรวมมือของผูมีสวนไดเสียดวยเชนกัน 
ดังนั้น เราจึงมุงเนนการพัฒนาระบบนิเวศทั้งดานธุรกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ผานการเพิ่มศักยภาพความรู 
ใหกับพนักงานในองคกร ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ผานกิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย พรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินงานของสายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมที่ไดมีการพัฒนากลไกและ
เครื่องมือตางๆ ที่หลากหลาย (ขอมูลสายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม กลุมบริษัทพรีเมียร ตามระบุใน
ภาคผนวก) เพื่อใหเกิดความรวมมือทั้งจากภายในและภายนอกองคกร มุงหวังใหทุกภาคสวนสามารถมีสวน
รวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดีข้ึนในทุกดาน   

รายงานการพัฒนาความยั่งยืนฉบับน้ี จัดทําเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของ
บริษัทและบริษัทยอยดานการพัฒนาความยั่งยืน และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียใน
ทุกภาคสวน อีกทั้งยังอาจนําไปพิจารณาในการพัฒนาและปรับใชเปนแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมขององคกร หนวยงาน คณะบุคคล หรือบุคคล ในมิติตาง ๆ ของสังคม และขับเคลื่อนไปสูจุดหมาย
เดียวกัน คือ การสราง “ความสําเร็จรวมกันอยางยั่งยืน” 
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เก่ียวกับรายงานการพฒันาเพื่อความยั่งยืน 
รายงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือถายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติสูความยั่งยืนของบริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) ในรอบป 2561 ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ที่มีประเด็นสอดคลองกับแนวคิด 
ปรัชญาและนโยบายของกลุ มบริษัทพรีเมียร เปาหมายการพัฒนาความยั่งยืน 17 ขอขององคการ
สหประชาชาติ และ Global Reporting Initiative ครอบคลุมประเด็นหลัก 3 ดานไดแก เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม โดยไดรับคําแนะนําและการกําหนดแนวทางการจัดทําโดย คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ทบทวนและไดอนุมัติใหมีการเผยแพรรายงานน้ีออกสูสาธารณะ 

นอกจากนี้ เพื่อเปนการประเมินตนเองเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาความยั่งยืนในระดับสากล บริษัทฯ ได
ประเมินประเด็นตาง ๆ ที่เปดเผยในรายงานฉบับนี้และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) กับ Global 
Reporting Initiative Content Index เพื่อใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาของรายงานและการเปดเผยขอมูลที่
ชัดเจนยิ่งข้ึนตอไปในอนาคต 

ทานสามารถดาวนโหลดรายงานฉบับนี้ไดท่ี 
http://www.premier-technology.co.th/document/PT_sd_report_18_th.pdf 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : 
ผูรับผิดชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ประจําป 2561 

จันทรทิวา สุวรรณวิทยเวช รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ดาตาโปร คอมพิวเตอร ซิสเต็มส จํากัด 
โทร +66-2-684-8484 อีเมล : Chantiwa.s@dcs.premier.co.th 
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บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 
บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนหนึ่งในกลุมบริษัทพรีเมียร สํานักงานตั้งอยูที ่ เลขที่ 1 
พรีเมียรคอรเปอเรทปารค ซอยพรีเมียร 2 ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
10250 ดําเนินธุรกิจหลักคือ ใหเชาอาคารสํานักงาน และลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคกร  

วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 
คณะกรรมการของบริษัทไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจ 
และมีการทบทวนเปนประจําทุกป ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

วิสัยทัศน 
มุ งเนนในการลงทุนและประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรที่มีความเปนมืออาชีพ 
มีผลิตภัณฑและบริการที่ดีเลิศ สรางความสมดุลอยางยั่งยืนใหกับธุรกิจ พนักงาน และสังคม 

พันธกิจ 
• ขายสินคาและใหบริการอยางมีคุณภาพ
• นําเสนอแนวความคิดใหม พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม
• ดําเนินธุรกิจในรูปแบบที่ไดประโยชนรวมกันทั้งพนักงาน องคกร และสังคม
• ผสมผสานความรูและความสามารถเพ่ือรวมคิดรวมสราง
• ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรมจรรยาบรรณดวยวิถีแบบไทยที่ดีงาม
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักในการใหเชาอาคารสํานักงาน และลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริษัทยอย 1 
บริษัท คือ บริษัท ดาตาโปร คอมพิวเตอร ซิสเต็มส จํากัด ซึ ่งดําเนินธุรกิจเปนผูใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑที่บริษัทยอย
พัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายจากบริษัทชั้นนําของโลก รวมถึงการ
ใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศดานตางๆ ตามรายละเอียดที่ไดระบุไวในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (56-1) 

กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกจิ 
บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยใหดําเนินไปตามหลักการ
ธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคมอยางยั่งยืน และมีความสอดคลองกับหลักการความรับผิดชอบ
ตอสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตปรัชญาการทํางานกลุมบริษัทพรีเมียร “ธุรกิจกาวหนา พนักงาน
มั่นคง สังคมยั่งยืน”  เพ่ือความสําเร็จรวมกันอยางยั่งยืน 

ในป 2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดมีการวิเคราะห ประเมิน ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการในการดําเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง มุงเนนการสรางความรวมมือของผูมีสวนไดเสีย โดยคํานึงถึงความสําเร็จรวมกันของ
ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเปาหมายหลักรวมกันของการพัฒนาความยั่งยืนขององคกรไปจนถึง 
ระดับประชาคมโลก  
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บริษัทฯ และบริษัทยอย ใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย ผานกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความ
คาดหวังของผูมีสวนไดเสียที่มีตอบริษัทฯ และบริษัทยอย ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อสนับสนุการพัฒนาการ
ดําเนินธุรกิจท่ีจะสามารถสรางผลกระทบในทางดีและลดผลกระทบในทางลบไดตอไป  

ผูมีสวนไดเสีย การปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียในป 2561 

ผูถือหุน / นกัลงทนุ 

• การประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 
• การจัดประชุมนักวิเคราะหและนักลงทุนทัว่ไป ปละ 2 ครั้ง 
• การรวมงาน บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (SET Opportunity Day) ปละ 2 ครั้ง 
• การเผยแพรขอมูลบริษัทบนเว็บไซต 
• การตอบขอซักถามผานชองทางนักลงทุนสัมพันธ 

พนกังาน 

• การส่ือสารขอมูลกับพนักงานผานอีเมล และจอภาพส่ือสารภายในองคกร 
• การสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับคุณคาหลักองคกร (Premier Monitor – การ

สํารวจราย 3 ป) 
• ระบบการประเมินผลการทํางาน  
• การจัดทํา Exit interview กับผู บริหารหนวยงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื ่อการ

พัฒนาองคกร 
• การดูแลสุขภาพและอนามัยพนักงาน เชน การตรวจสุขภาพประจําป การฉีดวัคซีน การ

ส่ือสารขอมูลดานสุขภาพผานส่ือออนไลนภายในองคกร 
• เปดชองทางการรับเรื่องรองเรียนโดยตรงถึงกรรมการผูจัดการ 

ลูกคา 

• การจัดงานสัมมนาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการ 
• การสํารวจความพึงพอใจในการใหบริการ 
• การสํารวจความคดิเห็นเกีย่วกบัการปฎิบัตติามคุณคาหลักขององคกร (Premier Monitor – 

การสํารวจราย 3 ป)  

คูคา 

• การจัดประชุมกบัคูคาและการสนทนาผานอีเมล 
• การจัดงานสัมมนาคูคา 
• การสํารวจความคดิเห็นเกีย่วกบัการปฎิบัตติามคุณคาหลักขององคกร (Premier Monitor – 

การสํารวจราย 3 ป) 

สังคม 
• สนับสนุนกิจกรรมคณะทํางานคณุคาหลักขององคกร 
• สนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานการพัฒนาสังคม 
• การปลูกจิตสํานึกดานการพัฒนาความยั่งยืนแกพนักงาน 

DCS ผูถือหุน/
นักลงทุน 

PT 

คูคา 

ลูกคา 

สินคา/ 
บริการ 

คาสินคา-บริการ 
ความพึงพอใจ 

 

ลงทุน 

ผลตอบแทน 

รายได 
สวัสดิการ สินคา/

บริการ ลงทุน 
บริการใหเชา

อาคาร 

งาน
บริการ 

พนักงาน 

คูคา 

สินคา/ 
บริการ 
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แนวทางการดาํเนินงานเพื่อความย่ังยืน 
ในการเดินหนาสูความยั่งยืน บริษัทฯ กําหนดแนวทางที่ชัดเจนในแนว
ปฏิบัติของธุรกิจ การดูแลพนักงานและความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ ่งแวดลอม ดวยการปลูกฝงแนวคิดของการสราง “ความสําเร็จ
รวมกันอยางยั่งยืน” ใหแกพนักงานอยางชัดเจนและตอเนื่อง สงเสริม
ความคิดริเริ ่มวิธีการดําเนินธุรกิจภายใตกรอบคุณคาหลักองคกร 
รวมถึงการกําหนดใชคุณคาหลักเปนตัวชี ้วัดผลการดําเนินงานของทั้ง
องคกรและบุคลากร เพื่อใหจิตสํานึกนี้ฝงอยูในวิธีคิดและวิถีปฏิบัติของพนักงาน  มุงเนนการนําความคิด
สรางสรรคและการผสานความรูมาพัฒนาสินคาและบริการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชนรวมกันของธุรกิจ 
พนักงานและสังคมโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนบรรทัดฐาน 

แนวทางการดําเนินงานดังกลาว ยังมีความสอดคลองกับประเด็นดานการพัฒนาความยั่งยืน ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล ไดแก แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ” ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย มาตรฐาน ISO 26000 รวมถึงเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ขององคกร
สหประชาชาติ (UN SDGs)  

