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คุณค่าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
THE PREMIER VALUE

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เราดำาเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะต้องประสบความสำาเร็จ บนความยั่งยืนร่วมกัน
ของสังคม องค์กรและพนักงาน เพราะสามสิ่งนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การดำาเนินธุรกิจ
ของเราจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้งสังคมของเรา ดังคำา
กล่าวที่ว่า “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา ที่จะเป็นกลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำา
ในการทำาธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จ ทั้งในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

Premier Group of Companies firmly believes in the balance between the sustainability of the society, organization, 
and employees, the three elements that are undeniably dependent on one another. All of which are necessary for 
the prosperity of us as a whole. We always put great emphasis on mutual benefits between our companies, clients, 
stakeholders, business partners, and employees. The most important part that cannot be omitted is the society. 
All the elements help contribute to our philosophy “Harmonious Alignment of Success”.
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)    1 

สารจากคณะกรรมการบริษัท
MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS

ด้วยวิสัยทัศน์ ของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อความสำาเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน  
ทั้งธรุกจิ พนกังานและสงัคม ที่บรษิทัได้ยดึมั่นมาตลอด 40 กว่าปีที่ได้ดำาเนนิธรุกจิมา และเพิ่มความมั่นคงและแขง็แรงมากขึ้น 
เมื่อผ่านกระบวนการและหลกัการดำาเนนิงาน ที่บรษิทัได้ให้ความสำาคญัต่องานและกจิกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
ด้านสงัคม (Social) ด้านบรรษทัภบิาล (Governance) และการดูแลพนกังาน ให้มคีณุภาพชวีติที่ด ี(Well Being) ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางการบริหาร และการส่งเสริม การดำาเนินงานของบริษัทที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้บริษัท 
พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) ได้รบัการคดัเลอืกจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้เป็นบรษิทัที่จดัอยู่ใน “กลุ่มหุ้น 
ยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment) เป็นปีที่ 2 และปี 2016 บริษัทได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards 
2016 เป็นปีแรก นอกจากนี้บรษิทัได้รบัคดัเลอืกให้ได้รบัรางวลั โรงงานต้นแบบการบรหิารจดัการนำา้อย่างมปีระสทิธภิาพ จาก
สถาบนันำ้าเพื่อความยั่งยนื สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมทรพัยากรนำา้บาดาล กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งรางวลัที่บรษิทัได้รบัดงักล่าวข้างต้นนี้ เป็นผลจากการที่ บรษิทัยดึมั่นแนวทาง และปรชัญาการดำาเนนิธรุกจิที่ว่า 
“ความสำาเรจ็ร่วมกนัอย่างยั่งยนื” (Harmonious Alignment of Success)

นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovation Company) ภายใต้แนวคิด  
“สร้างสรรค์คณุภาพชวีติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยนื” ด้วยแนวทางการดำาเนนิงาน ที่ให้ความสำาคญัต่อกระบวนการห่วงโซ่อปุทาน
ธรุกจิของบรษิทั (Premier Products : Value Chain) และการเป็นองค์กรสเีขยีว (Green Organization) ในอกี 5 ปีข้างหน้าตาม 
ที่ได้วางยทุธศาสตร์ไว้ โดยเพิ่มประสทิธภิาพในกระบวนการทำางานเพื่อลดความสญูเปล่า พฒันาผลติภณัฑ์ ด้วยการเพิ่มมลูค่า 
ในผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความพร้อม ต่อการรับมือกับ  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีเศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อม ของโลกธรุกจิในอนาคต

ผลการดำาเนนิงาน สำาหรบัปีสิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ของบรษิทัและบรษิทัย่อย มรีายได้รวม 1,563.15 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำานวน 48.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.23 และมีกำาไรสุทธิ 179.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
15.63 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 9.55

จากผลการดำาเนินงานในปี 2559 ของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ที่มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ที่กล่าว
ข้างต้น สะท้อนให้เห็นภาพรวมของธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำาคัญ ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ ต่อมวลมนุษยชาติ 
โดยรวม เพราะความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของโลกที่เกิดขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ล้วนมีผลต่อ
การดำารงชวีติของคนในสงัคมในทกุด้าน ดงันั้นธรุกจิด้านสิ่งแวดล้อม จงึเป็นหวัใจสำาคญัที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ด ี 
ที่ถูกต้อง และที่ควรจะเป็น ให้เกิดขึ้นต่อสังคมได้อย่างมีรูปแบบและมีความยั่งยืน พลังงานทดแทนเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จะ
สร้างความปลอดภยั ความมั่นคง ต่อประเทศชาตไิด้ ซึ่งประเทศในภูมภิาคอาเซยีน ได้บรรจใุห้เป็นเรื่องสำาคญัในลำาดบัต้นๆ  
ของการวางยทุธศาสตร์ ด้านเศรษฐกจิ และสงัคม ของประชาคมอาเซยีน ดงันั้น ธรุกจิด้านสิ่งแวดล้อม ยงัคงเป็นหวัใจสำาคญั
ในการดำาเนนิธรุกจิในภาพรวม และยงัคงเป็นธรุกจิที่ผูบ้รโิภคทกุภาคส่วนยงัให้ความสำาคญั ให้ความสนใจ ในการรบัรู ้สรรหา
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และให้ความสนใจในการลงทนุ เป็นลำาดบัแรกๆ เช่นเดมิอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นในการบริหารงาน และการดำาเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
ยึดหลักคุณธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และคณะกรรมการบริษัท  
ขอขอบคณุ ผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย ลูกค้า คู่ค้า พนัธมติรทางธรุกจิ ผู้ถอืหุ้น และพนกังานทกุท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมอืและให ้
การสนบัสนนุการดำาเนนิงานของบรษิทัด้วยดเีสมอมา

คณะกรรมการ
บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จ�ากดั (มหาชน)
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 ผลติ จำาหน่ายสนิค้าและบรกิารที่มคีณุภาพ
 สรรหาและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์นำ้า สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ทันสมัย และพลังงาน
สะอาดสู่ตลาดเพื่อคณุภาพชวีติ สงัคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี
 ขยายตลาดสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และประเทศที่มศีกัยภาพ
 ดำาเนนิธรุกจิในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกนัทั้งพนกังาน องค์กร และสงัคม
 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคดิร่วมสร้าง
 ดำาเนนิงานตามหลกัธรรมาภบิาล และยดึหลกัคณุธรรมจรรยาบรรณด้วยวถิแีบบไทยที่ดงีาม
 ดำาเนนิธรุกจิภายใต้นโยบาย การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชั่น

“ผู้นำ�ธุรกิจด้�นสิ่งแวดล้อม วัสดุก่อสร้�ง และพลังง�นสะอ�ด ยึดหลักธรรม�ภิบ�ล เพื่อคว�มยั่งยืนของ
ธุรกิจ พนักง�น และสังคม” 

วิสัยทัศน์

พันธกิจหลัก

คุณค่า กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Premier Core Value)
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ส�านักงานใหญ่
เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรงุเทพมหานคร 10250 โทร 0-2301-2100-1 โทรสาร 0-2398-1301
Website: www.premier-products.co.th 

โรงงาน
เลขที่ 454 หมู่ 9 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา  
ตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทร 037-204-398-399  
โทรสาร 037-204-400
Website: www.premier-products.co.th

ส�านักงาน สาขาภูเก็ต : 31/3 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกษตัรยี์ ตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอเมอืง 
จงัหวดัภูเกต็ 83200 โทรศพัท์ 076-238-461-2 โทรสาร 074 238-462 
ส�านักงาน สาขาหาดใหญ่ : เลขที่ 278/38 ถนนนพิทัธ์สงเคราะห์ 5 ตำาบลหาดใหญ่ 
อำาเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 โทรศพัท์ 074 - 367-112-4 โทรสาร 074 - 367-111 
ส�านักงานภาคเหนือ สาขาเชียงใหม่ : เลขที่ 49/3 ถนนเมอืงสมทุร ตำาบลช้างม่อย 
อำาเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 50300 โทรศพัท์ 053-251-377-9 โทรสาร 053- 251-379 
ส�านักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาขอนแก่น : เลขที่ 222/159-160  
ถนนประชาสโมสร ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์  
043-241-689 โทรสาร 043-241-690

บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จ�ากัด
ส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1 พรเีมยีร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 โทรศพัท์ 0-2301-1000 โทรสาร 
0-2301-1722

บริษัท อินฟินิท กรีน จ�ากัด
ส�านกังานใหญ่ : 133/1 หมูท่ี่ 4 ตำาบลท่ามะปราง อำาเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
ส�านกังานสาขา : เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ชั้นที่ 2 โซนเอ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250
ทีต่ัง้โรงงาน (1) : 133/1 หมูท่ี่ 4 ตำาบลท่ามะปราง อำาเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
ทีต่ัง้โรงงาน (2) : เลขที่ 114 หมูท่ี่ 1 ตำาบลชำาผกัแพว อำาเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
ทีต่ัง้โรงงาน (3) : เลขที่ 63 หมูท่ี่ 3 ตำาบลห้วยแห้ง อำาเภอแก่งคอย จงัหวดั สระบรุ ี18110

บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จ�ากัด
ส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 โทร 0-2301-2100-1 โทรสาร. 0-2398-1301

ข้อมูลท่ัวไปขององค์กร
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) 
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วันจดทะเบียน : วนัที่ 22 สงิหาคม 2555

ทุนจดทะเบียนเบียนบริษัท : 300,000,000 บาท

ลกัษณะธรุกจิ : บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวนัที่ 2 ธนัวาคม 2518 ทนุจดทะเบยีน 300,000,000 บาท 
บรษิทัประกอบธรุกจิผลติ และจดัจำาหน่ายผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้าง และอตุสาหกรรม กลุม่ผลติภณัฑ์เพื่อ 
สิ่งแวดล้อม อาท ิผลติภณัฑ์บำาบดันำา้เสยี ได้แก่ ถงัแซทส์ (SATs) ถงัอโีคแทงค์ (Eco Tank) ถงัดกัไขมนั พ.ีพ.ี อปุกรณ์สำาหรบัสำารองนำา้
และนำา้สยี อาท ิอปุกรณ์ป๊ัมนำา้เสยีและเครื่องเตมิอากาศซรูมู ิ(TSURUMI) เครื่องเตมิอากาศแอร์เพยีว (AIR PURE) ระบบสำารองนำา้ภาย
ใต้ตราสนิค้า “PP” และระบบบำาบดัอากาศเสยี (Air Pollution Treatment System) กลุ่มผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม อาท ิ
ผนงัเบาสำาเรจ็รูป บวัประดบั วสัดตุกแต่งสำาหรบังานสถาปัตยกรรมอาคาร ระบบผนงักนัเสยีง และผลติภณัฑ์เหลก็ขึ้นรูป อ่างอาบนำา้
และอปุกรณ์สำาหรบัห้องนำ้า ถงับรรจสุารเคมแีละ Solar Roof Top

การจำาหน่ายและช่องทางการจดัจำาหน่ายแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ การขายให้กบัลกูค้าเจ้าของโครงการ ผูร้บัเหมา ลกูค้าทั่วไป  
และการขายผ่านตวัแทนร้านขายวสัดกุ่อสร้าง เช่น ร้านโฮมมาร์ท ร้านบญุถาวร ร้านสยามโกลบอลเฮาส์ รวมถงึร้านวสัดกุ่อสร้างอื่นๆ  
ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทมีความสัมพันธ์ที่อย่างยาวนาน สำาหรับการจำาหน่ายในต่างประเทศบริษัทได ้
แต่งตั้งตัวแทนจำาหน่ายสินค้า การจำาหน่ายสินค้าในตราสินค้าของบริษัทเอง และเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าในตราสินค้าของผู้ว่าจ้าง  
บริษัทมีที่ตั้งสำานักงานใหญ่อยู่ที่อาคารพรีเมียร์เพลซ เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรงุเทพมหานคร และมโีรงงานผลติขนาดพื้นที่ประมาณ 46 ไร่ ตั้งอยู่ที่ เขตอตุสาหกรรมกบนิทร์บรุ ีตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบนิทร์บรุ ี 
จงัหวดัปราจนีบรุี

บรษิทัมบีรษิทัย่อยจำานวน 3 บรษิทัได้แก่

1. บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จ�ากัด (“PHA”)
PHA เดมิประกอบธรุกจิเป็นผูจ้ดัจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มคีณุสมบตัปิระหยดัพลงังาน ภายใต้ตราสนิค้า “ MIRAGE”  ซึ่งเป็น 

ตราสินค้าของ PHA เอง โดยเป็นการจัดจำาหน่ายผ่านลูกค้าที่เป็นร้านค้าจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีศักยภาพ ทั้งในประเทศ และ 
ต่างประเทศ ในกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยบรษิทัถอืหุน้ใน PHA จำานวน 9,997 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 99.97 ของทนุจดทะเบนีน 
ของ PHA อย่างไรกต็าม เพื่อให้การบรหิารมปีระสทิธภิาพและลดต้นทนุการบรหิารจดัการ PHA ได้หยดุการประกอบธรุกจินี้ โดยได้
โอนธรุกจินี้ให้แก่บรษิทัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

2. บริษัท อินฟินิท กรีน จ�ากัด (“IGC”)
เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งจดัอยูใ่นประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (“Very Small Power Producer”  

หรอื “VSPP”) ปัจจบุนัมโีรงไฟฟ้า 3 แห่ง โดยมสีญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และได้รบัการสนบัสนนุจากโครงการ
สนับสนุนพลังงานทดแทนของสำานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยแหล่งรายได้หลักมาจากค่าไฟฟ้าและ 
เงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (“Adder”) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทถือหุ้นใน IGC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.60 ของ 
ทนุจดทะเบยีนของ IGC

3. บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จ�ากัด (“PPG”)
จดัตั้งขึ้นโดยมวีตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ในการประกอบธรุกจิผลติไฟฟ้าพลงังาน Bio Mass ซึ่งเป็นธรุกจิที่สอดคล้อง

กับกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำาเนินการศึกษา 
ความเป็นไปได้ของธรุกจิ โดยบรษิทัถอืหุ้นใน PPG คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 80.00 ของทนุจดทะเบยีนของ PPG
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กลุ่มผลิตภัณฑ์

 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม 

 กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด 
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โครงสร้างการจัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงงานพัฒนาธุรกิจ

บมจ.พรีเมียร์ โพรดักส์ บจก.อินฟินิท กรีน บจก. พี พี กรีน เอ็นเนอร์จี บจก.พรีเมียร์ โฮมแอพพลายแอนซ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานผลิตและวิจัยพัฒนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานวิศวกรรมไฟฟ้า
และพลังงานสะอาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

และวัสดุก่อสร้าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานบัญชีการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานขาย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
งานทรัพยากรบุคคล

กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) มีพันธะสัญญาที่จะสร้างความสำาเร็จ ของธุรกิจ พนักงานและสังคมอย่างยั่งยืน 
ไปพร้อมๆ กัน ภายใต้การดำาเนินงานที่คำานึงถึงสิทธิ ความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู ้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่ม ตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ดำาเนินการแต่งตั้งคณะทำางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ดงัแผนภาพ

การวิเคราะห์สารัตถภาพของรายงาน

โดยมีผู้แทนฝ่ายบริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและระบบงานเป็นผู้กำากับดูแล คณะทำางานมาจากผู้แทนของคณะทำางาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านตามแผนภูมิข้างต้น คณะทำางานได้ประชุมร่วมกัน เพื่อดำาเนินการตามกรอบกระบวนการมาตรฐาน 
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม (CSR-DIW) และระบบการจัดการ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ISO 26000) เริ่มตั้งแต่การประเมนิความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำาหนด 7 ด้าน 

1. ด้านการกำากบัดูแลองค์กร มกีฎหมายเกี่ยวข้องจำานวน 59 ฉบบั 
2. ด้านสิทธมินษุยชน มกีฎหมายที่เกี่ยวข้อง 21 ฉบบั
3. ด้านการปฏบิตัดิ้านแรงงาน มกีฎหมายที่เกี่ยวข้อง 114 ฉบบั
4. ด้านสิ่งแวดล้อม มกีฎหมายที่เกี่ยวข้อง 70 ฉบบั
5. ด้านการดำาเนนิงานอย่างเป็นธรรม มกีฎหมายที่เกี่ยวข้อง 13 ฉบบั
6. ด้านผู้บริโภค มกีฎหมายที่เกี่ยวข้อง 11 ฉบบั
7. ด้านการมสี่วนร่วมและการพฒันาชมุชน มกีฎหมายที่เกี่ยวข้อง 13 ฉบบั 
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ปี 2559 มกีฏหมาย จำานวน 285 ฉบบั เพิ่มจากปี 2558 4 ฉบบั ประกอบด้วย ด้านการกำากบัดูแลองค์กร 1 ฉบบั ด้านการปฏบิตัิ
ด้านแรงงาน 2 ฉบบั และด้านสิ่งแวดล้อม 1 ฉบบั บรษิทัมกีารดำาเนนิการสอดคล้องรายละเอยีดตามแผนภาพ
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รวมถงึการทบทวนความสอดคล้องแนวปฏบิตัติามหลกัการ 8 ข้อ ประกอบด้วย
1. การประกอบธรุกจิด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านคอร์รปัชั่น
3. การเคารพสทิธมินษุยชน
4. การปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรบัผดิชอบต่อผู้บรโิภค
6. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม
7. การดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม
8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม

