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สารจากคณะกรรมการบริษัท
MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนร่วมกันทั้งธุรกิจ พนักงาน และสังคม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในความเป็น 
ผูน้ำาธุรกิจดา้นสิง่แวดลอ้มและวสัดุกอ่สรา้ง และพลังงานสะอาด แมว้า่ในปี 2560 ธรุกจิภาคอสังหารมิทรพัยแ์ละอตุสาหกรรมกอ่สร้าง 
มกีารชะลอตวัตอ่เนือ่งจากป ี2559 แตบ่รษิทัยงัคงเหน็โอกาสการขยายตวัของตลาดในอนาคต ซึง่เมือ่ภาวะเศรษฐกจิดขีึน้ ความตอ้งการ
ทีอ่ยูอ่าศยั  การขยายตวัของเมอืงและการลงทนุดา้นสาธารณปูโภคขนาดใหญจ่ะเพิม่ขึน้ ทำาใหภ้าวะอตุสาหกรรมภาคอสงัหารมิทรพัย์
และกอ่สรา้งสามารถกลบัมาเตบิโตไดอ้กีครัง้ ดงันัน้บรษิทัจงึไดป้รบัตวัเพือ่รองรบัการเตบิโตในอนาคต ทัง้ดา้นรปูแบบการดำาเนนิธรุกจิ 
การมองหาธุรกิจใหม่ๆ การขยายตัวไปในตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโต
สูงที่สุดแห่งหนึ่ง ตลอดจนการให้ความสำาคัญกับนวัตกรรมทั้งตัวสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างบุคลากรที่มีความชำานาญ ทั้งนี้ 
เพื่อรองรับโอกาสในการดำาเนินธุรกิจในอนาคต

ด้านผลการดำาเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทต้องดำาเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและเข้มงวด เนื่องจาก
ธุรกิจหลายภาคส่วนมีหนี้เสียเพิ่มมากขึ้น กอปรกับธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2560 มีการชะลอตัว 
ต่อเนื่องจากปี 2559 ดังจะเห็นได้จากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างรวมทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม
และอื่นๆ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 สอดคล้องกับปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และเหล็กเส้น ซึ่งเป็นวัสดุหลักในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ที่มีปริมาณการใช้ลดลงเช่นเดียวกัน ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้าง 
ทำาให้เกิดภาวะการแข่งขันด้านราคาตลอดทั้งปีเพื่อรักษายอดขายและส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละบริษัทไว้ และส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการในปี 2560 ทำาให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,370.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 12.30 และมีกำาไร
สุทธิจำานวน 118.40 ล้านบาท บริษัทจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน ให้มีสินค้าและบริการแบบครบวงจร รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรให้มีความชำานาญเพื่อรองรับกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการลดต้นทุนโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของ
สนิคา้ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทานและปรบัปรงุกระบวนการผลติดว้ยเทคโนโลย ีเครือ่งจกัร และหุน่ยนต ์
มาทดแทนแรงงานในกระบวนการผลิต ลดความสูญเปล่าในขั้นตอนการดำาเนินงาน เพื่อให้ต้นทุนและการควบคุมคุณภาพสินค้าดีขึ้น
อยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนีย้งัมกีารขยายฐานลกูคา้ในกลุม่โรงงานอตุสาหกรรมและตลาดตา่งประเทศเพิม่ขึน้ พรอ้มทัง้สรา้งความมัน่ใจ
ใหก้บัลกูคา้โดยเนน้คณุภาพสนิคา้และงานบรกิารทัง้กอ่นและหลงัการขาย มกีารเสรมิความแขง็แกรง่ใหก้บัทมีงานขายโดยผูเ้ชีย่วชาญ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และคิดค้นนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ในเรื่อง Water Solution ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในการสร้าง
คุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นในการบริหารงาน และการดำาเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยึดหลัก
คุณธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรอง 
เปน็สมาชกิแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้น 
การทุจริตเป็นระยะเวลา 3 ปี และคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น  
และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและให้ การสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

คณะกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์
VISION

 สรรหาและพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์นำ้า สิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด และวัสดุก่อสร้าง 
ที่ทนัสมยั พร้อมด้วยบรกิารและระบบบรหิารจดัการ เพื่อเสรมิสร้างคณุภาพชวีติ สงัคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

 ผสมผสานความรู้และความสามารถทั่วทั้งองค์กรสู่ความเป็นเลศิระดบัสากล
 ส่งมอบคณุค่าด้วยสนิค้าและบรกิารอย่างมคีณุภาพ
 ขยายตลาดสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และประเทศที่มศีกัยภาพ
 ดำาเนนิธรุกจิในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกนัทั้งพนกังาน องค์กร และสงัคม
 ดำาเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาล และยดึหลกัคณุธรรมจรรยาบรรณด้วยวถิแีบบไทยที่ดงีาม
 ดำาเนนิธรุกจิภายใต้นโยบาย การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชั่น

“เป็นบรษิทัชั้นน�ำของประเทศไทยที่ด�ำเนนิธรุกจิด้ำนสิ่งแวดล้อม วสัดกุ่อสร้ำง และพลงังำนสะอำด 
โดยยดึหลกัธรรมำภบิำล เพื่อควำมยั่งยนืของธรุกจิ พนกังำน และสงัคม” 

พันธกิจหลัก
MISSION

วิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของบริษัท เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานมีความตระหนักและมุ่งมั่นปฎิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจในปัจจุบัน ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2559 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักเป็นประจำาทุกปี
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สำานักงานใหญ่
เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
กรงุเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท์ 0-2301-2100-1 โทรสาร 0-2398-1301

โรงงานผลิต จังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ 454 หมู่ 9 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา  
ตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบนิทร์บรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี25110 
โทรศพัท์ 037-204-398-399 โทรสาร 037-204-400

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

บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด
สำานกังานใหญ่ : 133/1 หมูท่ี่ 4 ตำาบลท่ามะปราง อำาเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ี18110
สำานกังานสาขา : เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ชั้นที่ 2 โซนเอ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท์ 0-3624-7203 โทรสาร 0-3624-7203
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 จำากัด
สำานกังานใหญ่ : เลขที่ 2 พรเีมยีร์เพลซ ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนนศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท์ 0-2301-1586 โทรสาร 0-2301-2491

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

ทุนจดทะเบียนเบียนบริษัท : 300,000,000 บาท

ลักษณะธุรกิจ : บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งเป็นบริษัทจำากัดขึ้นเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2518 ประกอบ
ธุรกิจผลิตจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  
อาทิ ผลิตภัณฑ์บำาบัดนำ้าเสีย ได้แก่ ถังแซทส์ (SATs) ถังอีโคแทงค์(Eco Tank) ถังดักไขมัน พี.พี. และอุปกรณ์สำาหรับนำ้าและนำ้าสีย 
ได้แก่ อุปกรณ์ปั๊มนำ้าเสียและเครื่องเติมอากาศซูรูมิ (TSURUMI) เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (AIR PURE) ระบบสำารองนำ้าภายใต ้
ตราสนิค้า “PP” และระบบบำาบดัอากาศเสยี (Air Pollution Treatment System) กลุ่มผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม ได้แก่ 
ผนงัเบาสำาเรจ็รปู บวัประดบั วสัดตุกแต่งสำาหรบังานสถาปัตย์กรรมอาคาร ระบบผนงักนัเสยีง หลงัคาและผนงัเหลก็ขึ้นรปู อ่างอาบนำา้
และอปุกรณ์สำาหรบัห้องนำ้า ถงับรรจสุารเคมแีละ Solar Roof Top 

การจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่ายแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ การขายให้กับลูกค้าเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ลูกค้า
ทั่วไป และการขายผ่านตัวแทนร้านขายวัสดุก่อสร้าง เช่น ร้านโฮมมาร์ท ร้านบุญถาวร ร้านสยามโกลบอลเฮาส์ รวมถึงร้านวัสดุ
ก่อสร้างอื่นๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทมีความสัมพันธ์อย่างยาวนาน สำาหรับการจำาหน่ายในต่างประเทศ
บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนจำาหน่ายสินค้า การจำาหน่ายสินค้าในตราสินค้าของบริษัทเองและเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้าในตราสินค้าของ 
ผู้ว่าจ้าง บรษิทัมทีี่ตั้งสำานกังานใหญ่อยู่ที่อาคารพรเีมยีร์เพลซ เลขที่ 2 ซอยพรเีมยีร์ 2 ถนน ศรนีครนิทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรงุเทพมหานคร และมโีรงงานผลติขนาดพื้นที่ประมาณ 46 ไร่ ตั้งอยู่ที่ เขตอตุสาหกรรมกบนิทร์บรุ ีตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบนิทร์บรุ ี 
จงัหวดัปราจนีบรุี

บรษิทัมบีรษิทัย่อยจำานวน 2 บรษิทัได้แก่
1. บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด (“IGC”)
เป็นผูผ้ลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ซึ่งจดัอยูใ่นประเภทผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (“Very Small Power Producer” หรอื 

“VSPP”) ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้า 3 แห่ง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับการสนับสนุนโครงการพลังงาน
ทดแทนของสำานกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยแหล่งรายได้หลกัมาจากค่าไฟฟ้าและเงนิส่วนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟ้า 
(“Adder”) จากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค โดยบรษิทัถอืหุ้นใน IGC คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 75.60 ของทนุจดทะเบยีนของ IGC

2. บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำากัด (“PPG”)
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและจำาหน่วยไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยบริษัทถือหุ้นใน PPG คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

80.00 ของทนุจดทะเบยีนของ PPG
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โครงสร้างการจัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงงานพัฒนาธุรกิจ

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร



8    รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มพีนัธะสญัญาที่จะสร้างความสำาเรจ็ ของธรุกจิ พนกังานและสงัคม 
อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน ภายใต้การดำาเนินงานที่คำานึงถึงสิทธิ ความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ดำาเนินการแต่งตั้งคณะทำางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ดงัแผนภาพ

บรษิทัแบ่งกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัเป็น 7 กลุม่ที่ได้รบัได้รบัผลกระทบจากการดำาเนนิธรุกจิและใช้ผลติภณัฑ์ของบรษิทั ทั้งเชงิบวก  
และเชิงลบ แบ่งเป็น 3 มิติ ดังนี้ 1. มิติบริษัทผู้ถือหุ้น และพนักงาน/ผู้บริหาร 2. มิติเศรษฐกิจ ลูกค้า คู่ค้า และ 3. มิติเชิงสังคม  
ภาครฐั/เอกชน คู่แข่ง ชมุชน/สงัคม ดงัแผนภาพ

การวิเคราะห์สารัตถภาพของรายงาน

ด้านสิทธิมนุษยชน การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การมีนวัตกรรมและ
เผยแพร่นวัตกรรม

ด้านการมีส่วนร่วม
และพัฒนาชุมชน

ด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน

ด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

ด้านการกำากับประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม

กรรมการผู้จัดการ

ผู้แทนฝ่ายบริหาร
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การวเิคราะห์ความคาดหวงั (ผลประโยชน์)  ความท้าทาย (ผลกระทบ) และมาตรการที่ดำาเนนิการอยู่ในแต่ละกลุ่ม

มติบิรษิทั ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ และพนกังาน/ผูบ้รหิาร 
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มติเิศรษฐกจิ ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า 
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มติสิงัคม ได้แก่ หน่วยงานภาครฐั/เอกชน คูแ่ข่ง และชมุชน/สงัคม
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ขอบข่ายรายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

 รายงานฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติสู่ความยั่งยืนของ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และ
บรษิทัย่อยในรอบปี 2560 ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2560

ในการดำาเนนิธรุกจิของ บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย เรามจีดุมุง่หมายสำาคญัที่จะสร้าง “ความสำาเรจ็ 
ร่วมกนัอย่างยั่งยนื” ของธรุกจิ พนกังานและสงัคม เราต้องการสร้างสงัคมแห่งความอยู่ดมีสีขุ ร่วมมบีทบาทในการมอบคณุภาพชวีติ
ที่ดี ร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการยึดมั่นในวิธีดำาเนินธุรกิจ 
ตามแนวคิด “ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” นี้คือหนทางสู่ความยั่งยืนของพวกเราทุกคน โดยมีคุณค่าหลัก 5 ข้อ อันได้แก่  
คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การผสานความรู้ ประโยชน์ร่วมกัน และคุณธรรมจริยธรรม เป็นแนวทางให้แก่ธุรกิจและพนักงาน 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นำาไปปฏิบัติ ไม่เฉพาะในการทำางาน หากรวมถึงในการใช้ชีวิตประจำาวัน เพราะคุณค่าหลักทั้ง 5 ข้อนี้ 
คือปัจจัยสำาคัญในการสร้างคุณค่าต่อทั้งธุรกิจ พนักงานและสังคม เราใช้ความคิดสร้างสรรค์และการผสานความรู้สร้างสินค้า 
และบริการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วนโดยมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นบรรทัดฐาน เรายึดมั่นในการประกอบ
ธรุกจิด้วยความโปร่งใส ยดึหลกัธรรมาภบิาล มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานฉบับนี้จึงมีความมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดจุดมุ ่งหมาย แนวปฏิบัติและการดำาเนินงานในการสร้างความยั่งยืนของ  
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) เพื่อให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านรับรู้และเข้าใจถึงภารกิจของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
เราทกุคนจะผนกึกำาลงั ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างความยั่งยนืสู่สงัคมร่วมกนั 

 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบบันี้ได้ที่ www.premier-products.co.th หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิที่ คณุพสิฐิ สตัตะ 
Pisit.S@pp.premier.co.th หรอืคณุกำาพล พรมภกัด ีkampol.p@pp.premier.co.th โทร  02-301-2242, 037-204-397

บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย
  จากปรัชญา “ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success) ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่เชื่อว่าทุกสิ่ง

ล้วนสัมพันธ์กัน การดำาเนินธุรกิจที่มุ่งหวังเพียงผลกำาไรเพียงอย่างเดียวจึงไม่อาจสร้างความสำาเร็จที่ยั่งยืนได้ ดังนั้นการดำาเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ทำาต้องไม่เพียงส่งผลดีต่อเฉพาะองค์กร แต่ต้องสร้างคุณค่าต่อพนักงานและต่อสังคมของเราไปพร้อมกัน 
จงึจะเป็นความสำาเรจ็ที่ยั่งยนือย่างแท้จรงิ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยึดมั่นเจตนารมณ์ที่ต้องการสร้างคุณค่าต่อพนักงานและผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ผ่านการดำาเนินธุรกิจภายใต้คุณค่าหลักองค์กรทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ การผสาน 
ความรู้ ประโยชน์ร่วมกัน และคุณธรรมจริยธรรม ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการกำากับกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและเป็นหนึ่งใน 
องค์กรที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective  
Action against Corruption: CAC) 

 ในการเดินหน้าสู่ความยั่งยนื มกีารกำาหนดแนวทางที่ชดัเจนในแนวปฏบิตัขิองธรุกจิ การดูแลพนกังานและความรบัผดิชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เราปลูกฝังแนวคิดของการสร้าง “ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” ให้แก่พนักงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  
ส่งเสรมิการคดิรเิริ่มวธิกีารดำาเนนิธรุกจิภายใต้กรอบคณุค่าหลกัองค์กร รวมถงึการกำาหนดใช้คณุค่าหลกัเป็นตวัชี้วดัผลการดำาเนนิงาน
ของทั้งองค์กรและบุคลากร มีกลไกเพื่อปลูกฝังคุณค่าหลักอย่างจริงจัง เพราะเราต้องการให้จิตสำานึกนี้ฝังอยู่ในวิธีคิดและวิถีปฏิบัติ 
ของพนกังาน  เรามุง่เน้นการนำาความคดิสร้างสรรค์และการผสานความรูม้าพฒันาสนิค้าและบรกิารที่มคีณุภาพเพื่อประโยชน์ร่วมกนั
ของธรุกจิ พนกังานและสงัคม โดยมคีณุธรรมและจรยิธรรมเป็นบรรทดัฐาน

และให้ความสำาคัญตลอดทั้งห่วงโซ่การส่งมอบคุณค่า (Value) และผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการดำาเนินงานในการดำาเนิน
ธรุกจิที่ควบคู่ขนานกบัการสร้างระบบนเิวศร่วมกนั ที่จะมอบคณุค่าทกุห่วงโซ่ (Premier products Value chain) ทั้งด้านธรุกจิ  พนกังาน  
และสงัคม และการดำาเนนิแต่ละด้านดงัแผนภาพ ดงันี้



บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)    13 

ห่ว
งโ

ซ่ก
าร

ส่ง
มอ

บค
ณุ

ค่า
 บ

รษิ
ทั 

พ
รเี

มยี
ร์ 

โพ
รด

กัส์
 จ

ำาก
ดั 

(ม
หา

ชน
)



14    รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

ธรุกจิก้าวหน้า

ใส่ใจคณุภาพชวีติและสิง่แวดล้อม

จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สามารถบำาบัดนำ้าเสียคืนสู่ลำารางสาธารณะตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 - ปัจจุบัน ไปแล้วถึง 
2,183,831,762 ลูกบาศก์เมตร 

กลุม่ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม

กวา่ 40 ป ี“สรา้งสรรคค์ณุภาพชวีติและสิ่งแวดลอ้มที่ยั่งยนื” ในการดำาเนนิธรุกจิที่เปน็มติรกบัสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความ
ต้องการผูบ้รโิภคผ่านผลติภณัฑ์ เทคโนโลย ีโดยคำานงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูบ้รโิภค การดแูลสิ่งแวดล้อมและสงัคม อาท ิการจดัการ
นำ้าเสยี ลดมลพษิทางนำ้า มลภาวะอากาศ มลภาวะเสยีง มผีลติภณัฑ์ออกสู่ตลาด โดยแบ่งกลุ่มผลติภณัฑ์ ดงันี้

กลุม่ผลติภณัฑ์เพือ่สิง่แวดล้อม
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กลุม่ธรุกจิไฟฟ้าพลงังานสะอาด  บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั (บรษิทัย่อย)

บริษัทร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาระบบหมุนเวียนนำ้าเพื่อการเลี้ยงลูกปลานิลเชิงพาณิชย์” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่  
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) บริษัท ป.เจริญ ฟาร์ม จำากัด และ BIOTEC ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานำาไปใช้งาน 
ในฟาร์มได้ลดเรื่องค่าใช้จ่าย และการรักษาแสิ่งแวดล้อมโดยไม่ปล่อยนำ้าจากการเลี้ยงปลาลงรางนำ้าสาธารณะ เช่น 1 รอบในการ 
เลี้ยงปลา 60 วนั สามารถประหยดันำ้าได้ 120 ลูกบาศก์เมตร/ 1 ชดุ

 และสื่อนติยสารญี่ปุน่ U-MACHINE  เข้ามาสมัภาษณ์เกี่ยวกบัโครงการวจิยัและพฒันาดงักล่าว ลงนติยสารคอลมัน์ข่าวเศรษฐกจิ
และอตุสาหกรรมไทย

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรมซึ่งเป็น 
หนึ่งในคุณค่าหลักองค์กร มาเพิ่มศักยภาพในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาสังคมผ่านการนำาเสนอสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (unmet needs) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของผู้สูงอายุ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางสังคม เป็นต้น บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
จึงกำาหนดกลยุทธ์โดยเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อ 
ต่อการเกิดขึ้นของนวัตกรรม ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า Innoleader ซึ่งเป็นความร่วมมือของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์กับ the Institute for  
Knowledge and Innovation South-East Asia และโครงการสนบัสนนุอื่นๆ ตลอดปีที่ผ่านมา
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ส่งมอบคณุค่าผ่านผลติภณัฑ์

การขอเข้าเยี่ยมชมจากลกูค้า เพื่อความไว้ใจทกุกระบวนการ 
ทั้งด้านคณุภาพสนิค้า ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภยั 
อาทิ ลูกค้าจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำากดั (มหาชน) เป็นต้น

การขอเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานจากหน่วยงานภาครัฐ  
สถานศกึษาหรอืบรษิทัเอกชน เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่น ผลิตภัณฑ์บำาบัดนำ้า ระบบบำาบัดทางอากาศ มาตรฐาน
ต่างๆ ที่ได้รบัรองจากหน่วยงานภายนอก ในปี 2560 มหีน่วยงาน 
ที่ขอเข้าศกึษาดูงานมากว่า 30 หน่วยงาน

และการจัดแสดงสินค้าในการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้
กลุ่มผู้สนใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
ของบรษิทั

สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลติภณัฑ์ของบรษิทัโดยการให้ข้อมลูผลติภณัฑ์ที่เป็นจรงิต่อผูบ้รโิภค สื่อสารข้อมลูผลติภณัฑ์
ผ่านช่องทางต่างๆ อาท ิเวบ็ไซต์ (www.premier-products.co.th) การเยี่ยมชมของลูกค้า หน่วยงานภาครฐั สถานศกึษา การร่วมงาน
แสดงสนิค้า รวมถงึการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ ของผลติภณัฑ์ เช่น ในปี 2560
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สร้างรายได้ให้ท้องถิน่ เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

บริษัทส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้คนในท้องถิ่นชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการในการจ้างงาน งานบริการหรือ 
งานรบัเหมาให้กบับรษิทั อาท ิ

- การจ้างพนักงานคนในท้องถิ่นที่ประจำาพื้นที่โรงงานกบนิทร์บรุ ีคดิเป็นอตัราร้อยละ 80 
- การจ้างรถรับส่งพนกังานประจำาชมุชน 13 ชมุชน 
- การจ้างรถส่งสินค้าหรอืรถวิ่งงานบรษิทัในพื้นที่ชมุชนมากกว่า 15 คนั  
- จ้างผู้รับเหมาคนในท้องถิ่น มากกว่า 7 ราย 
และการจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์จากผู้จำาหน่ายที่ได้รับรองระบบมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ระบบมาตรฐาน  

ISO-9001, ISO-14001 หรือได้รับรองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม (Green Industry) ในการดำาเนินการ 
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในบรษิทั รวมถงึการเข้าตรวจประเมนิผูจ้ดัจำาหน่ายวตัถดุบิหลกั โดยปัจจบุนัคูค้่ามกีารขอรบัรองระบบมาตรฐาน
เพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 78 ของวัตถุดิบหลักที่จัดซื้อทั้งหมด ซึ่งในการขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (Green Industry  
Level 5) คู่ค้าของบรษิทัต้องได้รบัรองอตุสาหกรรมสเีขยีวอย่างน้อย อตุสาหกรรมสเีขยีวระดบั 2 (Green Industry Level 2)
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 รบัผดิชอบ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ทกุกระบวนการ

บรษิทักำาหนดนโยบายเพื่อให้การกำากบัดูแลกจิการที่ดแีละการบรหิารจดัการในกรอบ จรรยาบรรณที่ด ีมคีวามโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกรอบมาตรฐานสากล อาทิ ISO-9001, ISO-14001 มอก./OHSAS-18001 มรท-8001 การจัดการ
พลงังาน การบรหิารความเสี่ยง การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่น โดยดำาเนนิการเป็น 3 ด้าน ด้านการจดัการความเสี่ยง ด้านการต่อต้าน 
การทจุรติคอร์รปัชั่น ด้านการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม ในการดำาเนนิงานปี 2560 ดงันี้

1. ด้านการจัดการความเสี่ยง บริษัทได้กำาหนดและระบุความเสี่ยงโดยจำาแนกประเภทและที่มาของความเสี่ยง ออกเป็น  
6 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการดำาเนินงาน (Operational Risk) ด้านกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) ด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน (Hazardous Risk) ด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Fraud  
and Corruption Risk)

 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
ธรุกจิกลุ่มผลติภณัฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างและอตุสาหกรรม
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพงิการเตบิโตของภาคอตุสาหกรรมด้านอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรมก่อสร้าง

 เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม  
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 
ก่อสร้าง ดังนั้นบริษัทได้กำาหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดและการบริหารช่องทางการจำาหน่าย โดยการกระจายความเสี่ยง ด้วยการ 
ขยายกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจดัจำาหน่ายให้หลากหลายมากขึ้น  

 ความเสี่ยงจากการวางตลาดสนิค้าใหม่และวสัดทุดแทนจากคู่แข่ง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ซึ่งบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ดังนั้น จึงมีการวางตลาด 

ผลติภณัฑ์ใหม่ที่มรีูปลกัษณ์ดงึดูดใจ น่าใช้งาน มกีารเลอืกใช้วสัดใุหม่ๆ เพื่อให้มคีณุสมบตัทิี่ดขีึ้น
 กระบวนการด้านการตลาด ระบบงานขาย ระบบงานบริการ และระบบงานต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้มีขั้นตอนรวดเร็ว  

แม่นยำาและลดต้นทนุ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั
 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการส่งออกสินค้า ขณะเดียวกันมีการสั่งซื้อวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จึงกำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ด้วยการทำาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) โดยบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนสำาหรับ 
ทำาธรุกรรมซื้อขายอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ

 ความเสี่ยงด้านบคุลากร
ความเสี่ยงด้านบุคลากรในหลายๆ ด้าน เช่น การลดอัตราการลาออกของพนักงานในตำาแหน่งที่สำาคัญ บริษัทได้มีมาตรการ

ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความรู้กับพนักงานขายที่เริ่มงานใหม่ พนักงานในตำาแหน่งสำาคัญจะครบ 
เกษียณอายุการทำางาน โดยมีการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสมซึ่งในปัจจุบันการปรับเปลี่ยนข้อบังคับพนักงาน 
เรื่องการเกษยีณอายจุาก 55 ปีเป็น 60 ปี เนื่องจากตระหนกัว่าคนในวยัเกษยีณในปัจจบุนัยงัมศีกัยภาพและความสามารถที่จะปฏบิตัิ
งานเพื่อสร้างคณุค่าให้แก่บรษิทัและสงัคม 
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 ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด บริษัทย่อย
 ความเสี่ยงในด้านความสามารถในการผลิตไฟฟ้า กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าบกพร่องจึงลดความเสี่ยงโดยการพัฒนา

ระบบซอฟท์แวร์ที่สามารถช่วยวเิคราะห์ประสทิธภิาพ และรายงานผลได้อย่างทนัท่วงทใีนกรณทีี่อปุกรณ์การผลติเกดิปัญหา
 ความเสี่ยงกรณีคู่สัญญายกเลิกการรับซื้อไฟฟ้า โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นคู่สัญญาในการรับซื้อไฟฟ้า  

โดยบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงในการจำาหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ในกรณีที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าถูกยกเลิก อย่างไรก็ตามบริษัท 
ได้ให้ความใส่ใจและปฏบิตัติามข้อกำาหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคโดยเคร่งครดัในทกุข้อ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากการถูกยกเลกิ
สญัญาดงักล่าว

 ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติที่อาจจะกระทบต่อผลตอบแทนของธุรกิจเนื่องด้วยเหตุการณ์ภัยธรรมชาติไม่สามารถ 
คาดการณ์ได้ บรษิทัย่อยได้วางแผนสำาหรบัป้องกนัปัญหานี้ โดยการเลอืกพื้นที่ที่ไม่มปีัญหาด้านอทุกภยั รวมทั้งมกีารจดัหาอปุกรณ์
ป้องกนัภยันำ้าท่วม

2. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การป้องกันการกระทำาของพนักงานหรือด้วยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการติดสินบน หรือกระทำาการที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง เป็นต้น โดยแต่ละหน่วยงาน 
ต้องมขีั้นตอนการปฏบิตังิานในงานที่ทำาเพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และในปี 2560 บรษิทัเชญิคู่ค้าร่วมกจิกรรมเพื่อเป็นการ
สร้างเครอืข่ายในงาน Good Society Expo และชมุชนรอบสถานประกอบการเพื่อศกึษาดูงาน 3 บรษิทั และ 2 ชมุชน และการร่วมเป็น 
เครือข่ายในกลุ่ม Line ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน ให้ข้อมูลเรื่องต่างๆ จำานวน 563 ราย ดังนี้ กลุ่มนาดีโปร่งใส 
ไม่โกง 27 ราย กลุ่มชมรมกบินทร์บุรี 91 ราย กลุ่ม จปว.ปราจีนบุรี 259 ราย กลุ่ม CSR 78 ราย กลุ่มธรรมาภิบาล 74 ราย และ 
กลุ่มอตุสาหกรรมจงัหวดั 34 ราย

พนกังานผ่านการเรยีนรู้หลกัสูตรสจุรติไทย ผ่านเวบ็ไซต์ Link Channel P คดิเป็นร้อยละ 82.90 จากจำานวนพนกังานทั้งหมด

จากการดำาเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทำาให้บริษัทได้รับการต่อใบรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่น (CAC) โดยรบัรองเมื่อ วนัที่ 9 มนีาคม 2560 
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3. ด้านสิง่แวดล้อม
- การจดัการพลงังาน การดำาเนนิงานด้านอนรุกัษ์พลงังาน โดยคณะทำางานและผูร้บัผดิชอบด้านพลงังาน (ผชร.) ในการดำาเนนิ

กจิกรรมด้านอนรุกัษ์พลงังานอย่างต่อเนื่อง ทำาให้การใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ และลดอย่างต่อเนื่อง 

   - ปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้า (หน่วย/กโิลกรมั) 2558-2560

จากกจิกรรมอนรุกัษ์พลงังานในปี 2560 อาท ิเปลี่ยนหลอด LED  ตดิตั้ง Solar Rooftop รวมถงึการอบรมให้ความรู้คณะทำางาน
ด้านพลังงาน และพนักงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 40 ตัน/ปี  แหล่งอ้างอิงการคำานวณ Thailand Grid Mix Electricity LCI 
Database 2557 (2014)

เปลี่ยนหลอด LED โรงผลติ 1 จำานวน 54 โคม สามารถลด
พลงังาน 42,120 กโิลวตัต์/ปี

ตดิตั้ง Solar Rooftop ขนาน 10 กโิลวตัต์ ทำาให้ในปี 2560 
สามารถผลติไฟฟ้าได้ 14,427.64 กโิลวตัต์ 

- ด้านการใช้ทรัพยากร
จากการปรบัปรงุระบบ MBR ในปี 2559 ทำาให้ในปี 2560 สามารถลดปรมิาณนำา้ ประปา 20 ลบ.ม ต่อวนั หรอื 4,559 ลบ.ม/ปี 
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เศษไฟเบอร์กลาสจากการผลติ 8%
เศษไฟเบอร์กลาสจากการปรบัปรงุพื้นที่ 8.86%

กากอุตสาหกรรม จากกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปริมาณกากอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมจากแหล่งกำาเนิด การนำามาใช้ใหม่ 
การอบรม ให้น้อยลงเทยีบกบักำาลงัการผลติ โดยแบ่งประเภทกากอตุสาหกรรม 3 ประเภท ขยะปนเปื้อนสารเคม ีขยะไฟเบอร์กลาส  
และเศษปูน

ขยะปนเปื้อน

ขยะไฟเบอร์กลาส

หมายเหตุ ขยะไฟเบอร์กลาสมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อนำาพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต  
ตามรูปด้านล่าง ดังนั้น ถ้าไม่รวมขยะไฟเบอร์กลาสจากการปรับปรุงพื้นที่ ลดลง 6.05% เทียบกับปี 2559 อ้างอิงข้อมูลจากการยื่น
ส่งกรมโรงงานอตุสาหกรรม (แบบ สก.3)

รูปก่อนปรบัปรงุพื้นที่ รูปหลงัปรบัปรงุพื้นที่
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เศษปูน

หมายเหตุ เศษปูนมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อนำาพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต ตามรูป 
ด้านล่าง ดงันั้น ถ้าไม่รวมปูนจากการปรบัปรงุพื้นที่ ปรมิาณขยะปูนลดลง 4.39 % เทยีบกบัปี 2559

เศษปูนจากกระบวนการผลติ 8%
เศษปูนจากปรบัปรงุพื้นที่ 9.17%

รูปก่อนปรบัปรงุพื้นที่ รูปหลงัปรบัปรงุพื้นที่

บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั (บรษิทัย่อย) เป็นบรษิทัผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ซึ่งทางบรษิทัถอืหุ้นส่วน ในรอบปี 2560 
การผลติไฟฟ้าของบรษิทั อนิฟินทิ กรนี จำากดั เท่ากบัการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (ตนั/ปี) จำานวน 12,036 ตนั/ปี เทยีบเท่า 
กบัการปลูกต้นไม้ 81,994 ต้น หรอืจำานวน 410 ไร่

ในปี 2560 บริษัทเข้าร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กำาหนดค่ามาตรฐานในการอนุญาต 
ให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ผลการตรวจประเมินบริษัท ตั้งแต่ปี 2558-2559 สามารถลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจก ประมาณ 12,834 ตนั ปีละ 3,854 ตนั หรอืปีละ 3.33% /Ton/Co2
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ลดการขนส่งเทีย่วเปล่า 

การดำาเนนิงานด้านห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) ในการลดผลกระทบกจิกรรมการขนส่ง อาท ิค่าขนส่ง มลพษิ 
ความปลอดภัย การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ผ่านคณะทำางาน Supply Chain Management (SCM) ซึ่งมีการดำาเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง ดงันี้

1. เพิ่มประสทิธภิาพการบรรทกุจากเดมิ 82% เป็น 92%
2. จดัตั้งศูนย์กระจายสนิค้าที่หนองจอก
   2.1  ลดการขนส่งผู้ส่งมอบต้องส่งสนิค้าที่โรงงานกบนิทร์บรุ ี96 เที่ยว/ปี คดิเป็นเงนิประมาณ 288,000 บาท/ปี
   2.2  ลดการขนส่งสนิค้าจากโรงงานกบนิทร์บรุ ีไปยงัลูกค้าเขตกรงุเทพและปรมิณฑล 458 เที่ยว/ปี คดิเป็นเงนิประมาณ  

     372,000 บาท/ปี 
3. ลดการขนส่งเที่ยวเปล่า บรรทุกวัตถุดิบและสินค้าจากกรุงเทพส่งโรงงานกบินทร์บุรี 284 เที่ยว/ปี คิดเป็นเงินประมาณ  

  434,000 บาท/ปี
4. ประกอบสนิค้าหน้างาน ลดจำานวนเที่ยวในการขนส่งได้ 139 เที่ยว/ปี คดิเป็นเงนิประมาณ 722,000บาท/ปี 

รวมถึงการตรวจดูแลสภาพรถให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เครื่องยนต์ให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ เพื่อลดการสิ้นเปลอืงเชื้อเพลงิ 
รวมถงึการสรา้งจติสำานกึการขบัขี่รถต้องคำานงึถงึความปลอดภยั
และผลกระทบจากกิจกรรมการขนส่ง จากกิจกรรมในปี 2560 
ลดจำานวนเที่ยวในการขนส่งได้ 977 เที่ยว เฉลี่ยลดค่านำ้ามัน  
40 ลิตรต่อเที่ยว เป็น 39,080 ลิตร สามารถลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจก 96.83 Ton

แหล่งอ้างองิการคำานวนก๊าซเรอืนกระจก Thai National DB อ้างองิจาก Thai National Database 2557 (2004), แนวทางการประเมนิ
คาร์บอนฟตุพริ้นท์ขององค์กร ค่า EF 2.6987 (kgCO2/หน่วย)
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พนกังานมัน่คง

PP เป็นเหมอืนบ้านหลงัที ่2 ของพนกังาน 

บริษัทให้ความสำาคัญในการดูแลพนักงานเปรียบเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่อให้การเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความมั่นคงในชีวิต  
ให้เคารพสทิธมินษุยชน ความเท่าเทยีมกนัไม่เลอืกปฏบิตั ิให้การพฒันาการเรยีนรู้ ให้สทิธสิมาคม ไม่บงัคบัใช้แรงงาน ไม่จ้างแรงงาน
เด็ก ไม่กีดกันหรือแทรกแซงในสิทธิของพนักงาน และอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน ที่สอดคล้องกับ 
คณุค่าหลกัของกลุ่มพรเีมยีร์ โครงการในปี 2560 มดีงันี้

 การปรับการเกษียณอายุจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี โดยให้การเกษียณอายุมีผลในวันที่พนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  
  มีผลบงัคบัใช้ตามข้อบงัคบั วนัที่ 1 มกราคม 2561 สำาหรบัพนกังานที่เริ่มงานก่อน วนัที่ 1 มกราคม 2561 สามารถเลอืก 
  การเกษียณอายุ ซึ่งมีพนักงานที่เลือกเกษียณอายุจากเดิมเกษียณ 55 ปี เป็น 60 ปี จำานวน 161 คน จากพนักงาน 
  ทั้งหมด 600 คน เพื่อให้พนกังานเกดิความมั่นคงในชวีติ จากที่สงัคมไทยก้าวสู่ “สงัคมผู้สูงอาย”ุ ซึ่งอายพุนกังานปัจจบุนั 
  อายุเฉลี่ยสูงสดุมากกว่า 40 ปี 46.67% จากจำานวนพนกังานทั้งหมด

 ส่งเสรมิให้พนกังานออมเพื่อความมั่นคงในชวีติหลงัเกษยีณ โดยแบ่งเป็น
  - กองทุนสำารองเลี้ยงชพีจำานวนพนกังานสมคัร 408 คน
  - สหกรณ์ออมทรพัย์จำานวนพนกังานสมคัร 298 คน
 บรษิทัให้ความสำาคญักบัหลกัประกนัสขุภาพของพนกังานโดยทำาบตัรประกนัสขุภาพค่ารกัษาทั่วไทย และค่ารกัษาพยาบาล 

  จากอบุตัเิหตใุห้กบัพนกังานทกุคนตลอดอายงุาน
 บริษัทให้ความสำาคัญกับความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ในการจ้างงงาน และเท่าเทียมกันด้านสวัสดิการ โดยได้ปรับ 

  การจ้างพนกังานกลุ่มสญัญาจ้างมาเป็นพนกังานประจำาทั้งหมด
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การมส่ีวนร่วม สร้างความสขุให้กบัพนกังานเป็นเหมอืนบ้านหลงัที่ 2 ของพนกังานผ่านตวัแทนพนกังานด้านต่างๆ ตามโครงการ 
Happy 8 workplace

Happy Body มคีวามสขุกบัร่างกายที่แขง็แรง ผ่านคณะทำางานสโมสร อาท ิกฬีาภายใน กฬีา
ภายนอก ชมรมปั่นจักรยานร่วมกับ อบต.หนองกี่ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำาเภอนาดี อำาเภอ
กบนิทร์บรุ ีและชมุชน เพื่อร่วมทำากจิกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กบัชมุชนรอบสถานประกอบการ
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Happy Relax กิจกรรมที่ผ่อนคลายหรือบรรเทาความเครียดจากการทำางานและการใช้ชีวิต 
ประจำาวนั ตวัแทนพนกังานโดยคณะทำางานสโมสรจดัสถานที่ อาท ิมมุผ่อนคลาย มมุอ่านหนงัสอื 

Happy Heart กิจกรรมที่สร้างจิตสำานึกแก่พนักงาน ผ่านกิจกรรมของคณะทำางาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และคณะทำางานสโมสร เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ 
แสดงความรบัผดิชอบต่อตนเอง ครอบครวั และสงัคม
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Happy Soul กจิกรรมที่สร้างคณุค่าทางใจด้านจรรยาบรรณ จรยิธรรมผ่านกจิกรรมของคณะ
ทำางานความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) และคณะทำางานสโมสรสร้างความสขุและสงบทางใจ การเข้า 
ร่วมกจิกรรมการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่นและให้พนกังานเรยีนรู้ออนไลน์ “หลกัสูตรสจุรติไทย”

Happy Brain กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและกัน ผ่านคณะ
ทำางานสโมสร ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสุขและสามารถ 
นำาไปใช้ประโยชน์
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Happy Money กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความตระหนักในเรื่องการลดรายจ่าย  
การออม และการสร้างรายได้ เพื่อให้เกิดความสมดุลของรายรับ เกิดความมั่นคง ของพนักงาน 
หลงัเกษยีณ

Happy Family กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความสุขภายในบริษัทและกิจกรรมที่ส่งเสริม 
การอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัว รวมถึงกิจกรรมภายนอกที่ให้พนักงานมีโอกาส ร่วมกับชุมชน 
ที่พนกังานอยู่ผ่านคณะทำางานสโมสร และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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Happy Society กิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในเรื่องจิตอาสา การมีส่วนร่วมในการ 
พฒันาชมุชน หมู่บ้านที่พนกังานอาศยัอยู่หรอืการไปมสี่วนร่วม การพฒันาบ้านหลงัแรก
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ข้อมลูพนกังานแยกตามประเภท
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ข้อมลูพนกังงานลาออก