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังไดพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยนําขอกําหนด หลักการ 
และแนวทางของระบบการบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 และ COSO ERM ซึ่งเปนมาตรฐานสากล
สําหรับการจัดการความเสี่ยงมาประยุกตใชในการวิเคราะหความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงตามหลักการ 
ข้ันตอน และแนวทางปฏิบัติ มีโครงสรางและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ รวมถึง
การกําหนดนโยบายการบริกหารความเสี่ยงซ่ึงไดรับการพิจารณาทบทวนเปนประจําทุกป 

ประเดน็สาํคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาและคัดเลือกประเด็นสําคัญที่มีผลกระทบทั้งตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย โดย
ใชกระบวนการในการเชื่อมโยงผูมีสวนไดสวนเสีย และมีการสื่อสารถึงประเด็นดังกลาวผานการบริหาร
จัดการชองทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคกร  

ธุรกิจกาวหนา พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน 

• การตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน 
• ความตอเนื่องทางธุรกิจ 
• ความนาเช่ือถือ 
• การเปดเผยขอมูลและการส่ือสาร 
• ความปลอดภัยและความสะดวก 

สบายของอาคารสํานักงาน 
• นวัตกรรมทางธุรกิจ  

• การจางงานดวยความเปนธรรม 
• การปลูกจิตสํานึกและการ

พัฒนาพนักงาน 
• การปลูกจิตสํานึกในการลงมือ

ทําในหมูพนักงาน 

• การสนับสนุนการศึกษา 
• การสงเสริมการสรางรายได

ของผูพิการ 
• การจัดการดานส่ิงแวดลอม 
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ธุรกจิก้าวหน้า 
การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน 
บริษัทฯ ไดรับการรับรองสถานะใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริตอยาง
เปนทางการมาตั้งแตป พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มุงเนนการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานธรรมาภิบาลอันดี มีความ
รับผิดชอบและความโปรงใส รวมถึงตองเปนการสรางคุณคาสูธุรกิจ พนักงาน และสังคมไปพรอมๆ กัน 

• นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่
บริษัท ดาํเนินธุรกิจภายใตปรชัญากลุมบริษัทพรีเมียร ทีบ่ริษทัยึดถือเปนแนวปฏบิัติตลอดมา โดยให 
ความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการ ภายใตกรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมทีด่ี มีความ 
โปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะกระบวนการทีเ่กีย่วของหรือสุมเสีย่งตอการทุจริตภายในบริษัท 
รวมถึงการคอรรปัชัน่ทุก รูปแบบ ไมวาทางตรงและ/หรือทางออม บรษิัทจึงกําหนดนโยบายดานการ 
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น ใหเปนหนึ่งในมาตรการในการดําเนินธุรกิจและเปนหนาที่ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา พนกังานทุกคนทุกระดับ ลูกคา คูคา ผูรับจางหรือผู 
รับจางชวง ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยไดเปดเผยนโยบายดังกลาว ผานเว็บไซตของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
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

• การดําเนินการดานภาษี
บริษัทฯ มีนโนบายดานภาษีโดยปฏิบตัิตามขอกําหนดของกฎหมายอยางถูกตอง มคีวามโปรงใส 

ตรวจสอบไดและตรงตามเวลาทีก่ําหนด รวมถึงการใหความรวมมอืดานภาษตีอกรมสรรพากร 
ในป2561 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 38,711,499 บาท

• คูมือปฏิบัติมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่
บริษัทยอยกําหนดใหมีการทบทวนคูมือปฏิบัติมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน่เปนประจําทุกป และ 
เมือ่ป 2561 บริษัทยอยไดทบทวนคูมือดังกลาวโดยหนวยงานกฎหมายของบริษัทยอย และไดเพิม่เติม 
เนือ้หาเรือ่ง “ขอปฏิบตัิดานการวางแผนและแนวทางปฎิบัติดานภาษีอากร” เพือ่ใหมีความชัดเจนเกีย่วกับ 
ประเด็นดังกลาวมากขึน้ แมวาจะเปนสิง่ทีบ่ริษัทฯ และบริษัทยอย ไดยึดถือปฎบิัติอยางเครงครดัมาอยาง 

ยาวนานแลว
คูมือดังกลาว เผยแพรไวในระบบอินทราเน็ตขององคกร พนักงานของบริษัททุกคนสามารถเขาถึงไดผาน 

ระบบเครือขายภายในของบริษัทยอย

• การปลูกฝงจิตสาํนึกแกพนักงาน
 บริษัทยอยไดบรรจุหัวขอ “นโยบายการตอตานการทจุรติคอรรัปชัน่” ไวในหลักสูตรการปฐมนิเทศ 

พนักงานใหมทีจ่ัดขึน้เปนประจําทุกเดือน โดยใชสือ่วิดีทัศน และการบรรยายโดยหนวยงานบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล และในป 2561 บริษทัยอยไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหมจาํนวนทัง้สิน้ 35 

คน
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• เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 บริษัทยอยไดจัดทําหลักสูตร “การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใน
ภาคปฏิบัติ” สําหรับพนักงานฝายขายและฝายจัดซื้อ รวมถึงไดมีการบันทึกเปนวิดีโอและ

จัดเก็บใหพนักงานจากทุกสํานักงานของบริษัทยอย สามารถเขาถึงไดผาน
ระบบเครือขายภายในของบริษัทซ่ึงการเขาถึงขอมูลดังกลาว บริษัทยอย
สามารถเรียกดูสถิติการเขาถึงของพนักงานไดตามแผนที่ไดกําหนดไว
ในป 2560  

• บริษัทยอยไดบรรจุ “หลักสูตรสุจริตไทย” สําหรับพนักงาน
องคกร ไวในอินทราเน็ตของบริษัทยอยตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 

เพื่อใหพนักงานเรียนผานระบบและทําแบบทดสอบ หลักสูตรดังกลาว จะยังคงบรรจุ
ไวในอินทราเน็ตขององคกร เพื่อใหพนักงานใหมเขาเรียนและทําแบบทดสอบ โดยมีหนวยงานของ
สายงานพัฒนาความยั่งยืน กลุมบริษัทพรีเมียร เปนผูรับผิดชอบในการเก็บบันทึกขอมูลดังกลาว 

• รวมเผยแพรสื่อสังคมออนไลน  
บริษัทยอย โดยหนวยงานสื่อสารองคกร ไดรวมเผยแพรสื่อวิดิทัศนขององคกร
ตอตานคอรรัปชั่น ชุด “ไมยอม ไมทน ไมเฉย รวมพลังคนไทยไมโกง หวังคนไทยตาน
คอรรัปชันทุกรูปแบบ” อาทิ หัวหนาพาโกง โกงขอสอบ ซ้ือสิทธิ์ขายเสียง เราตองการ
ผูกลา ฝกงานไมไดฝกโกง ซื้อสิทธิ์ขายเสียง=โกง รวมทั้งสารคดีสั้น ชุด คอรรัปชั่น 
แผลเนาของแผนดิน โดยสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนของบริษัทยอย ทั้งภายในและ

ภายนอก และการเผยแพรผานจอภาพออนไลนของบริษัทยอยที่มีการติดตั้งอยูในทุกสํานักงานของ
บริษัทยอยจํานวน 18 จอภาพเปนประจําทุกวัน  

• งดเวนการใหของขวัญและของกํานัล 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทยอยไดออกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจัดการ ไปยังลูกคาและคู
คา เพื่อแจงงดเวนการใหของขวัญและของกํานัลแกพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเปนกิจกรรมที่บริษัทยอยได
ดําเนินการมาต้ังแตป 2559 และบรรจุใหเปนกิจกรรมตอเน่ืองทุกป 

• ชองทางการใหคําปรึกษา เรื ่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
บริษัทยอยไดมอบหมายใหหนวยงานกฎหมาย  เปนชองทางในการใหคําปรึกษาเรื่องการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น แกพนักงาน โดยไดกําหนด email และหมายเลขโทรศัพทสายตรงใหพนักงานไดรับทราบ
ผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทยอย 

• แผนงานกิจกรรมการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 
บรษัทยอยมีแผนงานในป 2562 โดยมีหนวยงานกฎหมายของบริษัทยอยเปนผูรับผิดชอบ ดังน้ี 
• ทบทวนคูมือปฏิบัติมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  ในไตรมาส 1 หากมีการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลง จะนําเสนอการอนุมัติตอกรรมการผูจัดการบริษัทยอย   
• เผยแพรสื่อตางๆ ผานชองทางการสื่อสารภายในขององคกรใหพนักงานไดรับทราบเปนประจําทุก

เดือน  
• ฝกอบรมพนักงานเขาใหม ผานการปฐมนิเทศที่จัดข้ึนเปนประจําทุกเดือน 
• จัดสงจดหมายถึงลูกคาและคูคา เรื่อง การงดรับของขวัญ ภายในพฤศจิกายน 2562 
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ความต่อเน่ืองทางธุรกจิ
 บริษัทยอยไดจัดวางแผนงานเพื่อจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง หรือ Business Continuity Plan โดย
หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการสํารวจการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ โดยประยุกตใช
มาตรฐานสากล ISO 22301 ในการประเม ินและว ิ เคราะห ผลกระทบทางธ ุรก ิจ (Business Impact 
Assessment : BIA) เพ่ือการวางแผนในการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ และระบบงานที่มีความจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานใหมีความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจหากเกิดเหตุการณฉุกเฉินที่อาจสงผลตอการปฏิบัติงาน

ของบริษัทยอย 

ในป 2561 บริษัทยอย ไดมีการซอมแผน เพื่อเขาใชงานศูนยสํารอง ใน
กรณีที่ไมสามารถเขาทํางานที่สํานักงานที ่ตั ้งอยู บนถนนสาทร  และ
สํานักงานที ่ตั ้งอยู บนถนนศรีนครินทรได  โดยบริษัทไดจัดเตรียม
สํานักงานสํารองไว สองแหง ไดแก ศูนยสํารองที่หนึ่งตั้งอยูที่อาคาร
พรีเมียร เพลส เปนศูนยสํารองสําหรับสํานักงานที่ตั ้งอยูบนถนน
สาทร  สวนศูนยสํารองที่สอง ตั้งอยูที ่อาคารกรุงเทพประกันภัย 