หลงัจากนั้นจดัทำาแผนการปรบัปรงุและผลการดำาเนนิงานตามกฎหมายและข้อกำาหนดข้างต้น ข้อมลูบางส่วนมข้ีอจำากดั เนื่องจาก
สถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจำาเป็นต้องอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัทเขต
นคิมอตุสาหกรรมกบนิทร์บรุ ีจำากดั เช่น ความหลากหลายทางชวีภาพ แหล่งนำา้ แหล่งพลงังาน 

ดำาเนนิการชี้บ่งผู้มสี่วนได้เสยี จดัทำาทะเบยีนผู้มสี่วนได้เสยี ประเมนิความคาดหวงั (ผลประโยชน์) และความท้าทาย (ผลกระ
ทบ) ผู้มสี่วนได้เสยี การจดัลำาดบัความสำาคญัของผู้มสี่วนได้เสยี จดัทำาแผนงาน โครงการเพื่อตอบสนองต่อผู้มสี่วนได้เสยี รวมถงึการ
สื่อสารกบัผู้มสี่วนได้เสยีทกุกลุ่ม

การชีบ่้งผูม้ส่ีวนได้เสยี ด�าเนนิการแบบ 3 มติ ิและประเมนิความคาดหวงั (ผลประโยชน์) และความท้าทาย (ผลกระทบ)
มิติ 1. ตอบสนองผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิทั (organizational stakeholders) ได้แก่ ผู้ถอืหุ้น พนกังาน ผู้บรหิาร 
มิติ 2. ตอบสนองผู้มสี่วนได้เสยีเชงิเศรษฐกจิ (economic stakeholders) ได้แก่ ลูกค้าและคู่ค้า 
มติ ิ3. ตอบสนองต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีเชงิสงัคม (societal stakeholders) ได้แก่ ภาครฐั คูแ่ข่ง ชมุชน สงัคม สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
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การวิเคราะห์ความคาดหวัง (ผลประโยชน์) ความท้าทาย(ผลกระทบ) และมาตรการที่ด�าเนินการอยู่ในแต่ละกลุ่ม
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หลงัจากดำาเนนิการวเิคราะหก์ารตอบสนองต่อผู้มสีว่นได้เสยี โดยได้พจิารณาจากมาตรการที่มอียู ่แผนงานและการปฎบิตัติอ่ผู้
มสี่วนได้เสยีจากความท้าทาย (ผลกระทบ) เพื่อจดัลำาดบัความสำาคญั 

นำามาจดัทำาแผนงานโครงการมาตรการปรบัปรงุให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีได้อย่างแท้จรงิตามแผนภมูิ
จากการวเิคราะห์ พบว่า ผู้มสี่วนได้เสยีขององค์กร มดีงันี้ 
1. ผู้ถือหุ้น 
2. พนกังาน ผู้บรหิาร 
3. ลูกค้า 
4. คู่ค้า
5. ภาคเอกชน
6.  ภาครัฐ
7.  คู่แข่ง
8. ชมุชน/สงัคม
 9.  สื่อมวลชน

การจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 
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รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานฉบบันี้จดัทำาขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวคดิและวธิปีฏบิตัสิู่ความยั่งยนืของบรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) ในรอบปี 
2559 ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2559

 บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั(มหาชน) มแีนวทางในการดำาเนนิงานเพื่อมุ่งหน้าสู่ความยั่งยนื อนัประกอบด้วย 2 เส้นทางหลกั
คอื เส้นทางของการดำาเนนิธรุกจิและเส้นทางการสร้างระบบนเิวศหรอืสภาวะแวดล้อมเพื่อความยั่งยนื 

ในเส้นทางการดำาเนนิธรุกจิ บรษิทัฯได้ยดึถอืแนวทางการดำาเนนิธรุกจิภายใต้แนวคดิ “ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดย
มุ่งเน้นการประกอบธรุกจิด้วยธรรมาภบิาลอนัด ีมคีวามรบัผดิชอบและความโปร่งใส รวมถงึต้องเป็นการสร้างคณุค่าสู่ธรุกจิ พนกังาน 
และสงัคมไปพร้อมๆกนั 

 เส้นทางที่ 2 คอืการสร้างระบบนเิวศหรอืการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำานวยและส่งเสรมิความยั่งยนืของสงัคม ด้วยตระหนกั
ว่าปัญหาทางสงัคมที่เราเผชญิกนัอยูน่ี้ ไม่สามารถแก้ไขให้ลลุ่วงได้ด้วยคนเพยีงคนเดยีว บรษิทัฯและกลุม่บรษิทัพรเีมยีร์จงึพฒันากลไก
การมส่ีวนร่วมในรปูแบบของมลูนธิแิละโครงการทางสงัคม เพื่อให้ทกุภาคส่วนและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯได้มส่ีวนร่วมในการจดัการ
ปัญหาทางสังคมและร่วมขยายผลผ่านเครือข่ายของผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่ เพื่อให้การดูแลปัญหาสังคมต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยนำาเสนอรายละเอยีดไว้ในรายงานฉบบันี้

 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบบันี้ได้ที่ www.permier-products.c.oth หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิที่ คณุพรสนัต์ ชเูทพ  
pornsun@pp.premier.co.th หรอืคณุกำาพล พรมภกัด ีKampol.p@pp.premier.co.th โทร 02-301-2242, 037-204-397

บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน)

 เพราะความสำาเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ธุรกิจย่อมไม่สามารถดำารงอยู่ได้หากมุ่งหวังเพียงผลกำาไรของ 
องค์กร โดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคมและพนักงาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือและปฏิบัติ
ตามแนวคดิ “ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” อย่างจรงิจงั สิ่งที่ดตี่อธรุกจิต้องสร้างคณุค่าต่อสงัคมและพนกังานของเรา จงึจะถอื 
เป็นความสำาเรจ็ที่ยั่งยนือย่างแท้จรงิ 

 บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) มแีนวทางในการดำาเนนิงานเพื่อมุ่งหน้าสู่ความยั่งยนืด้วย 2 เส้นทางหลกั เส้นทางแรก 
คือเส้นทางของการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯได้ยึดถือแนวทางการดำาเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”  
โดยมุ่งเน้นการประกอบธรุกจิด้วยธรรมาภบิาลอนัด ีมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ อกีทั้งธรุกจิของเรา
ต้องสร้างคณุค่าให้แก่ธรุกจิ พนกังาน และสงัคมไปพร้อมๆ กนั เส้นทางที่ 2 ซึ่งมคีวามสำาคญัไม่น้อยไปกว่ากนั คอืการสร้างสภาวะ
แวดล้อมหรือระบบนิเวศที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม ด้วยตระหนักว่าปัญหาทางสังคมที่เราทุกคนเผชิญอยู่นี้ ไม่สามารถแก้ไข 
ให้ลุล่วงได้ด้วยคนเพียงคนเดียวบริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของมูลนิธิและโครงการ 
ทางสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาทางสังคมและร่วมขยายผลผ่าน 
เครอืข่ายที่มอียู่ เพื่อให้การดูแลปัญหาสงัคมต่างๆ มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

 ในการดำาเนนิธรุกจินั้น บรษิทัฯได้แสดงเจตนารมณ์และยดึถอืการปฏบิตัอิย่างชดัเจนในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม
และ พนกังาน โดยบรษิทัได้ดำาเนนิการส่งมอบคณุค่า ผ่านการลงมอืปฎบิตัติามห่วงโซ่การส่งมอบคณุค่าของบรษิทั : Premier products 
PCL : Value chain
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ธรุกจิ

นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม : Green Business

 กว่า 40 ปีที่บรษิทัได้สั่งสมประสบการณ์และสรรค์สร้างนวตักรรม เทคโนโลย ีเพื่อส่งมอบและตอบสนองการใช้ชวีติของคนไทย 
โดยคำานงึถงึสขุภาพ ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค เพื่อการมคีณุภาพชวีติที่ดคีวบคูก่บัการดแูลรกัษาสิ่งแวดล้อมในด้านนำา้เสยี มลภาวะ
ทางอากาศ (ฝุ่นไอระเหยของสารเคม)ี มลภาวะเสยีง การลดภาวะโลกร้อน การประหยดัพลงังาน ภาวะภยัแล้ง ผ่านผลติภณัฑ์และ
บริการที่บริษัทตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ปี 2559 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  
อาทิ

     ถังดักไขมันผลิตด้วยกระบวนการฉีดพลาสติก เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อม 
     ส่งมอบนำ้าดีสู่สังคม ในการกำาจัดของเสีย ลดปริมาณไขมันในนำ้าทิ้ง และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ที่มีผลกระทบต่อ 
     สิ่งแวดล้อม

 น�้าดื่มเพื่อการบริโภค
     ถังบรรจุนำ้า(Intelligence Tank) สะอาดชนิดมีฐาน ติดตั้งปั๊มด้านบนพร้อมฝาครอบ ลดพื้นที่ในการวางปั๊ม  

     ขจดัปัญหาปั๊มเสยีหายและอนัตรายจากไฟฟ้ารั่วในกรณนีำ้าท่วม ตดิตั้งสะดวกและรวดเรว็
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     ถงับรรจนุำ้าสะอาดรุ่นราคาประหยดั (AURA TANK) เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนเกบ็กกันำ้า สะอาดไว้อปุโภค บรโิภค 
     ในครวัเรอืน

     ถงับรรจนุำ้าสะอาดรุน่ภาพลกัษณ์สดใส (WINK TANK) เพื่อตอบโจทย์ลกูค้ากลุม่ที่ต้องการความสดใส และดทูนัสมยั

 การปรับปรุงกระบวนการ 
     นำาระบบ Rotosim มาใช้เพื่อหาข้อกำาหนดที่เหมาะสมในการขึ้นรูปด้วยกระบวนการ ROTO OVEN เพื่อให้สามารถ 

     ทำาการผลติได้เรว็ และลดปรมิาณของเสยีที่เกดิจากการผลติ
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ส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ : Green Sales & Marketing 

 ผสมผสานความรู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองผู้บริโภค Open house ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าศึกษาดูงานร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการผลิต ระบบบำาบัดนำ้า และนำานำ้าที่ผ่านการบำาบัดมาใช้ใหม่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบบำาบัดกลิ่นจากสาร
เคม ีสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในผลติภณัฑ์ 

 ลูกค้าเข้าเยื่ยมชมโรงงานผลติ และ Audit กระบวนการผลติเพื่อความมั่นใจในการส่งมอบผลติภณัฑ์

 เครอืข่ายการจดัการนำ้า 5 บรษิทั คอื 1. บรษิทั มลิค์คอนบูรพา จำากดั 2. บรษิทั แอร์โรคลาส จำากดั 3. บรษิทั โชตลิาภ  
พาราวู้ด อนิเตอร์เวลิด์ จำากดั 4. บรษิทั เอสเซนทรา อสีเทริ์น จำากดั และ 5. บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจำากดั เข้าเยี่ยมระบบ  
Water Reuse
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 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำาปรึกษาบริษัทลูกข่าย 5 บริษัท ร่วมกับทางสถาบันนำ้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริหาร
จดัการนำ้าภายในบรษิทัลูกข่ายให้มปีระสทิธภิาพ

 การประเมินสถานประกอบการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน 2559 โดยสมาคม 
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน และสำานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุร ี
พร้อมด้วยตวัแทนฝ่ายลูกจ้าง 

 ร่วมงานแสดงสนิค้านวตักรรมภาคตะวนัออก ณ เมอืงทองธานี
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 ร่วมเป็นวทิยากรให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบรหิารจดัการนำ้าที่ยั่งยนื, ด้านการดำาเนนิงานของโรงงานอตุสาหกรรม
สู่อตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Factory)

 การตรวจตดิตามมาตรฐานระบบการจดัการ ISO-9001 ,ISO-14001 ,มอก./OHSAS-18001 ปีละ 1 ครั้ง เพื่อความมั่นใจด้าน
สนิค้า สิ่งแวดล้อม และความปลอดภยัอาชวีอนามยั
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สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : Green Purchasing 

บรษิทัมกีารกำาหนดนโยบายการจดัซื้อจดัหาวตัถดุบิหรอืผลติภณัฑ์จากผูจ้ำาหน่ายที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม บรษิทัได้ซื้อวตัถดุบิ
หลกัจากผูจ้ำาหน่ายที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพ เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 หรอือตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Factory)  
คดิเป็นอตัราร้อยละ 68.01 ของวตัถดุบิหลกัที่จดัซื้อทั้งหมด

ในปี 2559 บรษิทัร่วมสมคัรเข้าอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั 5 ส่งผลให้คู่ค้า ที่ส่งมอบวตัถดุบิหลกัให้บรษิทัจะต้องให้ความสำาคญั
กบัสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยต้องได้รบัการรบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั 2 กรมโรงงานอตุสาหกรรม ขึ้นไป ปี 2560 บรษิทัจะเข้าตรวจ
รบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั 5 
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 รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ : Green Operation
 
บรษิทักำาหนดนโยบายระบบบรหิารจดัการทั้ง 3 ด้าน ด้านเศรษฐกจิ ด้านพนกังานและด้านสิ่งแวดล้อม โดยมกีระบวนการกำากบั

ดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการในกรอบ จรรยาบรรณจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม 
กับตามกรอบมาตรฐานสากล อาทิ ระบบการบริหารการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร (TQM) ระบบการจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001)  
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001/OHSAS 18001) 
ระบบการจดัการด้านแรงงาน (มรท. 8001) ระบบการจดัการด้านพลงังาน ระบบการจดัการด้านการบรหิารความเสี่ยง ระบบการจดัการ 
ด้านการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่น เป็นต้น 

     การสร้างจติสำานกึด้านการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่นได้ครบร้อยละ 100

     ร่วมศึกษาเรียนรู้ผ่านหลักสูตรสุจริตไทย สร้างสังคมให้โปร่งใสและเป็นธรรม มีพนักงานร่วมเรียนรู้แบบสอบถาม  
     “หลกัสตูรสจุรติไทย” ในเวบ็ไซร์ของบรษิทัฯ ผ่าน link Channel P คดิเป็น 82% ของจำานวนพนกังาน เป้าหมาย 100%  
     (ณ เดอืนพฤศจกิายน 2559)
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การใช้พลังงานไฟฟ้า โรงงานผลิตกบินทร์บุรี
 ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปี 2559 มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 1,596,150  
กโิลวตัต์ ลดจากปี 2558 287,514 กโิลวตัต์ คดิเป็นร้อยละ 15  
ตามกำาลังการผลิต แต่บริษัทก็ดำาเนินการลดการใช้ไฟฟ้า 
เช่นกนั สามารถลดปรมิาณการใช้ได้ทั้งหมด 287,514 กโิลวตัต์ 
ต่อปี แยกได้ดงันี้

 การเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์แบบหลอดแสงจันทร์ 
เป็นโคมไฟไฮเบย์แบบหลอด LED ในโรงงาน
ผลิตถังนำ้าและถังบำาบัด จำานวน 48 หลอด  
คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง จำานวน 55,992 
กโิลวตัต์ต่อปี

 การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
เป็นหลอด LED ในโรงงานผลิตถังนำ้าและ 
ถงับำาบดั จำานวน 250 หลอด คดิเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าที่ลดลง จำานวน 13,740 กโิลวตัต์ต่อปี

 การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
เป็นหลอด LED ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
ซเีมนต์เสรมิใยแก้ว จำานวน 120 หลอด คดิเป็น
พลงังานไฟฟ้าที่ลดลง จำานวน 6,596 กโิลวตัต์

การลดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
การตดิตั้ง Solar Rooftop ขนาด 10 กโิลวตัต์ ปี 2559  

ลดได้ 832.53 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงิน 69,508 บาท เพิ่ม CO2 

484 Kg

การดำาเนินด้านสิ่งแวดล้อม

CO2 484 Kg
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 การผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ของโรงงานผลติ บรษิทั 
อนิฟินทิ กรนี จำากดั จำานวน 12,834 ตนั เทยีบเท่ากบั การปลูก
ต้นไม้จำานวน 87,435 ต้น หรอืจำานวน 437 ไร่ 

การใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ (LPG) 
การใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ (LPG) ในกระบวนการ

