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3บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัทยึดหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำาคัญทั้งธุรกิจ พนักงาน และสังคม เป็นการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียให้
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้านธุรกิจยึดมั่นการกำากับดูแลกิจการที่ดี ยึดหลักคุณธรรม มีจริยธรรม 
มีความโปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบภายใน มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จากการดำาเนินงาน 
สง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัการรบัรองเปน็สมาชกิของแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ด้านพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทในทุกมิติ  
ส่งเสริมการเป็นคนดี คนเก่ง ทำางานอย่างมีความสุขเพื่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ผ่านกระบวนการ Happy 8 workplace  
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนและสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน สร้างความตื่นตัวของผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดการ
มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ผ่านมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” มูลนิธิเอ็นไลฟ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ 
ผู้นำาชุมชนชาวบ้าน “หมู่บ้านโคกขี้เหล็ก” เพื่อร่วมพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน “อยู่เย็น เป็นสุข”  
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดปราจีนบุรี

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ภายใต้
ปรัชญา “ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”

คณะกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ



MissionVision
วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก
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 ผลติ จำาหน่ายสนิค้าและบรกิารที่มคีณุภาพ

 สรรหาและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์นำ้า 

สิ่งแวดล้อม ผลติภณัฑ์วสัดกุ่อสร้างที่ทนัสมยั และพลงังาน

สะอาดสู่ตลาดเพื่อคณุภาพชวีติ สงัคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

 ขยายตลาดสูก่ลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และประเทศ

ที่มศีกัยภาพ

 ดำาเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งพนักงาน 

องค์กร และสงัคม

 ผสมผสานความรู้และความสามารถเพื่อร่วมคดิร่วมสร้าง

 ดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักคุณธรรม

จรรยาบรรณด้วยวถิแีบบไทยที่ดงีาม

 ดำาเนนิธรุกจิภายใต้นโนบาย การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชั่น

“ผูน้ำ�ธรุกจิด�้นสิง่แวดลอ้ม วสัดกุอ่สร�้ง และพลงัง�น
สะอ�ด ยดึหลกัธรรม�ภบิ�ล เพือ่คว�มยัง่ยนืของธรุกจิ 
พนักง�น และสังคม”
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คุณค่าหลัก

ธุรกิจ
ดีสำ�หรับองค์กร ลูกค้� ผู้ถือหุ้นและคู่ค้�

 พัฒน�ประสิทธิภ�พ

 สร้�งคว�มน่�เชื่อถือ

 เพิ่มพูนคว�มนิยม

 เพิ่มพูนคว�มมั่นคงและผลกำ�ไร

 ธุรกิจที่ยั่งยืนและก้�วหน้�

 พัฒน�คว�มส�ม�รถ

 ยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรม

 ให้คว�มมั่นคง

 ส่งเสริมก�รทำ�ง�นร่วมกัน

 สร้�งคว�มก้�วหน้�ให้กับชีวิต

 มอบคว�มภ�คภูมิใจและคว�มสุข

 ยกระดับคุณภ�พชีวิต

 ดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

 พัฒน�คุณธรรมและจริยธรรม

 รักษ�วัฒนธรรมที่ดี

 สร้�งสังคมที่สงบสุข

 อยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข

สังคม
ดีสำ�หรับสังคม

พนักง�น
ดีสำ�หรับพวกเร�

ธุรกิจก้าวหน้า   พนักงานมั่นคง   สังคมยั่งยืน

ผลิตสินค้�และ
บริก�รคุณภ�พ

นำ�เสนอแนวคว�มคิด
ใหม่พัฒน�คุณภ�พ
ชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

ดำ�เนินธุรกิจในรูป
แบบที่ได้ประโยชน์
ร่วมกันทั้งพนักง�น 
องค์กร และสังคม

ผสมผส�นคว�มรู้
และคว�มส�ม�รถ 
เพื่อร่วมคิด 
ร่วมสร้�ง

ยึดหลักคุณธรรม
จรรย�บรรณด้วย
วิถีแบบไทย
ที่ดีง�ม

คุณค่ากลุ่มบริษัทพรีเมียร์

คุณค่าหลัก

ธุรกิจ
ดีสำาหรับองค์กร ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า

 พัฒนาประสิทธิภาพ

 สร้างความน่าเชื่อถือ

 เพิ่มพูนความนิยม

 เพิ่มพูนความมั่นคงและผลกำาไร

 ธุรกิจที่ยั่งยืนและก้าวหน้า

 พัฒนาความสามารถ

 ยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรม

 ให้ความมั่นคง

 ส่งเสริมการทำางานร่วมกัน

 สร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิต

 มอบความภาคภูมิใจและความสุข

 ยกระดับคุณภาพชีวิต

 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

 รักษาวัฒนธรรมที่ดี

 สร้างสังคมที่สงบสุข

 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สังคม
ดีสำาหรับสังคม

พนักงาน
ดีสำาหรับพวกเรา

ธุรกิจก้าวหน้า   พนักงานมั่นคง   สังคมยั่งยืน

ผลิตสินค้าและ
บริการคุณภาพ

นำาเสนอแนวความคิด
ใหม่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

ดำาเนินธุรกิจในรูป
แบบที่ได้ประโยชน์
ร่วมกันทั้งพนักงาน 
องค์กร และสังคม

ผสมผสานความรู้
และความสามารถ 
เพื่อร่วมคิด 
ร่วมสร้าง

ยึดหลักคุณธรรม
จรรยาบรรณด้วย
วิถีแบบไทย
ที่ดีงาม
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ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�นักง�นใหญ่ :
เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท์ 0-2301-2100-1  โทรสาร 0-2398-1301
Website: www.premier-products.co.th
 
โรงง�น :
เลขที่ 454 หมู่ 9 เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา 
ตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110  
โทรศัพท์ 037-204396-399  โทรสาร 037-204400
Website: www.premier-products.co.th

สำ�นักง�นส�ข�ภูเก็ต :
31/3 หมู่ที่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำาบลเกาะแก้ว อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83200
โทรศัพท์ 076-238-461-2  โทรสาร 074-238-462    
สำ�นักง�นส�ข�ห�ดใหญ่ :
เลขที่ 278/38 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ตำาบลหาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-367-112-4  โทรสาร 074-367-111   
สำ�นักง�นภ�คเหนือส�ข�เชียงใหม่ :
เลขที่ 49/3 ถนนเมืองสมุทร ตำาบลช้างม่อย อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-251-377-9  โทรสาร 053- 251-379
สำ�นักง�นภ�คตะวันออกเฉียงเหนือส�ข�ขอนแก่น :
เลขที่ 222/159-160 ถนนประชาสโมสร ตำาบลในเมือง อำาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-241-689  โทรสาร 043-241-690
 



7บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด
สำานักงานใหญ ่: เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์ 0-2301-1000  โทรสาร 0-2301-1722

บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด
สำานักงานใหญ ่: 133/1 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่ามะปราง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
สำานักงานสาขา : เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ชั้นที่ 2 โซนเอ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ตั้งโรงงาน (1) : 133/1 หมู่ที่ 4 ตำาบลท่ามะปราง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
ที่ตั้งโรงงาน (2) : เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ตำาบลชำาผักแพว อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
ที่ตั้งโรงงาน (3) : เลขที่ 63 หมู่ที่ 3 ตำาบลห้วยแห้ง อำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด
สำานักงานใหญ ่: เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์ 0-2301-2100-1  โทรสาร 0-2398-1301
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ความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

บริษัทมีบริษัทย่อยจำานวน 3 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด (“PHA”)
เป็นผู้จัดจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ภายใต้ตราสินค้า “MIRAGE” ซึ่งเป็นตราสินค้าของ PHA เอง  

โดยเป็นการจัดจำาหน่ายผ่านลูกค้าที่เป็นร้านค้าจำาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีศักยภาพทั้งในประเทศ และประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยบริษัทถือหุ้นใน PHA จำานวน 9,997 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนของ PHA

2. บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด (“IGC”)
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (“Very Small Power Producer” 

หรอื “VSPP”) โดยมสีญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้สว่นภมูภิาค และไดร้บัการสนบัสนนุจากโครงการสนบัสนนุพลงังานทดแทนของ
สำานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยแหล่งรายได้หลักมาจากค่าไฟฟ้าและเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (“Adder”) 
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทถือหุ้นใน IGC คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.60 ของทุนจดทะเบียนของ IGC

3. บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด (“PPW”)
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับ

กลุ่มธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำาเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้ของธุรกิจ โดยบริษัทถือหุ้นใน PPW คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนของ PPW

วันจดทะเบียน : วันที่ 22 สิงหาคม 2555

ทุนจดทะเบียนบริษัท : 300,000,000 บาท

ลักษณะธุรกิจ : 
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2518 และบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท บริษัทประกอบธุรกิจผลิต  
และจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการผลิต และจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ถังบำาบัดน้ำาเสีย ภายใต้ตราสินค้า 
“SATS” ซึง่จดัเปน็ผูผ้ลติและผูจ้ดัจำาหนา่ยรายแรกและรายเดยีวในประเทศทีผ่ลติและจดัจำาหนา่ยใหแ้กผู่บ้รโิภคทัว่ไป ภายใตเ้ทคโนโลยี
จาก Matsushita Electric Works, Ltd. ประเทศญี่ปุ่น บริษัทประสบความสำาเร็จอย่างต่อเนื่องในด้านการตลาดจนทำาให้ผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นที่มาของการเรียกถังบำาบัดน้ำาเสียว่า “ถังแซทส์” มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ต่อมาได้ขยาย
ขอบเขตการดำาเนินธุรกิจครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำาบัดน้ำาเสียและระบบสำารองน้ำารวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำาในธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำาบัดน้ำาเสียและ
ระบบสำารองน้ำา และเป็นหนึ่งในผู้นำาการผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม

ช่องการจัดจำาหน่ายขายให้กับลูกค้าเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ลูกค้าทั่วไปผ่านพนักงานขาย ศูนย์ สาขา สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ 
และการขายผ่านตัวแทนร้านขายวัสดุก่อสร้าง เช่น ร้านโฮมมาร์ท ร้านบุญถาวร ร้านสยามโกลบอลเฮาส์ รวมถึงร้านวัสดุก่อสร้างอื่นๆ  
ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีการจำาหน่ายไปต่างประเทศอีกด้วย
อาทิ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น รวมถึงการตั้งตัวแทน
จำาหน่ายในต่างประเทศอีกด้วย การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจำาหน่าย โดยพิจารณาจากร้านค้าที่ดำาเนินธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง
และประปา และมีหน้าร้านตั้งอยู่ในทำาเลที่ดี มีฐานะทางการเงินที่ดี บริษัทมีที่ตั้งสำานักงานใหญ่อยู่ที่อาคารพรีเมียร์เพลซ  
เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานผลิตขนาดพื้นที่ประมาณ 46 ไร่  
ตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำาบลหนองกี่ อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
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ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Environmental Products

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงาน
Energy-saving Electrical Appliances

ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ฆolar Power Business

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและอุตสาหกรรม
Building Materials and Industrial Support Products



รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 255710

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายขายผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายโรงงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายทรัพยากรบุคคล

และระบบงาน

ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทย่อย PHA

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทย่อย IGC

กรรมการผู้จัดการ
บริษัทย่อย PPW

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

99.97 %

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด 
(IGC)

บริษัท พรีเมียร์ โฮม 
แอพพลายแอนซ์ จำากัด (PHA)

บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำากัด 
(PPW)

75.60 % 80.00 %
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นข้อมูลที่ดำาเนินการเป็นครั้งแรก
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 ภายใต้ปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ “ความสำาเร็จร่วมกันของธุรกิจ พนักงานและสังคม”  
ซึ่งเป็นพันธกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติสำาคัญที่ส่งผลต่อความยั่งยืน และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่า 
ในระยะยาวตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัทกุภาคสว่นสูค่วามยัง่ยนืรว่มกนั การจดัทำารายงานทำาตามแนวทางความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
(ISO 26000) โดยเนื้อหาการรายงานและเปิดเผยตัวชี้วัดตามแนวทางการรายงานความยั่งยืน (GRI : G3.1) การเผยแพร่สามารถ
ดาวน์โหลดรายงานนี้จากเว็บไซต์ของบริษัท Website : www.premier-products.co.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณพรสันต์ ชูเทพ ตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ที่อยู่ เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-301-2100-1  โทรสาร 02-398-1301  
อีเมล์ Pornsun@pp.premier.co.th
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หลักการและแผนภูมิการทำางานพัฒนาความยั่งยืน
“เพื่อสังคม” กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

คณุคา่หลกัของกลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์คอื  ความสำาเรจ็รว่มกนัอยา่งยัง่ยนื (Harmonious Alignment of Success) ของธรุกจิ พนกังาน 
และสังคม ถือเป็นพันธกิจขององค์กร ในส่วนของธุรกิจ ทุกกระบวนการของการดำาเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความตั้งใจในการ
ดำาเนินธุรกิจ ที่จะให้คู่ค้า ลูกค้า ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะสร้างคุณค่า พร้อมที่จะพัฒนาและสร้างความเชื่อถือ 
ความไว้วางใจ พร้อมในการสร้างการบริหารงานที่มีการดูแลกำากับกิจการที่ดี พร้อมในการสร้างความโปร่งใส ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 
ในทกุภาคสว่น ในสว่นของพนกังาน กลุม่บรษิทัพรเีมยีรไ์ดป้ลกูฝงัและสรา้งความเขา้ใจในคณุคา่หลกัขององคก์รใหเ้ขม้แขง็ เสรมิสรา้ง
วินัย ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานวินัยในการดำาเนินธุรกิจ และการเป็นพลเมืองที่ดี ใช้กลไกของกองทุนสำารอง
เลีย้งชพี สหกรณอ์อมทรพัย ์ใหไ้ดค้วามมัน่คงแกพ่นกังานในระยะยาวและเกดิประโยชนส์งูสดุ และสิง่ทีส่ำาคญัอกีสว่นหนึง่ของคณุคา่
หลักของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ การร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน เพราะกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีความเชื่อว่า “ความ
ยั่งยืนร่วมกัน เป็นเงื่อนไขสำาคัญของการอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ พนักงานและสังคม”

“ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” จะอยู่ในทุกกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้ดำาเนินการโดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
สว่น ไมว่า่จะเปน็การ รว่มลงแรง ลงขนั หรอืลงสมอง ลว้นเปน็กระบวนการทีส่ำาคญัมากกวา่เงนิทนุทีไ่ดร้ะดมมาเพือ่การดำาเนนิกจิกรรม
เพือ่สงัคมทีเ่ปน็อยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กลุม่บรษิทัพรเีมยีร ์ไดม้กีารนำาการบรหิารจดัการ ทมีผูบ้รหิารและพนกังาน ทีเ่ปน็จติอาสา เขา้
ร่วมทำางานเสมือนเป็นการทำางานในองค์กร การสร้างประโยชน์อยู่ในการปฎิบัติงานเป็นประจำาทุกวันอย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี ้กลุม่บรษิทัพรเีมยีรย์งัไดร้บัเกยีรต ิจากกลุม่บคุคลผูม้คีวามรู ้ความสามารถและศกัยภาพ ในการเขา้มาเปน็กรรมการ
ของบริษัทฯและของมูลนิธิฯ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ยังได้มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอก
องค์กร ระดมเงินทุน และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ  

Business People

Society

“เพื่อความสำาเร็จ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

Harmonious Alignment
of Success

ดีสำาหรับองค์กร ลูกค้า  
ผู้ถือหุ้น และคู่ค้า

Good for Organization, 
Customers, Shareholders 
and Business Partners

ดีสำาหรับพวกเรา
Good for Our People

ดีสำาหรับสังคม
Good for Society

ทั้ง 3 อง์ประกอบถือเป็น  

“พันธกิจ” 
ไม่ใช่ส่วนเสริม
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จากหลักการของการขับเคลื่อน ร่วมสร้างสังคมอย่างยั่งยืน ที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว กลุ่มบริษัท
พรีเมียร์มีความมุ่งหวังผลลัพธ์ทางสังคมขนาดใหญ่ สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขยายทรัพยากรอันได้แก่ เงินทุน การมีส่วนร่วมของคน  
และเครือข่าย สร้างความตื่นตัวของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) องค์กรและพลเมืองที่ต้องการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active 
Citizenship and Active Corporate Citizenship) และเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาสังคมทั้งในเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ ทั้งทางตรงและ 
ร่วมกับภาคีต่างๆ ที่เป็นองค์กรตัวกลาง โดยในแนวทางนี้ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นำาวิธีการเพิ่มและขยายวงให้กว้างขึ้น โดยวิธีการที่เรา 
เรียกกันว่า “ตัวคูณ” เพื่อสร้างระบบนิเวศของคนที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม เป็นการสร้างกลไกเพื่อระดมทรัพยากรให้มากขึ้น ผลลัพธ์
คือ ทำาให้คนในสังคม เกิดความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ที่นำาไปทำาต่อยอด เกิดการแบ่งปันกันในสังคม

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมอย่างยั่งยืน โดยผ่านหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม ได้แก่ 
1. มูลนิธิยุวพัฒน์ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา และเยาวชน
2. มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” มุ่งเน้น การพัฒนาความอยู่ดี มีสุข และการมีส่วนร่วมของคนไทย
3. มูลนิธิเอ็นไลฟ มุ่งเน้นพัฒนาการดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างยั่งยืน  



รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 255714

นอกจากนี้ยังมีโครงการหรือกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ให้การสนับสนุนผ่านมูลนิธิและองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างภาคีตาม 
หลักการ การสร้าง “ตัวคูณ” อาทิเช่น

 โครงการ “รา้นปนักนั” ของมลูนธิยิวุพฒัน ์ซึง่ไดส้รา้งกลไกสำาคญันี ้ใหท้กุคนมสีว่นรว่ม แบง่ปนั ในป ี2557 สามารถเปดิดำาเนนิการ
 ใหอ้งคก์รและบคุคลทัว่ไปรว่มสรา้งสงัคมแหง่การแบง่ปนั ผา่นรา้นปนักนั 4 สาขา และรา้น Franchise อกี 2 สาขา ผลลพัธท์ีไ่ด ้ 
 คือสามารถสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันทั้งยังช่วยระดมเงินเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาสจาก 
 รายได้ทั้งหมด

 โครงการ Food 4 Good  มุง่เนน้ในการสรา้งเครอืขา่ยผูป้ระกอบการดา้นอาหารในการมสีว่นรว่มในการพฒันาสงัคมไทยโดยการ
 ช่วยเหลือเด็กไทยให้มีโภชนาการที่ดี

 โครงการ “เรนโบว์รูม” ที่สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนเด็กพิเศษและครอบครัวโดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
 แบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าในการดูแลเด็กพิเศษ

 เว็บไซต์เทใจดอตคอม (Taejai.com) ที่สามารถระดมทุนจากการบริจาคเงินร่วมช่วยเหลือในกิจกรรมและโครงการทาง
 สังคมต่างๆ

นอกจากการนำากลไก “การมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม” ที่กล่าวข้างต้นมาทำาให้เกิด “ตัวคูณ” แล้ว กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ยังดำาเนิน
การเพิ่ม “ตัวคูณ” ด้วยวิธีการ “ทำางานกับภาคีเครือข่ายต่างๆ” เพื่อให้ภาคี ได้สร้างกลไกของการขับเคลื่อนให้เกิด การมีส่วนร่วมเพื่อ
ส่วนรวมมากขึ้น เป็นทวีคูณ ตัวอย่างของภาคีเครือข่ายและโครงการที่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์และมูลนิธิฯได้ทำางานร่วมกัน ได้แก่ 

 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
 โครงการ “โตไปไม่โกง” ซึ่งเป็นโครงการที่ปลูกฝังการเป็นคนดี ซึ่งเป็นคุณค่าที่สำาคัญของประเทศชาติ
 มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” ได้มีส่วนร่วมและผลักดันให้เกิดการก่อตั้ง “กองทุนรวม คนไทยใจดี” ร่วมกับบลจ.บัวหลวง 

 สถาบันเช้นจ์ฟิวชั่น เป็นกองทุนเพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุน นำาไปลงทุนในกิจการที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน ได้แก่  
 สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุน

 คณะกรรมการดูแลกำากับกิจการที่ดีของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป 
 โครงการ “Inspiring Thailand” เพือ่การออกแบบกลไก สรา้งการมสีว่นรว่ม สรา้งวสิยัทศันใ์นทกุระดบัของภมูภิาคในประเทศไทย  
 โครงการ “ออกเสียง ออกแบบประเทศไทย” คือ กลไกรับฟังเสียงคนไทยระดับประเทศ 100,000 เสียง ถึงประเทศไทยในฝัน

 ที่พวกเขาอยากเห็นและสิ่งที่พร้อมจะลงมือทำา เพื่อเผยแพร่ส่งต่อให้กลไกรัฐและสาธารณชนนำาไปขยายผลพัฒนาสังคม
 โครงการ “รอ้ยโครงการเปลีย่นประเทศ” กลไกการระดม “ทรพัยากร” ระดบัประเทศทีไ่มใ่ชแ่ค ่“เงนิทนุ” แตเ่ปน็ความรู ้ความ

 เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือช่วยกันพัฒนาโครงการเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ  
 มีกระบวนการติดตาม บ่มเพาะ และวัดผลได้

 โครงการ “Social Lab” กลไกการค้นหาทางออกของปัญหาสังคมที่ลงลึกถึงระดับโครงสร้างด้วยการลงมือปฏิบัติ เริ่มต้นจาก
 กระบวนการคน้หาเปา้หมายและเสน้ทางรว่ม ระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในประเดน็ปญัหานัน้ๆ กอ่นนำาไปสูก่ารทำาจรงิ ตดิตาม  
 สังเคราะห์ ประเมินผลและถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเกิดตัวอย่างความสำาเร็จหรือการเปลี่ยนแปลง 

จากการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เริ่มจากการปลูกจิตสำานึกและสร้างความเข้าใจ 
ให้กับพนักงานในคุณค่าหลักขององค์กรอย่างเข้มแข็งที่ว่า “ธุรกิจ พนักงาน และสังคม สร้างความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”  
สร้างกลไกเพื่อสร้างระบบนิเวศของการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดกระบวนการที่มีความร่วมมือเสมือนการปฏิบัติงานเป็น
ประจำาทุกวันอย่างต่อเนื่อง ได้นำาเอาการบริหารจัดการ ทรัพยากรด้านบุคลากร อาสาสมัคร และเงินทุน เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้
เกดิการขบัเคลือ่นและขยายวงใหก้วา้งขึน้ สรา้งกลไกใหค้นทัว่ไปเขา้ถงึไดม้ากขึน้ เกดิการทำาซ้ำา เพือ่การสรา้งสรร และผลลพัธท์ีไ่ดค้อื  
การสร้างพันธสังคมที่ใหญ่ขึ้น เกิดความร่วมมือ ช่วยกันทำา ลงมือทำา และแน่นอนย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน  
ด้วยความเชื่อที่ว่า “ธุรกิจโลกใหม่ กำาไรบนความยั่งยืน คือ กำาไรสุงสุด”
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ห่วงโซ่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) หรือรู้จักกันดีในนาม พี.พี. ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกล สร้างสมประสบการณ์ 
ความรู้ความชำานาญมาเกือบ 4 ทศวรรษ ตั้งต้นจากแนวคิดที่เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมอันยั่งยืน มาคิดสร้างและนำาเสนอผลิตภัณฑ์
ที่ตอบสนองต่อการใช้ชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ต้องดีควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน

เพื่อความสำาเร็จอย่างยั่งยืน บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) ได้มีการวิจัย พัฒนาและออกแบบสินค้า รวมทั้งการ
ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการผลิตและจัดจำาหน่ายสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด มีการขยายกลุ่มลูกค้า ให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าในผลิตภัณฑ์ บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงาน รวมทั้งการผลิตจนได้รับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 รับรองโดยสถาบัน RWTUV นอกจากนี้บริษัท ยังได้การรับรองมาตรฐานการผลิต รวมถึง
รางวัล และเกียรติบัตรต่างๆ มากมายจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็นการรับรองถึงคุณภาพและระบบการ
ทำางานระดับสากล ที่คำานึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

กลา่วไดว้า่บรษิทั เปน็ผูน้ำาธรุกจิกลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่สิง่แวดลอ้มดา้นระบบบำาบดัน้ำาเสยีและระบบสำารองน้ำาครบวงจร รวมถงึกลุม่
ผลติภณัฑว์สัดกุอ่สรา้งและอตุสาหกรรม สูก่ารพฒันาตอ่ยอดธรุกจิจดัจำาหนา่ยเครือ่งใชไ้ฟฟา้ประหยดัพลงังาน ทีม่รีา้นคา้ตวัแทนจดั
จำาหน่ายกว่า 300 ราย ทั้งในและนอกประเทศ ก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืนด้วยธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  การดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทสอดคล้องและสอดรับกับกระแสความตื่นตัวของสังคมที่จะร่วมกันอนุรักษ์  รักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับสู่ความเป็นธรรมชาติ
และอยู่กับโลกใบนี้  ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็น กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้นำาการทำาธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จในด้านธุรกิจ พนักงาน
และสงัคม เปน็ความสำาเรจ็ทีย่ัง่ยนืรว่มกนั และจะยงัคงยดึมัน่ในแนวทางทีจ่ะพฒันาบรษิทั ใหเ้ตบิโตควบคูไ่ปกบัการยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของคนไทย และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงาน เป็นสำาคัญ

 คิดและสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เกือบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษัท ได้อาศัยประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ ผสมผสานกัน  
เพือ่คดิและสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์ทีต่อบสนองการใชช้วีติของคนไทยใหเ้ปน็ไปอยา่งมคีณุภาพไปพรอ้มๆ กบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม
ในสังคมให้ดำารงอยู่อย่างยั่งยืน ในด้านน้ำาเสีย มลภาวะทางอากาศ (ฝุ่นไอระเหยจากสารเคมี) มลภาวะทางเสียง และผลิตภัณฑ์  
Solar roof – top  เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ภายใต้ตราสินค้า มิราจ “MIRAGE” และผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้
บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มอก.) เช่น ถังเก็บน้ำาวัสดุโพลิเมอร์ ประเภท Food 
Grade มอก. 1379 – 2551, ถังเก็บน้ำาวัสดุไฟเบอร์กลาส มอก. 435 – 2548 เป็นต้น เพื่อมั่นใจได้ว่าสินค้า บริการไม่มีผลกระทบต่อ
สขุภาพของผูใ้ชบ้รกิารและความปลอดภยัของสนิคา้เอง รายละอยีดขอ้มลูดงักลา่วมรีะบไุวใ้นแคต็ตาลอ็ก และหรอืสญัญาการซือ้ขาย
รวมถึง web site ของบริษัท ภายใต้จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
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 นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (Innovation)
ในยุคแรกของการก่อตั้งบริษัท (พ.ศ. 2518 – 2525 ) บริษัทดำาเนินงานโดยนำาความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปรับปรุง 

พัฒนาสินค้าให้เหมาะกับสภาพการใช้งานในประเทศไทย เช่น ถังบำาบัดน้ำาเสีย SATS 
เปน็ถงัทีใ่ชใ้นการบำาบดัน้ำาเสยีสิง่ปฏกิลูชนดิแรกทีผ่ลติและนำาเขา้มาในประเทศไทย โดยไดล้ขิสทิธิใ์นการผลติและจำาหนา่ยจาก 

Matsushita Electric Works, Ltd. จากประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2526 – 2539  มุ่งเน้นการพัฒนาและการผลิตสินค้าอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับการใช้งานในประเทศไทย นอกจากนี้ 

ยังมีการขยายธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมโดยยังคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2540 – 2553 บริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาสินค้าโดยยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานสากลและกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐ  