ถนนสาทร เปนศูนยสํารองสําหรับสํานักงานอาคารพรีเมียรคอรเปอ
เรทปารค และ สํานักงานอาคารพรีเมียรเพลส   

การซอมแผนดังกลาวไดสมมตสิถานการณทีท่ําใหไมสามารถเขาทํางานท ี
อาคารได (เชน เหตุไฟไหมอาคาร หรือเหตุจราจล มีการปดถนน ปดอาคาร เปน

ตน) ซึ่งพนักงานไดเขาใชงานศูนยสํารองที่จัดเตรียมไว และพบวา สถาณการณดังกลาว
ระบบ IT หลักยังคงสามารถทํางานไดปกติ  พนักงานจากทั้ง 3 สํานักงาน สามารถปฏิบัติงานที่ศูนยสํารอง
ไดตามเปาหมายที่วางไว 

สําหรับแผนในป 2562 จะทดสอบ ระบบ IT ที่สํานักงานหลัก โดยสมมติเหตุการณใหระบบ IT หลักไมสามารถ
ทํางานได  และใหมีการกูคืนระบบสํารองที่ศูนยสํารองข้ึนมาใชงานแทน 

ความน่าเช่ือถอื
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทยอย ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 
27001 ดานความปลอดภัยของขอมูลมาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 และมีการตรวจ
ประเมิน (Surveillance Audit) โดย กลุมบริษัท บูโร เวอริทัส ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหบริการ
ดานการตรวจประเมินและใหใบรับรองดานคุณภาพ เปนประจําทุกป และในป 2561 บริษัท
ยอยไดรับการตออายุใบรับรองดังกลาว ครอบคลุมงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หล ัก 3 ด าน ได  แก   Disaster Recovery, Data Center Hosting, และ  Service Desk 
Support  

การไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลดังกลาว เปนการสรางความนาเชื่อถือ และการเปนที่
ยอมรับแกลูกคาและคูคาในการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากบริษัทยอยอยางตอเน่ือง 
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การเปิดเผยข้อมูลและการส่ือสาร 
• ในป พ.ศ. 2561 บริษัทไดมีการนําเสนอผลการดําเนินงาน ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใช

ขอมูลทางการเงินแก ผูถือหุน นักลงทุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห และผูมีสวนไดเสีย
ตางๆ ผานชองทางตางๆ ทั้งการรวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
และ วันที ่ 23 สิงหาคม 2561 รวมพบปะใหขอมูลและแลกเปลี ่ยน
ความคิดเห็นกับนักวิเคราะห นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ นักลงทุนรายยอย และประชุมทางโทรศัพทกับ
นักวิเคราะหและนักลงทุน (Conference Call) จํานวน 5 ครั้ง
โดยรวม นอกจากนี ้  ย ังม ีการตอบคําถามทางจดหมาย
อิเล ็คทรอนิคสที่  ircontact@premier-technology.co.th ไลน
แอพพลิเคชั่น โทรศัพท 02-684-8405 และโทรสาร 02-677-3500 
อยางสมํ่าเสมอและเทาเทียมกัน และไดกําหนดการรวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน 
(Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประจําป 2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 
2562 และ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 รวมถึงแผนงานการประชุมเพื่อพบนักวิเคราะหและนักลงทุน 
(Company visit) อีก 2 ครั้งในป 2562 

• บริษัทจัดใหมีชองทางในการรองเรียนจากบุคคลทั่วไป หรือ “การรองเรียนและการแจงเบาะแส” ผาน
เ ว ็ บ ไ ซ ต   http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/main-contact-th/main-
whistle-blowing-th ที่สงขอมูลตรงไปยังหนวยงานเลขานุการของบริษัท และในป 2561 ไมพบการ
รองเรียนใด ๆ 

• บริษัทและบริษัทยอยจัดใหมีชองทางในการสื่อสารกับลูกคา เพ่ือแจงเตือน การรายงานขอผิดพลาด 
การแจงวิธีจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบและชวงเวลาที่จะไดรับผลกระทบ รวมถึงการรับ
รองเรียนหรือการรับฟงความคิดเห็นจากลูกคาผานระบบออนไลนไปยังผูที่เก่ียวของ 

• บริษัทยอยจัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการอยางสมํ่าเสมอเปน
ประจําปละ 2 ครั้ง และไดมีการกําหนดตัวชี้วัดเปนการภายในสําหรับการพัฒนาคุณภาพงานบริการ
แตละประเภทตอไป  

• ระบบ Help Desk ของบริษัทยอยใหบริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง ผานระบบโทรศัพทและอินเตอรเน็ต 
พรอมดวยระบบบริหารงานบริการที ่ผู ใชงานสามารถตรวจสอบขอมูล
ยอนหลังหรือติดตามสถานะของปญหาไดดวยตนเอง และระบบงาน
ดังกลาวไดกําหนดใหการแกไขปญหาตาง ๆ ของผูใชงาน 
จะตองไดรับการปรับปรุง (Update) สถานะการแกไข
ภายใน 10 นาที รวมถึงการใช ระบบการจัดการ
องคความรูในการใหบริการที่มีอยูเดิมมาพัฒนา
ใหมีการบริหารขอมูลขององคความรู อยาง
ตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรวดเร็ว
ในการใหบริการแกลูกคา 
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 บริษัทยอยมีการจัดกิจกรรม Technology Updates ในรูปแบบตาง ๆ โดยการรวมกับ
องคกรและหนวยงานทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อเปน
การเผยแพรขอมูลขาวสารที ่ เปนประโยชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วใหกับลูกคา คูคา บุคคลทั่วไป นักเรียนและนักศึกษา 
รวมถึงพนักงานของบริษัท และพนักงานในกลุมบริษัทพรีเมียรที่บริษัทยอยเปนผู
ใหบริการ นอกจากนี้ บริษัทยอย ไดเขารวมเปนสมาชิกในองคกรและหนวยงาน
ตาง ๆ ของภาครัฐและเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา
หอการคาไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย เปนตน เพื่อใหเปน
ชองทางในการแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ความปลอดภยัและความสะดวกสบาย 
ของอาคารสาํนักงาน 
บริษัทฯ ใหความใสใจดูแลกับผูที่มีสวนไดสวนเสียกับอาคาร ไมวาจะเปนการดูแลผูใชและผูเชาพื้นที่ หรือผูมา
ติดตอสํานักงาน ในป 2561 บริษัทฯ ดําเนินงานดานความปลอดภัยและความสะดวกสบายของอาคารดังน้ี 

1. ความปลอดภัยเมื ่อมีเหตุฉุกเฉิน บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบปายไฟฉุกเฉินและระบบสัญญาณ
เตือนภัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนปายหนีไฟใหมีความสวาง และมองเห็นไดอยางชัดเจน 
และติดต้ังปายหนีไฟเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูใชพ้ืนที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน รวมถึงใหคําแนะนําแกผูเชา
พื ้นที ่ในการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉินภายในพื้นที ่ของผูเชาอยางทั ่วถึง นอกจากนี้บริษัทฯ ไดมีการ
ตรวจสอบระบบการเตือนภัยทั้งอาคารเพื่อใหเกิดความมั่นใจในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานอยางตอเน่ือง  

ในป 2562 บริษัทฯ ไดจัดทําแผนงานใหผูเชี่ยวชาญดูแลระบบความปลอดภัยของอาคารอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้งป เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นเอาใจใสและรับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยูของผูใชและผูเชา
อาคาร ตลอดจนผูที่มาติดตออาคารสํานักงาน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกําหนดแผนงานการจัดการดานความปลอดภัยในการเขา-ออกอาคารสํานักงาน 
โดยไดออกแบบทางเขา-ออกภายในอาคารทั้ง 2 ดานใหม เพื่อใหเกิดความรัดกุมและสามารถตรวจสอบ
ผูเขา-ออกไดตลอดเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการติดตั้งระบบ Access Control สําหรับ
ทางเขา-ออกอาคาร 

2. ความสะดวกสบายในการทํางาน และความรมรื่นภายในพื้นที่โดยรอบของอาคาร  
2.1. แสงสองสวาง บริษัทฯ ไดตรวจสอบและใหคําปรึกษาเรื่องแสงสวางบริเวณโตะทํางานของผูเชา

พ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางดานความสะดวกสบายและแสงสวางที่เพียงพอในการ
ทํางาน และเพ่ือลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพสายตา ซ่ึงเปนบริการพิเศษเพ่ิมเติมใหแก
ผูเชาพ้ืนที่ 

13



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคํานึงถึงเรื่องแสงสวางในชวงกลางคืน โดยไดวัดความสวางบริเวณรอบ
นอกอาคารใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานความสวางของพื้นที่เปด และไดมีการติดตั้งและปรับปรุง
ไฟสองสวางเพ่ิมเติมใหเพียงพอ   

2.2. ความรมรื ่นรอบอาคาร บริษัทฯ ไดปลูกตนไมใหญเพิ่มบริเวณลานจอดรถ เพื่อเพิ่มรมเงาและลด
ความรอน รวมถึงเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวขนาด 190 ตารางเมตร บริเวณริมกําแพงดานหลังอาคาร และมี
แผนงานในป 2562 ที่จะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริเวณรอบอาคารอีก 250 ตารางเมตร 

2.3. พื้นที ่ออกกําลังกาย บริษัทฯ รวมสงเสริมสุขภาพใหกับผูเชาอาคาร โดยการจัดสรรพื้นที่ และ
อุปกรณในการเตนแอรโรบิค เพื่อรวมกันออกกําลังกายสัปดาหละ 2 ครั้ง ในชวงเวลา 17:30 – 
18:30 น. ตลอดป 2561 และการสนับสนุนน้ีจะดําเนินตอไปในป 2562  

นวัตกรรมทางธุรกจิ
บริษัทยอยไดพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหใชแบบรายเดือน หรือ Software as a 
Service ที่เริ่มตนจากความคิดทางธุรกิจของลูกคาที่ตองการพัฒนาบริการ
ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนและ
เปนกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกคา โดยไมตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก มีความคลองตัวในการลด
หรือเพิ่มผูใชงานใหหมาะสมกับสภาวะทางธุรกิจในชวงเวลาตาง ๆ ได  ซึ่งนับเปนการสนับสนุน Digital 
Transformation ใหกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ใหสามารถเขาถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย ปลอดภัย พรอมบริการหลังการขายจากผูใหบริการที่ไดรับการรับรองเรื่องการ
ใหบริการดาน IT 