ผลิตคิดเป็นอัตราส่วน 141.19 กิโลกรัม ต่อการใช้วัตถุดิบ 
ตั้งต้นในการผลิตจำานวน 1 ตัน ปี 2559 ปรับปรุงระบบการใช้
แก๊สอย่างมีประสิทธิภาพลดปริมาณ 3,940 kg/ปี คิดเป็นเงิน 
94,560 บาท

พฒันาเครื่องจกัรแบบให้พลงังานความร้อนแบบปิดประหยดัแก๊ส 2,500 kg/ปี 
คดิเป็นเงนิ 60,000 บาท/ปี

ปรบัปรงุระบบอุ่นแก๊สได้แก๊สเพิ่ม 1,440 kg 
เป็นเงนิ 34,560 บาท/ปี
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การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ปรบัปรงุระบบบำาบดันำ้าเสยีระบบ MBR จาก 10 ลบ.ม/วนั 

เป็น 60 ลบ.ม./วนั เพื่อนำานำ้ากลบัมาใช้ 100% เริ่มเดอืนกรกฎาคม 
โดยสามารถลดค่านำ้าประปา 382 ลบ.ม. คิดเป็นเงิน 5,348  
บาท/เดอืน ส่งผลให้บรษิทัได้รบัการรบัรองเป็นหน่วยงานต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าอย่างยั่งยืน โดยสถาบันนำ้า
เพื่อความยั่งยนื สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

หมายเหต ุไม่รวมไฟเบอร์บด (โมลดั) ขยะสะสม 180 ตนั

ปริมาณขยะไฟเบอร์กลาส
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โดยบริษัทเบตเตอร์ เวิล์ด กรีน จำากัด (มหาชน) เป็นผู้กำาจัด ตามเลขขอกำาจัดเลขที่ จ3-101-2/40สบ,3-106-8/49สบ  
และบรษิทัเอเซยี รไีซเคลิ เทคโนโลย ีจำากดั ตามเลขขอกำาจดัเลขที่ 3-105-188/50ฉช

ขยะมูลฝอย(อบต.) 24,000 กโิลกรมั โดย อบต.หนองกี่ 

ปริมาณขยะปูน (GRC) ระหว่างปี 2558 - 2559)ปริมาณขยะปนเปื้อน
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การควบคุมมลพิษทางอากาศ
เพิ่มสถานีดักกลิ่น บำาบัดกลิ่น (Bio Scrubber) เพื่อลด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ 
การพัฒนาระบบจุลินทรีย์บำาบัด VOCs โดยไม่ต้องใช้ 

สารเคม ีทั้งนี้ บรษิทัได้ขอจดอนสุทิธบิตัร
จากดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ด้านนำ้า  

กาก อากาศ และพลังงานส่งผลให้ต้นทุนบริษัทลดลง และลด 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกดิขึ้นจากกจิกรรมบรษิทั

 
การดำาเนินงานด้านความยั่งยืน 

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 ปี 2559 ขยายเครอืข่ายการลงนาม บนัทกึความตกลงกบัคู่ค้าในการทำาธรุกจิอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่น จำานวน 

13 บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรสุจริตไทย และดำาเนินการทบทวนคู่มือ ขั้นตอนการปฎิบัติงาน  
เพื่อการต่ออายใุบรบัรอง จาก CAC 

 การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทดำาเนินการประเมินความเสี่ยงทั้งหน่วยงานและองค์กร รวมถึงมาตรการการป้องกัน แก้ไขทุกไตรมาสเพื่อนำาเสนอ 

คณะกรรมการบรษิทั 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยทุธ์ ด้านการเงนิ ด้านการดำาเนนิงาน ด้านกฎระเบยีบ ด้านความปลอดภยั และ
ด้านการทจุรติคอร์รปัชั่น ควบคู่กบัการตรวจประเมนิภายใน (Internal Audit) ระบบงาน ISO-9001 ,ISO-14001 ,มอก./OHSAS-18001, 
การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่น เพื่อให้มั่นใจว่ามกีารตดิตามแก้ไขได้ทนัเวลา

จากการดำาเนินงานของบริษัททำาให้บริษัทได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐ แสดงถึงความเชื่อมั่น และมั่นใจว่าบริษัท 
ปฏบิตัติามมาตรฐานข้อกำาหนดกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รางวลัโรงงานต้นแบบการบรหิารจดัการนำ้า
ที่มปีระสทิธภิาพ สถาบนันำ้าเพื่อความยั่งยนื  

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และกรมทรพัยากรนำ้าบาดาล

รางวลั CSR-DIW Continuous Award 2016 
มาตรฐานความรบัผดิชอบ

ของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมต่อสงัคม 
ประจำาปี 2559

รางวลั องค์กรต้นแบบในการสร้างและ
ต่อยอดบทบาทนกัส่งเสรมิการเพิ่มผลผลติภาพ

ด้วยการจดัการความรู้สถาบนัเพิ่มผลผลติแห่งชาต ิ 
ประจำาปี 2559
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การขอรับรองตรวจสอบข้อร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

อตุสาหกรรมจงัหวดัปราจนีบรุี
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รางวลัพฒันาการโลจสิตกิส์อตุสาหกรรมดเีด่น
ด้านความมุ่งมั่นพฒันาระบบคลงัสนิค้า WMS

รางวลัพฒันาการโลจสิตกิส์อตุสาหกรรมดเีด่น
ด้านความมุ่งมั่นพฒันาโลจสิตกิส์ในองค์กร

ลดการขนส่งเที่ยวเปล่า : Green logistic 

บรษิทัดำาเนนิงานด้านห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) เพื่อลดผลกระทบจากกจิกรรมขนส่งสนิค้า ทั้งด้านค่าขนส่ง, 
การสร้างมลพิษ และการจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบ ผลการดำาเนินงานส่งผลให้ได้รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่น
ด้านความมุ่งมั่นพัฒนาระบบคลังสินค้า WMS และรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นด้านความมุ่งมั่นพัฒนาโลจิสติกส์
ในองค์กร โดยกรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม

โดยมกีจิกรรมการดำาเนนิการ ดงัต่อไปนี้
1. เพิ่มประสทิธภิาพการบรรทกุจากเดมิ 66% เป็น 82%
2. จดัตั้งศูนย์กระจายสนิค้าที่หนองจอก
  - ลดการขนส่งของผู้ส่งมอบที่ต้องส่งสนิค้าที่กบนิทร์บรุลีง 130 เที่ยวต่อปี ประหยดัค่าขนส่งได้ 260,000 บาทต่อปี
  - ลดการขนส่งสินค้าจากกบนิทร์บรุไีปยงัลูกค้าในเขตกรงุเทพ และปรมิณฑลได้ 600,000 บาท/ต่อปี
3. ใช้การขนส่งเที่ยวกลบั บรรทกุวตัถดุบิจากกรงุเทพไปกบนิทร์บรุ ีได้จำานวน 312 เที่ยว
4. การประกอบสนิค้าหน้างานสามารถลดจำานวนเที่ยวในการขนส่งได้ 240 เที่ยว
5. สร้างจติสำานกัในการขบัขี่ของพนกังานขบัรถ เพื่อลดการใช้นำา้มนัสิ้นเปลอืง และดแูลเครื่องยนต์ให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ที่จะ 

  ไม่ปล่อยไอเสยีรบกวนสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง
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ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม : Good Health and Sustainable Environmental 

โครงการ ขยายระบบบ�าบัดน�้าเสียโรงงานผลิตขนมขบเคี้ยว
ลูกค้ากลุ่มอตุสาหกรรม
คณุศกัดา รงัสมินัตกิานนท์ 
ผู้จดัการแผนกวศิวกรรม โรงงาน 

“ท�งโรงง�น มคีว�มพอใจในคณุภ�พของสนิค้�ที่ได้รบัรวมถงึมคีว�มพอใจในก�ร
แก้ปัญห�ที่เกดิขึ้นและมกี�รบรกิ�รหลงัก�รข�ยที่ดมีคีว�มประทบัใจและตลอดเวล�ที่ใช้
ผลติภณัฑ์ทำ�ให้มค่ี�คว�มสกปรก(BOD)ลดลงเป็นที่น่�พอใจม�กอยูใ่นเกณฑ์ม�ตรฐ�น
นำ้�ทิ้งที่ท�งนคิมอตุส�หกรรมกำ�หนด”

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 
ตรวจติดตามระบบการจัดการด้านคุณภาพโรงงานผลิต ผลตรวจประเมินคิดเป็นร้อยละ 98.28% (เป้าหมาย 

ที่กำาหนด 75.00%)
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จากห่วงโซ่อุปทาน (PPP: Value Chain) ตั้งแต่กระบวนการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมผ่าน
แต่ละห่วงโซ่ของผู้มสี่วนได้เสยี ลูกค้า ได้ส่งมอบมูลค่า (Values) กลบัคนืเป็นรายได้เข้าบรษิทั จำาแนก 

1. รายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร คดิเป็นมูลค่า 1,541.57 ล้านบาท
2. ค่าใช้จ่าย คดิเป็นมูลค่า 1,326.06 ล้านบาท
3. กำาไรสทุธ ิคดิเป็นมูลค่า 179.26 ล้านบาท
4. สนิทรพัย์รวม คดิเป็นมูลค่า 2,145.65 ล้านบาท
5. หนี้สนิรวม คดิเป็นมูลค่า 968.76 ล้านบาท
6. ส่วนของผู้ถอืหุ้น คดิเป็นมูลค่า 1,176.89 ล้านบาท

แผนภูมิ มูลค่า (รายได้และผลการด�าเนินงาน)
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พนกังาน

ด้านพนักงาน  :  Employee Well Being  

บรษิทั ได้กำาหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้านแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำาเนนิงานสู่ความสำาเรจ็ร่วมกนัอย่างยั่งยนื ดงันี้ 
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บริษัทให้ความสำาคัญต่อพนักงาน ซึ่งเป็นต้นนำ้าในการส่งต่อคุณค่าให้กับกระบวนการถัดไป โดยการสร้างมูลค่า และคุณค่า 
ให้กับธุรกิจ เติบโต มั่นคง และสังคมยั่งยืน จึงได้กำาหนดนโยบาย การดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม นอกเหนือกว่าที่กฎหมาย 
กำาหนด ทั้งด้านความเป็นอยู่ การพัฒนาทักษะ และความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดสภาพแวดล้อมในการทำางานให้ปลอดภัย  
ผ่านระบบงานที่ได้รับการรับรองระดับสากล อาทิ มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคม มรท.8001-2553 ระดับ 
สมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม, มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก./OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, CSR-DIW และการดูแลพนักงานผ่าน 
กิจกรรม/โครงการ Happy 8 Workplace, มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมใน 
สถานประกอบการ โดยจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำางานให้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพนักงาน ส่วนบ้านหลังแรก 
บริษัทให้ความสำาคัญโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวพึ่งตนเองได้ อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืนและ 
มคีวามสขุ

การดำาเนนิงานด้านแรงงาน ประกอบด้วย การจดัสรร จดัหา รกัษา และพฒันาพนกังาน ดำาเนนิการ ดงันี้
 1. การจัดสรร จัดหา เป็นการวางแผนงานองค์กร เพื่อสร้างสายความก้าวหน้าในอาชีพพนักงานจากอัตราที่จะเกษียณ  

  โดยการจัดสรรจากพนักงานภายในก่อน กรณีที่ไม่มีจึงจะจัดหาจากบุคคลภายนอก โดยการวางแผนระยะสั้น  
  (0-3 ปี) ระยะกลางและระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) รวมถงึการเตรยีมสำาหรบักลุ่มพนกังานที่มศีกัยภาพของแต่ละสายงาน 
  และกลุ่ม Key Position เพื่อวางแผนพฒันาความก้าวหน้าให้กบัพนกังาน

 2. การรกัษา ศกึษาสำารวจสภาพของตลาดด้านค่าจ้าง สวสัดกิารและผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อนำามาปรบัปรงุพฒันา 
 ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง รวมถงึการจดัทำากจิกรรม โครงการ Happy 8 Workplace, สหกรณ์ออมทรพัย์, กองทนุ 
 สำารองเลี้ยงชีพ, การประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุทั้งตนเองและครอบครัว, การเปิดตลาดนัดหน้าโรงงาน 
 เพื่อให้พนักงานนำาพืช ผักจากบ้านที่เหลือจากการบริโภคมาจำาหน่ายในราคาถูกเพิ่มรายได้และแบ่งเบารายจ่าย 
 ของเพื่อนพนักงาน(ปลูกหลังบ้าน กินในบ้าน ขายหน้าบ้าน), การจัดรถรับส่งพนักงานที่อยู่ตามหมู่บ้านเพื่อลด 
 รายจ่ายในการเดินทาง รวม 13 สาย, การช่วยเหลือพนักงานที่มีหนี้นอกระบบเป็นรายๆ ผ่านโครงการธนาคาร 
 เพื่อประชาชน โดยการทำาบัญชีรายรับ-จ่ายครัวเรือน สร้างความตระหนักในเรื่องการใช้จ่ายและการออม รวมถึง 
 การนำามาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานให้สามารถ 
 พึ่งตนเองสร้างความมั่นคง ยั่งยนื และมคีวามสขุในชวีติ

 3. การพัฒนา บรษิทัยงัคงยดึถอืคณุลกัษณะสำาคญัของพนกังาน 3 ประการ ประกอบด้วย  
    1. เป็นคนดี มวีนิยัและรบัผดิชอบ
    2. เป็นคนเก่ง มคีวามรู้ ทกัษะ ความสามารถอย่างมอือาชพี 
    3. ทำางานอย่างมคีวามสขุ รู้เหต ุรู้ผล เหน็คณุค่าของตนเอง ผู้อื่น และยอมรบัการเปลี่ยนแปลง

โดยการจัดทำาแผนการพัฒนาทักษะความรู้ให้สามารถทำางานได้อย่างมืออาชีพ และเติบโตตามศักยภาพของตนเองอย่าง 
เหมาะสม ในปี 2559 บริษัทเข้าร่วมโครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน PF+KM  
(Improving Productivity Facilitator & Sustainability through Knowledge Management) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของบริษัทอย่างมีทิศทาง ผลสำาเร็จมีการปรับปรุงและพัฒนางานให ้
เกิดประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการเพิ่มผลผลิต โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ทุกระดับ และได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ 
ในการสร้างและต่อยอดบทบาทนกัส่งเสรมิการเพิ่มผลผลติด้วยการจดัการองค์ความรู้ จากสถาบนัเพิ่มผลผลติแห่งชาติ
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นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาพนักงานด้านการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางออนไลน์ “หลักสูตร
สุจริตไทย” มพีนกังานผ่านการทดสอบ คดิเป็นร้อยละ 82 ณ เดอืนพฤศจกิายน 2559

กิจกรรมโครงการส�าคัญอื่นๆ ในปี 2559  อาท ิ
1. การดูแลพนักงานที่มีรายได้น้อย ที่มีปัญหาหนี้สินเก่า และหรือหนี้นอกระบบ ได้ดำาเนินการช่วยเหลือพนักงาน 

ผ่านโครงการธนาคารประชาชน จำานวน 42 ราย เป็นเงิน 2,820,000 บาท และผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ รวม  
17 ราย เป็นเงนิ 687,683 บาท ส่งผลต่อคณุภาพชวีติที่ดขีึ้นทั้งครอบครวั 

นอกจากนั้นแล้วยงัสนบัสนนุ การจดัตลาดนดัเช้าเพื่อให้พนกังานนำาพชืผลทางการเกษตรที่บ้านมาจำาหน่าย การจดัอาชพีเสรมิ
เวลาพกักลางวนั เช่น ช่างตดัผม และ ส่งเสรมิการปลูกผกัสวนครวั ตามแนวคดิปลูกหลงับ้าน กนิในบ้าน ขายหน้าบ้าน โดยสนบัสนนุ
เมลด็พนัธุ์ให้ รวมถงึการจดัสรรทนุการศกึษาบตุร

โครงการลดหนี้นอกระบบช่วยเหลอืพนกังานผ่านโครงการธนาคาร
ประชาชน 42 ราย 2,820,000 บาท

โครงการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 
(ลดรายจ่ายสำาหรบัพนกังานต้องการตดัผม และเพิ่มรายได้สำาหรบัพนกังานที่ฝึกหดัเป็นช่างตดัผม)

โครงการตลาดเช้าหน้าโรงงาน/ปลูกผกัหลงับ้าน 
กนิในบ้าน ขายหน้าบ้าน
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2. โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  
มพีนกังานเข้าร่วม 6 คน ได้พฒันาจติ พฒันาตน บำาเพญ็ประโยชน์พฒันาวดั และนำาไปใช้ในชวีติประจำาวนัได้สมดลุ

3. การจ้างงานผู้พิการ ปี 2559 บริษัทดำาเนินการต่อเนื่องในการดูแลพนักงานพิการจำานวน 7 คนซึ่งเป็นพนักงานเก่า 
ที่ทำางานมาก่อนที่กฎหมายเกี่ยวกบัคนพกิารบงัคบัใช้ ในปี 2560 มกีารจ้างงานผู้พกิาร 8 คน