อุบัติเหตุ ปี 2560 ทั้งหมดจำานวน 5 ครั้ง แยกเป็น
1. เพศชาย 4 คน เพศหญิง 1 คน
2. สาเหตุหลักเกิดจากการถูกกระแทกจากเครื่องมือในการทำางาน 3 ครั้ง ฝุ่นปลิวเข้าตา 1 ครั้ง ถูกของทิ่มแทง 1 ครั้ง 

  รวมเป็น 5 ครั้ง
3.  พื้นที่ในการเกดิอบุตัเิหตเุกดิที่โรงงานผลติกบนิทร์บรุ ีจำานวน 5 ครั้ง

ในขณะเดียว เรายังคงเคร่งครัดกับมาตราการการดูแลพนักงานทุกระดับด้วยความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง เราปฏิบัติต่อพนักงาน
ทุกคนด้วยความโปร่งใสและเท่าเทียม ดูแลความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน ให้ความสำาคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต
ของพนักงาน วางแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านการเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ๆ ด้วยการผสานความรู้จาก
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งการสร้างคุณค่าทางธุรกิจนี้เป็นเส้นทางที่ดำาเนินคู่ขนานไปกับเส้นทางการสร้างคุณค่าทางสังคม 
เราพัฒนากลไกเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าด้านต่างๆ ในสังคม อาทิ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 
และด้านโภชนาการของเด็ก ผ่านการทำางานของสายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมในรูปแบบของมูลนิธิและโครงการทางสังคม  
เพื่อสร้างระบบนเิวศที่แขง็แรงเอื้อต่อการเดนิหน้าสู่ความยั่งยนื

สร้างคณุค่าต่อทางธรุกจิ พนกังานและสงัคม
 ในสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่กำาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนในสังคมต่างเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ อาท ิ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสุขภาพ บริษัทฯตระหนักดีในบทบาทหน้าที่ของภาคธุรกิจ ที่ต้อง
มีส่วนรับผิดชอบดูแลคนในสังคมด้วยการนำาเสนอทางออกหรือวิธีรับมือกับปัญหาเหล่านั้นด้วยนวัตกรรมของสินค้าและบริการ 
ที่มคีณุภาพ

บรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นการพฒันาฟันเฟืองสำาคญัคอืพนกังาน ด้วยการพฒันาศกัยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้กบัพนกังานในองค์กร 
ผ่านเครื่องมือและกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่พนักงานจะสามารถร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ดังตัวอย่าง
ของโปรแกรม InnoLeader โปรแกรมเพื่อการพัฒนาผู้นำาด้านนวัตกรรม โดยฝึกอบรมเป็นเวลา 7 เดือน โปรแกรมนี้เป็นแผนการ
พัฒนาบุคลากรและองค์กรระยะยาว ซึ่งถูกพัฒนาและออกแบบหลักสูตรโดยสถาบัน The Institute for Knowledge and Innovation  
South-East Asia Bangkok University (IKI – SEA) สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้  
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รวมถึงมีข้อมูลงานวิจัย ผนวกกับประสบการณ์เชิงลึกทางธุรกิจ อีกทั้งเป็นผู้ให้คำาปรึกษาแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศและประเทศต่างๆ ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

โปรแกรมนี้จะเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการวางกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน  
มุง่เน้นการพฒันาและปลกูฝังการเป็นผูม้คีวามคดิสร้างสรรค์สามารถพฒันาสนิค้าและบรกิาร คดิรเิริ่มหรอืต่อยอดธรุกจิรปูแบบใหม่ๆ       
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำาไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์กรและ 
ธรุกจิ เพื่อผลกัดนัองค์กรสู่ความสำาเรจ็ร่วมกนัอย่างยั่งยนืในอนาคต

โครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ (Executive Development Program) โครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมด้าน
ทรัพยากรบุคคลในระดับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่สอดคล้องกับคุณค่าหลัก แนวคิดและ
นโยบายของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 เดอืน โดยวทิยากร นกัวจิยั และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้บรหิาร
มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฏีการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจโดยใช้หลักการสร้างคุณค่าร่วม (CSV) สามารถวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมและนำาองค์ความรู้ผนวกกับประสบการณ์จากการ
เข้าร่วมโครงการนำาไปประยกุต์ใช้ในการวางกลยทุธ์ เพื่อสร้างโอกาสทางธรุกจิอย่างยั่งยนืในเชงิลกึและสอดคล้องกบัคณุค่าหลกัของ
กลุ่มบรษิทัฯต่อไปได้

นอกจากนี้ยงัมหีลกัสูตรการจดัการและภาวะผู้นำาตามคณุค่าหลกัของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ สำาหรบัผู้จดัการและหวัหน้างาน เพื่อ
เสรมิสร้างทกัษะการจดัการโดยใช้คณุค่าหลกัของกลุม่บรษิทัฯเป็นพื้นฐาน เกดิความเข้าใจในคณุค่าหลกัและความเกี่ยวเนื่องกบั CSV 
ในการนำาไปใช้บริหารบุคลากร และสร้างทักษะในการบริหารที่สอดคล้องกับคุณค่าหลักและสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่
ของตัวเองในฐานะผู้จัดการและหัวหน้างาน โดยหลักสูตรการจัดการและภาวะผู้นำาตามคุณค่าหลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เป็นการ
ฝึกอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเป็นระยะเวลา 2 วนั ผ่านการทำากจิกรรมระดมสมองและฝึกปฏบิตัจิรงิ เพื่อก่อให้เกดิความตระหนกัรู้
และฝึกฝนให้เกดิทกัษะการจดัการที่มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้นในการทำางานต่อไป
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นอกจากนี้บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ยังมีบทบาทสำาคัญในการร่วมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม 
ผ่านเครื่องมอืและกจิกรรมต่างๆ อาท ิในเดอืนตลุาคม 2560 บรษิทัฯ จดัสมัมนา ‘RUN WITH THE BULL’ ออกสตาร์ทสู่นวตักรรม 
กับ ‘กระทิง พูนผล’ เจ้าพ่อสตาร์ทอัพแห่งเมืองไทยให้กับพนักงาน เพื่อต้องการจุดกระแสและสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรม  
และเตรียมความพร้อมการกับเข้าสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจในด้านนวัตกรรมต่างๆ  
ระดบัสากล เพื่อตอกยำ้าให้เหน็ถงึความสำาคญัและตระหนกัถงึการเปลี่ยนแปลงด้านนวตักรรมของโลกในปัจจบุนั
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ปลกูจติสำานกึ ส่งเสรมิการลงมอืทำาในหมูพ่นกังาน
 บริษัทและกลุ่มบริษัทฯ ตั้งใจที่จะปลูกฝังและพัฒนาพนักงานของเราให้มีจิตสำานึกของ Active Citizen หรือพลเมืองที่ม ี

ส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม อันมีคุณลักษณะของคนที่มี ความรับผิดชอบ มีสำานึกเพื่อส่วนรวม ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาสังคมรอบตัว อัน
จะเป็นผู้ที่จะเป็นฟันเฟืองสำาคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับ 
การกลไกต่างๆ เหล่านี้

คณะทำางานคุณค่าหลัก

ด้วยตระหนกัว่าการเปลี่ยนแปลงในสงัคมจะเกดิขึ้นได้ ต้องเริ่มจากจติสำานกึที่ดขีองพนกังาน เพราะพนกังานคอื กลไกสำาคญัที่
จะผลกัดนัให้เกดิการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากระดบับคุคลสู่การเปลี่ยนแปลงในระดบัธรุกจิและระดบัสงัคม

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จึงได้จัดตั้งคณะทำางานประกอบด้วยตัวแทนของพนักงานจากทุกสายธุรกิจในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ โดย
คณะทำางานนี้มพีนัธกจิในกาสร้างการมสี่วนร่วม ปลูกฝังจติสำานกึของพนกังานอนัเกี่ยวเนื่องกบัปัจจยัสู่ความยั่งยนื 4 ด้าน อนัได้แก่  
สิ่งแวดล้อม สงัคม ธรรมาภบิาล และความอยู่ดมีสีขุของพนกังานภายใต้ชื่อ “คณะทำางานคุณค่าหลัก”

บทบาทหน้าคณะทำางานคุณค่าหลัก
 ร่วมคิด สร้างสรรค์ และวางแผนด้านนโยบาย โครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านคุณค่าหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง 

  บูรณาการและยั่งยนื  
 ส่งเสริมผลักดันในเชิงนโยบายและประสานงานกับคณะทำางานในแต่ละบริษัทผ่านการผสานความรู้ความสามารถ  

  ร่วมคิดร่วมสร้างในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกนัทั้งพนกังาน องค์กร และสงัคม 
 ดำาเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำาหนดไว้ ผ่านการสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง  

  คณะทำางาน และทกุส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
คณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อม มพีนัธกจิในการปลูกจติสำานกึเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่าง ยั่งยนื ประหยดั

พลงังาน รวมถงึการคดิวธิกีารทำางานที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม จนถงึการนำาพาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสเีขยีวต่อไปในอนาคต

การดำาเนินงานปี 2560
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คณะทำางานด้านสังคม 
มพีนัธกจิในการปลูกจติสำานกึด้านการสร้างความอยู่ดมีสีขุ ลดความเหลื่อมลำา้ในสงัคม ให้แก่พนกังาน โดยอาศยัการต่อยอด

จากงานทางสังคมของกลุ่มบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาได้จับประเด็นเรื่องการจ้างงานคนพิการ การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส จัดการ
รณรงค์สร้างการมสี่วนร่วมของพนกังานไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนนุเงนิบรจิาคหรอืการเป็นอาสาสมคัรทำางานให้กบัมูลนธิหิรอืโครงการ
ทางสงัคมต่างๆ เป็นการเปิดมมุมองทางเลอืกใหม่ๆ ในการสนบัสนนุงานทางสงัคมให้กบัพนกังาน

การดำาเนินงานปี 2560
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คณะทำางานด้านธรรมาภิบาล 
มีพันธกิจในการส่งเสริม ปลูกฝังเรื่องความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในองค์กร กำาหนดกระบวนการสื่อสารและแนวทางปฏิบัติ 

ที่ชดัเจนให้พนกังานได้รบัทราบและยดึถอืปฏบิตั ิรวมทั้งส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชั่น
คณะทำางานด้านอยู่ดีมีสุข 
มีพันธกิจในการส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน กระตุ้นให้พนักงานเลือกวิถีการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อสุขภาพ

ที่ดี ห่างไกลโรคภัย อาทิ การส่งเสริมให้เลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ส่งเสริมการออกกำาลังกาย รณรงค์เรื่อง 
ความปลอดภัยในชีวิตประจำาวัน นอกจากนี้คณะทำางานยังตั้งเป้าหมายให้พนักงานสร้างความอยู่ดีมีสุขด้านการบริหารจัดการ 
สนิทรพัย์ทั้งในด้านการจดัการหนี้สนิ และด้านการลงทนุให้สนิทรพัย์งอกเงยอย่างยั่งยนื เป็นต้น

การดำาเนินงานปี 2560
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ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ (Thailand’s 

Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) บรษิทัฯ มุ่งเน้นการประกอบธรุกจิบนพื้นฐานธรรมาภบิาลอนัด ีมคีวามรบั
ผดิชอบและความโปร่งใส รวมถงึต้องเป็นการสร้างคณุค่าสู่ธรุกจิ พนกังาน และสงัคมไปพร้อมๆ กนั ในเดอืนกนัยายน 2560 บรษิทัฯ 
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสมัมนาวนัต่อต้านคอร์รปัชนั ภายใต้แนวคดิ “รฐับาลใหม่! คอร์รปัชั่นเก่า?” ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรด์และ
บางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์ กรงุเทพฯ โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้สงัคมไทยและประชาชนได้ตระหนกัว่า ในอนาคตการ
ที่เราจะมรีฐับาลที่ด ีไม่ทำาให้ประชาชนผดิหวงั ไม่โกงกนิหรอืใช้อำานาจรฐัโดยเหน็ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องนั้น จำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่คนไทยต้องแสดงเจตนารมณ์ร่วมกนัเพื่อให้มกีารขบัเคลื่อนมาตราการแก้ไขปัญหาคอร์รปัชนัที่จำาเป็นให้สำาเรจ็ รวมถงึแนวทางที่จะ
ทำาให้ประชาชนสามารถรู้เท่าทันเพื่อการตัดสินใจเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกัน โดยภารกิจเหล่านี้จะต้องเข้มข้นและต่อ
เนื่องกนัในทกุๆ รฐับาล 
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ร่วมลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม ผ่านการส่งเสริมจ้างงานคนพิการ
ด้วยมุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคมให้กับคนพิการ บริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์จึงให้การสนับสนุนและผลักดัน 

การจ้างงานคนพิการอย่างเต็มที่ เราส่งเสริมให้เกิดการลงมือทำาและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก ่
พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจึงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับ “โครงการจ้างงานคนพิการ” โดยความร่วมมือ 
กับโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศและมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดงาน “เปลี่ยนการจ่าย สู่การจ้าง ลดความเหลื่อมลำ้า เพื่อ
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นครั้งที่ 3 โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุน 
ให้เกดิการจ้างงานคนพกิารเพื่อทำางานสาธารณะประโยชน์ในชมุชนของตน ด้วยวธินีี้คนพกิารที่สามารถทำางานได้จะได้ประกอบอาชพี
มรีายได้ พึ่งพาตวัเอง ลดภาระให้กบัครอบครวั นอกจากนั้นคนพกิารยงัเกดิความภาคภูมใิจในตวัเอง สามารถใช้ชวีติอย่างมคีณุภาพ 
ปีนี้เรามุง่หวงัให้เกดิการเปลี่ยนจากการจ่ายเงนิเข้ากองทนุให้ผูพ้กิารเป็นการจ้างงานผูพ้กิารแทนให้มากขึ้น โดยทำาหน้าที่เป็นตวักลาง
ระหว่างมูลนธินิวตักรรมทางสงัคมกบัเครอืข่ายทางธรุกจิของบรษิทัฯ โดยเชญิชวนให้บรษิทัคู่ค้า ลูกค้ามาร่วมงานเพื่อทำาความเข้าใจ 
ให้ถกูต้อง ครบถ้วนเกี่ยวกบัการจ้างงานคนพกิาร รวมทั้งเป็นเวทใีห้บรษิทัต่างๆ ที่มาร่วมงานสามารถจ้างงานผูพ้กิารตามความต้องการ
จากหน่วยงานที่มผีู้พกิารอยู่ในเครอืข่ายได้ทนัทใีนงาน