• D-MEMb ระบบงานเพื่อการบริการจัดการสิทธิประโยชนสําหรับสมาชิกรานคา
D-MEMb เปนระบบงานสําหรับรานคาที่ตองการมอบสิทธิประโยชนใหกับลูกคาที่เปนสมาชิก ผาน Mobile
Application ที่ถูกสรางขึ้นโดยใชชื่อหรือแบรนดของรานคา ซึ่งระบบงานดังกลาว สามารถนําขอมูลการ
ใชบริการของลูกคาจากระบบขายหนาราน หรือ เครื่อง POS ไดโดยตรง ทําใหมีความรวดเร็วในการ
ประมวลผลตามเงื ่อนไขเกี ่ยวกับสิทธิประโยชนที ่ลูกคาจะไดรับจากการใชบริการรานคา รวมถึง
ความสามารถในการสื่อสารขอมูลและสิทธิประโยชนในโอกาสพิเศษตาง ๆ ไดตั้งแตรายบุคคล รายกลุม
สมาชิกทั้งหมด หรือตามเงื่อนไขของขอมูลจากฐานขอมูลของรานคาที่ไดรับการจัดเก็บไวในศูนยขอมูล
ของบริษัทยอย ที่ไดรับการดูแลตามมาตรฐานสากลดานความปลอดภัยของขอมูล
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• D-VRT ระบบบริการการจัดการเอกสารขอคืนภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับนักทองเที่ยว
(VAT Refund for Tourist)
D-VRT มีจุดเริ่มตนจากการรวมกันคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานของลูกคาซ่ึง
เปนรานจําหนายสินคาที่มีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเปนลูกคาจํานวนมาก และประสบ
กับความลาชาในการออกเอกสารขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับนักทองเที่ยว เนื่องจาก
มีขอมูลที่ตองบันทึกจํานวนมาก รวมถึงวิธีการในการบันทึกขอมูลที่หลากหลาย และ
ยังสงผลใหเกิดความผิดพลาดในการออกเอกสารดังกลาวบอยครั้ง

D-VRT จึงถูกพัฒนาใหมีการเชื่อมตอของขอมูลตั้งแตระบบขายหนาราน หรือ เครื่อง
POS ขอมูลรานคา ขอมูลนักทองเที่ยวจากหนังสือเดินทาง ทําใหสามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการออกเอกสารดังกลาว จากกวา 15 นาทีเหลือเพียง 1 นาที

ปจจุบัน รานคาดังกลาว สามารถลดเวลาและบุคลากรในการจัดการเอกสารดังกลาว 
เพื่อนําไปมุงเนนในการใหบริการดานอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังไดรับการ
แนะน ําจากล ูกค าชาวต างชาต ิ เก ี ่ยวก ับบร ิการการจ ัดการเอกสารขอคืน
ภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับนักทองเที่ยว ที่ถูกตองและรวดเร็วอีกดวย  
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พนักงานม่ันคง 
การจ้างงานด้วยความเป็นธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมีจํานวนผูบริหารและพนักงานทั้งสิ้นรวม 453 
คน เปนพนักงานเขาใหมจํานวน 40 คน ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยมีการปฏิบัติตอลูกจาง
หรือพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงานหรือการจางพนักงาน ไมมีการเลือกปฏิบัติ
ทั้งการแบงแยกสีผิว เชื้อชาติ  เพศ  ศาสนา ไมมีการใชแรงงานเด็กหรือแรงงานที่ผิดกฎหมาย มี
นโยบายการบริหารคาจางและคาตอบแทน โดยยึดหลักความเปนธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หนาที่
ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแตละคนในอัตราตามขอกําหนดและตามกําหนดเวลาที่
ไดตกลงหรือสัญญาไว สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการ
พัฒนาและสงเสริมความรูความสามารถใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของพนักงานใหไดรับความกาวหนาในอาชีพตลอดอายุงานหรือจนเกษียณอายุ  

ในแตละป บริษัทยอยใชหลักการและอัตราการปรับคาตอบแทนของพนักงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
แบบเดียวกัน จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  

ในรอบปที่ผานมา บริษัทไมมีกรณีที่ฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผูบริโภค การแขงขันทาง
การคา สิ่งแวดลอม ไมมีกรณีการกระทําผิดดานละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

การปลูกฝังจติสาํนึกและการพฒันาพนักงาน 
พนักงานเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งสําหรับบริษัทยอย เน่ืองจากการดําเนินงานของบริษัทยอย จําเปนตองมี
พนักงานในการใหบริการ เพื่อติดตั้งอุปกรณและระบบงานหลังจากการสงมอบสินคา พนักงานที่จะปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาว จะตองไดรับการอบรมและการรับรองโดยบริษัทเจาของผลิตภัณฑ บริษัทยอยจึงไดมีการสง
พนักงาน ใหไดรับการอบรมและทดสอบเพ่ือใหไดเอกสารรับรองอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป ทั้งภายในและ
ตางประเทศ  
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นอกจากหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสินคาที่บริษัทยอยเปนตัวแทนแลว บริษัท
ยอยยังไดกําหนดแผนพัฒนาทักษะการทํางาน (Soft Skills Training Roadmap) สําหรับพนักงานทุกคน
อยางชัดเจน ตามที่ไดเปดเผยไวในรายงาน 56-1 ประจําป 2561 

นอกจากนี้ หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลไดจัดทําแผนพัฒนาตําแหนงงานและความรับผิดชอบ เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจางงานของพนักงานชั่วคราวเปนพนักงานประจํา ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีและ
ม่ันคง  และยังชวยลดปญหาการขาดทรัพยากรบุคคลในการใหบริการของบริษัทไดอีกดวย 

• การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรูดานความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม 
กลุมบริษัทพรีเมียรไดพัฒนาโครงการ InnoLeader ซึ่งเปนหลักสูตรเพื่อการพัฒนาผูนําดานนวัตกรรม 
รวมกับสถาบัน The Institute for Knowledge and Innovation South-
East Asia Bangkok University (IKI – SEA) สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการดานนวัตกรรม อีกทั้งเปนผูใหคําปรึกษาแกองคกร
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

พนักงานจากบริษัทยอยจํานวน 6 คนไดเขารวมโครงการดังกลาว
ก ับพนักงานในกลุ มบร ิษ ัทพร ี เม ียร อ ีก 19 คน เพ ื ่อเร ียนรู
กระบวนการสรางนวัตกรรมผานการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีการ
พัฒนา 5 โมเดลธุรกิจตนแบบใหพนักงานฝกฝนและเรียนรูการวางกล
ยุทธและพัฒนาธุรกิจ โดยใชนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อน  ปลูกฝงการเปน
ผูมีความคิดสรางสรรค พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางโอกาสใหมๆ ใหกับองคกร 

หลังจากจบหลักสูตรแลว  พนักงานยังไดมีการสรุปองคความรูที่ไดจากหองเรียน และจัดเก็บองคความรู
ดังกลาวอยางเปนระบบ (Knowledge Management) ในรูปแบบสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) ชื่อ
วา “กระบวนการสรางนวัตกรรม” เพื่อใหพนักงานทุกคนสามารถเขาถึงได และไดรวมเรียนรูเรื ่อง
นวัตกรรมอยางทั่วถึง และเพื่อสรางการมีสวนรวมในวงกวาง และไดมีการตอยอดโปรแกรมการเรียนรู 

InnoLeader  ส ู  โปรแกรม InnoActivator เพื ่อขยายการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน โดยมีพนักงานจากบริษัทยอย 6 คนรวมกับ
พนักงานในกลุมบริษัทพรีเมียรเขารวมโครงการทั้งสิ้นรวม 56 คน 
เพื่อตอยอดพัฒนา 5 โมเดลธุรกิจขางตน โดยลงลึกถึงการพัฒนา
แผนกลยุทธ รวมถึงเรียนรูการใชเครื่องมือที่หลากหลาย เพิ่มทักษะ
การคิดวิเคราะห วางแผนใหกับพนักงาน และเกิดประโยชนตอการ
ทํางานในอนาคต  

ผลลัพธสําคัญที่องคกรไดรับคือ เกิดการเชื่อมตอ ผสานความรู
ความรวมมือ จากพนักงานทุกสายธุรกิจ ซึ ่งมีความเชี ่ยวชาญที่
แตกตางกัน นํากลับไปประยุกตใชในการทํางาน เปนการสราง
ประโยชนรวมกันใหกับทุกฝาย    
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• การปลูกจิตสํานึก และสงเสริมการลงมือทําในหมูพนักงาน 
กลุมบริษัทพรีเมียรเชื่อวาการสรางความสําเร็จรวมกันอยางยั่งยืนตองมีการพัฒนา
ระบบนิเวศทางสังคมควบคูกัน กลุมบริษัทพรีเมียรจึงใหความสําคัญตอการปลูกฝง
จิตสํานึกพนักงาน ใหเปนพลเมืองที่มีสวนรวมเพื่อสวนรวม (Active Citizen)  มีความ
รับผิดชอบ ไมเพิกเฉยตอปญหาสังคมรอบตัว และผลักดันการลงมือสรางการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมตามความสนใจและความสามารถของตน รวมถึงขยายผลการ
พัฒนาสังคมนี้กับคูคา ลูกคาและเพื่อสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและควบคู
กับการพัฒนาสังคมในระยะยาว  

o Premier Talk Series งานสัมมนาเพื่อสงเสริมนวัตกรรมในองคกร  
เพื่อเปนการสงเสริมนวัตกรรมในองคกรอยางตอเนื ่อง กลุมบริษัทพรีเมียรจึงมุงเนนพัฒนา
พนักงานใหมีองคความรูและทักษะที่จําเปนตอการสรางสรรคแนวคิดที่สรางความยั่งยืนตอธุรกิจ
และสังคม หน่ึงในกิจกรรมการสรางเสริมความรูคือการจัดงานสัมมนา Premier Talk Series โดยได
เรียนเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาแบงปนความรู แงคิด เปดโลกทัศนดาน
นวัตกรรมระดับสากลใหกับพนักงาน รวมถึงคูคาของกลุมบริษัทพรีเมียร 