เช่น หลังคาและผนังเหล็กเคลือบรีดลอน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก บริษัท ซังโก้ เมทัล อินดัสเทรียล จำากัด ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน บริษัทขยายการลงทุนเพื่อความยั่งยืน จากกระแสความตื่นตัวของธุรกิจพลังงานสะอาด โดยร่วมลงทุน

กับบริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด และบริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำากัด ในการดำาเนินธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงาน

 ความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Responsibility)
ดว้ยแนวคดิของบรษิทัทีมุ่ง่มัน่ตอ่การสรา้งความยัง่ยนืในคณุภาพชวีติของผูบ้รโิภค แตก่ไ็มล่ะเลยความรบัผดิชอบตอ่ชมุชน สงัคม

และสิง่แวดลอ้ม จงึเปน็สว่นสำาคญัของการเปลีย่นสิง่ทีม่ผีลเสยีตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใหก้ลายเปน็สิง่ทีส่ามารถอยูร่ว่มกนักบัสงัคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างปกติสุข โดยบริษัทได้ให้ความสำาคัญในกระบวนการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาทิ

บคุลากรทีม่คีวามรบัผดิชอบ การสรรหาบคุลากรทีม่คีณุภาพมารว่มงานตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบเพราะความรบัผดิชอบ
ของบุคลากร ก็คือความรับผิดชอบของบริษัทเช่นกัน

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การคำานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งหากผลิตภัณฑ์เกิดความ
เสยีหายนอกจากจะเกดิผลกระทบตอ่ภาพลกัษณข์องบรษิทัแลว้ ยงักระทบตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้มในวงกวา้งซึง่อาจประเมนิ
ค่าไม่ได้ ดังนั้นบริษัทจึงใส่ใจในทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ตามหลักมาตรฐานสากลและกฎหมาย

ความรบัผดิชอบในการบรกิาร ใหค้วามใสใ่จแกล่กูคา้ โดยมกีารใหบ้รกิารและตดิตามคณุภาพของผลติภณัฑต์ลอดระยะเวลา
การรบัประกนั เพราะปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่ลกูคา้เพยีงอยา่งเดยีว แตส่ง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย

รับผิดชอบโดยไม่แสวงผลกำาไร บริษัทมีความเชื่อว่า “การทำาธุรกิจโลกใหม่ กำาไรบนความยั่งยืน คือกำาไรสุงสุด” 
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เป็นพันธกิจที่สำาคัญของบริษัท เพราะความสำาเร็จของธุรกิจ พนักงานและสังคม จะต้องก้าวไป

พร้อมกัน เป็นความสำาเร็จร่วมกัน 
ความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน บริษัทได้คิดและสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง

ยั่งยืน อาทิ แก๊สที่เกิดจากการบำาบัดน้ำาเสียสามารถนำามาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานความร้อนได้โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
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 การคิดและสร้างสรรค์ด้วยความเชี่ยวชาญ (Expertise)
บรษิทั ใหค้วามสำาคญัตอ่กระบวนการ การสรรหาบคุลากร เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ทกุขัน้ตอนการทำางาน ทกุสว่นงานมกีารทำางานอยา่ง

สอดคลอ้ง มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนั เพือ่สรา้งความเชีย่วชาญในขัน้ตอนการทำางานตัง้แตก่ารออกแบบผลติภณัฑ ์การตรวจสอบ
คณุภาพวตัถดุบิ การผลติ การตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑก์อ่นการสง่มอบ การบรกิารหลงัการขาย เปน็ความเชีย่วชาญทีเ่กดิจากการ
สัง่สมความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และผา่นการกลัน่เปน็องคค์วามรูท้ีถ่า่ยทอดจากรุน่สูรุ่น่ อยา่งตอ่เนือ่งยาวนาน ทำาใหล้กูคา้มคีวาม
ไว้วางใจต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเสมอมา จากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าตามระบบบริหารคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ 89
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มาตรฐาน มอก. 
มาตรฐาน มอก. 18001 : 2554 จากสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ใน
มาตรฐานผลติภณัฑ์ของบรษิทัหลากหลายผลติภณัฑ์ นอกจากนั้นในภาพรวมของบรษิทัยงัได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั BS OHSAS 18001 : 2007 อกีด้วย

ISO 9001 : 2008 
ระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001 : 2008 ในทกุผลติภณัฑ์ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ผลติ ตดิตั้ง บรกิาร 
ส่งมอบ

มาตรฐาน มรท. 
มาตรฐานความรบัผดิชอบทางสงัคมของธรุกจิไทยตามข้อกำาหนดกฎหมายคุม้ครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ์ 
ความปลอดภยัอาชวีอนามยั สภาพแวดล้อมในการทำางาน และสทิธมินษุยชน จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

CSR-DIW 
มาตรฐานที่กรมโรงงานอตุสาหกรรมได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา เพื่อสนบัสนนุให้สถานประกอบ
การได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมาตรฐานนี้ได้รับการพัฒนา
ภายใต้กรอบมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน เรียกได้ว่า CSR-DIW เป็นเครื่องมือหนึ่งที่
สนบัสนนุให้สถานประกอบการดำาเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ควบคู่ไปกบัอตุสาหกรรมสเีขยีว

ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า คือจุดมุ่งหมายหนึ่งที่บริษัทคำานึงเสมอมา ในกระบวนการผลิต จำาหน่ายและให้บริการ  
ตอ้งเปน็ไปตามมาตรฐานสากลทีเ่ปน็ทีย่อมรบั ทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถงึการเขา้รว่มเปน็สมาชกิองคก์รตา่งๆ เชน่ สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาวิศวกร แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น สมาคมสโมสรนักลงทุน เป็นต้น

 มาตรฐานสากลที่ทุกคนไว้วางใจ (Trust)
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บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) หนึ่งในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ไม่เพียงดำาเนินกิจการเพื่อความก้าวหน้าของบริษัท
เท่านั้น บริษัทยังคำานึงถึงการดำาเนินงานในกิจการเพื่อสังคมโดยให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมในหลากหลายรูปแบบตามเป้า
หมายของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ อาทิ ด้านการส่งเสริมการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสผ่าน “มูลนิธิ
ยุวพัฒน์” ด้านสังคมแห่งการแบ่งปันผ่าน “ร้านปันกัน” ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่าน “มูลนิธิเอ็นไลฟ” และ
ด้านการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับสังคมไทยผ่านมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” การพัฒนาชุมชนผ่าน “บ้านโคกขี้เหล็ก อยู่เย็น เป็นสูข”

 ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Care)
การประกอบธุรกิจของบริษัท มุ่งสร้างผลประกอบการที่ดีที่มาพร้อมกับความยั่งยืนของคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม  

โดยมิได้มุ่งหวังผลกำาไรเพียงอย่างเดียว  บริษัทมีความห่วงใยและดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน 
ชมุชนรอบขา้ง สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ใหเ้ตบิโตอยา่งสรา้งสรรคแ์ละสำาเรจ็อยา่งยัง่ยนืรว่มกนั
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จะเหน็ไดว้า่การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั กา้วไปพรอ้มกบัความรบัผดิชอบทีม่ตีอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ตอบสนองตอ่คณุภาพ
ชีวิตของคนไทยเสมอมา กว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ร่วมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้อย่างมากมาย และพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อ
ไปอย่างไม่หยุดยั้ง และมั่นคง

“คิดและสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
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การวิเคราะห์สารัตถภาพของรายงาน

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) มีพันธะสัญญาที่จะสร้างความสำาเร็จอย่างยั่งยืน ของธุรกิจ พนักงานและสังคม 
ไปพร้อมๆ กัน ภายใต้การดำาเนินงานที่คำานึงถึงสิทธิ ความถูกต้องโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ดำาเนินการแต่งตั้งคณะทำางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังแผนภาพ

ผู้แทนฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ด้านการกำากับประกอบกิจการ
ด้านความเป็นธรรม

ด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

ด้านการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

ด้านการมีส่วนร่วม
และพัฒนาชุมชน

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้านสิทธิมนุษยชน การมีวัตกรรมและ
เผยแพร่วัตกรรม

โดยมผีูแ้ทนฝา่ยบรหิารสายงานทรพัยากรบคุคลและระบบงานเปน็ผูก้ำากบัดแูล คณะทำางานมาจากผูแ้ทนของคณะทำางานตา่งๆ 
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านต่างๆ ดังแผนภูมิข้างต้น โดยที่คณะทำางานได้จัดประชุมร่วมกันเพื่อดำาเนินการตามกระบวนการมาตรฐาน
ความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม (CSR-DIW) และระบบความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (ISO 26000) โดยเริม่ดำาเนนิ
การตั้งแต่การประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำาหนด 7 ด้าน ซึ่งมีความสอดคล้องครบถ้วนตามแผนภาพ 6.2 ผลการ
ประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำาหนดอื่นๆ แสดงไว้หน้า 72 ประกอบด้วย 

1. ด้านการกำากับดูแลองค์กร มีกฎหมายเกี่ยวข้องจำานวน 84 ฉบับ  
2. ด้านสิทธิมนุษยชน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 19 ฉบับ
3. ด้านภาระปฏิบัติแรงงาน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 121 ฉบับ
4. ด้านสิ่งแวดล้อม มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 87 ฉบับ
5. ด้านการดำาเนินงานอย่างเป็นธรรม มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 15 ฉบับ
6. ด้านผู้บริโภค มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 15 ฉบับ
7. ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 13 ฉบับ

รวมถึงการทบทวนความสอดคล้องตามแนวปฏิบัติตามหลักการ 8 ข้อ ประกอบด้วย
1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม



23บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

หลังจากนั้นจัดทำาแผนการปรับปรุงและผลการดำาเนินงานตามกฎหมายและข้อกำาหนดข้างต้น ข้อมูลบางส่วน มีข้อจำากัด 
เนื่องจากสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจึงอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ของเขต
นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อาทิ แหล่งน้ำา พลังงาน รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น การให้ความรู้กับพนักงาน
ทั้งองค์กรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และดำาเนินการชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย จัดทำาทะเบียนผู้มีส่วนได้เสีย ประเมินความคาดหวัง  
(ผลประโยชน์) และความท้าทาย (ผลกระทบ) ผู้มีส่วนได้เสีย การจัดลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสีย จัดทำาแผนงาน  
โครงการเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย ดำาเนินการแบบ 3 มิติ 
และประเมินความคาดหวัง (ผลประโยชน์) และความท้าทาย (ผลกระทบ)

มิติ 1. ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (organizational stakeholders) ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร 
มิติ 2. ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียเชิงเศรษฐกิจ (economic stakeholders) ได้แก่ ลูกค้าและคู่ค้า 
มิติ 3. ตอบสนองตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีเชงิสงัคม (societal stakeholders) ไดแ้ก ่ภาครฐั คูแ่ขง่ ชมุชน/สงัคม และสือ่มวลชน ภาคเอกชน  

  การวิเคราะห์ความคาดหวัง (ผลประโยชน์) ความท้าทาย(ผลกระทบ) และมาตรการที่ดำาเนินการอยู่ในแต่ละกลุ่ม

1

2

ผลตอบแทนจากการลงทุน ข้อมูลที่
เป็นจริงโปร่งใสตรวจสอบได้ความ
มั่นคงของธุรกิจ

ผลตอบแทนสวัสดิการสิทธิมนุษยชน 
ความเป็นธรรมการมีส่วนร่วม ความ
ก้าวหน้าในอาชีพ ความปลอดภัยใน
การทำางาน ความมั่นคง

1. การสร้างความเชื่อมั่น
2. การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส
3. ผลประกอบการและความยั่งยืน

1. การบริหารผลตอบแทนและ 
 สวัสดิการที่พึงพอใจ
2. การรักษาพนักงาน การดูแลด้าน 
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 
 สภาพแวดล้อมในการทำางาน
3. การพัฒนาทักษะ ความสามารถ 
 และความมั่งคงในอาชีพ

1. มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
 ปีละ 1 ครั้ง
2. มีรายงานประจำาปี
 และรายงาน 56-1
3. ร่วมงาน opportunity day
 ปีละ 2 ครั้ง
4. มีการตอบคำาถามผ่านทางโทรศัพท์  
 และ E-Mail

1. มีการกำาหนดนโยบายการบริหาร 
 งานบุคคล ประกาศและเผยแพร่ให้ 
 พนักงาน
2. มีการดำาเนินตามแผนงาน ของ 
 คณะกรรมการต่างๆ แบบทวิภาคี  
 ประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและ 
 ลูกจ้างอาทิ คณะกรรมการสโมสร 
 พนักงาน อาชีวอนามัยความ 
 ปลอดภัยฯ คณะกรรมการมาตรฐาน 
 แรงงานไทย (มรท. : 8001)  
 คณะกรรมการมาตรฐานป้องกัน 
 ยาเสพติด (มยส.) คณะกรรมการ 
 ด้านการการจัดการด้านเอดส์ 
 และวัณโรค โดยคณะทำางานจะมี 
 พนักงานมาจากทุกหน่วยงาน  
 เพื่อให้มีการสื่อสารได้อย่างทั่วถึง
3. มีการสำารวจค่าจ้างโดยร่วมมือ 
 กับหน่วยงานภายนอกอาทิ
 สภาอุตสาหกรรม สมาคมนายจ้าง  
 เพื่อนำาข้อมูลมาปรับปรุงโครงสร้าง 
 ค่าจ้างและสวัสดิการให้สอดคล้อง 

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน ผู้บริหาร

ที่ ความคาดหวัง (ผลประโยชน์) ความท้าทาย (ผลกระทบ)
มาตรการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่

ผู้มีส่วนได้เสีย
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3 ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
การส่งมอบที่ตรงเวลาการปฏิบัติตาม
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความ
รับผิดชอบต่อสินค้า

1. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
2. พัฒนาสินค้าที่ตอบสนองความ 
 ต้องการ
3. ความรับผิดชอบในตัวสินค้า 
 บริการ (PL Law)
4. การละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว 
 ของลูกค้า