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทที่เป็นคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ที่มาร่วมงานทั้งสิ้น 32 องค์กร ก่อให้เกิด 
การจ้างงานคนพกิารเพิ่มขึ้นในกลุ่มบรษิทัคู่ค้าลูกค้ารวมกว่า 54 อตัรา 
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สร้าง Active Citizen พลเมืองผู้มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม   
“คนไทยขอมือหน่อย” งานที่ริเริ่มขึ้นเพื่อมุ่งหวังจะเป็นพื้นที่ในการสร้างพลเมืองผู้มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม พลเมืองที่มีความ 

รับผิดชอบและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาต่างๆ ทางสังคม งานคนไทยขอมือหน่อย ทำาหน้าที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมองค์กรและโครงการ 
ทางสังคม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีจุดเริ่มต้นในการลงมือทำา โดยการเลือกมีส่วนร่วมกับโครงการ
หรอืองค์กรที่ตนเองสนใจในรูปแบบต่างๆ

งานคนไทยขอมอืหน่อยทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาได้รบัความร่วมมอืทั้งจากภาคทีางสงัคมและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างด ีในปี 2560 
เพื่อต่อยอดและขยายผลสู่วงกว้างให้ประชาชาชนทั่วไปสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้นนั้น จึงมีการปรับรูปแบบงานและ 
เปลี่ยนชื่องานเป็น “Good Society Expo : เทศกาลทำาดหีวงัผล” ร่วมกบั มูลนธิเิพื่อคนไทยและร้อยพลงัเปลี่ยนประเทศ โดยจดังาน
ขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งได้รับความสนใจและผลตอบรับที่เหนือความคาดหมาย เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาคี
ภาคสังคมกว่า 80 องค์กร ภาคีภาคธุรกิจกว่า 15 องค์กร และภาคตลาดทุนกว่า 20 องค์กร มีการเชิญชวนประชาชนมาช่วยกัน 
ยกระดับการทำาความดีสู่การลงทุนทางสังคมที่หวังผลได้มากกว่าการบริจาคเงิน เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้รู้จักการลงทุนด้วยทุนมนุษย์ 
ทนุความรู้ ทนุเครอืข่าย ทนุเวลา ฯลฯ 

โดยบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีบทบาทสำาคัญในการร่วมขยายผล สร้างการมีส่วนร่วม 
ในวงกว้างโดยการ เชิญชวนพันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เข้ามาร่วมเรียนรู้และทำาความรู้จักกับโครงการทางสังคม 
ในประเด็นที่ตรงกับความสนใจของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรทางสังคมและภาคธุรกิจในการแก้ปัญหา 
สังคม โดยมีการกำาหนดเป้าหมายวัดผลความสำาเร็จเป็นทุนประเภทต่างๆ ที่จะมีการติดตามผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำา 
ความสำาเร็จมาสื่อสารและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป โดยเราคาดหวังให้เกิดการลงทุนทางสังคมอย่างต่อเนื่องในอนาคต และ 
เกดิการขยายผลของโครงการทางสงัคมเหล่านั้น เพื่อสร้างผลลพัธ์ที่ดสีู่สงัคมร่วมกนั

นอกจากนี้เรายงัได้เหน็พลงัของชาวพรเีมยีร์กว่า 200 ชวีติที่มาร่วมทำางานในหน้าที่ต่างๆ อาท ิการเป็นอาสาสมคัรช่วยดำาเนนิ
งาน อำานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน การให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมต่างๆ การเชื่อมต่อและ
แนะนำาโครงการทางสังคมกับองค์กรทางธุรกิจที่มาร่วมงาน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ตรงกับนโยบายที่เราตั้งใจจะปลูกฝังจิตสำานึกของ 
ความรบัผดิชอบและการเป็นพลเมอืงที่ดขีองสงัคมให้อยู่ในตวัพนกังานตลอดไป
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สงัคมยัง่ยนื

สงัคมอยูเ่ยน็ เป็นสขุ 

กว่า 40 ปีในการดำาเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ในการพัฒนาชุมชนรอบสถานประกอบการ
ควบคู่กับดำาเนินธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเสมือนการไปดูแลบ้านหลังแรกของพนักงานหรือ
ชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ ผ่านกระบวนการสานเสวนาซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการ เป็นองค์ความรู้ของบริษัท ทำาแล้วต้องยั่งยืน  
อาท ิโครงการนำ้าดื่มชมุชน (ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้) 

และถึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบสถานประกอบการในโอกาสต่างๆ เพื่อให้การเติบโตธุรกิจไปพร้อมๆ กัน โดยยึดหลัก
แนวทางเศษฐกจิพอเพยีง อยู่เยน็ เป็นสขุ การดำาเนนิในปี 2560 ทั้ง 7 ด้าน ด้านเศรษฐกจิ ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ด้านการบริหารจัดการชุมชน ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
และด้านพฒันาคน ดงันี้
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ด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้เกดิรายได้ในชมุชน ขจดัความยากจนการเป็นอยู่ที่ดขีึ้นของคนในชมุชน        

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดโลกร้อน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อาท ิ 
ลดกจิกรรมที่ทำาให้เกดิก๊าซเรอืนกระจก การใช้นำ้าอย่างคุ้มค่า เป็นต้น
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ด้านสุขภาพอนามัย ลดรายจ่ายและเข้าถงึนำ้าดื่มสะอาด การทานผกัปลอดสารพษิเพื่อสขุภาพอนามยั 

ด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณ ีให้พนักงานร่วมกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนที่พนักงาน
อาศยัอยู่
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ด้านการบรหิารจดัการชมุชน การมส่ีวนร่วมให้ความรู ้การสร้างเครอืข่ายในชมุชน อาท ิเครอืข่ายการต่อต้านการ
ทจุรติคอร์รปัชั่น กบัสำานกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิจงัหวดัปราจนีบรุ ีเพื่อสนบัสนนุการดำาเนนิการที่
เป็นธรรม เกดิความเท่าเทยีมกนั และเป็นการสร้างวฒัธรรมทางการเมอืงที่ดี

ด้านความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ การมส่ีวนร่วมในการดแูล ชมุชนและสถานที่สาธารณะประโยชน์  
อาท ิวดั โรงเรยีน บ้านพกัผู้พกิาร การให้คำาปรกึษาแก่ชมุชน เพื่อให้เกดิความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 
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ด้านพัฒนาคน มีส่วนร่วมการพัฒนาให้ความรู้คนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ วันเด็ก การสาธิตปุ๋ยอินทรีย์ 
กบัโรงเรยีน การร่วมประชมุกบัคณะกรรมการสถานศกึษา 

จากการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความสำาเร็จร่วมกัน 
อย่างยั่งยนื ทำาให้บรษิทัได้รบัรางวลัความรบัผดิชอบต่อสงัคม CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง 
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถงึปีปัจจบุนั พ.ศ. 2560

รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการซ่อมแซม ตรวจเช็คสภาพรถโยก รถวิลแชร์
ให้กับคนพิการและร่วมสร้างบ้านให้คนพิการ ร่วมกับสำานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จงัหวดัปราจนีบรุ ีเพื่อสามารถดำารงชวีติประจำาวนัที่ดขีึ้น โดยกลุม่พฒันาอาชพี คนพกิาร 
อำาเภอกบนิทร์บรุกีบัพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ จงัหวดัปราจนีบรุ ีมอบให้

นอกจากการมีส่วนพัฒนาชุมชนรอบสถานประกอบการหรือชุมชนที่พนักงาน 
อาศัยอยู่ “บ้านหลังแรกของพนักงาน” บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสังคมมิได้น้อยกว่าชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการร่วมสร้าง 
ระบบนเิวศเพื่อความยั่งยนื โดยร่วมกบักลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์และมูลนธิิ
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สร้างระบบนิเวศเพ่ือความย่ังยืน 

ที่กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ นอกจากการดำาเนนิธรุกจิตามปรชัญา “ความสำาเรจ็ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื” แล้ว เรายงัเชื่อว่า ความสำาเรจ็
อย่างยั่งยนืต้องอาศยัระบบนเิวศที่เอื้ออำานวย ดงันั้นเราจงึให้ความสำาคญักบัการสร้างระบบนเิวศเพื่อความ ยั่งยนืผ่านการสร้างการมี
ส่วนร่วมและการลงมอืทำาในหมู่พนกังาน คู่ค้า ลูกค้าและพนัธมติรที่หลากหลาย เพื่อก่อเกดิเป็น ระบบนเิวศที่เอื้อต่อการดำาเนนิธรุกจิ
และควบคู่กบัการพฒันาสงัคมในระยะยาว 

และด้วยตระหนกัว่าการจะบรรลเุป้าหมายในการสร้างความยั่งยนื ต้องอาศยัการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถเกดิขึ้น
ได้ด้วยการทำางานขององค์กรใดเพียงองค์กรเดียว เราต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายในสังคม เราจำาเป็น
ต้องม ี“กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผล” (Collaborative Platform for Impact) ที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาสงัคม
ได้อย่างทวคีูณ สามารถสร้างการมสี่วนร่วมกบัผู้คนจำานวนมากได้ไม่จำากดัจำานวน บรษิทัฯและกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์จงึได้สร้าง “กลไก
การบริหารจัดการ” ผ่าน “หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม” เพื่อทำางานเกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางสังคมที่สำาคัญ ได้แก่ 
ประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัเดก็และเยาวชน สิ่งแวดล้อม และความอยูด่มีสีขุของคนไทย โดยดำาเนนิงานภายใต้ มลูนธิยิวุพฒัน์ มลูนธิเิอนไลฟ์  
มูลนธิเิพื่อคนไทยและโครงการปันกนั

บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จำากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ได้สนบัสนนุและร่วมดำาเนนิภารกจิกบักลไกเหล่านี้ ทั้งการสนบัสนนุ
ด้านเงินทุนและทุนมนุษย์ โดยจัดสรรงบประมาณร้อยละ 5 ของผลกำาไรประจำาปีเพื่อใช้ในการดำาเนินงานของมูลนิธิ อีกทั้งยังร่วม 
การดำาเนนิงานของมูลนธิดิ้วยความรู้ความชำานาญของบคุลากรในบรษิทั รวมทั้งชกัชวนเครอืข่ายทางธรุกจิของกลุ่มบรษิทัฯ ให้มสี่วน
ร่วมในการทำางานของมูลนธิ ิเพื่อขยายผลลพัธ์ทางสงัคมให้ใหญ่ขึ้น 
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นอกจากนี้ยงัมตีวัอย่างของเครื่องมือการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบเพื่อสังคม (Impact Investment)  ที่บรษิทัฯได้มสี่วน
ร่วมสนบัสนนุ โดยผ่านความร่วมมอืของมลูนธิเิพื่อคนไทยกบัภาคตลาดทนุและตลาดการเงนิ จดัตั้งกองทนุธรรมาภบิาลไทย กองทนุ
ที่มุง่สร้างค่านยิมในการลงทนุเพื่อพฒันาระบบธรรมภบิาลของบรษิทัไทย โดยกองทนุเหล่านี้จะเลอืกลงทนุเฉพาะในบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีคุณสมบัติการกำากับกิจการที่ดี กองทุนนี้นับเป็นแบบอย่างของความร่วมมือระหว่างองค์กร 
เพื่อลงมอืทำาและคาดหวงัผลลพัทธ์ขยายใหญ่ที่สร้างคณุค่าต่อสงัคม โดยสถาบนัในความร่วมมอืนี้ประกอบด้วย “สภาธุรกิจตลาด
ทุนไทย” และ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน” 11 องค์กรจาก 22 บรษิทัในอตุสาหกรรมกองทนุรวม ซึ่งมมีูลค่าทรพัย์สนิสทุธ ิ
(NAV) ภายใต้การบรหิารรวมกนัมากถงึ 90% ของมูลค่าสนิทรพัย์รวมทั้งอตุสาหกรรม ร่วมกบั มูลนิธิเพื่อคนไทย สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย และ บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำากัด

และอกีหนึ่งโครงการที่เป็นตวัอย่างของความร่วมมอืในการต่อสูก้บัการทจุรติคอร์รปัชนัในสงัคมไทย ที่บรษิทัฯ ได้ให้การสนบัสนนุ
ผ่านการดำาเนินงานของมูลนิธิเพื่อคนไทยคือ คือ โครงการร้อยพลังเด็กและเยาวชนต่อต้านคอร์รัปชัน โครงการที่มุ่งพัฒนาให้
เยาวชนของชาตเิป็น “พลเมอืงทีป่ฏเิสธและไม่เพกิเฉยต่อการทจุรติ” พร้อมกบัเป็น “ผูล้งมอืทำา” ร่วมต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั 
ทั้งการปลูกฝัง  ป้องกนั  เปิดโปง และร่วมกนัยกระดบัมาตรฐานระบบธรรมาภบิาลให้กบัประเทศไทย โดยเป็นการทำางานร่วมกนัของ
องค์กรตวักลางผู้พฒันาเดก็และเยาวชน องค์กรวชิาการ องค์กรผู้ผลติเครื่องมอืหรอืกลไกความร่วมมอืที่เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายจำานวน
หลกัล้านคน รวมทั้ง องค์กรภาคทีี่เข้าถงึกลุ่มเดก็และเยาวชนในระบบการศกึษา 