ในป 2561 งานสัมมนา Premier Talk Series จัดข้ึนทั้งหมด 3 ครั้ง โดย
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากลมารวมแลกเปลี่ยน
แนวคิด กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมจากมุมมองความเชี่ยวชาญ
ตางๆ ดังน้ี 

   
“นวัตกรรมในยุค Grey & Green 

Economy” 
โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย 

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย 

ไดใหแนวทางการรับมอืกับการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยทีีก่ําลัง

เปล่ียนโลก การปรบัตวัขององคกรกับ
สังคมผูสูงอายแุละเด็กรุนใหมทีม่ี

พฤติกรรมและวถิีชวีิตที่เปล่ียนแปลงไป 
และสุดทายคอืการดาํเนนิธุรกิจที่

คํานงึถึงส่ิงแวดลอมและความยัง่ยนื 

The Executive’s Guide to 
Innovation Brief” 

โดย Dr. Detlef Reis 
ผูเชี ่ยวชาญและที่ปรึกษาดาน

นวัตกรรม 
ไดมารวมแลกเปล่ียนใหความรูและจัด
กิจกรรมเวิรคชอปเรียนรูเครื่องมือ
กระตุนความคิดสราง-สรรครวมถึง

วิธกีารปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร
ไปสูองคกรนวตักรรม 

 

Creative Thinking and 
Innovation 

โดยรศ. ดร. วรากรณ สามโกเศศ 
นักเศรษฐศาสตร 

 
ที่มากระตุนความคดิสรางสรรคใหกับ
ชาวพรีเมยีร ถงึการสรางคุณคาใหกับ

ธุรกิจจากการหาโอกาสทีอ่งคกร
สามารถพัฒนาสินคาหรอืบรกิารที่

ความแตกตางและมเีอกลักษณเพื่อให
สามารถดาํเนนิธุรกิจไดอยางยัง่ยนื 
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ดวยตระหนักวาการเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเกิดขึ้นได ตองเริ่มจากจิตสํานึกที่ดีของพนักงาน เพราะ
พนักงานคือกลไกสําคัญที ่จะผลักดันใหเกิดการเปลี ่ยนแปลง โดยเริ ่มจากระดับบุคคลสู การ
เปลี่ยนแปลงในระดับธุรกิจ และระดับสังคม 

กลุมบริษัทพรีเมียรโดยประธานกรรมการผูจัดการใหญ จึงไดจัดตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนของพนักงานจากทุกสายธุรกิจในกลุมบริษัท โดยไมกําหนดเพศ และวัย 
แตไดกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกคณะทํางาน ใหเปนผูที่มีความเขาใจและสนใจในประเด็นตาง ๆ 
ของคุณคาหลักองคกร สามารถเชื่อมโยงและตอยอดไปสูการวางแผนกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางการ
มีสวนรวมในวงกวาง ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยคณะทํางานนี้มีพันธกิจในกาสรางการมี
สวนรวม ปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงาน อันเกี่ยวเนื่องกับปจจัยสูความยั่งยืน 4 ดาน อันไดแก 
สิ่งแวดลอม สังคม ธรรมาภิบาล และความอยูดีมีสุขของพนักงาน ภายใตชื่อ “คณะทํางานคุณคา
หลัก”  

ทั้งนี้ หัวหนาคณะทํางานหลักจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานและแผนงานเพื่อการพัฒนาตอ
ประธานกรรมการผูจัดการใหญเปนรายไตรมาส ในการประชุมผูบริหารระดับสูง (CEO Meeting) 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและคําแนะนําในการนําไปปฏิบัติและขยายผลตอไป  
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 คณะทํางานดานสิ ่งแวดลอม (E : Environment) มีพันธกิจในการปลูก
จิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดลอม สงเสริมการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน ประหยัด
พลังงาน รวมถึงการคิดวิธีการทํางานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จนถึงการ
นําพาองคกรสูการเปนองคกรสีเขียวตอไปในอนาคต 

โครงการของคณะทํางานดานดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในป 2561 ไดแก 
กิจกรรมแนะนําโครงการ    ปาครอบครัว “บานมะกะโท” วันดินโลกรวมเพาะ
กลาไม โครงการปาครอบครัว “บานมะกะโท” การประชุมหารือถึงแนวทาง
ปองกันปญหาดานการจราจรและความปลอดภัยอันเกิดจากการกอสรางโครงการรถไฟฟา
สายสีเหลือง (ลาดพราว – สําโรง) 

 คณะทํางานดานสังคม (S : Society) มีพันธกิจในการปลูกจิตสํานึกดานสังคมใหแก
พนักงาน โดยอาศัยการตอยอดจากงานทางสังคมของกลุมบริษัท โดยในปที่ผานมา
ไดจับประเด็นเรื่องการศึกษาของเด็กดอยโอกาส จัดการรณรงคสรางการมีสวนรวม
ของพนักงานไมวาจะเปนการสนับสนุนเงินบริจาคหรือการเปนอาสาสมัครทํางาน
ใหกับมูลนิธิยุวพัฒน เปนการเปดมุมมองทางเลือกใหมๆในการสนับสนุนงานทาง
สังคมใหกับพนักงาน 

โครงการของคณะทํางานดานดานสังคมที่เกิดขึ้นในป 2561 ไดแก กิจกรรม Appreciation 
Week สัปดาหแหงการขอบคุณ สรางความรวมมือเพ่ือลดความเหลื่อมลํ้ารวมกับโครงการรอย
พลังการศึกษาและมูลนิธิยุวพัฒน  

 คณะทํางานดานธรรมาภิบาล (G: Governance) มีพันธกิจในการสงเสริม 
ปลูกฝงเรื่องความโปรงใสและธรรมาภิบาลในองคกร  กําหนดกระบวนการ
สื่อสารและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใหพนักงานไดรับทราบและยึดถือปฏิบัติ 
รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

โครงการของคณะทํางานดานธรรมาภิบาล ที่เกิดข้ึนในป 2561 ไดแก เวิรคช
อปสรางการมีสวนรวมลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมดวยการเสริมสรางธรร
มาภิบาล การขยายแนวรวมของภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจที่โปรงใส 

 คณะทํางานดานอยูดีมีสุข (W : Wellbeing) มีพันธกิจในการสงเสริมสุขภาวะของ
พนักงาน กระตุนใหพนักงานเลือกวิถีการใชชีวิตอยางมีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดี 
หางไกลโรคภัย อาทิ การรณรงคการออกกําลังกาย การสงเสริมใหเลือกรับประทาน
อาหารที่ดีมีประโยชน การจัดหาขาวกลองและสลัดใหพนักงานรับประทาน นอกจากน้ี
ความอยูดีมีสุขยังหมายรวมถึงความปลอดภัยในที่ทํางาน การรณรงคเพื่อลด
อุบัติเหตุ เปนตน  

โครงการของคณะทํางานดานอยูดีมีสุข ที่เกิดขึ้นในป 2561 ไดแก โครงการวันสุขภาพกับมุม
สุขภาพ โครงการชีวิตออกแบบไดดวยการวางแผนดานการเงิน รูรอบดาน เรื่องประกันภัย 
โครงการวางแผนทางการเงินกอนเกษียณอายุ 
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o การสรางพลเมืองผูมีสวนรวมเพื่อสวนรวม (Active Citizen) 
 งาน Good Society Expo : ทําดีหวังผล เริ่มตนที่เรา เปนหน่ึงในกิจกรรม

ของสายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมกลุมบริษัทพรีเมียร ที่จัดข้ึน
เปนประจําทุกป มีวัตถุประสงคเพื่อตองการยกระดับงานพัฒนาสงัคม
ที่มุงเนนการมีสวนรวมเพื่อสวนรวม (Collaboration) เชื่อมตอการ
ทํางานทั ้งภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและภาครัฐ และเชิญชวน
ประชาชนทั่วไป และพนักงานไดมีสวนรวมแกปญหาสังคมในประเด็น
ตางๆ ตามความสนใจและความถนัด 

ในป 2561  งาน Good Society Expo จัดขึ้นที่ศูนยการคาเซ็นทรัล
เวิลด จากความรวมมือระหวางองคกรภาคสวนตางๆ รวม 142 องคกร นอกจากนี้ กลุม

บร ิษ ัทพร ี เม ียรย ัง ได ม ีการเช ิญชวน พ ันธม ิตรทางธ ุรก ิจ  และ เยาวชนจาก
สถาบันการศึกษาตาง ๆ มารวมกิจกรรมทัวรภาคสนาม เพื่อเรียนรูและทําความรูจัก
โครงการเพื่อสังคมในประเด็นที่ตรงกับความสนใจ และมุงหวังใหเกิดการเชื่อมตอการ
ทํางานรวมกันในอนาคต 

 นอกจากน้ีกลุมบริษัทพรีเมียรยังเปดโอกาสใหพนักงานไดมีสวนรวมเปนอาสาสมคัร
ทํางานตามความถนัด เชน การอํานวยความสะดวกใหประชาชนที ่มารวมงาน  การแนะนํา
โครงการทางสังคมกับองคกรทางธุรกิจที่มารวมงาน เปนตน  

 รวมเปนสวนหนึ่งในงานสัมมนาวันตอตานคอรรัปชัน ภายใตแนวคิด "คนไทย ตื่นรู สู โกง" ใน
ฐานะที่กลุมบริษัทพรีเมียรเปนหน่ึงในองคกรที่ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action against 
Corruption: CAC) บริษัทฯ มุงเนนการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานธรรมาภิบาลอันดี มีความ
รับผิดชอบและความโปรงใส รวมถึงตองเปนการสรางคุณคาสูธุรกิจ พนักงาน และสังคมไป
พรอมๆ กัน ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทฯ ไดรวมเปนสวนหนึ่งในงาน
สัมมนาวันตอตานคอรรัปชัน ภายใตแนวคิด "คนไทย ตื ่นรู  สู โกง" ณ 
อาคารภิรัช ฮอลล อาคารไบเทคเฟส 2 ไบเทคบางนา   เพื่อกระตุนให
ประชาชนรวมเปนหูเปนตา ไมน่ิงเฉย เปนคนต่ืนรู รวมติดตามคดีคอรรัป