คุณภัทรพล วรรณชัย
พนักงาน

คุณจอมขวัญ สาป้อง  
ID card for 

PWD 3-2502-00261-73-1

คุณวินิตย์ บัวผัน  
ID card for 

PWD 3-2510-00254-01-4

คุณสุพล ค�้าจุน
พนักงาน
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4. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงอาหารให้กว้าง โล่ง สะอาด ถูกสุขลักษณะ

5. โครงการค่ายอาสาพัฒนา “ถึงหนาวก็ต้องเรียน ปี 3” โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ตำาบลแม่ยวม อำาเภอแม่สะเรียง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างสำานึกการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม มีพนักงานเข้าร่วม 40 คน  โดยปรับปรุงอาคารเรียน และสาธิต 
การนำาวตัถดุบิในท้องถิ่นมาทำาสบู่ นำ้ายาล้างจาน และนำ้าหมกัชวีภาพ (EM)

คุณพิสิษฐ์ ช่างเสาร์                                            
และทีมจิตอาสา บ้านท่าตาฝั่ง

คุณแสงเดือน ทองจอก, คุณศุภโชค ลบพื้น       
ทีมจิตอาสา บ้านท่าตาฝั่ง
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ได้รับการรับรองจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นองค์กรปฏิบัติการและพัฒนาเครือข่าย 
ศูนย์เรียนรู้องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน 3 ประเด็น ประกอบด้วย ด้านบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการให้สมาชิก 
มีทักษะการบริหารเงินของตนเอง และครอบครัว(Life-skill), ด้านพัฒนาพนักงานให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi-skill) เพิ่มขึ้นทุกปี  
โดยวธิ ีOn-the job skill matrix และด้านพฒันาขบัเคลื่อน Coach The Coach ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะพนักงาน 
(Work skill) รายคนจากบนลงล่างทุกระดับทุกฝ่ายทั่วทั้งองค์กร

7. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน รวม 261 หลักสูตร ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,048.02 บาทต่อคน ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย  
21.37 ชั่วโมงต่อคน พนกังานที่เข้ารบัการฝึกอบรม 594 คน คดิเป็นร้อยละ 97.89 รวมถงึการอบรมตามนโยบายสำาคญั ประกอบด้วย 
ด้านนวตักรรม ด้านการต่อต้านการทจุรติ ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม และด้านการบรหิารห่วงโซ่อปุทาน

6. โครงการ Happy 8 Workplace ดำาเนินการต่อเนื่องมากว่า 7 ปี ผ่านตัวแทนพนักงานที่ร่วมเป็นคณะทำางานจาก  
คณะกรรมการสโมสรพนกังานและคณะทำางานด้านความยั่งยนื 

8. โครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลผลิตเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน PF+KM (Productivity Improve-
ment Facilitator + Knowledge Management) กับมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นโครงการให้คำาปรึกษาแนะนำา และฝึก
อบรมพัฒนาพนักงานในบริษัท เพื่อการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน สร้างองค์กรนวัตกรรม สามารถกระตุ้น ผลักดัน 
กจิกรรม เกดิการเพิ่มผลผลติในทกุกระบวนการ
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ผลจากการท�าโครงการ PF+KM
     พนกังานมสี่วนร่วมกจิกรรม เป้าหมาย > 90% ทำาได้ 92.13%
     พนกังานพงึพอใจในกจิกรรมเพิ่มผลผลติ เป้าหมาย > 80% ทำาได้ 98.55%  
      ความพงึพอใจห้องเรยีน 5ส เป้าหมาย > 80% ทำาได้ 99%
      ความพงึพอใจห้องเรยีน KSS เป้าหมาย > 80% ทำาได้ 95%
      ความพงึพอใจห้องเรยีน KM เป้าหมาย > 80% ทำาได้ 90%
     มมุข้อเสนอแนะ และช่องทางแสดงความคดิเหน็ รวม 11 มมุ (หน่วยงาน)

9. โครงการฝึกอบรมและให้ค�าปรึกษาแนะน�าการจัดท�า มอก.9999 เล่ม 1 - 2556 มาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
ภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับมูลนิธิสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมุ่งให้เกิด “ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข” แก่พนักงานใน 4 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ  
สงัคม สิ่งแวดล้อมและทนุมนษุย์ นำามาประยกุต์ใช้ในการดำารงชวีติ มุ่งเน้นการปลูกฝังและสร้างจติสำานกึความพอเพยีง พอประมาณ
ในการดำารงตน การเกบ็เงนิออมไว้ยามเกษยีณ (ปัจจบุนัมพีนกังานออม กบักองทนุสำารองเลี้ยงชพี คดิเป็นร้อยละ 70.95 (420 ราย) 
ออมกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ คดิเป็นร้อยละ 45.78 (271 ราย)

คุณก�าพล พรมภักดี  
น�า มอก.9999 มาใช้ในการปฏิบัติงาน

“สมดุล มั่นคง ยั่งยืน มีความสุข”                                          
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10. โครงการสร้างอาชพี สร้างรายได้ หลงัเกษยีณ มกีารออกแบบสำารวจอาชพีหลงัเกษยีณกบัพนกังาน ว่าอาชพีไหนที่เหมาะ 
กบัตนเอง และเตรยีมความพร้อมก่อนวนัเกษยีณอาย ุโดยกำาหนดที่อาย ุ53 ปีขึ้นไป อาชพีที่จดั เช่น การปลกูมะนาวคอนโด การถกัสาน 
กระเป๋าจากเศษซองกาแฟ

ข้อมูลพนักงานแยกตามประเภท
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แสดงแผนภูมิ 
จำาแนกเพศพนกังาน ในจำานวนเตม็ 629 คน

ข้อมูลพนักงานลาออก

จ�าแนกตามกลุ่มพนักงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

เพศของพนักงาน
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แสดงแผนภูมิ 
จำาแนกพนกังานลาออกตามเพศ

แผนการด�าเนินงานด้านพนักงาน ปี 2560

 ตามผลการวิเคราะห์การตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มพนักงาน/ผู้บริหาร เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงสุด รองลงมาจาก 
ชุมชน ด้านพนักงาน จากการสานเสวนา มุ่งเน้นการสร้าง Core Competency การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารผลตอบแทนให ้
สอดคล้องกบัค่างานของพนกังาน (Job grade ), กจิกรรมการเตรยีมความพร้อมหลงัเกษยีณ, ระบบการให้รางวลั, กระบวนการสร้าง
นวัตกรรม และกิจกรรมร่วมกับชุมชน ผ่านคณะทำางานสโมสรพนักงาน และคณะทำางานความยั่งยืน ส่วนโครงการอื่นที่ดำาเนินการ 
ให้คงต่อเนื่องต่อไป
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สร้างจิตสำานึกแก่พนักงานในองค์กร

คณะท�างานคุณค่าหลัก
ด้วยตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากจิตสำานึกที่ดีของพนักงาน เพราะพนักงานคือ กลไกสำาคัญ 

ที่จะผลกัดนัให้เกดิการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากระดบับคุคลสู่การเปลี่ยนแปลงในระดบัธรุกจิและระดบัสงัคม
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จึงได้จัดตั้งคณะทำางานประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานจากทุกสายธุรกิจในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  

โดยคณะทำางานนี้มีพันธกิจในการสร้างการมีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสำานึกของพนักงานอันเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยสู่ความยั่งยืน 4 ด้าน  
อนัได้แก่ สิ่งแวดล้อม สงัคม ธรรมาภบิาล และความอยู่ดมีสีขุของพนกังานภายใต้ชื่อ “คณะท�างานคุณค่าหลัก”

คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการปลูกจิตสำานึกเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ประหยัด
พลงังาน รวมถงึการคดิวธิกีารทำางานที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม จนถงึการนำาพาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสเีขยีวต่อไปในอนาคต

การด�าเนินงานปี 2559
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แผนการด�าเนินงานปี 2560
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คณะท�างานด้านสังคม มีพันธกิจในการปลูกจิตสำานึกด้านสังคมให้แก่พนักงาน โดยอาศัยการต่อยอดจากงานทางสังคม
ของกลุม่บรษิทั โดยในปีที่ผ่านมาได้จบัประเดน็เรื่องการศกึษาของเดก็ด้อยโอกาส จดัการรณรงค์สร้างการมส่ีวนร่วมของพนกังาน
ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเงินบริจาคหรือการเป็นอาสาสมัครทำางานให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นการเปิดมุมมองทางเลือกใหม่ๆ  
ในการสนบัสนนุงานทางสงัคมให้กบัพนกังาน  

การด�าเนินงานปี 2559
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แผนการด�าเนินงานปี 2560
    การจัดสรรคณะทำางาน/ตัวแทนที่เหมาะสมจากทุกบริษัทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพื่อระดมความคิดและมุมมองด้าน 

    การสนับสนนุงานสงัคมที่หลากหลาย 
    การต่อยอดกจิกรรมของแต่ละสายธรุกจิของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ เพื่อเชื่อมโยงให้เกดิการมสี่วนร่วมในวงกว้าง
    การจดักจิกรรมระดมทนุที่ไม่ใช่การบรจิาคโดยตรง
    การระดมทนุกองทนุบตุร-ธดิาพนกังานพรเีมยีร์อย่างต่อเนื่อง
    การสนบัสนนุกจิการเพื่อสงัคมด้านอื่นๆ เช่น การจ้างงานผู้พกิาร และการมสี่วนร่วมกบัภาคเีครอืข่ายต่างๆ
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คณะท�างานด้านธรรมาภิบาล มีพันธกิจในการส่งเสริม ปลูกฝังเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในองค์กร กำาหนด
กระบวนการสื่อสารและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
ต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่น

การด�าเนินงานปี 2559
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การด�าเนินงานปี 2560
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คณะท�างานด้านอยู่ดีมีสุข มีพันธกิจในการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน กระตุ้นให้พนักงานเลือกวิถีการใช้ชีวิต 
อย่างมีคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคภัย อาทิ การรณรงค์การออกกำาลังกาย การส่งเสริมให้เลือกรับประทานอาหารที่ดี 
มีประโยชน์ การจัดหาข้าวกล้องและสลัดให้พนักงานรับประทาน นอกจากนี้ความอยู่ดีมีสุขยังหมายรวมถึงความปลอดภัย 
ในที่ทำางาน การรณรงค์เพื่อลดอบุตัเิหต ุเป็นต้น

การด�าเนินงานปี 2559
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แผนการด�าเนินงานปี 2560
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สงัคม

สังคม : อยู่เย็น เป็นสุข Social : Happy Living

บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ภายใต้องค์ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญของบริษัท โดยเฉพาะด้านนำ้าและแบคทีเรีย เพื่อให้
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็นชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ ตาม
แนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 7 ด้าน

 

1. โครงการบ้านโคกขี้เหล็ก 
บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ที่พนักงานอาศัยอยู่ตั้งแต่ปี 2558 ชาวชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน  

2,142 บาท เพิ่มขึ้น 850 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.78 บริษัทได้ต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตของ
พนักงานและชาวบ้านในชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหลักการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ในปี 2559 
มีรายได้เฉลี่ยประชากรต่อเดือนต่อคนเพิ่มขึ้น 123 บาท เป็น 2,265 บาทต่อเดือน(อ้างอิงจากข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน จปฐ. 
สำานกังานพฒันาชมุชน อำาเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ีมโีครงการที่เพิ่มเตมิจากปี 2558

     จำาหน่ายสนิค้าเกษตรปลอดสารพษิ (PP Market) ชาวบ้านปลกูไว้ทานเอง (ปลกูหลงับ้าน กนิในบ้าน ขายหน้าบ้าน) 
     ส่วนที่เหลอืนำามาจำาหน่ายที่ตลาดหน้าโรงงาน กบนิทร์บรุแีละสำานกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร

นางบุญเลิศ  สองพล
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     โครงการนำ้าดื่มชุมชน ชุมชนพัฒนาต่อยอดโดยของบประมาณจากภาครัฐนำามาปรับปรุงพัฒนาระบบกด 
     หยอดเหรยีญแทนใช้คน

     โครงการสอนการทำาปุ๋ยอินทรีย์ และ นำ้าหมักชีวภาพ(EM) เพื่อให้ชุมชนต่อยอดพัฒนาการทำาปุ๋ย เพื่อใช้เอง  
     ส่วนที่เหลอืจำาหน่ายให้ชมุชนใกล้เคยีง

นายบุญมา ดอนจวง
ปราชญ์ชาวบ้าน
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2. โครงการต�ารวจเขาฉกรรจ์เดินตามรอยเท้าพ่อ
ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายทอดการทำานาปลอดสารเคมี โดยนำาปุ๋ยอินทรีย์ที่บริษัทวิจัยทดลองพัฒนาขึ้น 

เพื่อเป็นแปลงนาสาธิตไปถ่ายทอดและให้ความรู้โครงการ “ต�ารวจเขาฉกรรจ์ เดินตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้
กับข้าราชการตำารวจและครอบครัว สถานีตำารวจภูธรเขาฉกรรจ์ อำาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และชุมชนใกล้เคียงทำานาข้าว
อนิทรยี์จำานวน 5 ไร่ โดยใช้พนัธุ์ข้าวหอมนลิ จากหมู่บ้านโคกขี้เหลก็ ผลผลตินำามาเป็นอาหารมื้อกลางวนัให้ข้าราชการตำารวจ และนำา 
พนัธุ์ข้าวเปลอืกบางส่วนจดัตั้งเป็นธนาคารพนัธุ์ข้าวสมาชกิชมรมตำารวจภูธรและชมุชนใกล้เคยีง

     พัฒนาหมู่บ้านโคกขี้เหล็กเป็นแหล่งเรียนรู ้ให้กับชุมชนอื่นที่สนใจ เพื่อนำาไปขยายผลในชุมชนตนเองและ 
     เป็นชุมชนตัวอย่างของจังหวัดปราจีนบุรีด้านการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสมดุล มั่นคง  
     ยั่งยนื และมคีวามสขุ ยกระดบัคณุภาพชวีติของชาวชาวบ้านและเป็นแบบอย่างให้กบัชมุชนอื่น

พนัตำารวจเอก บญุสาน สนิทอง           
 ผู้กำากบัการสถานตีำารวจภูธรเขาฉกรรรจ์ 
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3. โครงการรับบริจาคและซ่อมรถสามล้อโยกและกองทุนเพื่อการซ่อมสร้างให้ชมรมคนพิการ จังหวัดปราจีนบุรี 
ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี โดยการขอรับบริจาครถสามล้อโยกและนำามาซ่อมโดยอาสาสมัครพนักงานของ 
บริษัท และนักเรียนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2559 ส่งมอบรถสามล้อโยกจำานวน 6 คัน รถวิีลแชร์จำานวน 4 คัน และรถจักรยาน
จำานวน 2 คนั รวมทั้งหมด 12 คนั

     โครงการส่งมอบพันธ์ุข้าว ปุ๋ยอินทรีย์ และนำ้าหมักชีวภาพให้โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำาไปปลูก 
     เป็นแปลงสาธติ ศูนย์เรยีนรู้ตามวถิพี่อ

4. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองตาหมื่น หมู่บ้านคลองตาหมื่น ตำาบลทุ่งโพธิ์ อำาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุร ี
ต่อยอดจากปีที่ผ่านมา ในปี 2559 บริษัทได้เข้าไปสานเสวนากับผู้นำาชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อร่วมการจัดทำาแผนงาน 
โครงการพฒันาชมุชนอย่างยั่งยนื
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     ปี 2559 หมู่บ้านคลองตาหมื่นได้รับอนุมัติงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน จำานวน 500,000 บาท เพื่อทำาโรงผลิต 
     นำ้าดื่มชมุชน โดยทางบรษิทัเข้าไปช่วยเหลอืแนะนำาเรื่องระบบการผลตินำา้ดื่มลดค่าใช้จ่ายได้ 72,600 บาทต่อเดอืน  
     (220 ครวัเรอืนๆ ละ 2 ถงัต่อวนั)

     คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน ชุมชนบ้านคลองตาหมื่น ศึกษาดูงานระบบการผลิตนำ้าดื่มที่บริษัทและ 
     การทำาปุ๋ยอนิทรยี์ การเพาะเหด็ที่หมู่บ้านโคกขี้เหลก็ จำานวน 16 คน 

     บรษิทัถ่ายทอดการทำาปุ๋ยอนิทรยี์จากเศษพชื ผกั ผลไม้ที่มอียู่ในชมุชน เช่น ใบไม้แห้ง ฟางข้าว เพื่อลดรายจ่าย 
     จากการซื้อปุ๋ย ปุ๋ยที่ได้ใช้ในสวนไผ่ แปลงผัก และปลูกป่า 4 ระดับบริเวณศูนย์เรียนรู้ มีชาวบ้านชาวบ้านฝึกทำา  
     จำานวน 19 คน สามารถลดรายจ่ายจากการซื้อปุ๋ยปีละ 273,600 บาท
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     บริษัทเข้าไปช่วยแนะนำาการทำาตลาดให้กับกลุ่มแม่บ้านผลิตขนมส่งให้บริษัทในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุร ี 
     มรีายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดอืนละ 6,000 บาท