ทั้งหมดนี้เป็นเพยีงตวัอย่าง “กลไกการบริหารจัดการและกลไกการสร้างการมีส่วนร่วม” ที่บรษิทัฯและกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์
ได้พฒันาขึ้น และเราจะยงัคงทำางานอย่างต่อเนื่องในการสร้างความยั่งยนืแก่สงัคมตามแนวปรชัญาของกลุม่บรษิทัต่อไปอย่างไม่หยดุ
ยั้ง และหวงัว่าองค์กรความรูน้ี้จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการสร้างการมส่ีวนร่วมอย่างเป็นระบบและการทำางานเพื่อสร้างความ
ยั่งยนืในสงัคมต่อไป

ปัจจุบันบริษัทฯและกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้เรียนรู้และจัดกระบวนความรู้ของการสร้างการมีส่วนร่วม อย่างเป็นระบบออกเป็น  
3 ขั้นตอนด้วยกนั

Entice   ขั้นตอนการเชญิชวน การสร้างสนใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามสี่วนร่วม 
Engage   ขั้นตอนของการมสี่วนร่วมและลงมอืปฏบิตั ิ 
Empower ขั้นตอนการสร้างเสรมิความแขง็เกร่งให้กบัผู้ลงมอืปฎบิตัใิห้สามารถแก้ปัญหาสงัคมผ่านกลไกนั้นได้อย่างยั่งยนื
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คุณค่าของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
THE PREMIER VALUE

Business People

Society

“เพื่อความสำาเร็จ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

Harmonious Alignment
of Success

ดีสำ�หรับองค์กร ลูกค้�  
ผู้ถือหุ้น และคู่ค�้

Good for Organization, 
Customers, Shareholders 
and Business Partners

ดีสำ�หรับพวกเร�
Good for Our People

ดีสำ�หรับสังคม
Good for Society

Business
Good for organization, customers,
shareholders and business partners

People
Good for our people

Society
Good for society

 Efficiency & productivity
 Trustworthiness
 Recognition & respect
 Financial strength & profit
 Sustained growth

 Continuous skill development
 High ethical and moral integrity
 Strength and security
 Team work
 Achievement & progress
 Pride and happiness

 Enhance quality of life
 Preserve Environment & conserve

 natural resource
 Promote moral and ethical

 behavior
 Preserve Thai’s values and

 culture
 Foster a peaceful society
 Cultivate harmony and happiness

CORE VALUES

To deliver
quality
products and
services

To utilize
innovation to
enhance the 
quality of life, 
society and
the environment

To foster mutual
prosperity of staff,
the organization
and society

To promote
collaboration
between
specialized
teams to
maximize
efficiency

To act in
a moral and
ethical manner
and uphold
Thai tradition
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MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS

From the Company’s Vision to operate a business for the mutual sustainability of the business, the employees and society, 
the Company still emphasizes on being a leader in the environmental products, building materials and clean energy businesses 
despite that in 2017 the real estate business and the construction industry have continued to decelerate from the year 2016. 
However, the Company still sees potential market expansion in the future for when the economic condition improves the housing 
demand, urban expansion and large-scale infrastructure investments will increase and thus help the real estate and construction 
sectors to grow once again. Therefore, the Company has adjusted to accommodate future growth in terms of its business model, 
identification of new businesses, expansion into overseas markets, especially ASEAN that is considered to be one of the regions 
with highest growth, through to focusing of innovations in terms of both products and services, as well as development of skilled 
personnel to support future business opportunities.

For the performance in 2017, it is considered to be another year in which the Company has to conduct its business with 
prudence and strictness as bad debts of businesses in many sectors have increased and the real estate business and the con-
struction industry in 2017 have continued to decelerate from the year 2016 as evidenced by the decrease in the total permitted 
construction area nationwide that comprises residential, commercial, industrial and other buildings compared to the year 2016 in 
line with the volume of cement, concrete and steel bars consumption, which are the main materials used in the construction 
industry, that declined as well. These various factors impacted on the markets for the environmental products and building ma-
terials groups causing price competition throughout the year in order to maintain sales and market share of each company and 
impacted on the operating results for 2017 causing the Company and its subsidiaries to have total revenue of 1,370.82 million 
Baht, decreasing from 2016 by 12.30%, and net profit of 118.40 million Baht. Consequently, the Company adjusted its strategies 
and plans in order to have comprehensive products and services and developed personnel to have the expertise in order to handle 
situations appropriately. It also strives to reduce costs without compromising on product quality by optimizing the efficiency of 
the supply chain management and improving manufacturing processes by means of technology, machinery and robots to replace 
human labour in the manufacturing process and reduce waste in the operational process in order to continuously improve costs 
and quality control. In addition, the customer base was expanded in the industrial factory group and in overseas markets along 
with building customer confidence by emphasizing on the quality of the products and services before and after sales, strengthening 
the sales team by internal and external experts and developing new innovative water solution products together with the network 
of allies to jointly create business values to build long-term competitiveness.

The Company’s Board of Directors remains committed to the management and operation of the business with transparency 
under the good governance principles and in adherence to moral principles to build the confidence of shareholders, investors and 
stakeholders in all sectors. In 2017, the Company’s certification as a member of the Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition against Corruption (CAC) was renewed by the CAC Council for a period of 3 years. The Board would like to extend our 
gratitude to all concerned parties, customers, trade partners, business alliances, shareholders and employees for their continuous 
cooperation and support in the operation of the Company.

Board of Directors
Premier Products Public Company Limited
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VISION

 Pursue and develop our business through innovations in water conservation products, environmental products, clean energy and 
modern building materials as well as management system and services to nourish quality of life, the society and the environment

 Combine corporate-wide knowledge and staff capacity to achieve international excellence
 Deliver quality goods and services
 Expand markets to the Asean Economic Community (AEC) and potential destinations 
 Conduct business for mutual benefits shared by employees, the business and the society
 Pursue business  in accordance with good governance and to act in a moral and ethical manner and upholds Thai tradition
 Operate business under the anti-corruption policy

“Thailand’s leading company in environmental products, construction materials and clean energy businesses 
through adherence to the good governance for the sustainability of the business, employees and society.”

MISSION

Executives and staff realize company’s visions and core missions and implement to achieve the organization’s goal.  
Current visions and missions have been approved by the consensus of company meeting 4/2016 on September 28, 2016. By the 
company’s policy, the committee has to review visions and missions annually. 
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Head Office Bangkok
2 Premier Place, Soi Premier 2 , Srinagarin Road, Nong Bon, Prawet, Bankok 10250 
Tel. 0-2301-2100-1 Fax. 0-2398-1301

Production Facility Prachinburi
454 Moo. 9 Kabinburi Nakhonratchasima Rd.Km.12, Tambon Nongki, Amphoe  
Kabinburi Prachinburi 25110 
Tel. 037-204398-399 Fax. 037-204-400

Phuket Branch Office : 
31/3, Moo 1,Thanon Thepkrasattri, Tambon Kohkaew, Amphoe Muang Phuket, 
Phuket 83200 
Tel. 076-238-461-2 Fax. 074-238-462 
Hat Yai Branch Office : 
278/38 Thanon Pipatsongkron, Tambon Hat Yai, Amphoe Hat Yai, Songkhla 90110 
Tel. 074 - 367-112-4 Fax. 074-367-111 
Northern Branch – Chiangmai Office : 
49/3, Thanon Muangsamut Changmai, Amphoe Muang, Chiangmai 50300 
Tel. 053-251-377-9 Fax. 053- 251-379
Northeastern Branch – Khon Kaen Office : 
222/159-160, Moo. 6 Thanon Prachasamosorn, Tambon Naimuang, Amphoe Mueng-
khonkaen, KhonKaen 40000 
Tel. 043-241-689 Fax. 043-241-690

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 , Srinagarin 
Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 
Tel. 0-3624-7203 Fax. 0-3624-7203
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, Soi Premier 2, Srinagarindra Road, Nong Bon, 
Prawet, Bankok 10250 Tel. 0-2301-1586 Fax. 0-2301-2491

General Information
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
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Registration date : August 22, 2012

Authorized capital : 300,000,000 Baht

Business : Premier Product PCL was established on December 2, 1975. 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 TSURUMI wastewater pumps and 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, roof and steel wall, bathtub and toilet 
equipment, chemical tanks, and solar roofop.

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 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 head office is at 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.

There are two subsidiaries
1. 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 IGC accounted for 75.60% of the shared capital.

2. PP Green Energy Co., Ltd. (“PPG”)
PPG was established to produce and dustribute power from alternative energy sources. The company holds PPG shares 

representing 80.00% of the share capital.
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Structure of Management

Internal Auditor

Risk Management CommitteeBusiness Development 

Premier Products Public 
Co., Ltd.

Infinite Green Co., Ltd.
(IGC)

PP Green Energy Co., Ltd. 
(PPG)

Audit Committee

Managing Director

Board of Directors

Remuneration Committee

Company Secretary

Managing Director

Executive Committee

Chairman of the Executive 
Committee
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Premier Product PCL is committed to build sustainable success of business, staff, 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.

The company categorized main stakeholders into seven groups; which are impacted by the company’s businesses and 
products. It is defined as three dimensions; 1. Company dimension - shareholders and staff/executives, 2. Economic dimension 
- customers and business partners, and 3. Social dimension – government/private sectors, competitors, community/society, as 
following diagram.

Report of Materiality Analysis

Human Rights
Innovation &
Diffusion of

Euvirunmental
Protection

Consumer
Responsibility

Community
Participation

Anti-CorruptionFair Labor
Practices

Fair Business
Operations

Managing Director

Management Representative
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Analysis of expectations (benefit) and challenges (impacts) and operational measures in each group

Company dimension - shareholders and staff/executives 



68    Sustainability Development Report 2017

Economic dimension - customers and business partners 
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Social dimension – government/private sectors, competitors, community/society
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Scope of Sustainability Development Report

This Report is introduced to deliver concepts, and practices to sustainability of Premier Products PCL and subsidiaries from 
January 1 to December 31, 2017.

Premier Products PCL and subsidiaries conduct business with key aim to create “Harmonious Alignment of Success” of 
business, staff, and society. We need to create society of well-being and contribute by deliver good living quality, and to create 
good society and environment for all members equally. We strongly believe that conducting business with “Harmonious Alignment 
of Success” concept is the direction to our sustainability. The concept to implementation by business and staff includes five key 
values; quality, creativity, knowledge integration, and ethics. It is for business operation as well as everyday living. These five key 
values are crucial to create values of business, staff, and society. We employ creativity and knowledge integration to create quality 
products and services. It is for mutual benefits of all stakeholders with ethical norms. We conduct business with transparency, 
good governance, social and environmental responsibility.

Full report is accessible and downloaded at website: www.premier-products.co.th. For further information, contact Pisit Satta 
Pisit.S@pp.premier.co.th or Kampol Prompakdee kampol.p@pp.premier.co.th Tel. 02-301-2242, 037-204-397

Premier Products PCL and Subsidiaries
 Since philosophy “Harmonious Alignment of Success”, Premier Group believes that everything is associated, profit-oriented 

practice then cannot allow sustainable success. Premier Group’s business thus provides benefits to either organization or staff 
and society. It is the genuinely sustainable success.

Premier Products PCL and subsidiaries aim to create value to staff and all stakeholders through five key values; quality, 
creativity, knowledge integration, and ethics. The company conducts with good governance, code of conduct, transparency. It is 
a member of Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption (CAC).

 The company has established clearly direction to sustainability including staff cares and social and environmental responsibility. 
We foster the concept “Harmonious Alignment of Success” to all staff clearly and continuously. We promote business conducting 
under organization’s core values and also employ core value as performance indicators of organization and personnel. We organize 
earnestly to foster core values because we want that core values become mindset and then translated to operation. We focus 
on bringing creativity and knowledge integration to develop quality products and services for mutual benefits of business, staff, 
and society. It comes with ethical norms along value chain and stakeholders. 

 Business operation is conducted to create mutual ecosystem to provide Premier Products Value chain, business, staff, and 
society, as following diagram.
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Business Success 

Nourish quality of life and environments

Since 1975 until now, environmental products of Premier Products Public Co.,Ltd. has treated wastewater and released  into 
public water way upto 2,183,831,762 cubic metres.

Building Materials and Industrial Support Product Group

For more than 40 years, the Company has “sustainably improved quality of life and environments” through excellent customer 
services and innovations of environmental-friendly products.  Premier Products Public Co., Ltd. always gives importance to customer 
satisfaction and social and environmental responsibility and creates environmental-friendly products which help treat wastewater, 
reduce air and noise pollution. The business of the Company and our subsidiaries is divided into 3 product groups as follows:

Environmental Product Groups 
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Clean Energy Business: Infinite Green Co., Ltd. (subsidiary)

In 2017, Premier Products Public Co., Ltd., BIOTEC and P. Charoen Farm Co., Ltd. collaborated on research and development 
of water tank for the Recirculating Aquaculture System (RAS) in tilapia larvae industry, with the aim to support tilapia farming in cost 
reduction and eco-friendly technology system. This system was a closed recirculated system, so the water would not be drained to 
public waterway. As a result, a cycle of tilapia farming (60 days) would save water at about 120 cubic meters per set of system. 

Additionally, this research and development project has been published in U-MACHINE, a well-known Japanese industrial 
magazine, in the article of Thailand’s Economics and Industries.