ชันที่เกิดขึ้นใหมีการดําเนินการตามมาตรการของ
รัฐบาล การจัดกิจกรรมยกยองบุคคลตัวอยางที่
ล ุกขึ ้นมาตอสู ก ับปญหาคอรร ัปช ันเพื ่อเปน
แนวทางสรางแนวรวมการตอตานคอรรัปชันกับ
ประชาชนในวงกวาง 
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o โครงการกองทุนไมนิ่งดูดาย 
กลุมบริษัทพรีเมียรไดจัดตั้ง “โครงการกองทุนไมนิ่งดูดาย” เพื่อสนับสนุนใหพนักงานไดนําคุณคา
หลักขององคกรไปปฏิบัติ และนําเสนอโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานเอง เพ่ือ
ปลูกฝงจิตสํานึกในการไมนิ่งเฉยกับปญหารอบตัว โดยกลุมบริษัทฯ ใหการสนับสนุนโครงการใน
รูปแบบของเงินทุน คําแนะนํา การเชื่อมตอแหลงความรูเพื่อใหพนักงานไดใชความคิดสรางสรรคลง
มือพัฒนาโครงการผานการผสานความรูความรวมมือ อันจะนํามาซึ่งความสําเร็จรวมกันอยาง
ยั่งยืน 

 

22



 

 
 
 

สังคมยั่งยืน 
สนับสนุนการศกึษา 
กลุมบริษัทพรีเมียร ใหความสําคัญของการศึกษาของเยาวชนไทยเปนอยางมาก เนื่องจากการศึกษาเปน
ปจจัยหลักในการพัฒนาคนใหเปนพลเมืองคุณภาพไดในระยะยาว ดังจะเห็นไดจากการใหการสนับสนุนใน
รูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนปจจัยดานทุน ความรู อาสาสมัคร การสรางกลไกขับเคลื่อนรวมกับภาคี เปนตน 
บริษัทในกลุมบริษัทพรีเมียรจึงยึดเปนแนวปฎิบัติรวมกันในการใหการสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ  

o กองทุน DCS Club 
เปนกองทุนที่เกิดจากระดมทุนจากการรวมกิจกรรมตาง ๆ ของพนักงาน 
มอบหมายใหมูลนิธิยุวพัฒนเปนผูบริหารจัดการกองทุน ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคหลักของมูลนิธิฯ และในป พ.ศ. 2561 กองทุน DCS Club 
สามารถระดมทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาเปนจํานวนเงิน 243,540.00บาท 
แปลงเปนทุนการศึกษาทุนละ 7,000บาท ได 34 ทุน  

o สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนงานพัฒนาการศึกษา 
จากผลการดําเนินกิจการประจําป บริษัทและบริษัทยอย ไดรวมแบงผล
กําไรรอยละ 5 ใหเปนทุนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาใหกับ
เยาวชนไทยขาดโอกาสทั่วประเทศเปนประจําทุกป อาทิ ทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมตน-มัธยมปลาย และ ปวช. ทุนสนับสนุนการ
จัดหาอุปกรณที่จําเปนตอการพัฒนาการศึกษารวมกับภาคี ทุนสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ
โครงการรอยพลังการศึกษา มูลนิธิเพ่ือคนไทย เปนตน 

o สนับสนุนพื้นที่ใหกับรานปนกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน 
• พ้ืนที่จัดเก็บและกระจายสินคาชั่วคราวของ “รานปนกัน”  

บริษัทฯ ไดสนับสนุนพื้นที่ขนาด 832 ตารางเมตร ที่ยังไมมีผูเชาใช ใหกับรานปนกันในการ
จัดเก็บและกระจายสินคาไปยังรานปนกันสาขาตางๆ ทั่วกรุงเทพเปนการชั่วคราว 

ระหวางการจัดหาพื้นที่ที ่เหมาะสมสําหรับการจัดเก็บสินคาและการจัดศูนย
กระจายสินคาของรานปนกัน ซึ่งรานปนกัน ไดจัดหาพื้นที่ดังกลาวไดแลว

เสร็จในเดือนพ ฤษภาคม 2561  

• พื้นที่เพื ่อการจําหนายสินคาขนาดใหญของ 
“รานปนกัน” 
บริษัทฯ สนับสนันพื้นที่บริเวณโถงล็อบบี้ เพื่อการ

จําหนายสินคาขนาดใหญของรานปนกันในโครงการ 
“ปนของใหญ” ในวันหยุดของชวงสิ้นป 2561  
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ส่งเสริมการสร้างรายได้ของผู้พกิาร  
o สนับสนุนพื้นที่ติดตั้ง “ตู้ชื่นใจ” 
 บริษัทฯ สนับสนุนพื้นที่บริเวณโถงล็อบบี้และค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง 

“ต ู ้ช ื ่นใจ” เซึ ่งเป็นโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนพิการรุนแรงกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสให้มีรายได้เพ่ือ
การพึ่งพาตนเอง ผ่านการขายสินค้าผ่านตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 
และนําเงินรายได้ที่ได้จากการจําหน่ายดังกล่าวในอัตราร้อยละ 5 บาท 
ไปสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือคนพิการรุนแรงของมูลนิธินวัตกรรม
ทางสังคม และรายได้การจําหน่ายสินค้าในตู้  ช่วยสร้างรายได้ให้กับ
ผู้พิการรุนแรง โดยมอบให้เดือนละ 9,125 บาท ตลอด 12 เดือนของ
ปี 2561 รวมเป็นเงินทั้งปี 109,500 บาท 

 
 

 

o การจ้างงานคนพิการ 
ในปี 2561 บริษัทย่อยมีการจ้างงานผู้พิการให้ปฏิบัติหน้าทีให้กับบริษัทย่อยจํานวน 4 คน และผ่าน
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมตามมาตรา 35 อีก 1 คน รวมเป็น 5 คน  ทั้งน้ี บริษัทย่อยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเก่ียวกับการจัดวางระบบเครือข่ายให้พนักงานผู้พิการสามารถทํางานได้จากที่บ้าน 

o การจัดการพื้นที่อํานวยความสะดวกแก่คนพิการ 
บริษัทและบริษัทย่อย มีการดูแลสถานที่ทํางานและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงอุปกรณ์ให้มีความ
สะดวกและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงการเข้าถึงเครื่องมือเคร่ืองใช้ของผู้พิการเป็น
สําคัญ ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสารที่ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อ การปรับปรุงทาง
ลาดข้ึน-ลงอาคารให้มีความกว้าง ยาว และความลาดเอียงให้เป็นไปตามมาตรฐาน การกําหนดที่จอด
รถสําหรับผู้พิการ และการปรับปรุงห้องน้ําสําหรับผู้พิการ เป็นต้น  
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การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตาม “ขอพึงปฏิบัติตอสังคมสวนรวม” ที่
ไดกําหนดไวในจรรยาบรรณธุรกิจในการสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชน
ตอสังคมและชุมชน รวมทั้งการกําหนด “นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและ
สังคม” ไวเปนแนวปฏิบัติรวมกันอยางชัดเจน 

บริษัทและบริษัทยอยเลือกใชผลิตภัณฑในการดําเนินธุรกิจที่ใชทรัพยากร
อยางมีประส ิทธ ิภาพ เพื ่อให  เก ิดการมีส วนร วมในการดูแลร ักษา
สิ่งแวดลอมรวมกันของพนักงาน องคกร และลูกคาที่ใชบริการ 

• เมื่อเดือนธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการเปลี่ยนระบบปรับอากาศของอาคาร จากระบบปรับ
อากาศแบบแยกสวนระบายความรอนดวยนํ้า (Cooling Tower) จํานวน 37 เครื ่อง  เปนระบบปรับ
อากาศแบบแยกสวน ระบายความรอนดวยอากาศ ที่มีระบบ VRV ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ทําใหประหยัด
พลังงานไดมากขึ้นถึง  สงผลใหมีการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 11.7 % และจะชวยลดปริมาณการใชนํ้า
เพื่อระบายความรอนไดถึง 6,890 หนวยตอป นอกจากนี้ ระบบทําความเย็นน้ี ใชสารทําความเย็น R410
ที่ไมมีสวนประกอบของสารที่ทําลายชั้นโอโซน การดําเนินงานดังกลาว คาดวาจะแลวเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2562

• “กรีนดาตาเซ็นเตอร” ของบริษัทยอย เลือกใชวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่คํานึงถึงการใชพลังงานอยาง
คุมคามาใหบริการ มีกระบวนการวัดคาการใชพลังงานอยางสมําเสมอเปนประจําทุกเดือน ซึ่งตลอดมา
สามารถวัดคาการใชพลังงาน หรือ PUE ตํ่ากวา 1.7 ซึ ่งถือวาเปนการใชพลังงานมีประสิทธิภาพ
สามารถประหยัดพลังงานไดกวา 30% เมื่อเทียบกับระบบที่ใชอยูทั่วไป ชวยใหองคกรธุรกิจสามารถลด
ตนทุนทางธุรกิจไดในระยะยาว

• บริษัทยอยไดมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการดาตาเซ็นเตอรประหยัดพลังงาน หรือ “กรีน
ดาตาเซ็นเตอร” แกลูกคา คูคา สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจ
และการตระหนักถึงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะลูกคาที่มาใชบริการ จะถือวาไดเปน
สวนหน่ึงของสังคมในการรวมประหยัดพลังงาน