5. โครงการพาพนกังานและชาวบ้านศกึษาดงูานศนูย์การเรยีนเขาสามสบิ จงัหวดัสระแก้ว เรื่องการเลี้ยงกบ เลี้ยงไก่อนิทรย์ี  
การทำานำ้าส้มควนัไม้ การทำาปุ๋ยอนิทรยี์ และการทำาเตาถ่านแบบใช้พลงังานชวีมวล เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชวีติยามเกษยีญอายุ

     โครงการภยัแล้ง บรษิทัมอบถงันำ้าสำารองนำ้าขนาด 2000 ลติร จำานวน 4 ใบ ให้กบัโรงเรยีน บ้านห้วยกุ้ง ต.ป่าโปง  
     อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
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     การมสี่วนร่วมกบัโรงเรยีนเตรยีมอมุดมศกึษาน้อมเกล้า (กบนิทร์บรุ)ี เป็นปีที่ 9 โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการ 
     ทำานาปลอดสารเคม ีความรูเ้รื่องปุย๋อนิทรย์ีที่ใช้ในแปลงนา ปี 2559 ได้นำาเมลด็พนัธุข้์าวสงัหยด เป็นพนัธุข้์าวพื้นเมอืง 
     ของจงัหวดัพทัลงุ มาทดลองปลกู จากการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษา นกัเรยีน พนกังานจากบรษิทัต่างๆ  
     และพนักงานของบรษิทั เพื่อสร้างสำานกึการทำาความดตีามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

     โครงการออกค่ายอาสาพฒันา ปรบัปรงุอาคารเรยีนและถ่ายทอดการทำาสบู่ นำา้ยาล้างจาน นำ้าหมกัชวีภาพให้กบั 
     โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ตำาบลแม่ยวม อำาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮองสอน มีพนักงานเข้าร่วมจำานวน 40 คน  
     พร้อมเครอืข่ายเพื่อสร้างสำานกึการมสี่วนร่วมเพื่อส่วนรวม นอกจากนั้นยงัได้มอบถงันำา้ 2000 ลติร จำานวน 2 ใบ  
     และบำารงุรกัษาชดุผลติไฟฟ้าด้วยระบบแสงอาทติย์
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สังคม :  การสร้างระบบนิเวศ เพื่อความยั่งยืนของสังคม

มิเพียงแต่บริษัทฯ จะยึดมั่นและลงมือปฏิบัติในปรัชญาดังกล่าว เรายังเล็งเห็นถึงความสำาคัญในการเผยแพร่แนวคิด  
Harmonious Alignment of Success หรือ ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียของเรา ด้วยตระหนักว่าความยั่งยืน 
ของสงัคมนั้นทกุภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจ ต้องมสี่วนร่วมในการลงมอืทำาเราจงึจะบรรลถุงึจดุหมายปลายทางนั้นได้

ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯจึงได้ร่วมเป็นส่วนสำาคัญในการจัดงาน “คนไทยขอมือหน่อย 2016 : Ratchaprasong,  
The Sharing street” ร่วมกับ “มูลนิธิเพื่อคนไทย” และภาคีภาคสังคม ภาคีภาคธุรกิจรวม 200 องค์กร โดยงานคนไทย 
ขอมือหน่อยของปี 2559 นี้ได้ขยายความร่วมมือไปยังสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) และสมาชิก 9 องค์กร
ธรุกจิขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ ศูนย์การค้าเกษร ศูนย์การค้าอมัรนิทร์พลาซ่า ศูนย์การค้าเอราวณั แบงคอ็ก  
เพรสซิเด้นท์ ทาวเวอร์ อาเขต เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ และโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เปิดพื้นที่ธุรกิจย่านราชประสงค์ 
เป็นพื้นที่ของงานทางสังคม วัตถุประสงค์ของงานเพื่อเป็นกลไกสร้าง “พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนร่วม” และสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างต้นแบบงานเทศกาลรวมพลคนลงมือทำา 
เพื่อสังคมระดับประเทศให้มีความต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมจริงในระยะยาว เพื่อยกระดับงานพัฒนาสังคมผ่านการ 
เชื่อมต่อและการสร้างพื้นที่ร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม และเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะที่มากไปกว่าการบริจาคเงิน 
แต่เป็นการให้ด้านอื่นๆ เช่น ความเชี่ยวชาญ ความรู้ เครือข่าย และอาสาสมัคร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการขยายความร่วมมือกับ  
กลุ่มธรุกจิอื่นๆ รวมกว่า 20 องค์กร และความร่วมมอืกบัภาคภีาคสงัคมรวม 200 องค์กร 

โดยบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) มีบทบาทสำาคัญในการเผยแพร่ เชิญชวนคู่ค้าลูกค้ามาร่วมงาน เพื่อให้ผู้ 
มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้และทำาความรู้จักกับโครงการทางสังคมในประเด็นที่ตรงกับความสนใจของแต่ละองค์กร  
โดยคาดหวังให้เกิดการขยายผลของโครงการทางสังคมเหล่านั้น เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคมร่วมกัน ในส่วนของพนักงาน บริษัทฯ  
มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในงานภาคสังคมในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการช่วยกันเผยแพร่งานสู่บุคคล 
ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคู่ค้าลูกค้าในเครือข่ายของตน รวมทั้งการเป็นอาสาสมัครช่วยดำาเนินงาน อำานวย 
ความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน การแนะนำาโครงการหรือการเป็นอาสาสมัครให้กับโครงการโดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ที่ตัวเองมีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกของความรับผิดชอบและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมให้อยู่
ในตวัพนกังานตลอดไป 

นอกจากนี้บริษัทฯยังตระหนักเสมอถึงบทบาทและหน้าที่ที่สำาคัญของภาคเอกชนในการสร้างความยั่งยืนสู่สังคม บริษัทฯ  
จึงมุ ่งหวังที่จะตอกยำ้าถึงความจำาเป็นและผลลัพธ์ของการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ดังนั้น ในเดือนตุลาคม 2559  
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้จัดงานสัมมนา “The HIP Investor” การสร้างผลกำาไรทางการเงินที่ดีกว่าเดิมด้วยการ 
สร้างคณุค่าทางสงัคม โดยม ีMr. Paul Herman จากประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นวทิยากร
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วัตถุประสงค์ของงานเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความคาดหวังของนักลงทุนยุคใหม่ที่มีต่อองค์กรทางธุรกิจในมิติของการ
ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบ ผ่านการเผยแพร่แนวคิดและแนวโน้มระดับโลกเรื่อง “ธุรกิจกับการสร้างคุณค่าทางสังคม”  
ให้กับเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อทำาความรู้จักกับ Impact Investing และเรียนรู้ถึงความคาดหวังที่เปลี่ยนไป 
ของนักลงทุน เพื่อนำาความรู้และแนวคิดไปพัฒนาการบริหารธุรกิจให้เกิดความน่าดึงดูดต่อ Impact Investors เพื่อสร้างกลไกการ
มีส่วนร่วมของสังคม และเพื่อร่วมสร้างผลลัพธ์ขนาดใหญ่ให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเราได้ขยายแนวคิดนี้ไปยังเครือข่ายและผู้ม ี
ส่วนได้เสยีของกลุ่มบรษิทัฯ รวมกว่า 40 องค์กร

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่าง “กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม” ที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท 
พรีเมียร์ได้พัฒนาขึ้น และเราจะยังคงทำางานอย่างต่อเนื่องในการสร้างความยั่งยืนแก่สังคมตามแนวปรัชญาของกลุ่มบริษัทต่อไป 
อย่างไม่หยดุยั้ง 

สืบเนื่องจากงาน “ธุรกิจโลกใหม่...ก�าไรบนความยั่งยืน คือก�าไรสูงสุด” ในปี 2558 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิด
การลงมอืทำาและสร้างการมสี่วนร่วมอย่างจรงิจงัของผู้มสี่วนได้เสยี อนัได้แก่พนกังาน คู่ค้า และลูกค้า บรษิทัฯและกลุ่มบรษิทัยงัคง
เดนิหน้าอย่างต่อเนื่องกบั “โครงการจ้างงานคนพิการ” โดยความร่วมมอืกบัโครงการร้อยพลงัเปลี่ยนประเทศและมูลนธินิวตักรรม
ทางสังคม จัดงาน “รวมพลังภาคธุรกิจสร้างงาน สร้างอาชีพ คนพิการ” เป็นครั้งที่ 2 โดยหวังลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม
ผ่านการจ้างงานคนพิการ โดยเชิญชวนคู่ค้า ลูกค้าของบริษัทฯ ให้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องในข้อกฏหมายและสิทธิประโยชน์ในการจ้างงาน (มาตรา 33, 34, 35) เพื่อการเตรียมความพร้อมของบริษัทและสถาน 
ประกอบการในการจ้างงานคนพิการเพื่อทำางานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่นได้ทันที สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างโอกาส 
ให้แก่คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลอื่นในสังคม นอกจากนี้ ยังเป็น 
การสร้างผลลพัธ์ที่ดสีู่ครอบครวัของผู้พกิาร และชมุชนที่ผู้พกิารเป็นสมาชกิอยู่อกีด้วย 

ซึ่งในปีที่ผ่านมา การเชื่อมต่อระหว่างมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมกับบริษัทที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท
พรเีมยีร์ ก่อให้เกดิการจ้างงานคนพกิารเพิ่มขึ้นในกลุม่บรษิทัคูค้่าลกูค้ารวมกว่า 200 อตัรา โดยมบีรษิทัคูค้่าและลกูค้าเข้าร่วมโครงการ 
ทั้งหมด 14 องค์กร
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“กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม” 
เพื่อความสำาเรจ็ร่วมกนัอย่างยั่งยนื

ด้วยตระหนักว่าการจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืน ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้ด้วยการทำางานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายในสังคม เราจำาเป็น 
ต้องมี “กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล” ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างทวีคูณ สามารถสร้างการมี 
ส่วนร่วมกับผู้คนจำานวนมากได้ไม่จำากัดจำานวน บริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงได้สร้าง “กลไกการบริหารจัดการ” ผ่าน  
“หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม” เพื่อทำางานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่สำาคัญ ได้แก่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย โดยดำาเนินงานภายใต้ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเอนไลฟ และมูลนิธิ 
เพื่อคนไทย ตามลำาดบั

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินงานด้านการพัฒนาสังคมนี้ โดยการสนับสนุนและร่วมดำาเนินภารกิจ 
กบัมลูนธิเิหล่านี้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจดัสรรงบประมาณในการนี้เท่ากบั ร้อยละ 5 ของผลกำาไรประจำาป ีอกีทั้งยงัร่วมการดำาเนนิงาน 
ของมูลนธิดิงักล่าวด้วยความรู้ ความชำานาญของบคุคลากรในบรษิทั รวมทั้งชกัชวนเครอืข่ายทางธรุกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ให้มสี่วนร่วม
ในการทำางานของมูลนธิ ิเพื่อขยายผลลพัธ์ทางสงัคมให้ใหญ่ขึ้น 
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ปัจจุบันบริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้เรียนรู้และจัดกระบวนความรู้ของการสร้างการมีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบออกเป็น  
5 ขั้นตอนด้วยกนั   

  Entice ขั้นตอนการเชญิชวน การสร้างสนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามสี่วนร่วม   
  Enlist  ขั้นตอนของการขอแรงสนบัสนนุ   
  Engage  ขั้นตอนของการมสี่วนร่วมและลงมอืปฏบิตั ิ 
  Empower  ขั้นตอนการสร้างเสริมความแข็งเกร่งให้กับผู ้ลงมือปฎิบัติให้สามารถแก้ปัญหาสังคมผ่านกลไกนั้นได ้

     อย่างยั่งยนื  
  Extend  ขั้นตอนการขยายผลออกไปในวงกว้างเพื่อให้เกดิการขบัเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
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 โดยหวังว่าองค์กรความรู้นี้จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ และการทำางานเพื่อ 
สร้างความยั่งยนืในสงัคมต่อไป
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ความสำาเร็จที่บริษัทภาคภูมิใจ คือ การทำาความดีและการให้ เพื่อตอบแทนสังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นบรรษัทภิบาล  
โดยในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards ปีแรก และ Thailand Sustainability Investment  
ต่อเนื่องปีที่สอง จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผลจากการที่ บรษิทัดำาเนนิงานทั้ง 3 ด้าน ดงันี้

ท�าความดีและให้ต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ด้านการจัดการนำ้า ของเสียจากกระบวนการผลิต อากาศ และพลังงาน ด้านนำ้า 
บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการนำ้าที่สามารถนำานำ้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 และได้รับการคัดเลือกจากสถาบันนำ้า 
เพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล ให้เป็น โรงงานต้นแบบเรื่องการบริหารจัดการนำ้า 
และได้นำารูปแบบการบริหารจัดการไปขยายผลเครือข่ายอีก 5 โรงงาน รวมถึงการร่วมเป็นเครือข่ายขยายผลเรื่องโรงงานสีเขียว  
(Green Factory) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 60 โรงงาน ด้านการจัดการลดของเสียจากกระบวนการผลิตได้พัฒนาการนำา 
Waste กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตรวมถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้านอากาศได้พัฒนาระบบบำาบัดกลิ่นด้วยกระบวนการ 
ทางชวีภาพ (Bio Scrubber) และจดสทิธบิตัรสามารถผลติเป็นผลติภณัฑ์สู่ตลาดสำาเรจ็ ด้านพลงังาน พฒันาปรบัปรงุไฟฟ้าแสงสว่าง
เป็นหลอด LED เป็นการนำาเทคโนโลยกีารผลติที่มปีระสทิธภิาพสูงเพื่อลดการใช้พลงังาน LPG ที่สูญเปล่า รวมถงึการพฒันาโรงงาน
และสำานกังานเป็นอาคารเขยีวในปี 2560

ท�าความดีและให้ต่อสังคม ส่งเสรมิสนบัสนนุทนุการศกึษาแก่เดก็ด้อยโอกาสและยากจนผ่านมูลนธิยิวุพฒัน์ กว่า 2,400 คน  
ร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม อยู่ดีมีสุข ผ่านมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ร่วมอนุรักษ์ และสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้หอยชักตีน  
ที่จังหวัดกระบี่ รวมถึงรณรงค์ให้เยาวชนรู้รักษ์ความสำาคัญของการอนุรักษ์ทะเลผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ์ การมีส่วนร่วมกับพนักงาน  
และชุมชนเพื่อดูแลบ้านหลังแรกของพนักงาน ผ่านกิจกรรม Happy 8 Workplace โดยร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สร้าง 
นักกิจกรรมในการดึงองค์ความรู้ในตัวพนักงาน และปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอด ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อบริหารจัดการหนี้ 
นอกระบบของพนักงาน และชาวบ้าน หมู่บ้านโคกขี้เหล็ก และขยายผลไปยังหมู่บ้านคลองตาหมื่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวงรัชการที่ 9 และยังร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ซ่อมรถโยกให้ผู้พิการกว่า 60 คัน ผ่านการลงแรง 
ลงขนัของพนกังาน

ท�าความดแีละให้ต่อการเป็นบรรษทัภบิาล สร้างแนวร่วมและเครอืข่ายการต่อต้านการทจุรติ คอร์รปัชั่น มลีกูค้า คูค้่า ร่วมลงนาม 
ข้อตกลงการทำาธุรกิจที่โปร่งใส จำานวน 13 บริษัท ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การบริหารจัดการนำ้าที่ยั่งยืน  
การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสีเขียว การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การสร้างความสมดุล มั่นคง ยั่งยืนและ 
มีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารงานมาตรฐานต่าง เช่น 
การบริหารความเสี่ยง การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น การบริหารระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลอาทิ ISO-9001, ISO-14001,  
OHSAS-18001 ให้ทนัสมยัผ่านกระบวนการการพฒันาอย่างต่อเนื่อง (P-D-C-A)

Rising Star Sustainability Awards 2016 Thailand Sustainability Investment 2016

ความภาคภูมิใจ
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โรงงานต้นแบบการบริหารจัดการน�้าที่มีประสิทธิภาพ
สถาบนันำ้าเพื่อความยั่งยนื สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมทรพัยากรนำ้าบาดาล

 ซึ่งในปี 2559 บริษัทผ่านการคัดเลือกให้เป็นโรงงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าอย่างมีระสิทธิภาพ 
ในภาคอุตสาหกรรม จากสถาบันนำ้าเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล โดยมีเกณฑ ์
การพิจาณาจากการใช้นำ้าตามหลัก 3 R (Reduce Reuse และRecycle) และให้บริษัทขยายเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า 
ไปยงัสถานประกอบการอื่น จำานวน 5 สถานประกอบการประกอบด้วย 

   1. บรษิทั มลิค์คอนบูรพา จำากดั 
   2. บรษิทั แอร์โรคลาส จำากดั 
   3. บรษิทั โชตลิาภ พาราวู้ด อนิเตอร์เวลิด์ จำากดั 
   4. บรษิทั เอสเซนทรา อสีเทริ์น จำากดั และ 
   5. บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจำากดั 
บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมให้คำาปรึกษาร่วมกับที่ปรึกษาของสถาบันนำ้า ผลการขยายเครือข่ายดังกล่าว บริษัทและสถาน 

ประกอบการที่เข้าร่วม ได้รบัรางวลัดเีด่นด้านการบรหิารจดัการเครอืข่ายที่เข้มแขง็
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MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS

Thanks to our vision throughout four decades of existence to conduct business with our employees and the society in a  
sustainable manner and through our principles and practices that underlined environment, social responsibility, corporate governance 
and staff’s wellbeing that aligned with the Stock Exchange of Thailand (SET)’s management direction to promote best business 
practices, Premier Products Public Company Limited was lauded by the SET as Thailand Sustainability Investment for the second 
consecutive year. In 2016, we were also bestowed the Rising Star Sustainability Award 2016 for the first time. Besides, to recognize 
our efficient water management, the Water Institute for Sustainability, Federation of Thai Industries, and Department of Groundwater 
Resources, Ministry of Natural Resources and Environment made our factory a prototype for this endeavor. The prestigious awards 
are a testament of our adherence to the philosophy of “Harmonious Alignment of Success.” 