In the preceding year, Premier Products Public Co., Ltd. and our subsidiaries set the innovation as one of our core values 
in order to enhance our potentials in solving social issues through our innovations. We tried our best to respond to unmet needs 
in society, such as elder problems, environmental and quality of life issues, corruption, social inequality, and etc. Premier Products 
Public Co., Ltd. and subsidiaries set up strategies beginning with human resource development with the aim to encourage creativ-
ity. Also, we have corporate culture which is supportive towards innovating technologies. Every new idea has been supported 
through “Innoleader Project”, which is the coordination between Premier Group Companies and the Institute for Knowledge and 
Innovation South-East Asia, and other supportive projects throughout the year of 2017. 
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Deliver values through products 

Our customers, Esso (Thailand) Public Co., Ltd. and Pruksa 
Public Co., Ltd., for example, visit Premier Products to ensure 
the quality of products, eco-friendly system and safety in every 
manufacturing process.

Government sectors, educational institutions and other 
companies visit the factory and learned about our environmental 
products, such as wastewater treatment system, air treatment 
system and standards certified by other organizations. In 2017, 
there were more than 30 sectors and companies visiting our plant.   

In addition, product exhibitions are also an effective chan-
nel to communicate with our consumers and to guarantee them 
about our product reliability.

Premier Products Public Co., Ltd. built up trust and reliability to our consumers by giving facts of products and providing 
channels to communicate with our consumers and increase their reliability, e.g. website (www.premier-products.co.th), company 
visit (main visitors; customers, government sectors and educational institutions), product exhibitions and external product audit.
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Support local economy and be friendly to environments 

Most of employees of Premier Products are people in communities around our factory. Moreover, our business also supports 
local economy by creating jobs and using local services in the area. Premier Products Public Co., Ltd. supports communities by;

- employing local people,  about  80% out of employees in the factory in Kabinburi Industrial Zone 
- hiring local buses as employee shuttle buses, commuting to 13 communities, 
- hiring more than 15 cars are used to deliver products in the area,
- and hiring more than 7 local contractors.
Premier Product sets a policy to purchase raw materials from environmentally-friendly producers who receive acceptable 

standards, such as ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 or Green Industry certification, to guarantee the environmental management 
and the raw material quality. As our suppliers has applied for certifications, at present, 78% out of the entire raw materials is from 
certified suppliers, higher than the preceding year. And because Premier Products applied for Green Factory Level 5 certification, so 
that all raw materials used in production process must come from partners who receive at least Green Factory Level 2 certification.
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Responsibility, transparency and accountability 

Premier Products Public Co., Ltd. sets management policy by implementing principles of good corporate governance, morality, 
transparency, and accountability, in order to conform to international standards, ISO 9001 Certification in Quality Management, ISO 
14001 Certification in Environmental Management, Occupational health and Safety management System (OHSAS 18001), energy 
management standards, risk management principles, and anti-corruption policy. In 2017, the company give priority on 3 aspects 
of management; risk, anti-corruption, and environment.

1. Risk Management The company divides types of risks and their causes into 6 areas; strategic risk, financial risk, 
operational risk, operational risk, compliance risk, hazardous risk, and fraud and corruption risk.

 Business Risks 
Environmental Product Groups and Building Materials and Industrial Support Product Group 
 Risks of relying on the growth of real estate and construction market 

 As the main products of the Company are environmental products and building materials and industrial support products, 
the sales of these are depending on the growth of real estate and construction market. Therefore, the Company has to set up 
marketing strategies and manage distribution channels, as risk diversification and customer base expansion.

 Risks of new products and materials from competitors 
The products of the Company are in building materials and industrial support product group, which includes very wide range 

of products. There are new products with attractive features and improved materials released continuously. 
Therefore, Premier Products has to improve our marketing, sales, services as well as internal system to be faster, more 

accurate and cost-saving, in order to increase competitiveness of the Company. 
 Risk of exchange rate

Since Premier Products exports goods and imports some raw materials from other countries, the Company’s financial  
management may be affected from the fluctuating exchange rates.  So, Premier Products uses forward contracts, a type of derivative  
instrument, to mitigate the exchange rate risk that may occur. To use the contract, the Company must have the approved credit 
line which is sufficient to make foreign exchange transaction in the future.

 Risk of human resources
Premier Products has management strategy to solve human resource problems, especially the resignation of employees in 

important positions. The Company provides various training courses for different generations of employees, such as sales training 
program for new employees and retirement planning course for senior employees.  The recruitment and development process 
focuses on individual skills and needs. Premier Products has extended the retiring age of employees from 55 to 60 because  
the Company realized that people at the age over 55 still had potential in working and making beneficial to society and the 
organization.
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 Clean Energy Business (subsidiary) 
 Risk of electricity generation availability and failure The Company has developed software to analyze the availability of 

generation and to report immediately if failure occurs in order to decrease risks.
 Risk of Power Purchase Agreement (PPA) Termination The Company has Power Purchase Agreement (PPA) with Provincial  

Electricity Authority (PEA), in other words, PEA is the single buyer purchasing power from our plant; so, we would surely affected 
if the agreement is terminated by PEA. Therefore, in order to avoid agreement termination with PEA, the Company strictly follows 
the power purchase conditions in the agreement. 

 Risk of natural disasters As the natural disasters are unpredictable, it may affect our business and equipment. Therefore, 
the Company has realized this problem and analyzed the location suitability. The suitable location for solar farm should not have 
risk of floods. Also, the Company has prepared flood prevention equipment just in case. 

2. Anti-corruption Management The Company emphasizes good corporate governance, and uses the code of conduct  
for employee to refrain from bribery and unfair acts. Everyone in the Company should perform duties under the framework of 
good ethics, transparency, accountability and fairness to all relevant parties. In 2017, Premier Products invited 3 partners and  
2 communities around factory to “Good Society Expo” to build up partnership network and visit the company. Additionally, the 
Company has created a group chat in Line Application, allowing members to comment, complain and inform others. Now, the 
group chat has totally 563 members; 27 from Nadee Prong Sai Mai Kong Group (Nadee Fair and Transparency Group), 91 from 
Kabinburi Club, 259 from Jor Por Wor Prachinburi Group (Prachinburi Safety Officer Group),78 from CSR Group, 74 from Good 
Governance Group, and 34 from Provincial Industry Group.

82.90% of Premier Products Employees attended “Sujarit Thai (Thai Honesty)”, the online course on ethical conducts 
through Link Channel P.

According to consistent anti-corruption management, Premier Products successfully renewed certification from Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC on March 9, 2017.
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3. Environmental management
- Energy management The company has formed the Energy Efficiency Working with the aim to implement energy-saving 

methods and use energy efficiently as well as continuously reduce energy consumption.

   - - Energy consumption (kW) in 2015-2017 

In 2017, there were various activities concerning energy and environments, such as changing old light bulbs to LEDs, installing 
solar rooftop, and reducing CO2 emissions which has reduced CO2 emission for 40 tons per year (reference: Thailand Grid Mix 
Electricity LCI Database 2557 (2014)). Also, Premier Products have training courses coaching the working group and employees 
about energy saving and environmental awareness as well. 

Converting 54 lights in a factory to LED lights helps saving 
42,120 kW of energy annually.

Installing 10-kW solar rooftop could generate 14,427.64 
kW of energy in 2017. 

- Resource Management
As MBR system was upgraded in 2016, it could save 20 cubic meters of water per day, or 4,599 cubic meters per year, in 2017.
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Fiberglass waste from production process 8%
Fiberglass waste from area renovation 8.86%

Industrial waste The Company has contributed in activities focusing on industrial waste control, for example, to control 
waste sources, to recycle waste, and in-house training on waste management. The industrial waste could be divided into 3 types; 
contaminated waste, fiberglass waste and concrete waste. 

Contaminated Waste

Fiberglass Waste

Remark: The amount of fiberglass waste increased due to area innovation for the use of production process, as shown 
in the pictures below. If the waste from renovation was excluded, the amount of waste in production process was 6.05% lower 
than it was in 2016, referring to Department of Industrial Works’ industrial waste form (Sor. Kor.3).

Before renovation After renovation
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Concrete Waste

Remark: The amount of concrete waste increased due to area innovation for the use of production process, as shown in 
the pictures below. If the waste from renovation was excluded, the amount of waste in production process was 4.39% lower 
than it was in 2016.

Concrete waste from production process 8%
Concrete waste from area renovation 9.17 %

Before renovation After renovation 

Infinite Green Co., Ltd., a subsidiary of Premier Group Companies, is a leading company in developing solar energy in 
Thailand. In 2017, the solar energy generation of Infinite Green helped decrease carbon dioxide emissions for 12,036 tons that 
equal to 81,944 tree cultivation, or 437 rai of land space.

In 2017, the Company participated in the project of Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization), 
in regulating the average greenhouse gas emission in plastic production industry. From the audit report, it was found that during 
2015-2016, the Company had reduced greenhouse gas emission for 12,834 tons, or 3,854 tons per year, or 3.33%/ton/Co2 annually. 
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Reduce empty transportation 

To implement Supply Chain Management for reducing effects of transportation activities for example transportation cost, 
pollution, security, and valuable and sustainable using energy through Supply Chain Management (SCM) Team, there are continuous  
operations as follows:

1. Increasing efficiency of loading from 82% to 92%
2. Setting up distribution center at Nongchok
   2.1  Reducing transportation for delivery products at Kabinburi Plant, 96 trips per year which costs around 288,000 THB  

     per year 
   2.2  Reducing transportation from Kabinburi Plant to customers in Bangkok and Metropolitan areas, 458 trips per year  

     which costs around 372,000 THB per year. 
3. Reducing empty transportation by loading raw materials and products from Bangkok to Kabinburi Plant 284 trips per year  

  which costs around 434,000 THB per year.
4. Implementing on-site assembly in order to reduce transportation 139 trips per year which costs around 722,000 per year. 

Including truck maintenance according to the regulation and 
taking care engine in good condition in order to decrease fuel 
consumption and also create awareness on driving regarding to 
safety and effects of transportation activities. From implementing 
activities in 2017, the number of transportation reduced by 977 
trips, average fuel cost 40 liters per trip, total is 39,080 liters, 
which reduces carbon footprint by 96.83 tons. 

Source of carbon footprint calculation: Thai National DB, refers Thai National Database 2004, Carbon footprint assessment, 
EF 2.6987 (kgCO2/unit)
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Steady Employees

PP is like a second home of employees

The company gives importance on taking care of employees just like a second home in order to make their living life become 
better, bring stability in their lives, respect human rights, give equality, do not discriminate, provide learning development, give the 
right to the association, do not force labor, do not hire child labor, do not deprive or interfere with the rights of employees and 
provide occupation health and safety in workplace for employees which are in line with the core values of the Premier Group of 
2017 Project are the followings:

 Retirement adjustment from 55 years old to 60 years old and the retirement will be effective on the date that employee is 
fully 60 years old. This regulation is effective January 1, 2018, for employees who start working before January 1, 2018, employees  
can choose age for their retirement. There are 161 employees who choose to retire from 55 years old to 60 years old from the 
total of 600 employees. The purpose of this regulation is to provide employees with stability in life as currently Thai society is 
going to “Elderly Society”, the average age of employees is more than 40 years old, 46.67% of the total employees.

 Encourage employees in saving to bring stability in retirement life, there are:
- 408 employees apply for Provident Fund 
- 298 employees apply for Cooperative Savings Bank
 The company emphasize on health insurance of its employees by issuing nationwide health insurance cards and accident 

medical expenses for all employees.
 The company values equality, non-discrimination in recruitment and fringe benefit by recruiting all contractual employees 

as permanent employees.



Premier Products Public Company Limited    83 

To make employees feel happy like being in their second home through employee representatives from all department  
according to Happy 8 Workplace Project.

Happy Body is to be happy with strong body via working staffs of the club such as 
indoor sports / outdoor sports / bicycle club with Nhong-gi District Administration Organization, 
Kabinburi industrial district, Nakii district, Kanbinburi district and community in order to do activities 
for public benefits to the community around the company
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Happy Relax is activities for relaxing or relieve stress from working and daily life. Employee 
representatives by the club working group prepare the area such as movie corner, book corner.  

Happy Heart is activity to create consciousness of employee via activities of CSR working 
group and club working group in order to let employees have the participate to show responsibility 
for themselves, family and society.
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Happy Soul is activity to build mental value of ethics and moral via activities of CSR 
working group and club working group of mental training for doing merits, to join activities 
against cheating and corruption and to let employee do online learning of “Thai honesty course”.

Happy Brain is activity to promote employee to learn each other via club working group 
cooperating with Human Resource department in order to have happy learning and being useful.
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Happy Money is activity to promote employees to realize cost cutting, saving and increasing  
earnings in order to balance the income and to build stability for employees after retirement.

Happy Family is activity to encourage building happiness inside the company and promoting  
living together like a family, including external activity that let employees to have chance to  
cooperating with community where employees live via club working group and social responsibility. 
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Happy Society is activity to have employees volunteering for developing communities,  
villages where employees live or to participate in developing employees’ first home cooperating 
with CSR working group.
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Employee data based on categories
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Resignation Data

Accident in 2017 Total is 5 time sorting out as following
1. Male: 4, Female: 1 
2. Main cause is getting crashed by work equipment 3 times, Dust in the eyes 1 time, being pierced 1 time, Total is  

  5 times
3. Area of accident is at Kabinburi manufacturing factory, total is 5 times

At the same time, we commit to continuously take care of staff at all levels. We treat all staff with transparency and equality.  
We ensure staff’s well-being and pay attention life safety and security of staff. We planned to develop potentials continuously 
through new knowledge acquired by integrating internal and external knowledge. Creating business value is a path going hand in 
hand in parallel with creating social value. We develop mechanisms to reduce social inequality such as environment, education, 
well-being of Thais, and child nutrition. It is implemented through social sustainability working groups; in the form of foundation 
and social programs. It is to build a strong ecosystem leading to sustainable development.