• บริษัทยอยไดนําเทคโนโลยีที่บริษัทยอยมีความเชี่ยวชาญ มาทดแทนการใชกระดาษและ
สําเนาประเภทตางๆ โดยการพัฒนาระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให
ครอบคลุมการทํางานที่มีการใชกระดาษและสําเนาประเภทตางๆ  อาทิ
เอกสารสนับสนุนการจัดซื้อ เอกสารเงินเดือนและภาษีของพนักงาน
ประกาศ และขาวสารของบริษัท เปนตน อยางไรก็ตาม แมวา
เทคโนโลยีจะสามารถชวยลดปริมาณการใชกระดาษ
แตการใชกระดาษยังมีความจําเปนในการ
ดําเนินธุรกิจ ในป 2561 บริษัทยอยได
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เปลี่ยนแปลงการใชกระดาษเพื่อการพิมพเอกสาร จากประเภทความหนา 80 grm เปน 70 grm ซึ่งมี
ราคาลดลงถึง 23% 

 ผลจากการลดการใชและเปลี่ยนแปลงประเภทกระดาษดังกลาว ทําใหบริษัทยอยลดคาใชจายในการใช
กระดาษไดถึง 44,500 บาท นอกจากนี้ บริษัทยอยยังสงเสริมการนําซองเอกสารและกระดาษเอกสารที่
ไมมีขอมูลความลับมาใชซ้ําสําหรับการสื่อสารภายในองคกรอีกดวย 

• ตั้งแตป พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ไดกําหนดใหการจัดทํารายงานประจําปและรายงานการพัฒนาความยั่งยืน 
อยูในรูปแบบของสื่อดิจิทัล เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ หมึกพิมพ และการปลอยคารบอนไดออกไซด 
และไดตอยอดไปสูการเผยแพรขอมูลดังกลาวใหกับผูถือหุนในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนประจําป 2561 
โดยการอางอิงขอมูลไปยังเว็บไซตของบริษัทฯ 

• ผลจากการดําเนินการตามแผนรณรงคลดการใชพลังงานและทรัพยากรตางๆ ของคณะทํางานดาน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของกลุมบริษัทพรีเมียร พบวา แผนงานดังกลาวสามารถลดปริมาณการ
ใชไฟฟาและน้ําไดตามที่แสดงในตารางดานลางน้ี 

การใชพลังงานและทรัพยากร 2560 2561 หนวยที่ลดลง  

การใชไฟฟา (จากบิลการไฟฟา) 1,485.00 เมกะวัตต 1,455.00 เมกะวัตต 30.00 เมกะวตัต 

ปริมาณการใชไฟตอตรม.  
(รวม 12,396 ตรม.) 

0.120 เมกะวตัต 0.117 เมกะวตัต 0.0024 เมกะวตัต 

ปริมาณการใชไฟตอคน (384 คน) 3.867 เมกะวตัต 3.789 เมกะวตัต 0.0781เมกะวตัต 

ปริมาณการใชนํ้าประปา 1,429 ลูกบาศกเมตร 1,323 ลูกบาศกเมตร 106 ลูกบาศกเมตร 
 

• แผนการดําเนินงานในป 2562 เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาจากระบบปรับอากาศ บริษัทฯ จะติดตั้งระบบ
สเปรยละอองนํ้าบนชั้นดาดฟาเพื่อลดอุณหภูมิโดยรอบอาคารเพื่อใหการทํางานของระบบปรับอากาศมี
อัตราการทํางานนอยลงซึ่งคาดวาจะสงผลใหการใชไฟฟาลดลงดวยเชนกัน การติดตั้งระบบสเปรย
ละอองน้ําน้ี ยังชวยสงผลใหระดับของฝุนในบริเวณรอบอาคารลดลง ทําใหอากาศสะอาดมากยิ่งข้ึน  
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ผลการดาํเนินงาน เศรษกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ดานเศรษฐกิจ (งบการเงินรวม) หนวย 2559 2560 2561 

สินทรัพยรวม ลานบาท 1,730 2,075 1,883 

รายไดรวม ลานบาท 2,685 3,155 2,718 

กําไรข้ันตน ลานบาท 737 778 767 

กําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได และคาเส่ือมราคา (EBITDA) ลานบาท 250 286 247 

กําไรสุทธิ ลานบาท 164 193 158 

ผลตอบแทนรวมของผูบริหารและพนักงาน (เชน เงินเดือน คา
ลวงเวลา เงินโบนัส เงินชวยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และ
เงินสบทบกองทุน สํารองเล้ียงชีพ เปนตน) 

ลานบาท 526 524 533 

นทุนทางการเงิน ลานบาท 9 13 6 

ภาษีท่ีจายใหแกรัฐบาลและหนวยงานราชการทองถิ่น อาทิ 
ภาษีเงินได นิติบุคคล ภาษีบํารุงทองถิ่น ภาษีโรงเรือน และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ลานบาท 41 50 43 

สิทธิประโยชนทางภาษีและอ่ืนๆ จากการสงเสริมการลงทุนและ
การวิจัย และพัฒนา 

ลานบาท 2 2 2 

        

ดานเศรษฐกิจ (งบการเงินเฉพาะบริษัท)                                           หนวย 2559 2560 2561 

สินทรัพยรวม ลานบาท 647 613 628 

รายไดรวม ลานบาท 130 201 247 

กําไรสุทธิ ลานบาท 191 146 191 

ผลตอบแทนรวมของผูบริหารและพนักงาน (เชน เงินเดือน คา
ลวงเวลา เงินโบนัส เงินชวยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และ
เงินสบทบกองทุน สํารองเล้ียงชีพ เปนตน) 

ลานบาท 1 1 2 

เงินปนผลแกผูถือหุน ลานบาท 284 142 185 

ตนทุนทางการเงิน ลานบาท 8 7 5 

ภาษีท่ีจายใหแกรัฐบาลและหนวยงานราชการทองถิ่น อาทิ 
ภาษีเงินได นิติบุคคล ภาษีบํารุงทองถิ่น ภาษีโรงเรือน และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ลานบาท 3 3 4 

สิทธิประโยชนทางภาษีและอ่ืนๆ จากการสงเสริมการลงทุนและ
การวิจัย และพัฒนา 

ลานบาท 0 0 0 

คาใชจายลงทุนพัฒนาและสนับสนุนสังคมและชุมชน ลานบาท 0 10 7 
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ดานสังคม (พนักงาน)                                                  หนวย 2559 2560 2561 

จํานวนพนักงานท้ังหมด คน 474 470 453 
จํานวนพนักงานแยกตามระดับพนักงาน         

•  ผูบริหารระดับสูง คน 16 13 15 
•  ระดับจัดการ คน 78 87 85 
•  ระดับปฏิบัติการ คน 380 370 353 

จํานวนพนักงานแยกตามเพศ         
•  ชาย คน 293 284 275 
•  หญิง คน 181 186 178 

จํานวนพนักงานแยกตามอายุ         
•  นอยกวา 30 ป คน 161 144 126 
•  30-50 ป คน 286 295 293 
•  มากกวา 50 ป คน 27 31 34 

สัดสวนคาจางพนักงานหญิงตอพนักงานชาย         
•  ผูบริหารระดับสูง รอยละ 1 : 1.28 1 : 1.40 1 : 1.32 
•  ผูบริหารระดับกลาง/หัวหนางาน รอยละ 1 : 0.87 1 : 0.93 1 : 0.91 
•  พนักงานปฏิบัติการ รอยละ 1 : 0.93 1 : 0.94 1 : 0.99 

จํานวนพนักงานใหมทั้งหมด คน       
•  นอยกวา 30 ป คน 43 37 31 
•  30-50 ป คน 11 15 9 
•  มากกวา 50 ป คน 2 0 0 

พนักงานที่ออกจากองคกร คน       
•  นอยกวา 30 ป คน 18 31 30 
•  30-50 ป คน 15 21 21 
•  มากกวา 50 ป คน 0 4 7 
พนักงานท่ีใชสิทธิลาคลอดบุตร คน 5 7 3 
พนักงานท่ีกลับมาทํางานหลังจากใชสิทธิลาคลอดบุตร คน 5 7 3 

สัดสวนการลาหยุดของพนักงาน         
•  ลาปวย วัน/คน 2.03 2.31 2.55 
•  ลาหยุดจากการทํางาน วัน/คน 0 0 0 

จํานวนการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานทั้งหมด         
•  อุบัติเหตุไมถึงข้ันหยุดงาน ราย 0 0 0 
•  อุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน ราย 0 0 0 

จํานวนช่ัวโมงการฝกอบรมพนักงานท้ังหมด ช่ัวโมง 9,968 11,350 8,828 
จํานวนชวโมงเฉล่ียของพนักงานท้ังหมด   21 24 19 

•  จํานวนชวโมงเฉล่ียของผูบริหารระดับสูง ช่ัวโมง/คน/ป 432 523 648 
•  จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียของผูบริหารระดับกลาง/หัวหนางาน ช่ัวโมง/คน/ป 27 40 43 
•  จํานวนช่ัวโมงเฉล่ียพนักงานปฏิบัติการ ช่ัวโมง/คน/ป 1,705 3,026 1,787 

จํานวนขอรองเรียนดานทรัพยากรบุคคล กรณี 22 35 21 
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ผลการดําเนินงานดานสังคม ผาน โครงการทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนที่กําลังเตรียมตัวเขาสูมหาวิทยาลัย และเพื่อเปดโอกาสความเทาเทียมทาง
การศึกษาในทุกภาคสวนของประเทศ ทางโครงการไดจัดหาติวเตอรชื่อดังระดับประเทศทุกกลุมวิชามาติวสด ๆ 
และแนะแนวขอสอบใหกับนักเรียน พรอมถายทอดสัญญาณบรอดแบนดไปยังโรงเรียนตางๆ ทุกจังหวัด ทั่ว
ประเทศ หลังจากติวสดนักเรียนที่ลงทะเบียนเขารวมโครงการ ยังสามารถรับชมการติวยอนหลังไดผานทาง
เว็บไซต http://www.sahapatadmission.com  และ https://www.facebook.com/SahapatAdmission 

ดานสังคม (ชุมชน)                                                  หนวย 2559 2560 2561 