In addition, we actively commit ourselves to becoming the innovation company on the basis of “Create Solution for Sustainable 
Living and Environment” through our activity that underlines the value chain and the Green Organization vision set to accomplish within 
the next five years. As clearly stated in our strategy, we strive to enhance efficiency in our work process by reducing waste, adding 
values to our products while simultaneously nurturing knowledge and enhancing staff capacity to enable them to flexibly respond to 
technological, economic and environmental changes in tomorrow’s business world. 

As of end of 31 December 2016, Premier Products and subsidiaries’ total revenues stood at Baht 1,563.15 million, which 
represented a 3.23% increase or Baht 48.93 million from a year ago. Net profit also rose 9.55% from the previous year totaling Baht 
15.63 million to Baht 179.26 million. 

In brief, our operation results kept increasing. This reflects the importance of the environmental business to the society, the 
country and everyone. Changes in different aspects faced by the world on a daily basis especially environmental impacts do affect 
everyone’s life. The environmental business thus is critical for sustainable and better changes in a society. The renewable energy 
is one of the businesses that can help making the country safe and stable. Countries in Asean have placed the renewable energy 
business among the top when formulating economic and social strategies for the Asean Economic Community (AEC).  As such, the 
environmental business remains a fundamental business activity and one of the top concerns in which consumers express interest 
and wish to invest.

The Board of Directors is truly committed to manage the business on a transparency basis under the principle of corporate 
governance where we adhere to integrity and ethics to continue sustaining confidence from our shareholders, investors and all  
parties. The Board of Directors wishes to thank everyone starting from customers to suppliers, business partners, shareholders and 
our co-workers for heartfelt collaboration and support we have enjoyed.

Board of Directors 
 Premier Products Public Company Limited
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 Manufacture and distribute quality products and services
 Source and develop product innovations of water and environment conservation, advance construction materials, and 
clean energy to serve good quality of life, society and environment 
 Expand to ASEAN market and potential countries
 Conduct shared-beneficial business between employee, corporate, and society
 Integrate knowledge and capability to creating and producing
 Conduct operations under good governance concept and rely on ethics and good Thai norms
 Conduct business under anti-corruption policy

“Leader in environment and clean energy business, good governance-oriented to lead sustainability of busi-
ness, personnel, and society”

Vision

Core Missions

Premier Core Value

Business People Society
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Head Office
2 Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 
Tel. 0-2301-2100-1 Fax. 0-2398-1301 
Website: www.premier-products.co.th

Factory
454 Moo 9, Kabinburi Industrial Zone, Kabinburi-Nakhon Ratchasima Road, Tambon 
Nong Ki, Amphoe Kabinburi, Prachinburi 25110
Tel. 037-204-398-399 Fax. 037-204-400 
Website: www.premier-products.co.th

Phuket Branch: 31/3, Moo 1, Thepkrasattri Road, Tambon Koh Kaew, Amphoe 
Muang Phuket, Phuket 83200 Tel. 076-238-461-2 Fax. 074 238-462 
Hat Yai Branch: 278/38 Pipat Songkhro 5 Road, Tambon Hat Yai, 
Amphoe Hat Yai, Songkhla 90110 
Tel. 074 - 367-112-4 Fax. 074 - 367-111 
Chiang Mai Branch: 49/3, Muang Samut Road, Tambon Chang Moi, 
Amphoe Muang Chiang Mai, Chiangmai 50300 Tel. 053-251-377-9 Fax. 053- 251-379 
Khon Kaen Branch: 222/159-160, Pracha Samosorn Road, 
Tambon Naimuang, Amphoe Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000 
Tel. 043-241-689 Fax. 043-241-690

Premier Home Appliance Co., Ltd.
Head Office: 1 Premier Corporate Park, Soi Premier 2 , Srinakarin Road, Nong Bon, 
Prawet, Bangkok10250 Tel. 0-2301-1000 Fax. 0-2301-1722

Infinite Green Co., Ltd.
Head Office: 133/1, Moo 4, Tambon Tamaprang ,Amphoe Kaeng Khoi, Saraburi 18110
Branch Office : 2 Premier Place, 2nd floor, Zone A, Soi Premier 2, Srinakarin Road, 
Nong Bon, Prawet, Bangkok10250
Factory (1) : 133/1 Moo 4, Tambon Tamaprang , Amphoe Kaeng Khoi, Saraburi 18110
Factory (2) : 114 Moo 1, Tambon Chakpaew, Amphoe Kaeng Khoi, Saraburi 18110
Factory (3) : 63 Moo 3, Tambon Huay Haeng , Amphoe Kaeng Khoi, Saraburi 18110

PP Green Energy Co., Ltd.
Head Office: 2 Premier Place, Premier 2 Alley, Srinagarindra Road, Nong Bon 
subdistrict, Prawet, Bankok 10250 Tel. 0-2301-2100-1 Fax. 0-2398-1301

General Information
Premier Products Public Company Limited  
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Registration date: August 22, 2002

Authorized capital: 300,000,000 baht

Business : Premier Product PCL was established on December 2, 2518 with registered capital of 300 million baht.  
The company is a manufacturer and distribution of environmental products and construction and industrial. The green products 
are such as; water treatment products including SATs tank, Eco tank, PP grease trap; water reserves and wastewater products 
such as wastewater pumps, TSURUMI aerator AIR PURE aerator, PP water reservation equipment, and air pollution treatment 
system; construction materials and industries such as finished wall, cornice molding, decoration materials for building architecture,  
noise barriers, steel products, bathtub and toilet equipment, chemical tanks, and solar rooftop.

There are two sales and distribution channels; contractors, project owners, general customers, and sales through building  
material stores such as Home Mart, Boonthavorn, Siam Global House as well as other building material stores in Bangkok 
and upcountry. The company has a long relationship with these customers. For overseas sales, the company has appointed  
distributors. The company has its own brands and dedicates as an OEM manufacturer. The company’s headoffice is 2 Premier 
Place, Premier 2 Alley, Srinagarindra Road, Nong Bon subdistrict, Prawet, Bankok. It has a factory in about 46 rais located at 
Kabinburi Industrial Estate, Kabinburi- Nakhon Ratchasima Road, Nong Ki subdistrict, Kabinburi, Prachinburi.

1. Premier Home Appliance Co., Ltd. (PHA)
PHA originally operates as a distributor of electrical appliances with energy-savig features under the brand “Mirage”, 

which is its own brand. PHA’s distribution is made through over various customers that are electrical appliance stores nationwide  
and in countries in the ASEAN Economic Community (AEC). The company holds 9,997 shares of PHA, which is equivalent  
to 99.97% of its registerd capitals. However to make our management more efficient and to reduce management costs,  
PHA cease the operation and transferred this business unit to PPP since Juanary 1,2016.

2. Infinite Green Co., Ltd. (IGC)
IGC is a manufacturer of solar power, which is classified as a very small power producer (VSPP). It currently has  

three power plants. IGC has power purchase agreement with the Provincial Electricity Authority (PEA). It is supported by  
the renewable energy program by Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy. Main income comes from power sales 
and “Adder” (sales margin) from the PEA. The company holds the IGC accounted for 75.60% of the shared capital.

3. PP Green Energy Co., Ltd. (PPG)
PPG was established to study the feasibility of biomass power business. It aligns with clean energy business and increases 

company’s potential for business expansion. To date, it is in the feasibility study. The company hold PPG shares representing 
80.00% of the share capital.
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Product Groups

 Environmental Products 

 Building Materials and Industrial Support Products 

 Clean Energy Business 
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Structure of Management

Internal Auditor

Risk Management CommitteeBusiness Developemnt

Premier Products Public  
Co., Ltd.

Infinite Green Co., Ltd.
(IGC)

PP Green Energy  
Co., Ltd. (PPG)

Premier Home Appliance 
Co., Ltd. (PHA)

Audit Committee

Chief Executive Officer

Managing Director

Board of Directors

Remuneration Committee

Company Secretary

Assistant Managing Director  
Production and  

Research & Development

Assistant Managing Director  
Electrical and Clean Energy 

Engineering

Assistant Managing Director  
Environmental and Building 

Materials Engineering

Assistant Managing Director 
Accounting & Finance

Assistant Managing Director  
Sales

Assistant Managing Director 
Human Resources

Managing Director
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Premier Product PCL is committed to build sustainable success of business, personnel, and society together. Operation is 
conducted under rights, transparency, accountability, and fairness to all stakeholders. According to the principles of good governance 
and social responsibility, the company has appointed a working group on social responsibility as following diagram.

Materiality Analysis 

The human resource and operation system management representatives oversee the working group. Members come 
from various working groups as above diagram. The working group has been convened to implement procedures of Corporate 
Social Responsibility, Department of Industrial Works (CSR-DIW) and management systems for guidance on social responsibility  
(ISO 26000). The standards begin with assessment the compliance with seven areas of laws and regulations.

1. Corporate governance; 59 issues of relevant laws
2. Human rights; 21 issues of relevant laws
3. Labor practices; 114 issues of relevant laws
4. Environment; 70 issues of relevant laws.
5. Operation fairness; 13 issues of relevant laws.
6. Consumers; 11 issues of relevant laws.
7. Participation and community development; 13 issues of relevant laws.
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There are 285 related laws in 2016, increased by 4 from 2015. One is good governance law, two are labor practice,  
and last one on environment. The company has taken action in below diagram.
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Compliance to eight principles was also reviewed, including;
1. Fairness of business
2. Anti-corruption
3. Human rights
4. Fair labor practice
5. Consumer responsibility
6. Contribution in social and community development
7. Environmental concern
8. Innovation and innovation promotion
Then, improvement plan and performance of laws and regulation compliance were prepared. Some data was limited,  

because the factory is located in the industrial park. So it requires environmental impact assessment (EIA) data of Kabinburi  
Industrial Estate such as biodiversity, water resources, and energy sources.

Stakeholders were identified, stakeholders were listed. Expectations (benefit) and challenges (impacts) of stakeholders  
were determined. Stakeholders were prioritized. Operation plans were established to respond to stakeholders as well as  
communication with all stakeholders.

Stakeholder identification was conducted in three dimensions and expectations (benefit) and challenges (impacts)  
were determined;

Dimension 1 - respond to organizational stakeholders; shareholders, personnel, management personnel
Dimension 2 - respond to economic stakeholders; customers and business partners
Dimension 3 - respond to societal stakeholders; government sectors, competitors, community, society, media, and  

     private sector 
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Analysis of expectations (benefit) and challenges (impacts) and operational measures in each group
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Response of stakeholders was analyzed, by considered existing standards, plans and measures to stakeholders by  
challenges (impacts), to prioritize. Results were brought to program plans, and improvement measure to actually meet the needs 
of stakeholders as following chart.

1. Shareholders
6. Government sector
2. Personnel, management personnel
7. Competitors
3. Customers
8. Community/society
4. Business partners
5. Private sector
9. Media

Prioritization of stakeholders
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Report of Sustainable Development

This Report of Sustainable Development expresses the 2016 sustainability concepts and practices philosophy of Premier 
Products PCL, from January 1 to December 31, 2016. 

Premier Products PCL has two major disciplines to sustainability; business practices, and practices of sustainable ecosystem/ 
environment.

In business practices, the company adheres to “sustainable mutual success” of business. The company emphasizes  
on good governance with responsibility and transparency. It shall create values to business, personnel, and society.

The second discipline is to create ecosystem or environment that allows and supports social sustainability. It recognizes  
that the social issues we are facing today cannot be solved by one. The company and Premier Group thus create the  
collaborations by initiating foundations and social programs. It allows all parties and stakeholders participating in issue solving  
and extending to stakeholders’ networks. It increases effectiveness of social issue management. The detail is presented in  
this report.

Report is available for download on www.premier-products.co.th 
For further information; please contact Pornsan Chuthep pornsun@pp.premier.co.th or Kampol Prompakdee kampol@pp.premier.

co.th Tel. 02-301-2242, 037-204-397 

Premier Products PCL and Premier Group

Because success cannot be achieved by oneself, business thus cannot be maintained by just emphasizing on benefits,  
but lack of value created to society and employees. The company and Premier groups adhere and keep the concept “Sustainable 
mutual success”. What is good to business should be beneficial to society and our employees, it is truly sustainable success. 

 Premier Products PCL employs operation guidelines to move toward to sustainability, with two main ways. The first path 
is business guideline; the company adheres to adhere and keep the concept “Sustainable mutual success” focusing on good 
governance. The company provides social responsibility and transparent accountability. In addition, our business creates value  
for business, employees and society at the same time. The second path, is similar important, is to create environment or  
ecosystem that promotes social sustainability. The company keeps in mind that social issues nowadays cannot be solved  
oneself. The company and Premier Group have developed cooperative systems by establishing foundations and social programs. 
They attract all sectors and company’s stakeholders to involve in dealing with social issues and to expand to existing networks. 
Social issues could be taken care more effectively.

 In its business, the company has expressed its intentions and has taken action on responsibility to society, employees,  
and environmental



Premier Products Public Company Limited    97 

Pr
em

ie
r 

Pr
od

uc
ts

 P
CL

: V
al

ue
 C

ha
in



98    Sustainability Development Report 2016

Business

Innovations for quality of life and environment: Green Business 

 Premier Products Public Co., Ltd. has more than 40 years of experiences in innovating technology, in order to produce 
products that are the best answer for Thai people’s needs. The company is aware of health and safety in order to enhance the 
quality of life. Premier Products gives importance to environmental awareness, and deliver quality products and services as a tool 
for solving environmental issues, such as wastewater, air pollution (from chemical emissions), noise pollution, global warming, 
energy saving, and drought. In 2016, Premier Products invented new products for enhancing living and environmental quality. 

     PE grease trap produced by injection molding. An alternative choice of products with quality, PE can release  
     clean water to communities, reduce Wastewater and foetid smell that effect to the environment

 Water for daily consumption 
      Water tank (Intelligence Tank) - hygienic tank with base, cover and pump system over the tank. Space saving.  

     Mitigate risk of pump’s leakage current and malfunction in case of floods. Easy and fast installation 
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     low-priced clean water tank (AURA TANK) for encouraging water storage for household daily consumption. 

     Clean water tank with more attractive appearance (WINK TANK) - an alternative choice for those who want a more  
     charming and modern product 

  Manufacturing process improvement  
     RotoSim Software is introduced to calculate parameter inputs and simulate the molding process in Roto  

     Oven process. This helps speeding production and reducing damages from manufacturing process. 
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Giving values through products: Green Sales & Marketing 

 In order to share knowledge of operations and productions with stakeholders, Premier Product offers an open house.  
This activity allows participants to study the water production, wastewater treatment and reuse system, solar energy system, 
and chemical odor control system. The company believes that this activity would assure the consumers of its product quality.

 Customers visit manufacturing and audit process at the factory. This assured them of our product quality. 

 Five-company network for water management, including 1) Millcon Burapa Co.Ltd, 2) Aeroklas Co.Ltd, 3) Chotilaph 
Parawood Interwood Co.Ltd., 4) Essentra Easten Co.Ltd., and 5) Sri Trang Agro-Industry PLC., visit and observed our water  
reuse system. 



Premier Products Public Company Limited    101 

 The company, with cooperation of Water Institution, provided knowledge sharing and consulting activity for 5 subsidiaries 
about development of internal water system management.

  Inspection and evaluation of occupational safety, health and environment, in 2016, was conducted by Safety and  
Health at Work Promotion Association (Thailand) and Prachinburi Provincial Office of Labor Protection and Welfare as well as 
employees’ representatives. 