Create value for business, staff, and society
In a rapidly changing social environment, people are facing new challenges such as entering aged society, environmental 

issues, and health issues. The company realizes the roles of business sector in taking care of society’s members. It offers  
solutions to those problems with innovations of quality products and services.

The company focuses on development of company’s backbone - staff, by developing potentials and increasing knowledge. 
It is conducted through appropriate tools and activities which allow staff driving the organization forward to being an innovative  
organization. For example, InnoLeader program is to train innovation leaders. This training program takes seven months. It is 
developed and designed by the Institute of Knowledge and Innovation (IKI - SEA). The institute specializes in innovation and 
knowledge management including research data, combining with business insights. The institute is also a consultant for various 
organizations, either public or private sectors in South-east Asian countries.
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This program allows learning through practical implementation of strategic planning and business development driven by  
innovation. It focuses on developing and cultivating creativity in developing products and services. Staff are able to initiate or expand 
new business, improve critical thinking and problem solving systematically. This leads to create new opportunities to organization 
and business, and drive the organization to the future success.

Executive development program is designed to create knowledge, capability and potential to management level. The potentials 
correspond to company’s core values, concepts, and policies of the Premier Group. Two-month training is conducted by lecturers, 
researchers, and experts in various fields. Executives are led to creating of business sustainability using the shared value principle 
(CSV). They are able to analyze needs of stakeholders as well as social issues. They bring knowledge combining with experience 
of participating in the program to create sustainable business opportunities in depth, consisting with the Group’s core values.

Furthermore, management and leadership program dedicated for managers and supervisors is arranged in accordance with 
the Group’s core values.  It strengthens management skills by using the Group’s core values as basis. They understand the core 
value and relevance of CSV in personnel management. It promotes management skill complying with the core value. They realize  
their roles and responsibilities as managers and supervisors. The management and leadership program based on the Premier 
Group’s core values is a two-day workshop. It consists of brainstorming activities and practical training. The outcome is to create 
awareness and develop more effective management skills.
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In addition, Premier Products PCL and its subsidiaries play important role in creating of innovation culture through tools 
and activities. In October 2017, for example, the company organized the seminar ‘Run with the Bull’, starting to innovation with 
‘Krating Poonpol’, the Thailand’s startup hero. It is to initiate and inspire, and prepare to drive the organization with innovation. 
It also created knowledge and understanding of international innovations. It emphasizes importance and awareness of current 
innovation changes in the global platform.
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Promote awareness and implementation among staff
The company and the Groups intend to instill and develop our staff to adopt the consciousness of active citizen or citizen 

who participates in public interests. Desired characteristics are responsibility, public awareness, and not to ignore social issues. 
They will be backbone to solve social issues effectively. The company encourages its staff to engage with these mechanisms.

Working group on core values

With the realization that social changes will be initiated by good sense of staff, they are important mechanism to drive 
changes. It starts from individuals, to business level, and then society level.

Premier Group has established the working group consisting of representatives from all business units of the Premier Group. 
The mission is to create engagement of staff in relation to four sustainability factors; environmental, social, corporate governance, 
and well-being of staff under the name “Working group on core values”.

Roles of working group on core values
 Participate in initiating creativity and policy planning, programs and activities related to core values, to achieve integrated  

  and sustainable development
 Promote policy driving and coordinate with working groups of other companies through integration of expertise to  

  co-create mutual benefits of staff, organizations, and society
 Implement policy and planned programs through experiences and knowledge sharing between working groups and all  

  relevant sections
 Working group on environment: The mission is to raise awareness on environment, promote sustainability of resource 

uses. It also initiates environmental-friendly works, as well as leads the organization to become green in the future.

Operations in 2017



Premier Products Public Company Limited    93 



94    Sustainability Development Report 2017

Working Group on Society  
The mission is to instill well-being consciousness and reduce social inequality. It is based on the Group’s social activities. 

In recent years, the company focused on employing disabilities, and education of disadvantaged children.  The company promotes 
engagement campaigns; donation or being volunteers in foundations or social programs. It provides staff alternative perspectives 
to support social activities.

Operations in 2017
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Good Governance Working Group
is responsible for determination of policies, determination of procedures, training to create awareness of being a person 

with integrity, possession of ethics and virtue in every level of employees. The working group supports staff to nurture transpar-
ency and the fraudster-free culture and society as well as sets up an explicit policy and Code of Conduct for use as a guideline 
for all employees.

Happy Living Working Group
is responsible for employees’ happiness and wellbeing. The working group encourages staff to live on the basis of health 

and wellness, for example, healthy eating, good exercising and safety in daily life. As it is believed that finance is a part of good 
living, in addition to health condition, the Working Group also concerns about the financial condition of employees; it supports staff 
on repayment and investment as well.

Projects in 2017
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Against Fraud and Corruption
The Company was certified a member of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption. We have emphasizes  

good corporate governance and management under the framework of good ethics, transparency, accountability and fairness to all 
relevant parties; partners, staff and society.  In September, 2017, Premier Products participated in the forum, titled “New Government:  
Old Corruption”, organized by the Anti-Corruption Organization of Thailand, at Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central 
World in Bangkok, to mark national anti-corruption day. The purpose of the form was to remind Thai people and society of the 
future government. It was emphasized that everyone has to be strongly aware of integrity, ethics, and anti-corruption measures;  
so that we would have the future parliament without any corruptions and hidden benefits for certain people. Furthermore, Thai 
people should see through the government’s decisions and be more aware of the link between public and personal benefits. 
These missions should be constantly followed and passed to every parliament committee in the future. 
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Support social inequality reduction by hiring people with disabilities  
Aiming at eradicating discrimination against disabled people, Premier Products proudly offers jobs to people with disabilities. 

We support their works and relations to all stakeholders; staff, partners and clients. The Company has been continuously promoting 
“Jobs for Disabled Persons Project”. In addition, the Company worked together with Thailand Collaboration for Change Project, 
and Social Innovation Foundation, organized the forum titled “Change Payment to Employment, Change Disparity to Sustainable 
Development” for the third time, with the purpose to improve the quality of life for disabled persons. The forum supports hiring 
disabled employees for public works in their neighborhood; so that they could earn a living, be self-reliant, and proud of themselves. 
We strongly believe that this activity would enhance disabled persons’ quality of life. This year the Company wants to decrease 
an amount paid to the Fund for Empowerment of Persons with Disabilities, and increase the job opportunities for the disabled. 
Premier Products serves as a mediator between Social Innovation Foundation and our business partners in giving the accurate 
and reliable facts about disability employment, and persuading into practices. The forum was also an open floor for participating 
companies to recruit disabled persons from our pool of candidates. 

In the past year, totally 32 of our partners, clients and subsidiaries joined the project, increasing the number of disabled 
employees for 54 positions. 
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Create Active Citizen for Public Benefits    
The expo titled “Thai people, give me a hand” aimed to raise awareness and encourage citizen involvement in social 

development and issues. The expo was compared as the center of collaboration and created greater impact by reinforcing  
“intermediary organizations” that work on particular issues to make initiatives and develop their work by joining hands with partner 
organizations to expand social impact.

“Thai people, give me a hand” expo has been held for 3 times and got very good feedback from social associations and 
people. In 2017, in order to further the movement and expand the participation opportunity, the content and title of the expo 
was changed to “Good Society Expo”, held at Central World by Thailand Collaboration for Change and Khon Thai Foundation. 
This event got far more impressive attention and feedback than expected from participants, resulting in collaboration among 80 
social associations, 15 business corporations and another 20 corporations in capital market. Apart from business section and 
social organization, this expo also engaged citizen participation in benefaction by emphasizing on social investment rather than  
financial donation or funding. The expo wished to give participants information about non-financial capital investment; human capital  
investment, knowledge capital investment, time capital investment, etc.

Premier Products Co. Ltd. and subsidiaries play a key role expanding the participation by inviting business partners and 
stakeholders to the events regarding social issues and development. We wish that participant parties would learn and understand 
thoroughly about the social problems that may have impacts on them. We aim to create cooperation between social organization 
and business section in solving social problems. Premier Products has set up the performance indication by dividing into different 
types of capital. The project would be closely followed up both in short term and long term, and its results would be published 
later on. We truly hope that our project would create multipliers on social investments and social projects for large scale collective 
impact in the future. The ultimate purpose of our effort is in order to strengthen Thai society.

 Moreover, we have seen more than 200 staff of Premier Products be volunteers in charge of different roles in the expo; 
some helped organizing the event, some worked as receptionists, some gave information about social issues to students, and 
some advised business parties about social structure and connection. All of these conformed to the policy we have set up. The 
Company earnestly focuses on building social awareness and accountability in every level of employees and wishes them to be 
good citizens of the nation.
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Sustainable society

Peaceful society 

More than 40 years in the business with the built-up of public participation to develop the communities around the company 
and society among the employees this is similar to take care of the employees’ first homes or the communities that the employees 
live. This process has been done by the discussion to find out what the communities’ need. It is the knowledge of the company 
that aims for the sustainability. For example, the community drinking water to reduce the outcome and increase the income.  

In 2017, the company also participated with the communities around in many occasions for the growth of the business by 
following the principle of sustainable economic and peaceful in 7 aspects which were economic, natural resources and environment,  
health and hygiene, religion and culture, community management, security in life and property and human development. The 
details are as followed;
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Economic: To build up the income in the community. Erase the poverty. Improve quality of life.

Natural resources and environment: To reduce the global warming, increase the efficient use of resources,  
reduce the global warming activities and efficient use of water.
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Health and hygiene: To reduce the outcome and increase the access to clean drinking water and consume 
organic vegetables for health and hygiene. 

Religion and culture: Encourage the employees to participate in their own communities’ religion and culture 
activities.



102    Sustainability Development Report 2017

Communities management: To participate in educating and built up the communities network such as 
anti-corruption network with Prachin Buri National Anti-Corruption Commission to support the fairness and equity and 
built up the good political culture.

Security in life and property: To participate to take care of the communities and public places such as 
temples, home for handicapped people, to give the consult for the security in life and property of the communities.  
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Human development: To take part in improving and educating people in the communities via the activities 
such as the activities on Children’s Day, demonstration of organic fertilizer production at schools, participation in the 
meeting with the school board.

The company won CSR-DIW Award from Department of Industrial Works from 
2000-2017continuously because the company takes part in the communities and society 
development to build the success together in the sustainable way. 

The company encouraged and supported the inspection and reparation of standard 
tricycle and wheel chair and cooperated with Department of Skill Development, Prachin 
Buri province to build the house for persons with disabilities. Improve the quality of 
life of persons with disabilities by cooperating with Krabin Buri Career Development 
for Persons with Disabilities Group and Ministry of Social Development and Human 
Security, Prachin Buri province.

More than to take part in the development of the communities around the 
company and the employees’ communities, “employees’ first homes”, the company 
also gives equally importance to society development as the part of the sustainable 
ecology buildup by cooperating with Premier Group and the foundation
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Sustainable Ecosystem

Premier Group operates business according to “Mutual Sustainable Success”, we also believe that Sustainable success 
requires a favorable ecosystem. So we focus on ecosystems for sustainable development through collaboration and action among 
employees, partners, and customers in order to create the ecosystem which is conducive to business operations and long-term 
social development 

To achieve the goal of sustainable development, it requires big changes which cannot be happened by only one organiza-
tion. We have to strive for the commitment of all parties in society. We need to have “Collaborative Platform for Impact” which 
can solve problems in the society and create collaboration of unlimited number of people. Thus, Premier Group have created 
“Management Mechanism” through “Team of Social Sustainability” to work for problems in the society for example, problems 
about children and youth, environment, and well-being of Thai people, operated under Yuvabadhana Foundation, En Life Founda-
tion, Khon Thai Foundation and Pankan Foundation.

Premier Product Public Co., Ltd. and subsidiaries supports and co-operate on these mechanisms, both funding and human 
capital. The company allocates 5% of the annual profit as a budget to operate the foundation. In addition, the foundation works 
with knowledge and expertise of its personnel and also persuades business partners of the company to participate working of 
the foundation to expand social outcomes.  
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There are also examples of the investment instruments for creating impacts the investment, the company cooperate with 
Khon Thai Foundation together with the Capital Market and Financial Market to establish Thai Governance Fund. This fund 
builds the value of investment in Thai corporate governance. This type of funds will only invest in companies listed on the Stock 
Exchange of Thailand which have good corporate outcome. This fund is a model of cooperation between organizations to take 
action and expect to see big results that create value for society. The organizations in this partnership include: “Federation of 
Thai Capital Market” and “Asset Management Companies”, there are 11 organizations from 22 companies in the mutual 
fund industry together with Development Research of Khon Thai Foundation and Change Venture Co., Ltd. which 
have Net Asset Value (NAV) of mutual management about 90% of the total assets of the industries, 

Another cooperation project which is an example of the fight against corruption in Thai society and the Company has  
supported through its operations for Khon Thai people, is “Children and Youth Anti-Corruption Initiative” This project is aimed 
to develop the youth of the nation become “Citizens who refuse and ignore corruption” as well as “Doers” in fighting 
against corruption and also cultivate, protect, expose and together raise the standard of good Thai governance. It is a collaboration of 
intermediary organizations for child and youth development, academic organizations, manufacturers of tools or mechanisms for reaching  
millions of target audiences, as well as partner organizations that approach children and youth in the education system. 

All of these are just example of “Management Mechanisms and Engagement Mechanisms” which have been 
developed by Premier Group and its subsidiaries. And we are working continuously in creating sustainability in society according 
to the corporate philosophies. We hope that these organizations will be a useful for systematically creating collaboration and 
sustainable participation in society. 

At present, Premier Group and subsidiaries have learned and organized the knowledge of systematically creating collaboration 
which is divided into 3 steps as follows:

Entice:  The process of invitation and creating interesting from the target audience. 
Engage:   The process of participation and action.
Empower: The process of strengthening the participants to solve the problem of society through that mechanism sustainably.
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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.

GRI Content Index
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