 กับตลาดและอุตสาหกรรมประเภท 
 เดียวกัน โดยอัตราค่าจ้างเริ่มต้น 
 จะมีความเท่าเทียมกันตามหลัก 
 สิทธิมนุษยชน
4. มีแผนพัฒนาพนักงานราย 3 ปีและ 
 ราย 1 ปี แผนพัฒนา Successors
5. มีแผนงานและกิจกรรม Happy 8  
 workplace : PP บ้านหลังที่ 2 ของ 
 พนักงาน รวมถึงกิจกรรมจิตอาสา 
 เดือนละ 1 ครั้ง 
6. มีกิจกรรม Town hall 1 ครั้ง
7. มีการสานเสวนากับพนักงานโดย 
 คณะทำางานความรับผิดชอบต่อ 
 สังคมปีละ 1 ครั้ง
8. มีกระบวนการสื่อสารอย่างเป็น 
 ระบบกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง 
 รวมถึงระบบการร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 ที่เข้าถึงได้ง่าย
9. ได้รับรางวัลสถานประกอบการ 
 ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ 
 สวัสดิการ สถานประกอบการดีเด่น 
 ด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย  
 จากกระทรวงแรงงาน

1. มีระบบงาน CRM 
2. ได้รับการรับรองระบบบริหาร
 คุณภาพ (ISO 9001) ตั้งแต่ปี  
 2547 – ปัจจุบัน
2. มีการสำารวจความพึงพอใจลูกค้า 
 ปีละ 2 ครั้งผลการสำารวจเฉลี่ย 
 อยู่ที่ 89% 
3. มีการกำาหนดนโยบายเรื่องข้อพึง 
 ปฏิบัติต่อลูกค้า ไว้ในจรรยาบรรณ 
 ธุรกิจและเผยแพร่ทาง web site 
4. มีระบบการตรวจสอบสินค้า ก่อน 
 การส่งมอบตามระบบบริหาร 
 คุณภาพ
5. มีการรับประกันสินค้ารวมถึงระบบ 
 การเรียกเก็บ ระบบการร้องเรียน  
 การแก้ไข ปรับปรุงข้อร้องเรียนของ 
 ลูกค้า
6. มีคณะทำางานด้านความรับผิดชอบ 
 ความปลอดภัยในสินค้า (PL Law)
7. ปี 2557 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
 การละเมิดข้อมูลส่วนตัวลูกค้า 
8. มีกระบวนการกำาหนดราคากลาง 
 ชัดเจนประกอบอยู่ในแค็ตตาล็อก  
 แผ่นพับโฆษณาสินค้า สอดคล้อง 
 กฎหมายว่าด้วยการติดฉลาก

ลูกค้า

ที่ ความคาดหวัง (ผลประโยชน์) ความท้าทาย (ผลกระทบ)
มาตรการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่

ผู้มีส่วนได้เสีย
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4

5

6

7

8

การชำาระเงินตรงเวลา ทำาธุรกิจ
โปร่งใสไม่เอารัดเอาเปรียบ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสินค้ามีความมั่นคง
ในธุรกิจของตนเอง

การปฏิบัติตามกฎหมายการให้ความ
ร่วมมือ การจัดการข้อร้องเรียนการ
จ่ายภาษี ค่าธรรมเนียมครบถ้วน

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การดำาเนินธุรกิจด้วยการมีธรรมาภิบาล 
ไม่ทำาลายสภาพแวดล้อม  
สิ่งแวดล้อมให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนชุมชน/สังคม

การส่ือสารและมีส่วนร่วมในการเปิด
เผยข้อมูลทางธุรกิจ

1. การบริหารเครดิต
2. สัญญาที่เป็นธรรมคอร์รัปชั่น
3. การรักษาคู่ค้าให้มีการทำาธุรกิจใน 
 ระยะยาว

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย
2. การมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือ

1. การปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความ 
 โปร่งใสไม่ละเมิดสิทธิ
2. แข่งขันทางการค้าภายในกรอบ 
 กติกาของการแข่งขันที่ดี

1. การจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียน
2. ดูแลสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 
 ด้วยไม่สร้างมลพิษ
3. ให้ความช่วยเหลือชุมชน

1. การจัดการด้านการสื่อสารองค์กร
2. การสร้างความสัมพันธ์

1. มีกระบวนการและระบบCRM 
2. มีการสำารวจความพึงพอใจคู่ค้า 
 ปีละ 1 ครั้ง
3. การเข้าตรวจเยี่ยมสม่ำาเสมอ
4. มีการกำาหนดนโยบายการปฏิบัติ 
 ต่อคู่ค้าไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ 
 เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างโปร่งใส  
 ถูกต้อง สามารถเข้าถึงได้ง่าย
5. การชำาระเงินตรงเวลา ตามรอบที่ 
 กำาหนดร่วมกัน

1. มีการเข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ 
 สม่ำาเสมออาทิ ร่วมเป็น 
 อนุกรรมการประเมินสถาน 
 ประกอบการดีเด่นฯ หน่วยงาน 
 ประนีประนอมคดีต่างๆ
2. มีการดำาเนินตามมาตรฐานภาครัฐ 
 รวมถึงการได้รับการรับรองระบบ 
 งานเช่น มรท. 8001 มยส. มอก. 
 18001 CSR-DIW Green Industry  
 ระดับ 3 และ 4

1. มีการประเมินความเสี่ยงธุรกิจตาม 
 ระบบ TQA
2. มีการตรวจสอบอนุสิทธิบัตร  
 สิทธิบัตร ก่อนการยื่นดำาเนินการ
3. มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ครบถ้วน

1. มีการเข้าร่วมสานเสวนาชุมชน 
 เดือนละ 1 ครั้ง
2. มีการจัดทำาแผนงานด้านความ 
 รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
3. ได้รับการรับรองระบบการจัดการ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
4. ได้รับการรับรองการจัดการด้าน 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR- 
 DIW) จากกรมโรงงาน กระทรวง 
 อุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2553 –  
 ปัจจุบัน

1. มีการแจ้งผลการตรวจวัดสภาพ 
 แวดล้อมให้หน่วยงานภาครัฐ  
 เอกชน พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง 
 ทราบผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 หนังสือแจ้งส่วนราชการ
2. มีกิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชนปีละ  
 1 ครั้ง

คู่ค้า (ผู้จัดหาวัตถุดิบ  
ร้านค้าตัวแทน
จำาหน่ายผู้รับเหมา
ช่วง)

ภาครัฐ

คู่แข่ง

ชุมชน/สังคม

สื่อมวลชน

ที่ ความคาดหวัง (ผลประโยชน์) ความท้าทาย (ผลกระทบ)
มาตรการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่

ผู้มีส่วนได้เสีย
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9 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็น
ลักษณะเครือข่าย

1. การเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย 1. มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย 
 ต่างๆ สม่ำาเสมอ มีกิจกรรม 
 จิตอาสาร่วมปลูกป่า สร้างฝาย 
 ชะลอน้ำาพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 

ภาคเอกชน

ที่ ความคาดหวัง (ผลประโยชน์) ความท้าทาย (ผลกระทบ)
มาตรการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่

ผู้มีส่วนได้เสีย

หลังจากได้ดำาเนินการวิเคราะห์เพื่อจัดลำาดับความสำาคัญ ได้พิจารณาจากมาตรการที่มีอยู่ แผนงานและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสียจากความท้าทาย (ผลกระทบ) ตามแผนภูมิ

การจัดลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสีย1

ความคาดหวัง (ผลประโยชน์)

ค
วา

ม
ท
้าท

าย
 (
ผล

ก
ระ

ท
บ
)

จากแผนภูมิได้จัดลำาดับการดำาเนินการ มาตรการเพิ่มเติมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 1 กลุ่ม คือ ชุมชนจึงได้จัดสานเสวนากับชุมชน
บ้านโคกขี้เหล็กเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 18.30 น.

1 Stakeholder Mapping  เพื่อแสดงความสำาคัญของแต่ละประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4มาก

7 ชุมชน/สังคม

2 พนักงาน

3, 5, 6
ลูกค้า, ภาครัฐ, คู่แข่ง

4
คู่ค้า

1, 8, 9
ผู้ถือหุ้น, สื่อสารมวลชน, เอกชน

น้อย 1 2 3 4 มาก
น้อย

3

2

1
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1. การบำาบัดน้ำาเสีย และการนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่ (Wastewater Treatment System and Water Reuse)

2. ผนังกั้นเสียง (Noise Barrier Panel)

คิดและสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 ธุรกิจของเรา 

Products for People and Environment : ดีสำาหรับทุกคน สิ่งแวดล้อม และโลกใบนี้
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3. ระบบกำาจัดกลิ่นจากสารเคมี (BIO Scrubber System)

4. ระบบบำาบัดฝุ่น (Cyclone Dust Collector)

5. น้ำาสะอาดเพื่อการบริโภค
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6. ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กขึ้นรูป ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี

7. ผลิตภัณฑ์ตกแต่งด้วยปูนซีเมนต์ผสมไฟเบอร์กลาส
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8. พลังงานสะอาด (Clean Energy)
 8.1 โรงผลิตไฟฟ้าขนาด 15 เมกะวัตต์ บริษัท อินฟินิท กรีน จำากัด สามารถลดปริมาณคาร์บอนเครดิต (CO2) ได้เฉลี่ยปีละ 14,000 ตัน  
  คาร์บอนเครดิต

 8.2 แผงโซลาร์ (Solar roof - top) เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ตราสินค้า มิราจ “MIRAGE” 
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9. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)

ในปี พ.ศ.2555 บริษัท ได้เข้าร่วมโครงการ การใช้ระบบการจัดการ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint 
of Products : CFP) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ภายใต้เงินทุนสนับสนุนจาก องค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศึกษาผลิตภัณฑ์ ถังบรรจุน้ำา พอลิเอทิลีน (Polyethylene) รุ่น NEO CLEAN 1000L มีค่าปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 65.76 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า และจะดำาเนินการขยายผล การทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ไปยัง
ผลิตภัณฑ์รุ่นอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับ การพัฒนาสู่อาคารเขียวของประเทศต่อไป
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ความรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท ได้คำานึงถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานอันแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นที่จะ
ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานโดยเน้นคุณภาพเป็นสำาคัญ

ด้วยความมุ่งมั่นนี้ จึงเป็นแรงผลักดันจนทำาให้บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2547  
โดยกำาหนดนโยบายคุณภาพว่า “เป็นภารกิจของพวกเราทุกคน ที่ต้องผลิตสินค้าและให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นที่เชื่อมั่นและ
พึงพอใจของลูกค้า” และได้ถ่ายทอดให้พนักงานยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการทำางานมีการปฎิบัติ 
เพื่อให้บรรลุนโยบายดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่อลูกค้าเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยฉลากสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กันไปด้วย

บรษิทัไดค้ดิคน้และพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไดน้ำาระบบบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากลอืน่เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นบรษิทั อาทเิชน่ 
ระบบการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางาน มอก. 18001 และ OHSAS 18001 ระบบบรหิารสิง่แวดลอ้ม  
ISO 14001 ระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001 ระบบการจดัการดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ISO 26000 ระบบมาตรฐานแรงงานไทย  
(มรท. 8001) ระบบการบริหารความเสี่ยง ISO 31000 รวมถึงการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เช่นถังเก็บน้ำาวัสดุ
โพลิเมอร์ ประเภท Food Grade มอก. 1379 – 2551, ถังเก็บน้ำาวัสดุไฟเบอร์กลาส มอก. 435 – 2548 เป็นต้น

ผลการดำาเนินงานด้านคุณภาพทั้งสินค้า บริการและพนักงานนั้น ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ระดับจังหวัด และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

รางวัลที่บริษัท ได้รับนั้น สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าสินค้าและบริการ ได้ผ่านขั้นตอนการทำางานอย่างถูกต้องตามระบบ
มาตรฐานต่างๆ ควบคู่ไปกับการมีพนักงานที่มีคุณภาพในการคิดและสร้างสรรค์คุณภาพสินค้า โดยลูกค้าจะได้รับความมั่นใจในการ
เลือกใช้สินค้าได้อย่างแน่นอน
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ความรับผิดชอบในการบริการ

การใหบ้รกิารหลงัการขาย เปน็กระบวนการหนึง่ทีบ่รษิทัใหค้วามสำาคญั เพือ่การดแูลและใหค้วามใสใ่จแกล่กูคา้ ทีซ่ือ้ผลติภณัฑ์
จะมกีจิกรรมการใหบ้รกิารและตดิตามคณุภาพของผลติภณัฑห์ลงัการขายตลอดระยะเวลาการรบัประกนั หากลกูคา้มปีญัหาจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัทสามารถให้บริการได้ทันที หรือแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ก็ยังคงให้บริการเช่นกันเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าเพียงด้านเดียว แต่ยังส่งผลกระทบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การเขา้ไปดแูลบรกิารหลงัการขายนัน้จะมรีะยะเวลาในการบรกิารโดยระบชุดัเจนในสญัญาบรกิารหลงัการขาย เพือ่การเขา้ดแูล 
ตรวจสอบ ส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริการ
หลังการขายได้อย่างอุ่นใจ
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รับผิดชอบโดยไม่แสวงหาผลกำาไร

บริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์น้ำา การให้ความรู้แก่ชุมชนด้านระบบนิเวศ การดูแลรักษาแหล่งน้ำา การประกอบอาชีพ รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือพัฒนา
ชุมชนอาทิหมู่บ้านโคกขี้เหล็ก ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยนำาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบเพื่อ
ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในชุมชน 

นอกจากนีบ้รษิทัยงัใหค้วามรูแ้กน่สิตินกัศกึษาทีเ่รยีนอยูใ่นสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท  
อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมถึงหน่วยงานราชการที่มีความประสงค์ต้องการ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศิริราช เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และเห็นถึงความสำาคัญ
ของการรักษาคุณภาพน้ำาให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม การนำาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการผลิต
ที่มีคุณภาพ เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
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ความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน

กา้วตอ่ไปทีไ่มห่ยดุยัง้ของบรษิทั คอื การคดิและสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีจ่ะมสีว่นชว่ยให้
มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นปกติ ได้แก่ การบำาบัดน้ำาเสียก่อนคืนสู่ลำารางสาธารณะ
ทำาให้เกิดการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์ บริษัทจึงคิดค้นวิธี ระบบที่จะนำาน้ำาที่ผ่านการ
บำาบัดน้ำาแล้วนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง เพื่อการประหยัดทรัพยากรน้ำาซึ่งมีอยู่อย่าง
จำากัด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกล หรือเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการ
อนุรักษ์หรือประหยัดค่าใช้จ่าย