 Premier Products participated in Eastern Regional Innovative Product Exhibition at Muang Thong Thani. 
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 Representatives of Premier Products, as experts, lectured on sustainable environment and water management and  
best practices for becoming Green Factory.

 Premier Products conducts an audit against the ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS-18001 standards annually to  
assure of the quality of products as well as occupational safety, health and environment.
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Money earning while being environmentally-friendly: Green Purchasing 

Premier Product set a policy to purchase raw materials or products from environmentally-friendly producers. Out of  
the entire raw materials, 68.01% is purchased from producers who receive acceptable standards, such as ISO 9001, ISO 14001 
and Green Factory certification. 

In 2016, Premier Products applied for Green Factory Level 5 certification, so that all raw materials used in production  
process must come from producers who receive at least Green Factory Level 2 certification in accordance with the Ministry  
of Industry. The company is going to be inspected for the Green Factory Level 5 certification in 2017. 
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Responsibility, transparency and accountability: Green Operation
 
Premier Products set management policy on 3 aspects, economic, employee and environment, by implementing  

principles of good corporate governance, morality, transparency, and accountability. Every process must pass an audit against 
international standards, e.g. principles of total quality management (TQM), ISO 9001 Certification in Quality Management,  
ISO 14001 Certification in Environmental Management, Occupational health and Safety management System (OHSAS 18001),  
Thai Labor Standard (TLS.8001), energy management standards, risk management principles, and anti-corruption policy. 

     100 percent of workers joined the program to raise awareness of anti-corruption.

     Employees can access the online course “Sujarit Thai (Thai Honesty)”, the website for transparent and  
     fair society development, from the company intranet through the link Channel P. As of November 2016,  
     82% of employees passed the course. 
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Energy Consumption at Kabinburi Factory 
 Electrical equipment upgrade 

In 2015, the energy consumption was 1,596,150 kW,  
representing a decrease of 287,514 kW or 15 percent of  
that in the previous year. However, the company also 
upgraded some electrical equipment for energy efficiency. 
The decrease of 287,514 kW resulted from the following 
implemented methods.

 48 high bay lamps in the water tank and septic 
tank factory have been changed from mercury 
vapor lamps to LED high bays. This could save 
energy about 55,992 kW annually. 

 Converting 250 of fluorescent lamps in the  
water tank and septic tank factory to LED 
lights could save 13,740 kW of annual energy 
consumption.

 Converting120 of fluorescent lamps in the GRC 
(Glassfibre Reinforced Concrete) factory to LED 
lights could save 6,596 kW of annual energy 
consumption.

CO2 emissions reduction
The 10-kW solar rooftop system, which has been 

installed since 2016, generated electricity totally 832.53 
kW, costing 69.508 baht, reducing CO2 emission for 484 
kilograms.

Environmental Management 

CO2 484 Kg

 Energy Consumption (Unit: Kilowatts)
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Solar energy generation of Infinite Green Co.,Ltd. helps 
mitigate carbon dioxide emissions for 12,834 tons, equal to 
87,435 of trees, or 437 rai of forest.

Optimization of natural energy (liquefied petroleum 
gas: LPG) 

The amount of LPG used in manufacturing process is 
141.19 kilograms per 1 ton of raw materials. In 2016, the natural  
gas consumption was optimized. As a result, the amount of LPG 
used in the process was reduced for 3,940 kilograms annually, 
saving 94,560 of costs. 

Machines are developed to be closed system; 
reduce LPG consumption for 2,500 kg, 

saving 60,000 baht annually 

Gas warming system is upgraded; 
increase the amount LPG for 1,440 kg, 

costing 34,560 baht annually
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Water resource management 
The MBR wastewater treatment system has been  

upgraded from10 to 60 cubic metre per day, aiming to reuse 
100 percent of wastewater. The upgrade was implemented  
since July. This can save about 382 cubic metre of water,  
reducing 5,348 baht of monthly water supply costs. As a 
result, Premier Products is certified, by Water Institution for  
Sustainability, The Federation of Thai Industries, and Depart-
ment of Groundwater Resources, to be a model organization of  
effective water management.

Industrial waste management Fiberglass waste

Remark: Not include grind fiber (mould)
cumulative waste 180 ton
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Industrial waste management 
The wastes mentioned above are managed by Better World PLC. (เลขขอก�ำจัดเลขที่ จ3-101-2/40สบ, 3-106-8/49สบ,  

3-106-8/49สบ) and Asia Recycle Technology Co.,Ltd. (เลขขอก�ำจดัเลขที่ 3-105-188/50ฉช).
24,000 kilograms  of other waste is managed by Nong Kee Subdistrict Administrative Organization (SAO)
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Air pollution control 
Premier Products equipped more bio scrubbers for air 

pollution mitigation and developed volatile organic compounds 
from microorganisms. The company, as the inventor, has applied 
for a petty patent for this invention.

Due to effective management on environments, water, 
waste, air and energy, Premier Products could cut down on costs  
and mitigate possible environmental effects that may be  
caused of the company’s activities. 

 
Management for Sustainability 

 Anti-corruption Management 
In 2016 the company and 13 trading partners signed MOU to enhance bilateral transparent cooperation against corruption. 

Premier Products also developed employees’ ethical conducts by encouraging them to attend the online course called “Sujarit 
Thai (Thai Honesty)”. Additionally, Premier Products has regular review of work manuals in order to renew certification from 
Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC. 

 Risk Management
Premier Products carries out risk analysis in every level of operation and set up quarterly management procedure, and, then report 

to the Board of Directors. The risk management covers 6 areas; strategies, finance, operations, regulations, safety and anti-corruption. 
Internal audits against the ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS-18001 standards are also conducted to assure of prompt solutions. 

Due to transparent and accountable operations, Premier Products won distinguished awards from governmental sectors.  
This shows that the company operates very process in accordance with legal standards and related regulations.

Award of model organization of effective 
water management, from Water Institution for 
Sustainability, The Federation of Thai Industries, 

and Department of Groundwater Resources

CSR-DIW Continuous Award 2016
(Corporate Social. Responsibility,
Department of Industrial Works: 

CSR-DIW)

Role model award of being an Improving 
Productivity Facilitator & Sustainability through 

Knowledge Management from Thailand’s 
Productivity Institute 2016
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Request for regular complaint investigation from related sectors

Prachinburi  Provincial Industry Office
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Good Logistics Practice Development Award 
in warehouse management system development 

Good Logistics Practice Development Award 
in establishment of a development management logistics

Backhauling Management: Green logistic 

 Premier Products also places priority on supply chain management with the purpose of effective logistics development 
in different aspects; shipping costs, pollutions, and warehouse management. Due to that performance, the company was 
awarded for Industry Award 2558 for development of warehouse management system and the establishment of a development  
management logistics. These two awards were granted by The Department of Primary Industries and Mines, the Ministry  
of Industry. 

1. Backhauling management: avoid empty haulage trucks (Target = 66% Actual outcome = 82% or 312 routes) 
2. On-site assembly service enhances freight haulage performance for 100%, or decreasing 240 of haul routes annually 
3. Planning freight transportation routes with sales teams helps decrease 624 of haul routes annually 
4. Product distribution at Nong Chok 
  - It helps decrease 180 of haul routes annually, saving about 200,000 of shipping costs. 
  - The distribution center could reduce 1,000,000 of costs annually 
5. Premier Products promotes good driving habits for all truck drivers, for the purpose of fuel efficiency. Additionally,  

vehicle inspection is conducted regularly twice a year in order to control air pollution from motor vehicles 
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Good Health and Sustainable Environmental 

“Snack Factory’s Wastewater Treatment System Expansion” Project
Industrial customer 
Mr. Sakda Rangsimantikanon
Factory Engineering Manager
 
 “We are satisfied with the product quality as well as the after sales services 

of Premier Products. After using the treatment system, the Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) values, the wastewater indicator, has been consistently decreased, 
until it met the quality requirement set by Industrial Estate”

Pruksa Real Estate Public Company Limited conducted investigation of quality management system of 
manufacturers. Pruksa had targeted 75.00 percent or more of quality investigations adjudicated as “pass”, and,  
finally, it got 98.28 percent. 
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According the PPP value chain, the process since innovation for living and environmental quality to the process of sales and 
services, Premier Products could summarize the values, as revenues, as shown below. 

1. Income from sales and services 1,541.57 million baht
2. Expenses 1,326.06 million baht
3. Net profits 179.26 million baht
4. Total assets 2,145.65 million baht
5. Total debts 968.76 million baht
6. Shareholders’ equity 1,176.89 million baht

Revenue and Turnover
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Employees 

Employee Aspect: Employee Well Being 

 Premier Products gives importance to the employee aspects as one of its social responsibility policies and counts it as a 
vital factor to sustainable success of both employees and the company. The employee policy is as follows.
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As employees are the beginning of every progress of an organization and considered as valuable resources for the sustainable 
growth of the organization and society, the company has a policy for its employees in addition to labor legislation. The company 
policy aims to develop employees in different aspects; living, skills and career paths. Also, as the workplace is often considered 
as the second home of every employee, Premier Products sets a safety work environment in accordance with global standards 
and activities which are Thai Labor-Standard: TLS 8001-2003 (Completion Level, Initiative Phase), Thai Industrial Standard: TIS/
OHSAS18001, ISO 9001, ISO 14001, TIS. 9999: the Approaches of Sufficiency Economy to the Industrial Sector, CSR-DIW Project, 
and Happy Workplace by Happy 8 Project. Furthermore, Premier Products takes part in developing its employees’ neighborhoods 
based on His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s philosophy of sufficiency economy. The company believes that the community 
development would make employees and their family happy and self-reliant. 

A Philosophy of Sufficiency Economy The processes of human resource management are recruitment, retention and devel-
opment. The details of each process are as follows

 1.  Recruitment: It is one of organizational plans for career progression in order to replace retiring employees.  
 The internal recruitment is first conducted; in case there is no eligible candidate, the company will search for  
 a qualified candidate outside the current employee pool. There are plans different timescales; short-term  
 (0-3 years), medium-term and long-term (over 5 years). Additionally, there are preparation plan for high potential  
 employees in each division and key positions in order to develop them for their career success.

 2.  Retention: The Company studies about appropriate wages and employee benefits and applies study results  
 to develop its human resource policy. Premier Products offers a good benefit package for employee,  
 including Happy Workplace by Happy 8 Project, saving cooperative, provident fund, health care insurance  
 for employees and family, staff shuttle bus in 13 routes, and morning market in the factory area where  
 employees could trade groceries and products among colleagues, which is a way to increase income and  
 reduce expense. Besides, the company helps employees who have illegal loan debts under the People’s Bank  
 Project and supports them to make a household account based on TIS. 9999: the Approaches of Sufficiency  
 Economy, so that employees could control their expenses and save more money, and, as a result, be self-sufficient  
 and well-being. 

 3.  Development: Three characteristics of employees that Premier Products gives importance to are; 
    1. being good, disciplined, and responsible; 
      2. being skillful and professional; and 
      3. working happily and reasonably, have mutual respect and understand changes. 

Premier Products set plans to develop employees to become as professional and potential as they should be. In 2016,  
the company joined Thailand’s Productivity Institute’s “Improving Productivity Facilitator & Sustainability through Knowledge 
Management Program: PF+KM Program”. The program aims to lead the company’s vision and mission to the same goal  
and success. The productivity is improved by using appropriate tools. Every employee in every level took parts in the program. 
For this reason, Premier Products received the role model award of being an Improving Productivity Facilitator & Sustainability 
through Knowledge Management from Thailand’s Productivity Institute. 



118    Sustainability Development Report 2016

In addition, Premier Products had an approach to develop employees’ ethical conducts by providing an online course called 
“Sujarit Thai (Thai Honesty)”. As of November 2016, 82% of employees passed the course. 

Important activities in 2016 
1. The company gave help to 42 low-income employees and employees with loan debts, costing 2,820,000 baht, 

through People’s Bank Project, and 17 more employees, costing 687,683 baht, through Premier Group saving cooperative. This had  
improved the living quality of the helped family. Besides, there was morning market in the factory area where employees could 
sell their home-grown vegetables and fruits to each other. 

Additionally, the company supported its staff to have secondary jobs, such as a part-time hairdresser. Based on the idea 
“to plant behind, to eat inside and to sell in front”, a backyard garden is another activity that Premier Products supported 
by giving seeds to employees. To grant scholarships was another benefit given to staff’s children to relieve financial issues. 

Illegal debt solving through People’s Bank Project 
(42 employees, totally 2,820,000 baht)

To reduce expenses and to increase income
(to reduce haircut cost and increase income for the part-time hairdresser)  

Morning market (to plant behind,
to eat inside and to sell in front))
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2. Mass ordination to honor the late Thai King Bhumibol Adulyadej: Six employees in the company underwent 
ordination and, during monkhood, had developed their mentality and well performed religious practices. The mental development 
could be used to apply for their daily life after leaving the monkhood.

3. Jobs for persons with disabilities were offered here. In 2016, Premier Products hired 7 disabled employees  
who have worked for the company before laws on disabled persons became effective. In 2017, there are 8 disabled employees 
working in the company. 

Mr. Pattarapon Wannachai
Employee

Mr. Jomkwan Sapong  
ID card for 

PWD 3-2502-00XXX-73-1

Mr. Winit Buaphan  
ID card for 

PWD 3-2510-00XXX-01-4

Mr. Supon Khamjun 
Employee
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4. The surroundings of cafeteria was improved to be cleaner, more spacious and sanitarian. 

5. Rural area development: The company had the “Study though it’s Cold year 3 Project” in order to fix the buildings  
at Ban Tha Ta Fang School, Mae Yuam, Mae Sariang, Maehongson Province. Forty employees participated in this project and took 
part in teaching people how to make soap, dishwashing liquid and bio extract or Effective Microorganisms (EM) from local materials.  
This project aimed to develop social awareness for the company staff.

Mr. Phisit Changsao and volunteer team 
at Ban Tha Ta Fang    

Ms. Sangduen Thongjok, 
Mr. Suphachoke Lobphuen 

volunteer team at Ban Tha Ta Fang
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The company was certified by Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) for developing the sustainable network of  
Thai Health Center. Premier Products has developed human resources in 3 aspects; (1) life-skill; providing saving cooperative  
in order to support its staff’s financial management, (2) multi-skill; providing more multi-skill development annually by using  
on-the-job skill matrix, and (3) work-skill; driving “Coach the Coach” approach to be one of organizational cultures in order to  
develop each individual employee, in every level in the company. 

7. Training courses: There were 261 training courses provided, costing 2,048.02 baht/person, and taking 21.37 training 
hours/person. There were 594 persons, or 97.89% of all employees, passed the mandatory courses in different fields; innovation, 
anti-corruption, social responsibility, and supply chain management. 

6. Happy 8 Workplace Project: Premier Products ran this project continually for more than 7 years. On behalf of the company,  
selected employees joined a working group of Employee Club Committee and the Sustainability Working Group. 

8. Improving Productivity Facilitator & Sustainability through Knowledge Management Program: PF+KM Program: 
The Company worked closely with Thailand’s Productivity Institute in giving an advice and providing training courses for company 
workers. This program aimed to enhance work quality consistently, to support innovation and to increase productivity at every 
progress of work.
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Outcomes of PF+KM Program 
     Employee participation: Target > 90% Actual outcome 92.13%
     Employee satisfaction in the program: Target > 80% Actual outcome 98.55% 
      Satisfaction in the 5S class: Target > 80% Actual outcome 99% 
      Satisfaction in the KSS class: Target > 80% Actual outcome 95% 
      Satisfaction in the KM class: Target > 80% Actual outcome 90%
     Corners for comments and recommendations: totally 11 corners (sectors)

9. Consulting Program for Making TIS. 9999, Book 1-2556: the Approaches of Sufficiency Economy to the Industrial 
Sector: The company worked with Management System Certification Institute (Thailand), or MASCI, in developing employees in  
4 dimensions; economics, society, surroundings, and human resources. The company strongly believed that those approaches 
could be applied to daily life, especially the sufficiency philosophy and saving for retirement. Now, 414 employees, or 67.64%  
of all employees, were Provident Fund members, and 260 employees, or 42.48%, were saving cooperative members.

Mr. Kamphon Phomphakdee 
has applied  TIS. 9999 to working, 
for the goal of “balanced, secure, 

sustainable, and happy life” 
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10. Jobs for retirees: Premier Products surveyed employees, at the age of 53 and over, about their plans after  
retirement and provided them preparation. Recommended jobs for retirees were growing lime trees and weaving bags from  
coffee packages

Employee Data by types
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Employees by sex (out of 629 persons)

Resignation Data

Employees by Types (3 types)
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Resignation rate by sex

According to the stakeholder analysis, employees/executives were the second most impacted group while the most impacted 
group is the community. Premier Products plans to develop core competencies, consider appropriate employee benefits according 
to each job grade, run activity for retirement preparation, reward excellent workers, and support innovation. Moreover, activities 
and projects for community are also planned and assigned to the Employee Club Committee and the Sustainability Working Group. 
For other continuous plans, the company decides to carry on for another year.
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Creating awareness of employees

Core Value Working Group
Recognizing that social changes occurred by good conscience of employees, employees play important roles to drive changes. 