โครงการทบทวนความรูสู มหาวิทยาลัย         

วันท่ีจัดโครงการ   3-9 ตุลาคม 2-7 ตุลาคม 1-6 ตุลาคม 

เปาหมายการเขาถึงขอมูลของโรงเรียน โรงเรียน 700 1,000 1,000 

การเขาถึงขอมูลของโรงเรียนท่ีเกิดข้ึนจริง โรงเรียน 679 454 912 

การเรียกดูยอนหลังรายบุคคล คน 10,321 4,871 9,193 

*โครงการทบทวนความรูสูมหาวิทยาลัย จัดโดย บมจ  สหพัฒนพบิูลย โดยมี บริษัท ดาตาโปร คอมพิวเตอรซิสเต็มส จํากัด 
เปนผูจัดําระบบบการถายทอดสัญญาณผานเครือขายความเร็วสูง พรอมระบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อการเรียกดูยอนหลัง 

 

ดานสิ่งแวดลอม หนวย 2559 2560 2561 

ปริมาณการใชไฟ เมกะวัตต 1,520.20 1,485.00 1,455.00 

ปริมาณการใชไฟตอพ้ืนท่ี เมกะวัตต/ตรม. 0.123 0.12 0.117 

ปริมาณการใชไฟตอคน เมกะวัตต/คน 3.959 3.867 3.789 

ปริมาณการใชน้ําประปา ลูกบาศกเมตร 16,635 17,531 15,373 
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การดำเนินงาน
ของ

สายงานพัฒนาความยั่งยืนทางสังคม
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การดาํเนินงานของสายงานพฒันาความยั่งยนืทางสังคม 
การพัฒนาสังคมภายนอกองคกรถือเปนการ
ดําเนินงานที่สําคัญไมนอยไปกวาการดําเนิน
ธ ุรก ิจ  เน ื ่ องจากป ญหาทางส ังคมและ
สิ ่งแวดลอมของประเทศไทย ถือเปนสาเหตุ

หลักที่ทําใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจเปนไปได
อยางลาชาหรือไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สายธุรกิจใน
ภายใต กลุมบร ิษ ัทพร ี เม ียร จ ึงได ม ีการสน ับสน ุนและ
ดําเนินงานรวมกับสายงานพัฒนาความยั่งยืนทางสังคมมา

อยางตอเนื ่อง เพื่อแกไขปญหาทางสังคมในบริบทตางๆ พรอมทั้ง
รวมกันยกระดับใหผูมีสวนไดเสียในสังคมภายนอกองคกร สามารถเติบโต
ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน ผานการดําเนินงานรวมกัน

ภาคีจํานวนมาก โดยครอบคลุมถึงปญหาตางๆ ดังน้ี 

• ปญหาความเหลื่อมลํ้า ทั้งในดานการศึกษา ดานการสงเสริมใหเกิดการจางงานผู
พิการ ไปจนถึงการสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ผานการ

สนับสนุนและดําเนินงานรวมกับภาคีที่มีความรูความเชี่ยวชาญในแตละประเด็น เพ่ือใหสามารถลด
ปญหาความเหลื่อมลํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• ปญหาเด็กขาดโภชนาการ เพ่ือสงเสริมใหเด็กที่อยูในโรงเรียนที่หางไกลไดมีโอกาสรับประทานอาหาร
ที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ

• ปญหาที่เก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชัน่ ที่เปนปญหาที่สําคัญอีกปญหาหน่ึงของประเทศไทย โดย
มุงเนนการดําเนินงานรวมกับภาคี เพ่ือพัฒนาแผนงานและดําเนินงานทั้งในเชิงแกไขและในเชิง
ปองกัน

• ปญหาดานสิ่งแวดลอม ผานการดําเนินงานรวมกับภาคีในหลากหลายภาคสวน เพ่ือใหสามารถแกไข
ปญหาดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่เปาหมายได ทั้งในเชิงการฟนฟูและเชิงอนุรักษ
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GRI Content 
Index
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GRI Content Index

GRI 

Indicator
Disclosure Requirements Report

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

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

G4-3 Name of the organization 5

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

G4-5 Location of the organization’s headquarters

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

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

G4-12 Description of the organization's supply chain Form 56-1 ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจForm

G4-13

Organizational Profile

Strategy and Analysis

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.

Form 56-1 การจัดการ

และการกํากับดูแลกิจการ

Significant changes during the reporting period regarding the organization’s size,

structure, ownership, or its supply chain

56-1 นโยบายและ

ภาพรวมการประกอบ
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GRI 

Indicator
Disclosure Requirements Report

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

addressed by the organization

Website : นโยบาย

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ

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

27

G4-16 Memberships of associations (such as industry associations) and national or

international advocacy organizations in which the organization

9, 13

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

และการกํากับดูแลกิจการ

G4-18 Details on report content and aspect boundaries

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

-

G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization

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

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

Form 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

12

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

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 42

G4-33 Policy and current practices with regard to seeking external assurance for the report 1, 3, 4, 8

7

4

4, 7

Stakeholder Engagement

Identified Material Aspects and Boundaries

Commitments to External Initiatives

Report Profile
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GRI 

Indicator
Disclosure Requirements Report

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

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

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)

3, 19

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

19

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

avoided and managed

19, Form 56-1 (ความ

รับผิดชอบของ

คณะกรรมการ)

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

(การสรรหาและการแต่งต้ัง

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)

Form 56-1

ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ, การกํากับ

ดูแลกิจการ

Governance
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GRI 

Indicator
Disclosure Requirements Report

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)

(ปัจจัยความเสี่ยง)

G4-47 Frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental and

social impacts, risks, and opportunities

G4-48 Highest committee or position that formally reviews and approves the organization’s 

sustainability report and ensures that all material Aspects are covered

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

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 
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

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

Form 56-1 (พนักงาน,

ค่าตอบแทน)

19

12

Not applicable
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GRI 

Indicator
Disclosure Requirements Report

G4-56 Description of the organization’s values, principles, standards and norms of behavior

such as codes of conduct and codes of ethics

1-4, 6, 8

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

12, Form 56-1

(มาตรการการแจ้งเบาะแส

และการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน)

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

12, Website : 

“ร้องเรียน/แจ้ง

เบาะแส”

G4-DMA Disclosure on Management  Approach การกํากับดูแลกิจการ

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

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 ความเสี่ยง

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)

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

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

G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at significant locations of operation
Not applicable

Ethics and Integrity

Disclosures on Management Approach

Aspect: Procurement Practices

Aspect: Indirect Economic Impacts

Aspect: Market Presence

Category: Economic

Aspect: Economic Performance

Not applicable

Not applicable
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GRI 

Indicator
Disclosure Requirements Report

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

G4-EN1 Materials use by weight or volume

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

G4-EN3 Energy consumption within the organization 25-26

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization -

G4-EN5 Energy intensity ratio for the organization -

G4-EN6 Reduction of energy consumption 26

G4-EN7 Reductions in energy requirements of products and services -

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

G4-EN8 Total water withdrawal by source 26

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

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

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

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

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

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

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Aspect: Emissions

Aspect: Biodiversity

Aspect: Water

Aspect: Energy

Category: Environmental

Aspect: Materials
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Indicator
Disclosure Requirements Report

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

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

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

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

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

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

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and investments by type Not applicable

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

-

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

G4-EN34 Number of grievances about environmental impacts filed, addressed, and resolved

through formal grievance mechanisms

-

Not applicable

Not applicable

Aspect: Transport

Aspect: Overall

Aspect: Compliance

Aspect: Products and Services

Aspect: Effluents and Waste

Aspect: Environmental Grievance Mechanisms

Aspect: Supplier Environmental Assessment
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Indicator
Disclosure Requirements Report

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

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 -

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are 

specified in collective agreements

12

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

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

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

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

category

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

-

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

-

Not applicable

Labor Practices and Decent Work

Aspect: Employment

Category: Social

Aspect: Diversity and Equal Opportunity

Aspect: Equal Remuneration for Women and Men

Aspect: Training and Education

Aspect: Occupational Health and Safety

Aspect: Labor / Management Relations

Form 56-1 (บุคลากร)
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Indicator
Disclosure Requirements Report

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

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

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

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

chain and actions taken

-

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

G4-LA16 Number of grievances about Labor practices filed, addressed, and resolved through

formal grievance mechanisms

Not applicable

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

-

G4-DMA Disclosure on Management  Approach Form 56-1

(การกําหนดนโยบายการ

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย-

พนักงาน)

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

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

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 measures taken to contribute to the effective abolition of child labor

Not applicable

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบริษัท

พรีเมียร์ (Website)

Human Rights

Aspect: Investment

Aspect: Non-Discrimination

Aspect: Labor Practices Grievance Mechanisms

Aspect: Supplier Assessment for Labor Practices

Aspect: Forced and Compulsory Labor

Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining

Aspect: Child Labor
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GRI 

Indicator
Disclosure Requirements Report

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

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

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and 

actions taken

Not applicable

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

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

reviews or impact assessments

-

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

-

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

-

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact

assessments, and development programs

G4-SO2 Operations with significant actual and potential negative impacts on local 

communities

Aspect: Assessment

Aspect: Indigenous Rights

Aspect: Security Practices

Society

Aspect: Local Communities

Aspect: Human Rights Grievance Mechanisms

Aspect: Supplier Human Rights Assessment

Not applicable
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Indicator
Disclosure Requirements Report

G4-DMA Disclosure on Management  Approach Website : นโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

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 9

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions taken -

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบริษัท

พรีเมียร์ (Website)

G4-SO6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary -

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 -

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

-

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

-

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

-

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

Aspect: Anti-Corruption

Aspect: Grievance Mechanisms for Impacts on Society

Aspect: Supplier Assessment for Impacts on Society

Aspect: Compliance

Aspect: Anti-Competitive Behavior

Aspect: Public Policy

Product Responsibility
Aspect: Customer Health and Safety
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Indicator
Disclosure Requirements Report

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

G4-DMA Disclosure on Management  Approach

G4-PR3 Type of product and service information required by the organization's procedures

for product and service information and labeling, and percentage of significant

product and service categories subject to such information requirements

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

G4-DMA Disclosure on Management  Approach นโยบายกลุ่มบริษัท

พรีเมียร์ (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

-

G4-DMA Disclosure on Management  Approach จรรยาบรรณกลุ่มบริษัท

พรีเมียร์ (Website)

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

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

-

Aspect: Compliance

Aspect: Customer Privacy

Aspect: Marketing Communications

Aspect: Product and Service Labeling

Not applicable

Not applicable
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