จากการที่บริษัทได้เริ่มต้นธุรกิจด้านการบำาบัดน้ำาเสียมีน้ำาที่ผ่านการบำาบัดน้ำาเสียแล้ว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 - ปัจจุบัน จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปแล้วถึง 1,168,157,907 ลบ.ม.  
โดยเฉลี่ยการใช้น้ำา 200 ลิตร : คน : วัน หากคิดการบำาบัดน้ำาเสียให้กับประชากร ได้นำาน้ำา
กลับไปใช้แล้วทั้งสิ้น 558,405,790 คน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุก่อสร้าง บริษัทได้พัฒนาระบบการกั้นเสียงผ่านผลิตภัณฑ์ ผนังกันเสียง (Noise Barrier Panel) เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูดซับเสียง สะท้อนเสียง หรือหักเหเสียง เพื่อไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนในที่ชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เครื่องยนต์ต้อง
ใชก้ำาลงัรอบสงูเพือ่ขึน้ทีส่งูหรอืพืน้ทีล่าดชนัเกดิมลภาวะทางเสยีงแกป่ระชนชน นอกจากนีย้งัม ีหลงัคาเหลก็เคลอืบ ซึง่เปน็ผลติภณัฑ์
ที่สามารถใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์หลังคาได้ เนื่องจากบางผลิตภัณฑ์หลังคาบางประเภทจะมีสารแอสเบสตอส ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดโรค
ที่รักษาได้ยากหากมีการสูดดม ผง ฝุ่น ละอองเข้าไป

กลุ่มผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด จากการที่บริษัทได้ลงทุนโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 15 เมกะวัตต์ สามารถ
ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน (CO2) สู่บรรยากาศลดภาวะโลกร้อนได้เฉลี่ย ปีละ 14,000 ตัน คาร์บอนเครดิต



รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 255736

บริษัทได้ขยายตลาดไปสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อนำาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้แผ่ขยายในวงกว้างมากขึ้น 
โดยการนำาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการผลิตจากพนักงานที่มีคุณภาพไปยังกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ  เพราะบริษัทเชื่อว่า
สิ่งแวดล้อมจะยั่งยืนได้นั้น ไม่ได้ขึ้นกับประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เกิดจากความร่วมมือของทุกประเทศ เพื่อก่อให้เกิดความในการคิด
และคำานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบัน บริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะคิดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ได้ใช้
ชีวิตที่ล้อมรอบไปกับสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างบริสุทธิ์ตลอดไป
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทให้ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยเชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการใน
กรอบการเป็นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้เข้าร่วมใน  
“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงได้กำาหนดนโยบาย “ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น” ประกาศให้คณะกรรมการบริษัท  
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือและปฏิบัติครอบคลุมทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอนการทำางานของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงจัดให้
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำาเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร
บริษัทมีความมุ่งมั่นต่อการนำามาตรฐานการทุจริตคอร์รัปชั่นมาใช้ในทุกระบบการทำางานโดยนำาระบบการบริหารจัดการ ตั้งแต่

กระบวนการทบทวนสถานะตามข้อกำาหนดแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต กฏหมายที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นนำามากำาหนดนโนบายและแนวทางในการปฏิบัติ จัดตั้งผู้แทน
ฝา่ยบรหิารเพือ่ทำาหนา้ทีร่บัผิดชอบดแูล จดัตัง้คณะทำางานเพือ่ตดิตาม ตรวจสอบประเมนิและทบทวนการปฏบิตั ิรวมถงึใหก้ารอบรม
ชี้แจงกับพนักงานทุกระดับในบริษัท บริษัทย่อย และบุคคล หน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบและตระหนักถึงความสำาคัญ
ของมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การ
ดำาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำาหนด

2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ รวมถึงการร่วม
ปฏิบัติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

3. บริษัทจะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้าน
ศีลธรรมโดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและนำามาจัดทำาเป็น 
คู่มือ/แนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง

4. บริษัทจะไม่กระทำาหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึง การควบคุม การบริจาค
เพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนา
เพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำาเนินการที่ไม่เหมาะสม

5. บริษัทจะจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำาเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ
งานขาย การตลาด จัดซื้อ

6. บริษัทจะจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริม
ความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ

7. บริษัทจะจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำา
8. บรษิทัจะสง่เสรมิใหม้กีารสือ่สารทีห่ลากหลายชอ่งทาง เพือ่ใหพ้นกังานและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสัย 

โดยม่ันใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและรวมถึงการแต่งต้ังบุคคล เพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา

นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่นีไ้ดเ้ผยแพรแ่ละจดัทำาเปน็เอกสารเพือ่สง่มอบใหพ้นกังานทกุคน ทกุระดบั ผูส้ง่มอบ 
หรือผู้รับเหมาช่วง เพื่อยึดถือและปฏิบัติ และมีการติดตามทบทวนผลการปฏิบัติว่าเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ 
หรือไม่ เพื่อนำามาปรับปรุงพัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น อาทิ

 แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารเพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคณะทำางานซึ่งมาจาก
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 จดัทำาคูม่อืและขัน้ตอนการปฏบิตัหินา้ทีเ่พือ่ปอ้งกนัไมใ่หพ้นกังานมกีารปฏบิตัทิีไ่มเ่หมาะสมกำาหนดมาตรการดำาเนนิการกบั
 ผู้ที่ละเลยการปฏิบัติรวมถึงมาตรการการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข่าวหรือเบาะแสหรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น
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 จัดให้มีการชี้บ่งและประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกของบริษัทพร้อมทั้งกำาหนด
 แนวปฏิบัติและมาตรการควบคุม

 สร้างจิตสำานึกและปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ผ่านการ
 อบรมให้ความรู้จริยธรรม จรรยาบรรณครบถ้วนร้อยละร้อย

 เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชั่นกับองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
 จัดทำาแผ่นพับเพื่อรณรงค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สม่ำาเสมอต่อเนื่อง
 จัดให้มีการเข้ามาตรวจสอบกระบวนการทำางานของทุกหน่วยงานปีละ 1 ครั้ง

จากการดำาเนนิการสง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัการรบัรองเปน็แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ เมือ่วนัที ่ 
4 เมษายน 2557
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บ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน

 จากการสานเสวนากับพนักงาน ช่วงเดือนมกราคม 2557  โดยผ่านคณะกรรมการสโมสรพนักงาน ทำาให้เกิดนโยบาย 
การบริหารงานบุคคล และแผนงานโครงการบ้านหลังที่สอง ของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานมีความสุขระหว่าง 
การทำางานเหมือนอยู่ที่บ้าน

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บริษัทให้ความสำาคัญด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยเป็นสิ่งที่ต้องดำาเนินควบคู่กันไปกับธุรกิจของบริษัทเป็นการ

สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้บริษัท เป็นการเสริมให้ธุรกิจมีการพัฒนาด้านแรงงานไปในทางสร้างสรรค์ และเจริญเติบโต 
อย่างมั่นคงตามค่านิยม “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” โดยบริษัทกำาหนด นโยบายมาตรฐานแรงงานไทย : มรท.8001  
นโยบายการบริหารงานบุคคล ค่านิยมขององค์กร พร้อมกับปฏิบัติตามกฎหมาย โดยได้เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง  
ให้มีหน้าที่ดูแลพนักงานให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมถึงการชักชวนคู่ค้าให้มีการรับรองตามข้อกำาหนด มรท.8001  
และข้อกำาหนดด้านสิทธิมนุษยชนเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองในระดับสมบูรณ์ ขั้นริเริ่ม 

นโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคมดา้นแรงงาน  มกีารตัง้คณะทำางานซึง่มาจากการเลอืกตัง้ของพนกังาน  มตีวัแทนฝา่ยนายจา้ง 
ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อให้มีกระบวนการพูดคุย สานเสวนา การตรวจติดตามภายใน และภายนอก มีการรายงานการปฏิบัติและ 
ความคบืหนา้ตอ่กรมสวสัดกิารคุม้ครองแรงงานอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษิทั ไดด้ำาเนนิการภายใตก้ารปฏบิตัติอ่แรงงาน
อย่างเป็นธรรมไว้ ดังนี้

1. ระบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ของผู้บังคับบัญชา พนักงาน ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วง ที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การดำาเนินการ 
 ด้านแรงงานบรรลุตามนโยบายที่กำาหนด

2. บริษัทจะพัฒนาระบบการจัดการด้านแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทยและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
3. บรษิทัจะไมก่ระทำาหรอื สนบัสนนุใหม้กีารใชแ้รงงานบงัคบัในทกุรปูแบบ รวมถงึจะไมเ่รยีกเกบ็เงนิประกนั หรอืเอกสารประจำา 

 ตัวใดๆ ของพนักงานเว้นแต่กฎหมายกำาหนด
4. บรษิทัจะจา่ยคา่จา้ง คา่ตอบแทนเปน็เงนิตราไทย ณ.ทีท่ำาการบรษิทั หรอืผา่นธนาคารของรฐัหรอื เอกชน ทัง้นี ้ภายใตค้วาม 

 ยนิยอมของพนกังาน โดยมอีตัราไมน่อ้ยกวา่ทีก่ฎหมายกำาหนด และจะไมห่กัคา่จา้งพนกังานไมว่า่กรณใีดๆ เวน้แตก่ฎหมาย 
 กำาหนด

5. บริษัทจะกำาหนดชั่วโมงการทำางานปกติไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดไว้ รวมทั้งจะควบคุมชั่วโมงการทำางานล่วงเวลาของ 
 พนักงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานไทย และกฎหมายแรงงานกำาหนด

6. บรษิทัจะไมก่ระทำา หรอืสนบัสนนุการกดีกนั การเลอืกปฏบิตัใิดๆ ดว้ยเหตผุลในเรือ่ง สญัชาต ิเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา อาย ุเพศ  
 สถานภาพการสมรส ความพกิาร การเปน็สมาชกิของสหภาพแรงงาน ความนยิมทางการเมอืง รวมถงึแนวคดิสว่นบคุคลอืน่ๆ  
 ไมข่ดัขวางแทรกแซงกจิกรรมอนัเปน็ความเชือ่ทีเ่กีย่วกบั เชือ้ชาต ิประเพณ ีศาสนา เพศ รวมถงึการใชแ้รงงานบงัคบัทกุรปูแบบ  
 การใชแ้รงงานเดก็ การใชแ้รงงานหญงิ และผูท้ีจ่ะตอ้งเขา้มาทำางานหรอืตดิตอ่กบับรษิทั เชน่ เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั  
 ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

7. บริษัทจะไม่หัก หรือลดค่าจ้างเพื่อการลงโทษทางวินัย รวมถึงไม่ใช้วิธีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือกระทำาการบังคับ 
 ขู่เข็ญทำาร้ายพนักงาน รวมถึงการกำาหนดมาตรการป้องกันไม่ให้พนักงานและเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ

8. บรษิทัจะเคารพสทิธขิองพนกังานในการสมาคม เพือ่ดำาเนนิการรวมตวั และจดัตัง้รวมถงึการเขา้รว่มเปน็สมาชกิองคก์รลกูจา้ง 
 รวมถึงการไม่กระทำาการที่จะขัดขวาง หรือแทรกแซงในการใช้สิทธิของพนักงานในเรื่องดังกล่าว

9. บริษัท ไม่จ้างหรือสนับสนุนให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำากว่า 15 ปี
10. บรษิทัจะจดัใหห้ญงิมคีรรภท์ำางานทีป่ลอดภยัไมเ่ปน็อนัตรายตอ่การมคีรรภ ์ทัง้จะไมเ่ลกิจา้ง ลดตำาแหนง่หรอืลดสทิธปิระโยชน ์

 เพราะการมีครรภ์
11. บรษิทัจะกำาหนดมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน รวมทัง้จดัใหม้สีภาพแวดลอ้ม 

 การทำางานทีป่ลอดภยั โดยพนกังานทกุคน รวมถงึเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั (รปภ.) และผูเ้ขา้มาตดิตอ่กบับรษิทัทกุคนจะ 

 พนักงานของเรา 
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 รบัทราบอนัตรายจากการทำางาน ผา่นกระบวนการฝกึอบรม และกระบวนการสือ่สารทีห่ลากหลายรปูแบบ รวมทัง้จดัอปุกรณ์ 
 ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ตามลักษณะงาน และเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย

12. บริษัทจะจัดให้มีห้องน้ำา ห้องส้วมที่สะอาด น้ำาดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัย ปัจจัยการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม สถานที่ 
 รับประทานอาหาร และสถานที่สำาหรับการเตรียมอาหารที่สะอาดถูกสุขาภิบาล อย่างพอเพียงและเหมาะสม

13. บริษัทจะส่งเสริมให้มีการสื่อสารระบบทวิภาคี (Two-Way Communication) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานโดยผ่าน 
 คณะทำางานต่างๆ (Small Group Activity) อันนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพการทำางาน (Quality of Work Life  
 & Quality of Work)

14. จัดให้มีการตรวจสุขภาพ และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงประจำาทุกปี ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็นตัวแทน 
 จากพนกังานทกุหนว่ยงานในการทำากจิกรรมทีห่ลากหลายสนองความตอ้งการของพนกังานอาท ิกฬีาพนกังาน การตกับาตร 
 ทุกไตรมาส การบริจาคโลหิต การทำากิจกรรมพื้นที่ชุมชนของพนักงาน “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม” ปลูกป่าชุมชน สร้าง 
 ฝายชะลอน้ำา ชมรมน้ำายาลา้งจาน  Effective Micro - organisms (EM) ปลกูผกัหลงับา้น กนิกลางบา้น ขายหนา้บา้น ตลาดสด 
 ในบริษัท ถวายเทียนพรรษา ตามแผนงานคณะกรรมการสวัสดิการ
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คนดี คนเก่ง ทำางานอย่างมีความสุข คือ พนักงานของเรา

บริษัทกำาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร  เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีคุณลักษณะ 3 ประการ ประกอบด้วย 
1. เป็นคนดี มีวินัย และรับผิดชอบ
2. เป็นคนเก่ง มีความรู้ ทักษะ ความสามารถอย่างมืออาชีพ
3. ทำางานอย่างมีความสุข รู้เหตุ รู้ผล เห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น และยอมรับการเปลี่ยนแปลง

เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์บรษิทัจงึนำาระบบ เครือ่งมอื และกจิกรรมหลากหลาย มาชว่ยในการพฒันา ฝกึอบรมพนกังาน ตัง้แตก่าร
จัดทำาแผนการพัฒนาฝึกอบรม ระยะ 3 ปี (Master Plan Training) มีการทบทวนทุกปี ระบบ Competency ระบบ KPI (Key Performance  
Indicator) ระบบ KM (Knowledge Management) ระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสโดยการตรวจติดตามจากผู้บริหาร 
Top Visit ระบบ Happy 8 Work Place การฝึกอบรม ความรู้ในงาน และความรู้เสริมในงานโดยหัวหน้างาน การเพิ่มผลผลิต การทำา
กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน ด้วยจิตอาสาผ่านคณะกรรมการสโมสรพนักงาน เป็นต้น

บรษิทัไดจ้ดัทำาแผนการพฒันาพนกังาน และฝกึอบรมพนกังานทกุระดบัตำาแหนง่ โดยจดัทำาเปน็ Master Plan Training ป ี2557-2559  
โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 หมวด ประกอบด้วย

หมวดความรู้พื้นฐานในงาน เพื่อให้ พนักงานสามารถทำางานได้ อาทิ ความรู้ขั้นตอนการทำางานตามระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 31000, ISO 26000, มอก. 18001, OHSAS 18001 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นต้น

หมวดความรูท้กัษะการบงัคบับญัชา เพือ่ใหห้วัหนา้งานสามารถบรหิารผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดง้านไดค้น อาท ิทกัษะหวัหนา้งาน 
การสอนงาน HR for Line Manager จริยธรรม จรรยาบรรณการเป็นหัวหน้างาน ทักษะการบริหาร การบริหารความเปลี่ยนแปลง  
การบริหารความขัดแย้ง เป็นต้น

หมวดความรูเ้สรมิในงานและวชิาชพี เพือ่ใหพ้นกังานสามารถพฒันาปรบัปรงุงานใหด้ยีิง่ขึน้รวมถงึการ สรา้งความรูใ้นระดบัลกึ 
เพื่อนำาไปต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานต่อไป อาทิ การเพิ่มผลผลิต QCC ระบบข้อเสนอแนะ 5 ส. การบริหารจัดการความรู้ และความรู้
ตามสายงานอาชีพ อาทิ การบัญชีภาษีอากร การตลาดยุคดิจิตอล การตลาดออนไลท์ ความรู้เรื่องน้ำาเสีย ความรู้ด้านไฟเบอร์กลาส 
เป็นต้น

การจดัทำาแผนการสบืทอดมกีารจดัทำาแผนการพฒันาพนกังานกลุม่ทีม่ศีกัยภาพสงู เพือ่จดัทำาแผนการพฒันา (Career Development  
& Succession Plan) โดยพัฒนาหลักสูตรเฉพาะกลุ่มให้ครอบคลุม เนื้อหาเพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิดเพื่อนำามา
พัฒนากระบวนการทำางานให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ กำาหนดหลักสูตรออกเป็น 8 หมวดวิชา อาทิ ภาวะผู้นำาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหาร Strategy Management, Human Resource Management, Marketing Management, Operation Management, Financial for 
non Finance, Supply Chain Management และการทำา Project เป็นต้น  

โดยสรปุจำานวนหลกัสตูรทีม่กีารจดัอบรมพฒันาพนกังานในป ี2557 รวมทัง้สิน้ 178 หลกัสตูร มคีา่ใชจ้า่ยเพือ่การพฒันาบคุลากร 
2,154 บาทต่อคน จำานวนชั่วโมงการอบรม 21 ชม.ต่อคน พนักงานเข้ารับการอบรมพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 81.66% จำาแนกเป็น 
ชาย 315 คน หญิง 210 คนของพนักงานทั้งบริษัท
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Happy work place

พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีกิจกรรมด้านกีฬาทุกไตรมาสๆ ละ 1 ประเภท เช่น ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, 
ตะกร้อ, เปตอง, แบดมินตัน, ปั่นจักรยาน, แอโรบิคและจัดกีฬาสีประจำาปี 
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พนกังานในองคก์ร เปน็คนมนี้ำาใจ ไมเ่บยีดเบยีนซึง่กนัและกนั มคีวามเอือ้อาทรตอ่กนั มกีจิกรรม อาท ิ ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้  
ไตรมาสละ 1 วัด บริจาคโลหิต ปีละ 3 ครั้ง ถวายกฐินแก่วัดในชุมชนของพนักงาน และหล่อเทียนพรรษา ถวายวัดในชุมชนบ้านของ
พนักงานปีละ 3 วัด กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม เดือนละ 1 ครั้ง
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ใหพ้นกังานรูจ้กัผอ่นคลายความเครยีด จากการดำาเนนิชวีติ มกีจิกรรม อาท ิปัน่จกัรยาน, ลบัสมองดว้ยหมากฮอส, เพลงพาเพลนิ 
ด้วยคาราโอเกะ, โครงการลดพุง-ลดเอว ด้วยการเต้นแอร์โรบิค, แบตมินตัน, ฟุตซอล
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สง่เสรมิ การเปน็คนด ีคนเกง่ และทำางานอยา่งมคีวามสขุ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ใหพ้นกังานมสีว่นรว่มเพือ่สว่นรวมผา่นกจิกรรม
และสามารถนำาความรู้ที่ได้มาปรับปรุงวิธีการทำางาน อาทิสัปดาห์วันเพิ่มผลผลิต (5ส KSS QCC พลังงาน สิ่งแวดล้อม) โสเหร่เพื่อ 
ร่วมคิดร่วมสร้างตาม คุณค่าหลัก 5 ประการ รวมถึงการจัดอบรมพัฒนาพนักงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
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พนักงานมีคุณธรรม ศีลธรรม มีสติสัมปชัญญะในการดำาเนินชีวิต และมีสติในการแก้ปัญหา ผ่านกิจกรรม อาทิ นิมนต์พระมา
เทศนาธรรมเกี่ยวกับการดำาเนินชีวิต โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิให้เกิดสติ ถวายผ้ากฐินวัดบ้านโคกขี้เหล็ก
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พนักงานรู้จักการออม ประหยัดและใช้จ่ายอย่างเหมาะสม กิจกรรมร่วมกับพนักงานอาทิ จัดอบรมการออม โครงการปลูกผัก
หลังบ้าน กินกลางบ้าน ขายหน้าบ้าน โครงการแบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ ส่งเสริมการเกิดรายได้ โดยจัดตลาดเช้าหน้าบริษัท รณรงค์ให้
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
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พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นครอบครัวเดียวกัน กิจกรรม อาทิ ร่วมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำาเฉลิมพระเกียรติฯ  
อำาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับผู้บริหาร กีฬาสีประจำาปีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน และ Big cleaning day ปีละ  
2 ครั้ง งานปีใหม่ รวมถึงการจัด Team Building
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สนับสนุนกิจกรรมสังคมภายนอก สร้างเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมอาทิ Open House ให้สถาบันการศึกษา 
หรือบริษัทอื่น เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ร่วมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” หมู่บ้านโคกขี้เหล็ก ตำาบลหนองกี่ อำาเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
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มูลนิธิยุวพัฒน์

กิจกรรมเพื่อการศึกษาผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ 
กลุม่บรษิทัพรเีมยีรใ์หค้วามสำาคญักบัการรว่มแกป้ญัหาดา้นการศกึษาอยา่งยัง่ยนืโดยมุง่เนน้ใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่ดก็ขาดโอกาส

ที่มีฐานะทางบ้านยากจนและมีความเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษาก่อนที่จะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมี
มลูนธิยิวุพฒันเ์ปน็กลไกในการบรหิารจดัการทนุการศกึษา รวมทัง้ตดิตามดแูลและใหค้ำาแนะนำาอยา่งตอ่เนือ่งจนเดก็ขาดโอกาสเหลา่นี ้
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

เราเชือ่วา่การสนบัสนนุทนุการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง คอื หนทางทีจ่ะชว่ยแกป้ญัหาไดอ้ยา่งยัง่ยนื เพราะเดก็ๆ จะไดร้บัความรูแ้ละ
มีปัญญาเป็นทุนชีวิตให้พวกเขาสามารถสร้างอนาคตที่ดีและมั่นคงให้แก่ตัวเองและครอบครัวได้ รวมทั้งเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณภาพและเป็นอนาคตของประเทศได้อย่างแท้จริง

ในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนขาดโอกาส 1,941 คน จากทั่วประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา โดยในจำานวนนี้เป็น
นักเรียนทุนที่รับเข้ามาใหม่ในปีการศึกษา 2557 กว่า 700 คน และรับระหว่างปีอีกประมาณ 160 คน รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษากว่า 
14,000,000 บาท

นักเรียนขาดโอกาสที่ได้รับทุนสายสามัญได้รับทุนการศึกษาปีละ 7,000 บาทต่อเนื่อง 6 ปี เพื่อการเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนนักเรียนที่ได้รับทุนสายอาชีพได้รับทุนการศึกษาปีละ 14,000 บาทต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อการเรียนต่อใน
ชั้น ปวช.1 ถึง ปวช.3 

นอกจากการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กขาดโอกาสแล้ว กลุ่มพรีเมียร์ยังมีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมการพัฒนา
เยาวชนโดยมุ่งเน้นในด้านการบ่มเพาะปลูกฝังคุณค่าและคุณลักษณะที่ดีแก่เยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้พวกเขาเห็นคุณค่าในตัวเอง 
รู้คิดและมีจิตสำานึกเพื่อส่วนรวม โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มพรีเมียร์ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 การจัดพิมพ์และเผยแพร่นิทานรางวัลวรรณกรรมยุวพัฒน ์
 – เพือ่ปลกูฝงัคณุคา่ทีด่ใีหก้บัเดก็ๆ ในทอ้งถิน่หา่งไกลดว้ยนทิานรางวลัวรรณกรรมยวุพฒัน ์4 เรือ่งทีเ่ขยีนและวาดโดยนกัเรยีน  

  ประถม เพื่อส่งเสริมให้รู้จักหน้าที่ สร้างมิตรภาพ ช่วยเหลือเกื้อกูล และมีสำานึกส่วนรวม โดยได้บริจาคหนังสือนิทานกว่า  
  18,000 เล่ม เพื่อเป็นสื่อการสอนและเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาแก่ 2,500 โรงเรียนทั่วประเทศ อันได้แก่ โรงเรียนประถม 
  ขยายโอกาส โรงเรยีนเครอืขา่ยของ สพฐ. ในโครงการพฒันาหอ้งสมดุมชีวีติ โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน โรงเรยีนราช 
  ประชานุเคราะห์และโรงเรียนในพระอุปถัมป์ของสมเด็จย่า

 สังคมของเรา 



51บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

นอกเหนอืไปจากการใหค้วามสำาคญักบัการศกึษาและการพฒันาเยาวชนโดยตรงแลว้ กลุม่พรเีมยีรเ์ลง็เหน็บทบาทอนัสำาคญัของ 
‘ครู’ ที่เป็นกำาลังขับเคลื่อนหลักในการให้ความรู้และอบรมสั่งสอนเด็ก จึงต้องการมีส่วนร่วมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครู
เพื่อให้ครูมีเทคนิคและเครื่องมือที่ดีสำาหรับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยได้สนับสนุนการจัดอบรมครูประถม
และมัธยม ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม และ 30 - 31 ตุลาคม 2557 รวมจำานวน 143 คน จาก 23 โรงเรียนต่างจังหวัดในเครือข่าย
ของมูลนิธิยุวพัฒน์ และดำาเนินการอบรมโดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผู้
พัฒนาหลักสูตร ‘โตไปไม่โกง’ เพื่อเสริมศักยภาพของครูในการปลูกฝังคุณค่าความดี 5 ประการให้แก่นักเรียน อันได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีจิตสาธารณะ มีความเป็นธรรม กระทำาอย่างรับผิดชอบ เป็นอยู่อย่างพอเพียง ผ่านเครื่องมือและสื่อการสอนต่างๆ ที่เหมาะกับวัย
และช่วงชั้นของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักแยกแยะวิเคราะห์ผิด-ถูก-ดี-ชั่วได้

 การจัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ ‘มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม’ 
 – เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งปลูกจิตสำานึกและกระตุ้นให้เด็กๆ คิดและอยากที่จะทำาเพื่อส่วนรวม โดยมีผล 

  งานของนักเรียนจากทั่วประเทศร่วมส่งเข้าประกวด จำานวน 920 ภาพ จาก 185 โรงเรียน 56 จังหวัด ภาพที่ได้รับรางวัล 
  และภาพที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดง รวม 238 ภาพ ได้ถูกนำาไปจัดแสดงระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2558  
  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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ร้านปันกัน

ปันกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน
ร้านปันกัน ต้นแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ระดมทุนเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ ในแบบ

ธรุกจิรา้นคา้จำาหนา่ยสนิคา้รว่มปนั จากนกัปนัใจด ีทีย่งัอยูใ่นสภาพดแีตไ่มไ่ดใ้ชป้ระโยชนแ์ลว้ โดยนำารายไดจ้ากการจำาหนา่ยไปสรา้ง
ประโยชนแ์ละกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้แกส่งัคมในดา้นตา่งๆ อกีทัง้ยงัเปน็กลไกในการขยายการมสีว่นรว่มของคนในสงัคมดว้ย
การสร้างเครือข่ายนักปันและปันกันอาสา เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างแท้จริง ปัจจุบัน ร้านปันกันเปิดสาขาและ
แฟรนไชส์ ระดมทุนเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

 ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ระดมทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ในปี 
 2557 ได้ทำาการขยายสาขาจาก 2 สาขาที่มีอยู่เดิม คือ สาขา พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ และ สาขาเดอะไนน์พระรามเก้า   
 เพิม่ขึน้อกี 2 สาขา คอื  สาขาเดอะพาซโิอ มอลล ์ลาดกระบงั และ สาขาเซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว โดยในปทีีผ่า่นมาสามารถ 
 ระดมทุนการศึกษาได้ถึง 2,163 ทุนการศึกษา จำานวนสิ่งของร่วมปันมีทั้งหมด 746,278 ชิ้น และมีผู้เข้าร่วมในการขยายสังคม 
 แห่งการแบ่งปันทั้งสิ้น 5,681 รายจากการบริจาคสิ่งของ และ 91,138 รายจากการซื้อสินค้า

 ร้านปันกัน แฟรนไชส์ อีกหนึ่งกลไลของการขยายการมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อสังคมในด้านอื่นๆ แฟรนไชส์แห่งแรก 
 คือ “ร้านโคราชปันกัน โดย มูลนิธิชุมชนโคราช” นำารายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำาหรับเด็กและ 
 เยาวชนที่ขาดแคลนในชุมชนโคราช และ ในปี 2557 ได้ทำาการเปิด แฟรนไชส์แห่งที่สอง “ร้านเรย์ ปันกัน โดย มูลนิธิ 
 พระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ” นำารายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จัดสรรเป็นทุนพัฒนาฝีมือสร้างอาชีพ ให้กับคนพิการ 

การสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมปันกัน 
 ถนนปันกัน ตอน อาสามาปัน ปี 2 กิจกรรมขายสินค้า อาหาร เวิร์คช็อป ฯลฯ จากบรรดาเหล่าอาสาที่มาร่วมกันสร้างสังคม

 แห่งการแบ่งปันช่วยกันระดมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนในมูลนิธิยุวพัฒน์ เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2557 
 งานปนักนั (ของ) ใหญ ่ครัง้ที ่4 และ 5 จำาหนา่ยของรว่มปนัชิน้ใหญ ่เชน่ เครือ่งเรอืน เครือ่งใชไ้ฟฟา้ อปุกรณอ์อกกำาลงักาย ฯลฯ 

 ณ อาคารแสดงสินค้า คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2557 และ อาคารพรีเมียร์ เพลซ เมื่อวันที่ 12-13  
 ธันวาคม 2557

 งานศลิปะแหง่การแบง่ปนั ครัง้ที ่3 จำานา่ยผลงานศลิปะของเยาวชนจากการประกวดศลิปกรรมยวุพฒัน,์ ศลิปะรว่มปนัจาก
 ผู้มีชื่อเสียงและบุคคลทั่วไป ณ ลานรอยัลพาร์ค ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เมื่อวันที่ 25-28 กันยายน 2557
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ส�ม�รถสร้�งเครือข่�ยผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�รให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�สังคมไทยโดยก�รช่วยเหลือเด็กไทยให้ได้รับ
ประท�นอ�ห�รที่มีโภชน�ก�รที่ดีและส�ม�รถเติบโตอย่�งสมวัย ซึ่งมีธุรกิจร้�นอ�ห�รชั้นนำ�เข้�ร่วมโครงก�ร 18 ร�ย มีหน้�ร้�นกว่� 
500 แห่งในปี 2557 และได้ส่งต่ออ�ห�รที่มีคุณภ�พไปแล้วกว่� 30,000 จ�น เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ในมูลนิธิเพื่อเด็กพิก�ร สหทัยมูลนิธิ 
และมูลนิธิบ้�นนกขมิ้น

โครงการ Food 4 Good



รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 255754

มูลนิธิเอ็นไลฟ

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ
มูลนิธิเอ็นไลฟมีภารกิจหลักคือ การส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสำานึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ระบบนิเวศอย่างเป็นวิชาการเพื่อนำาไปสู่
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ดำาเนินการโดยการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งใน ภาครัฐและท้องถิ่น และเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย
โดยการร่วมเป็นภาคี ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา ได้ดำาเนินกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้  

 รว่มกบักองทพัเรอืและกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม วางเรอืหลวงเกลด็แกว้ 
 เพือ่ทำาเปน็แนวปะการงัเทยีม บรเิวณเกาะพพีเีล จ.กระบี ่ในโครงการจดัสรา้งอทุยานการเรยีนรูใ้ตท้อ้งทะเลจงัหวดักระบี ่เมือ่ 
 วันที่ 19 มีนาคม 2557 

 ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่และการกีฬาแห่งประเทศไทยสำานักงานจังหวัดกระบี่ จัดการแข่งขันกีฬาซีคยัคประเภท
 โรงเรียน ในจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2557 เพื่อส่งเสริมทักษะ ศักยภาพและยกระดับมาตรฐานในกีฬาทางน้ำา 
 ประเภทเรือพายให้นักกีฬาและเยาวชนในเขตจังหวัดกระบี่ เพื่อแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้ ทั้งยังเป็นการพัฒนาสู่ 
 ความเป็นเลิศในกีฬาด้านนี้ 

 ร่วมกับจังหวัดกระบี่ สมาคมเรือพายแห่งประเทศ และกองทัพเรือ จัดการแข่งขันซีคยัค กระบี่ เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่ง
 ประเทศไทย ประจำาป ี2014 ถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและการแขง่ขนัซคียคั เอเชยี คพั  
 ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2014 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ที่ลานปูดำา จ.กระบี่

 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในการทำากิจกรรมเก็บขยะใต้ท้องทะเล ในงาน “ทำาความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อ” 
 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณเกาะไก่ เกาะปอดะ เกาะทับ และเกาะหม้อ จ.กระบี่ เพื่อเทิดพระเกียรติ 
 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557

 จดัสมัมนาโครงการบรหิารจดัการหอยชกัตนีครัง้ที ่2 รว่มกบัศนูยว์จิยัและพฒันาประมงชายฝัง่ กระบี ่กรมประมง เพือ่ตดิตาม
 ผลและมอบสือ่เพือ่การรณรงคใ์นเรือ่งการจบัและบรโิภคหอยชกัตนีในขนาดทีเ่หมาะสม ( 6 เซนตเิมตร) เพือ่การอนรุกัษพ์นัธุ์ 
 หอยชักตีน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และประธานคณะที่ 
 ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2557

 ร่วมลงนามความร่วมมือกับองค์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Biodiversity-Based Economy Development Office - 
 BEDO) ในโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES (Payment for Ecosystem Services) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่  
 เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 

 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ กรมประมง และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 (SEAFDEC) ปล่อยพันธุ์หอยชักตีนที่ได้จากการเพาะฟัก ลงในแหล่งน้ำาธรรมชาติและปลูกหญ้าทะเล บริเวณเกาะศรีบอยา  
 อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อเดือนตุลาคม 2557

 รว่มกบัศนูยพ์ฒันาการประมงแหง่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(SEAFDEC) และชมุชนในพืน้ทีด่ำาเนนิการวางทุน่กำาหนดเขตอนรุกัษ์
 พันธุ์หอยชักตีนที่ เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.กระบี่ และเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 

 ร่วมมือกับภาคีภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “เก็บขยะใต้ทะเลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกาะห้อง อ. อ่าวลึก จ.กระบี่ เมื่อเดือนธันวาคม 2557 
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มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”

กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านมูลนิธิเพื่อ “คนไทย”
องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยเป้าหมาย “ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข” จึงจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ

จากคนทุกภาคส่วน ชวนกันเป็นส่วนหนึ่งของ “ระบบนิเวศน์” ทางสังคมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่  
อันเป็นที่มาของความมุ่งมั่นสร้าง “กลไกการมีส่วนร่วม” มากหมายหลายประเภท เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน 
หลากหลาย รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างให้สามารถเลือกใช้กลไกที่เหมาะกับพฤติกรรมและความสนใจ กระทั่งเกิดความ
ตืน่ตระหนกัในบทบาทตวัเอง พรอ้มลงมอืทำาแกป้ญัหาสงัคม เปน็พลเมอืงทีม่สีว่นรว่มเพือ่สว่นรวม (Active Citizen) กลไกดงักลา่วอาจ
เป็นงานวิจัย, งานสัมมนา, งานเวทีความคิด, งานนิทรรศการ ฯลฯ ประกอบด้วย

 “คนไทยมอนิเตอร์” : กลไกรับฟังเสียงคนไทยระดับประเทศ 100,000 คน ต่อสถานะความเป็นไปของสังคมไทย เพื่อนำาผล
 ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะให้เกิดการนำาไปใช้ขยายผลสู่การแก้ปัญหาสังคม

 “คนไทยขอมอืหนอ่ย” : กลไกหลอมรวมเครอืขา่ยงานอาสาสมคัรระดบัประเทศทัง้ภาคพลเมอืง ภาคประชาสงัคมและภาคธรุกจิ 
 ให้สามารถเชื่อมต่อ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง แบ่งปันและพัฒนาโอกาสต่อกัน  

 “ออกเสยีง ออกแบบประเทศไทย” คอื กลไกรบัฟงัเสยีงคนไทยระดบัประเทศ 100,000 เสยีง ถงึประเทศไทยในฝนัทีพ่วกเขา
 อยากเห็นและสิ่งที่พร้อมจะลงมือทำา เพื่อเผยแพร่ส่งต่อให้กลไกรัฐและสาธารณชนนำาไปขยายผลพัฒนาสังคม

 “ปลกุพลงั เปลีย่นไทย” : กลไกสรา้งการมสีว่นรว่มระดบัประเทศทีม่เีปา้หมายเพือ่ปลกุพลงัคนไทยใหล้กุขึน้มาลงมอืทำาให้
 ประเทศไทยน่าอยู่ด้วยตัวเอง ประกอบด้วย 1) งานสร้างเป้าหมายร่วมของคนในชาติ 2) งานร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ  
 3) งานพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำา 4) งานสื่อสารโครงการเพื่อสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

 “ร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ” : กลไกการระดม “ทรัพยากร” ระดับประเทศที่ไม่ใช่แค่ “เงินทุน” แต่เป็นความรู้ ความ
 เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือช่วยกันพัฒนาโครงการเพื่อสังคมอย่างเป็นระบบ  
 มีกระบวนการติดตาม บ่มเพาะ และวัดผลได้

 “กองทนุคนไทยใจด”ี : กลไกลงทนุทีน่กัลงทนุสามารถทำาด ีเริม่ตัง้แตก่ารสนบัสนนุบรษิทัทีม่กีารกำากบักจิการทีด่ตีามเกณฑ ์
 ESGC และเงินลงทุน 0.8 เปอร์เซนต์จะได้รับการแบ่งปันไปสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม  

 “Social Lab” : กลไกการคน้หาทางออกของปญัหาสงัคมทีล่งลกึถงึระดบัโครงสรา้งดว้ยการลงมอืปฏบิตั ิเริม่ตน้จากกระบวนการ
 คน้หาเปา้หมายและเสน้ทางรว่ม ระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในประเดน็ปญัหานัน้ๆ กอ่นนำาไปสูก่ารทำาจรงิ ตดิตาม สงัเคราะห ์ 
 ประเมินผลและถอดบทเรียนอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเกิดตัวอย่างความสำาเร็จหรือการเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือหรือกลไกดังกล่าวเกิดจากการคิดร่วม ทำางานร่วม และพัฒนาร่วม ระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทยและภาคีเครือข่าย 
ภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), หอการค้าไทย,มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, องค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บลจ.บัวหลวง, สถาบันเช้นจ์ฟิวชันฯ, สมาคมวิจัยการตลาดแห่ง
ประเทศไทย, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป, มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคต
ประเทศไทย และอีกมากมาย ภายใต้ความเชื่อเดียวกันว่า “คนไทยเท่านั้นที่ทำาให้เมืองไทยน่าอยู่”   

ข้อมูลเพิ่มเติม www.khonthaifoundation.org, www.facebook.com/khonthaifoundation



รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 255756

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชดำาริ
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

บริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ตามวิสัยทัศน์บริษัทด้าน “สังคมยั่งยืน” โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
ในพืน้ทีโ่ดยรอบโรงงานรว่มกบัชมุชน ชว่ยเหลอื ผลกัดนัใหช้มุชนไดพ้ฒันาตวัเอง เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชนและสะทอ้นการ
เสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำางานร่วมกันระหว่างบริษัทกับชุมชนผ่านเวที
สานเสวนา เพือ่นำาไปสูก่ารจดัทำาแผนงานโครงการรว่มกบัชมุชน ซึง่ชมุชนหมูบ่า้นโคกขีเ้หลก็เปน็ชมุชนนำารอ่งทีบ่รษิทัเขา้ไปรว่มพฒันา

แผนที่โรงงานไปชุมชน 13 กิโลเมตร

ข้อมูลชุมชน หมู่บ้านโคกขี้เหล็ก

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
จำานวนประชากร : 1153 คน (298 ครัวเรือน) ชาย 556 คน หญิง 597 คน
อาชีพหลัก : การเกษตร รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน : 10,000 บาท/เดือน
ผู้นำาชุมชน : นายสำาราญ ทรัพย์เรือง ผู้ใหญ่บ้าน
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โครงสร้างและคณะกรรมการชุมชนบ้านโคกขี้เหล็ก