It starts from individuals to business level and social level.
Premier Group has established working group consisting of representatives from all business of the Group. Working groups 

have missions to create collaboration, employees’ awareness concerning 4 aspects of sustainability, including environmental,  
social, good governance, and well-being of employees, under the name “Working Group on Core Values”.

Working Group on Environment has mission to create environmental awareness. It promotes resource sustainability, 
energy saving, as well as to figure out environmental-friendly operations. It will bring the organization into green organization future.

Progresses in 2016
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Operation Plans for 2017
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Social Working Group - Its mission is to raise social awareness of employees. It was extended from social operation of  
the Group. Recent years, it focused on study opportunities of underprivileged children. Campaign was arranged to create contribution 
of employees who can support by donations or join volunteer works for Yuvabadhana Foundation. This opens new perspectives 
in social support to employees. 

Progresses in 2016
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The 2017 year plan
    Assign working groups/appropriate representatives from all companies in Premier Group, to brainstorm ideas  

    and visions on social activities
    Extension of each business sections in Premier Group, in order to widely achieve participation
    Organizing fundraising events, with indirect donations
    Fund raising children for Premier’s employees’ children fund
    Support for social affairs such as employment of disable persons and engaging with various partners
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Good governance working group - Its mission is to promote and instill transparency and good governance in the  
organization. It clearly defines communication processes and practices to employees to be aware of and abide. It also promotes 
collaboration in anti-corruption.

Progresses in 2016
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Progresses in 2016
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Well-Being Working Group – Its mission is to promote employees’ health and wellness. It convinces employees to  
live properly for good health and to avoid illnesses such as doing exercise, having beneficial diets, and providing salad and  
unpolished rice. In addition, wellness also includes workplace safety, accident reduction campaign, for example.

Progressed in 2016
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The 2017 Year Plan
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Society

Social: Happy Living

Premier Products applied its core knowledge and experiences 
in developing community, especially about water management  
and bacteria. The objective of activities was to promote self-reliance 
of the community based on 7 aspects of sufficiency economy  
approaches. 

1. Project for Ban Kok Kee Lek 
The Project for Ban Kok Kee Lek has been implemented since 2015. As a result of the project, people in the area had 

average monthly income at 2,142 baht/person, showing an increase of 850 baht or 65.78 percent compared to the previous year. 
The company helped people to upgrade the quality of life and succeed in expense reduction and income increase. In 2016, the 
average monthly income of people in the village was 2,265 baht/person, or increased by 123 baht from the previous year (accord-
ing to Basic Minimum Need (BMN) Information from Community Development Office, Kabinburi, Prachinburi Province). In 2016, 
Premier Products introduced new activities in addition to the pilot project in the previous year.

     Market for pesticide-free fruits and vegetables (PP Market): Based on the idea “to plant behind, to eat inside  
     and to sell in front”, Premier Products encouraged people to plant fruits and vegetables for their daily  
     consumption. If there is any surplus, it was allowed to be sold in the markets provided in the company’s office  
     in Bangkok and factory in Kabinburi.

Ms. Boonlert Songphon 
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     Clean Drinking Water for Community Project: The community requested budget from the governmental sector  
     to buy coin operated water vending machines instead of human. 

     Project for homemade organic fertilizer and bio extract or Effective Microorganisms (EM): Premier Products  
     taught people in Ban Kok Kee Lek to make organic fertilizer and EM liquid for domestic use. If there is a surplus,  
     they can sell it to their neighboring community. 

Mr. Boonma Donjuang 
Local Guru
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2. “Khao Chakan Police follows in His Majesty’s Footsteps” Project 
This year was the third year that Premier Products took part in introducing the organic fertilizer, researched by the company, 

and demonstrating the organic farming to police in the “Khao Chakan Police follows in His Majesty’s Footsteps” Project. 
The purpose of this project was to encourage police in Khao Chakan police station, Sa Kaew Province, and people in the area to 
plant organic Aromatic Black (Hom-nin) Rice on an area of 5 rai by using seeds from Ban Kok Kee Lek village. After harvest, the 
rice product became main ingredients for cooking lunch for police in the station and some of them were kept in the local rice 
seed bank for being planting seeds available for the police and neighbor communities. 

     Ban Kok Kee Lek village was developed to be Prachinburi’s local learning center and the model community of  
     sufficiency economy for other villages. The community succeeded in upgrading their living quality and balancing  
     their life so that it was selected to be the model of sufficiency economy in community level. 

Pol.Col. Boonsan Sinthong
Superintendent Khao Chakan Police Station
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3. Premier Products had a project for tricycle donation and repair and funds for persons with disabilities 
in Prachinburi Province. The company coordinated with Prachinburi Provincial Office of Skill Development to carry out the  
tricycle donation and repair project. In 2016, 6 tricycles, 4 wheelchairs, and 2 bicycles, totally 12 vehicles, were given to  
disabled people. 

     Rice seeds, organic fertilizers and EM liquid were given to Sa Kaew School in Sa Kaew Province for the  
     demonstration farms in the learning center. 

4. The project of learning center development at Ban Khlong Ta Muen Village, Thung Pho Subdistrict, Na Dee 
District, Prachinburi Province was continued from the previous year. In 2016, Premier Products consulted with the community 
leader and committee in order to make a work plan for sustainable community development. 
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     In 2017, Ban Klong Ta Muen village got the budget of 500,000 baht to develop drinking water system for  
     community. Premier Products took part in giving an advice about the water system which helped the village  
     save 72,600 baht/month (2 tanks of water/household * 220 households) 

     Sixteen of village committee and people observed drinking water system at the company and studied organic  
     fertilizer making and mushroom growing at Kok Kee Lek Village. 

     Premier Products encouraged people to make their own organic fertilizer from local materials, such as dry leaves  
     and straw, for the purpose of cost reduction. Additionally, the 4-level afforestation was introduced in the learning  
     center area. There were 19 people joined the program, reducing fertilizer cost for 273,600 baht annually. 
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     The company gave women’s group a marketing plan for selling their products in Kabinburi industrial zone.  
     This could earn them about 6,000 baht/month. 

     Drought Protection Project: The Premier Products Company gave four 2,000-litre water tanks to Ban Huay Kung  
     School, Pa Pong Sub district, Sop Moei District, Mae Hong Son Province. 

5. The company provided a study trip to Khao Sam Sib Learning Center, Sa Kaew Province. At the learning cen-
ter, participating employees and people could learn sufficiency economy farming, such as frog farming, organic chicken farming, 
wood vinegar making and biomass stove designing. The attendees could apply the concept of sufficiency economy to their life 
and to be a part-time work after retirement.
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     Rural area development project: The company carried out a project for fixing the buildings and teaching how to make soap,  
     dishwashing liquid and bio extract at Ban Tha Ta Fang School, Mae Yuam, Mae Sariang, Maehongson Province.  
     The activity has been carried out with participation of 40 employees and the network for building social awareness.  
     Moreover, Premier Products gave two 2,000-litre water tanks and solar powered maintenance tools to the school. 

     Premier Products coordinated with Triamudomsuksanomklao Kabinburi School, for 9 years continuously, in passing  
     on knowledge of organic rice farming and organic fertilizer to students. In 2016, Sangyod Rice, Pattalung local rice,  
     was first introduced and planted in the community farmland. People from different sectors, for example,  
     school boards, students, factory workers in the vicinity, and our staff, participated in the activity with the objective  
     of promoting moderation based on the concept of sufficiency economy. 
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Social: Support an Ecosystem for Social Sustainability

In addition to adhering to the philosophy and practices, the company recognizes importance of introducing the concept 
‘Harmonious Alignment of Success’ or sustainable mutual success to all stakeholders. It realizes that social sustainability comes 
from contribution of all sectors to achieve the goal.

In January 2559, the company contributed in the event “Raise Your Hands 2016: Ratchaprasong, the sharing street” 
with “Khon Thai Foundation” and social partners, 200 business partners. The 2016 event expanded its cooperation to the 
Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA) and 9 large enterprises; Central World, Gaysorn Plaza, Amarin Plaza, Erawan 
Shopping Center, Bangkok President Tower Arcade, Platinum Fashion Mall, and Intercontinental hotel. The event turned business 
area at Ratchaprasong into social area. The objectives was to create “concerned citizens for community” and awareness and 
understanding of public about their social responsibility. The event was aimed to be a model of social responsibility program at 
the national level. The social activity should be conduct persistently to create social impact in the long term. It leverages social 
development through connection and shared areas of business sector and civil society. It promotes the public concern which is 
different to donation, but giving others such as expertise, knowledge, network, and volunteers. These good deeds pose to expand 
cooperation with more than 20 corporates, and collaborations with 200 social partners.

Premier Product PCL plays an important role in publicizing, and inviting customers to join the event. The stakeholders  
had an opportunity to learn and get to know the social issues of interest to individuals. It was expected that these social  
programs will be extended to create good results altogether. In for employees, the company has a policy to promote and  
encourage them to participate in social activities. They can promote the event to people around them; family, friends, or business 
partners and customers in their network. They can also be volunteers who facilitate the attendee, introduce the program or project 
volunteers for the program. They can dedicate their knowledge as benefits to society in order to instill sense of responsibility 
and being good citizens. 

In addition, the company is also aware of the role and responsibilities as a private company to create social sustainability. 
The company emphasizes needs and results of responsible business. In October 2016, the company and Premier Group organized 
a seminar “The HIP Investor”. Attendees can learn how to create profit better. The seminar was held by Mr. Paul from the 
US as a lecturer.
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Objective of the event is to create awareness of modern investors’ expectations of business with responsibilities  
by dissemination of global ideas and trends “Business and creating of social value”. It is introduced to network and  
stakeholders of the Group. It is to learn about impact investing and learn investors’ expectation shift. Knowledge and ideas  
are brought to improve attractiveness to impact investors to enhance participation of society. It is also to create the big results 
of social sustainability. It is to create sustainable big results to network and stakeholders to more than 40 corporates.

There are just examples of “Management Process and Collaboration Creation Process” developed by company and 
Premier Group. It will be conduct continuously to create social sustainability under the philosophy of the group. 

Since the event “The new world business… profits on sustainability is the most profitable” in 2015, the company 
aimed to encourage implementations and engagement of stakeholders including employees, partners and customers. The com-
pany and the group continue consistently in the program “Employment of Disable Persons” in cooperation with Thailand  
Collaboration for Change program and Social Innovation Foundation arranged the 2nd “Business Collaboration – Career for  
Disable Persons”. It was aimed to reduce social inequality through employment of disable persons. The company convinces 
partners and customers to support employment of disable person by providing knowledge and understanding of the laws  
and privileges of employment (Article 33, 34, 35). It is for preparation of the company and enterprises in hiring disable people  
to work in local public organizations immediately. This creates opportunities for disable persons to become self-reliant.  
They can live with esteem and equal dignity to others in society. In addition, it provides benefits to families of disable persons 
and communities they are living in.

 Last year, connection between Social Innovation Foundation with the company’s and Premier group’s partners and  
customers leads hiring of disable persons for more than total 200 positions. 14 partners and customers participated in  
organizations.
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 “Management and Contribution Platform” 
to Create Share Sustainable Success

Realizing that sustainability success requires big changes, this cannot happen with functioning of only one organization.  
It requires a commitment from all parties in society. It needs “engagement and extension platform” to solve social  
problems. It can engage unlimited number of people. The company and Premier Group have created “management  
platform” through “social sustainability development agencies” to work with social issues, including issues related to children  
and youth, environment and Thai people’s well-being under Yuvabadhana Foundation, En Life Foundation, Khon Thai Foundation, 
respectively.

Premier Product PCL has engaged in social development, by supporting and co-operating with the Foundations. The company  
funds for 5% of its annual profits. Moreover, the company co-operates these foundations with knowledge, and expertise of  
company’s personnel. The company also convinces business network of the Group to participate in the foundation to extend 
social impacts.
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To date, the company and Premier Group have learnt and arranged knowledge of create engaging systematically, by divided 
into five phases;

  Entice  Processes of convincing, attracting target groups to participate in.
  Enlist  Processed of request for support 
  Engage  Processed of engagement and taking action
  Empower  Processes to reinforce and support operators to sustainably solve social issues via mechanisms 
  Extend  Processes of expanding to a wider area to achieve continuous drive
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This knowledge will be a good advantage to support the participation system and work for social sustainability.
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The pride of the company is doing good deeds and giving in returns to the society, environment, and being good corporate  
governance. In 2016, the company was awarded its first ‘Rising Star Sustainability Awards’ and the second ‘Thailand  
Sustainability Investment’ from the Stock Exchange of Thailand. Award winning is the result three operational dimensions;

To do good deeds and to give to the environment; such as water management, waste from manufacturing processes, air, 
and energy. The companies have developed water management system that can recover 100% of water. The company was chosen by 
Water Institution for Sustainability of the Federal of Thai Industry (FTI), and the Department of Groundwater Resources to be a pilot plant 
for water management. The management system of the company was expanded to the network of five factories. Also, the company 
participates in the network of green factory of the Department of Industrial Works with more than 60 industrial plants. To reduce waste 
from the manufacturing processes, the company develops waste recycle and reuses in the production process, including development 
of new products from waste. For air, biological process (Bio Scrubber) was developed to eliminate odor and patent was registered. 
 For energy development; LED light was used in lighting system. High efficient manufacturing technologies were implemented to reduce 
LPG wasting. In addition, production plants and offices will be achieved green buildings within 2017.

Doing good deeds and giving to society; the company has provided scholarships to more than 2,400 underprivileged and 
poor children. The company creates well-being society via Khon Thai Foundation. It helps conserve and create the ecosystem of wing 
shells in Krabi. The company initiated campaign to promote marine conservation to the youth through En Life Foundation’s Life. The 
company engages employees and communities to take care of their first home through Happy 8 Workplace activity. It collaborated with 
the National Productivity Institute incubate activists who enhance employee’s knowledge. Local scholars cooperated with the Thai saving 
Bank were invited to train employee to manage informal debts. Residents of Khok Khi Lek village and also Klong Ta Muen village also 
participated in the training. It was conducted under the sufficient economy principle created by King Rama 9. The company cooperated with 
Prachinburi Province Provincial Skill Development Center to repair more than 60 trolleys for disables through contribution of employees.

Doing good deeds and being good corporate governance; the company created anti-corruption network. It signed 
the transparent agreement with 13 customer and partners. It shared knowledge with government agencies in the topics such as  
sustainable water management, development of green industries, labor relation management in the workplace, and balancing of  
sustainability, security, and happiness according to sufficiency economy principle. Management processes are improved and  
development according to several quality systems such as risk management, anti-corruption. The quality management system standards 
such as ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 are updated through continuous improvement process (P-D-C-A).  

Rising Star Sustainability Awards 2016 Thailand Sustainability Investment 2016

Our Pride



Premier Products Public Company Limited    159 

A pilot plant of efficient water management Water Institution for Sustainability of the Federal of Thai Industry (FTI), 
and the Department of Groundwater Resources

“... Water is the crucial factor to human. Not only human – creatures, either animals or plants need water. If it is not, 
they cannot be alive. Water is medium or a main factor of life. Even non-living things also need water, or they will be unknown 
thing. For examples, crystalline form contains water. It could not be crystal without water – becomes shapeless. Therefore, water 
is important. As I have mentioned, you should know how to do development. First comes to mind is the irrigation projects and 
secondly environment projects. Environmental project makes good water resources. If these two aspects are good, water issues 
may be resolved or at least keep current situation. In addition, consequent activities are such as cultivation, etc. The related 
development to industry or trade or finance is likely to be continued...”

Speech of H.M. The King, December 29, 1989, Chitralada Villa Royal Residence
The company adopted the speech of H.M. the King Rama IX to water management scheme.

 In 2016, The company was chosen by Water Institution for Sustainability of the Federal of Thai Industry (FTI), and the 
Department of Groundwater Resources to be a pilot plant for water management. The criteria of water uses are 3R (Reduce, 
Reuse, and Recycle). The company extended its water management network to 5 organizations; 

  1. Millcon Burapha Co.,Ltd., 
  2. Aeroklas Co., Ltd., 
  3. Chotilaph Parawood Interworld Co., Ltd., 
  4. Essentra Eastern Ltd., and 
  5. Sri Trang Agro-Industry Co., Ltd. 
The company has involved consultation with the Water Institution for Sustainability. Due to the expansion, the company  

and participating organizations were awarded for outstanding management of strong network.
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GRI Content Index

The Global Reporting Initiative (GRI) provides the leading framework for corporate sustainability reporting based on input from 
a wide range of civil society organizations, labor groups, businesses, academics, and other experts. Our Premier Group 
Report contains Standard Disclosures from the GRI’s G4 Sustainability Reporting Guidelines. We provide the GRI Content 
Index below to reference our GRI reporting and to include some additional data to complement the report.
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