 1. นายสำาราญ ทรัพย์เรือง ผู้ใหญ่บ้าน 11. นายอานนท์ กรมระรวย กรรมการหมู่บ้าน
 2. นายคนอง อุ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 12. นายวิเชียร พวงพืช กรรมการหมู่บ้าน
 3. นางหนูกี คงทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 13. นายไพฑูรณ์ สุดโส กรรมการหมู่บ้าน
 4. นายจำานงค์ เพ็งสำาเริง สมาชิก อบต. 14. นายไพรวัลย์ กูดแดง กรรมการหมู่บ้าน
 5. นายประชุมศิลป์ เคนเครือ สมาชิก อบต. 15. นายสมบูรณ์ กองไช กรรมการหมู่บ้าน
 6. นายบุญมา ดอนจวง ประธานฯ การศึกษา 16. นายเยื้อน นิรไพร กรรมการหมู่บ้าน
 7. นายชำานาญ ทองเล็ก ประธาน อปพร. 17. นายสุจินต์ อินทร์บริสุทธิ์ กรรมการหมู่บ้าน
 8. นายปราโมทย์ สองพล ประธานประชาคม 18. นางเกศมณี เพ็งสมดี กรรมการหมู่บ้าน
 9. นายจำานอง ตันสาร ประธาน อสม. 19. นางเพ็ญศรี จันทร์สมดี กรรมการหมู่บ้าน
 10. นายหยิน ยั่งยืน กรรมการหมู่บ้าน 20. นายประจวบ เอียผา กรรมการหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 18.30 น. คณะทำางาน CSR บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน) บริษัทฮิตาชิฯ และพัฒนากร
ชุมชน ร่วมสานเสวนาชุมชน ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านโคกขี้เหล็ก
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ว่างงาน

4

1

3

3

1

โรคภัยไข้เจ็บ

5

3

2

5

3

ต้นทุนอาชีพเกษตรสูง

5

2

2

2

1

ยาเสพติด

3

4

3

1

1

ภัยแล้ง

5

2

2

1

2

การสานเสวนากับชุมชน

กลุ่มคนที่คนในหมู่บ้านนึกถึง 5 ลำาดับแรก

ลำาดับ

1

2

3

4

5

ชื่อกลุ่ม

ชาวนา/ชาวเกษตร

เด็ก

วัยทำางาน

ผู้สูงอายุ

พระสงฆ์

ปัญหาความรุนแรงที่เกิดใน 1 ปี 5 ลำาดับแรก

ลำาดับ

1

2

3

4

5

ชื่อปัญหา

ภัยแล้ง

ยาเสพติด

ต้นทุนอาชีพเกษตรสูง

โรคภัยไข้เจ็บ

ว่างงาน

สรุปคะแนนปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 1 ปีที่ผ่านมา ในแต่ละกลุ่มคน

ผลการสานเสวนา ชุมชนสนใจให้บริษัทเข้ามามีส่วนร่วมสนันสนุนให้ความรู้ชุมชน “ตามแนวทางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”

ชาวนา/ชาวเกษตร

เด็ก

วัยทำางาน

ผู้สูงอายุ

พระสงฆ์

กลุ่มคน
ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน 1 ปีที่ผ่านมา
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การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งชมุชนกบับรษิทั เชน่ การเขา้มาศกึษาระบบทำาน้ำาดืม่ภายในบรษิทั การเขา้รว่มประชมุประจำาเดอืน
กับชุมชน เพื่อกำาหนดแผนงานและงบประมาณดำาเนินการกว่า 5 แสนบาท ปี 2557 แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้

1. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
 1.1 ลดรายจ่าย  
   - ปลูกผักหลังบ้าน กินกลางบ้าน ขายหน้าบ้าน
   - กลุ่มทำาน้ำายาล้างจานใช้ในชุมชน
   - ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์, EM สำาหรับแปลงผักในชุมชน
   - น้ำาดื่มชุมชน เพื่อลดรายจ่าย (จากราคาถังละ 12 บาท เหลือถังละ 6 บาท)
 1.2 เพิ่มรายได้
   - ขายผักหน้าบ้านเหลือจากการรับประทานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
   - เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงปลา 
 1.3 การบันทึก การบริการรายรับ รายจ่าย
   - บัญชีครัวเรือน รับ – จ่าย ออมวันละบาท 
 1.4 การออม
   - กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มเงินล้านสัจจะ ออมวันละบาท 
 1.5 กลุ่มอาชีพ
   - กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มดอกดาวเรือง กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มปลูกผักเศรษฐกิจ
   - กลุ่มสตรีแม่บ้านสานเสื่อกก 

พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนตัวอย่าง บ้านโคกขี้เหล็ก “อยู่เย็น เป็นสุข”

ตามแนวพระราชดำาริ พัฒนา 7 ด้าน
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2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2.1 คณะกรรมการหมู่บ้าน
   - ตรวจพื้นที่ชุมชนต่อเนื่อง โครงการหน้าบ้านน่ามอง
   - จัดให้มีการบริหารจัดการขยะในชุมชน ธนาคารขยะ
 2.2 อนุรักษ์พลังงาน
   - จัดทำาปั้มน้ำาเคลื่อนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
3. ด้านสุขภาพอนามัย
 3.1 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
   - กีฬาชุมชน / อบต.
   - อสม. ป้องกันโรคในชุมชน เช่น ไข้เลือดออก
   - รับประทานผักปลอดสารพิษ ปลูกเองในชุมชน
4. ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
 สบืสานดา้นศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม เชน่ งานบญุตามเทศกาล ประเพณรีดน้ำาดำาหวัผูส้งูอาย ุประเพณกีอ่พระทราย ประเพณ ี

 สู่ขวัญข้าว ประเพณีทอดกฐิน
5. ด้านพัฒนาคน
 5.1 เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำาน้ำามันรักษากระดูก งานหัตถกรรมชุมชน สมุนไพรพื้นบ้าน ศูนย์การเรียนรู้กลาง 

   หมู่บ้าน วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด วิธีการปลูกดอกดาวเรือง วิธีการทำาเชื้อเห็ดเองในชุมชน 
 5.2 ศูนย์การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล
   - แหลง่เรยีนรูช้มุชนและนอกชมุชน เชน่ ระบบพลงังาน แสงอาทติย ์โรงผลติน้ำาดืม่ การปลกูขา้วแบบโยน และแกลง้ขา้ว  

    เป็นต้น
 5.3 การบริหารการมีส่วนร่วม
   - มีคณะกรรมการเพื่อบริหาร จัดการครบทุกด้าน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง มีการบันทึก
6. ด้านการบริการจัดการชุมชน
 6.1 การปรับปรุงแผนงานชุมชน ประจำาปี จัดทำาสื่อ รูปเล่ม
 6.2 สวัสดิการหมู่บ้านอาทิ ประปา ไฟฟ้า บ่อน้ำาสาธารณะ โรงเรียน การจัดการน้ำาดื่ม
7. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 7.1 รักษาความปลอดภัย เช่น อปพร หมู่บ้าน จัดเวรยามประจำาจุด
   - ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำาหมู่ 2
 7.2 การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
   - ป้ายรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด จุดตรวจป้องปราบยาเสพติด อบรมเยาวชนเรื่องปัญหาในชุมชน
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การดำาเนินการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ปี 2557

1. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมชุมชนพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการสร้างกลุ่มออม บริษัทร่วมกับ
 ชมุชนในการสรา้งโรงผลติน้ำาดืม่ในชมุชน เพือ่ลดรายจา่ยครวัเรอืน 380 ครวัเรอืน งบประมาณ 300,000 บาท รบัผดิชอบฝา่ยละครึง่  
 เพื่อเพิ่มรายได้ ขายน้ำาดื่มถังชุมชน ถังละ ราคา 6 บาท รายได้นำามาบริหารโรงผลิตน้ำาดื่มในชุมชน ลดรายจ่ายของชุมชน 
 ได้ปีละ 800,000 บาทต่อปี ไม่ต้องซื้อน้ำาดื่มที่มีราคาแพง มีคณะกรรมการบริหารในชุมชน

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - การคัดแยกขยะ และนำาขยะมาขาย ธนาคารขยะ อบรมให้ความรู้ชุมชน

การเชิญเครือข่ายทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
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 - ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ เครื่องสูบเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลด 
  ค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำามันสูบน้ำารดน้ำาแปลงผัก กว่า 50,000 บาทต่อปี

3. ด้านสุขภาพอนามัย มีการตรวจสุขภาพประจำาปี การกำาจัดแหล่งยุงลาย อบรมให้ความรู้โดย อสม. 
4. ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
 บริษัท พนักงาน ผู้บริหาร ร่วมกับบริษัทต่างๆ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมทอดกฐินสร้าง 

 อุโบสถหลังใหม่ วัดโคกขี้เหล็ก ได้เงินจำานวนกว่า 700,000 บาท ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ

5. ด้านพัฒนาคน
 สง่เสรมิการเรยีนรูว้ธิปีลกูขา้ว “แบบแกลง้ขา้วและการทำานาโยน” เพือ่ลดการใชแ้รงงานการทำานาแบบเดมิ ลดปรมิาณเมลด็ 

 พันธ์ุในการปลูก การนำาปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยปลาและEM มาใช้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไร่ละ 3,500 บาท ร่วมกับชุมชนทำา 
 แปลงนาสาธิต

6. ดา้นการบรหิารจดัการชมุชน ชมุชนมคีณะกรรมการทีม่คีวามเขม้แขง็ ไดม้กีำาหนดหนา้ทีใ่นการดแูลลกูบา้นมกีารประชมุหมูบ่า้น
 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

7. ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ จดัใหม้อีาสาสมคัรจดัตารางเวรเพือ่ประจำาจดุตรวจรว่มกบัเจา้หนา้ทีฝ่า่ย
 ปกครอง
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ทั้งนี้บริษัทได้มีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนชุมชนรอบข้าง และภาครัฐมาตลอด เช่น

1. ร่วมออกร้านกับหน่วยงานราชการพื้นที่จัดกิจกรรมวันเด็กทุกปี 
2. สนบัสนนุถงัน้ำาใหโ้รงเรยีน ชมุชน ชว่งเรือ่งภยัแลง้ เชน่ ชมุชนรชัดาปา่จกิ ตำาบลหนองกี ่อำาเภอกบนิทรบ์รุ ีจงัหวดัปราจนีบรุี
3. สนับสนุนหลังคาอาคารเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านหินเทิน อำาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
4. ส่งเสริมการมีจิตอาสาของพนักงานทำาความสะอาด กวาดลานวัด ปฏิบัติธรรมเดือนละ 1 วัน ร่วมกับชุมชน
5. ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตทำาปุ๋ยอินทรีย์ EM น้ำายาล้างจาน อาชีพเสริมในชุมชน ให้ความรู้เรื่องน้ำาเสียกับชุมชน ทำาตะไคร้หอม 

 ไล่ยุง การปลูกผักปลอดสารพิษ รวมถึงการนำามาจำาหน่ายให้กับพนักงานกลุ่มพรีเมียร์ เดือนละ 1 ครั้ง
6. จัดทำาระบบระบายน้ำาฝนโรงเรียนบ้านคลองอุดม อำาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
7. ส่งเสริมโครงการสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าโดยจัดทำาแปลงนาสาธิตปลอดสารพิษ  

 ร่วมกับเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีและบริษัทอื่นทุกปี
8. สนับสนุนน้ำาดื่มของบริษัทตรา “ทับลาน” ช่วยเหลือชุมชนน้ำาท่วม รวมถึงกิจกรรมสาธารณะ
9. รว่มโครงการสหกจิศกึษา มหาวทิยาลยัสรุนาร ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
10. สร้างงานให้คนในชุมชนเป็นพนักงานของบริษัทกว่าร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมด จัดจ้างผู้รับเหมาท้องถิ่นผลิต 

 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์รวมถึงการจ้างเหมางานด้านสาธารณูปโภคอาทิ การขนส่งสินค้า รับ-ส่งพนักงาน รักษาความ 
 ปลอดภัยและอื่นๆ กว่า 20 ราย รวมถึงการจ้างคนพิการเข้าทำางานเป็นพนักงานบริษัท 7 ราย



65บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำากัด (มหาชน)

แผนการดำาเนินงาน หมู่บ้านโคกขี้เหล็ก ในปีถัดไป
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ความภาคภูมิใจของเรา ประจำาปี 2557
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 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 บริษัทได้รับรางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างส่วนร่วม (CSR-DIW) ต่อเนื่องกัน

 เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553 - 2557
 บริษัทได้ยื่นการขอรับรองมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการ

 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่  
 8 พฤษภาคม 2556

 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน
 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ASO Thailand ระดับทอง จากกรม

 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557
 บรษิทัไดร้บัการรบัรองระบบงานและรบัรางวลัสถานประกอบการดเีดน่ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

 ในการทำางานจากกระทรวงแรงงาน ประจำาปี 2557
 บริษัทได้รับธงแรงงานรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย 

 ภาคตะวันออก จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 บริษัทได้รับใบประกาศนียบัตร เข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ Happy workplace อย่างยั่งยืน” ในฐานะ

 องค์กรปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
 บริษัทร่วม โครงการ “การพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ Happy workplace  อย่างยั่งยืน” ได้รับรางวัล “นวัตกรรมชมเชย” 

 ประจำาปี 2557 นวัตกรรม “ปลูกผักหลังบ้าน กินกลางบ้าน ขายหน้าบ้าน” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
 บริษัทได้รับใบประกาศนียบัตร โครงการ “การพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ Happy workplace อย่างยั่งยืน” โดย คุณพรสันต์  

 ชูเทพ เป็นคนดี ทำาความดี มีน้ำาใจ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำาปี 2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
 บรษิทัไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเปน็หนว่ยงานฝกึอบรมเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการทำางานระดบัหวัหนา้งาน และระดบับรหิาร 

 เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการของตนเอง เลขทะเบียนที่ จป. 57-014  ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค 2557 ถึง 
 วันที่ 17 ก.ค 2560

 บริษัทได้รับโล่ เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือ
 แรงงาน ประจำาปี 2557

 บริษัทได้รับเกียรติบัตร จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2557
 บริษัทได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ในการจัดอันดับธุรกิจด้านพัฒนาความยั่งยืน มีการดำาเนินการโดดเด่นด้าน

 สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (ESG100) บริษัทเป็น 1 ใน 100 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งหมด 567 บริษัท 
 ในตลาดหลักทรัพย์
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สรุปผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำาปี 2557

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำาคัญกับการกำากับดูแลกิจการที่ดียึด
หลักคุณธรรม บริหารกิจการให้มีความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
และดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักการทำางาน ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

1. ธุรกิจก้าวหน้า ดีสำาหรับองค์กร ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจ สร้างความเชื่อถือ สร้างความ
มั่นคง และผลกำาไรควบคู่การสร้างนวัตกรรม ศึกษา วิจัย พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการผลิต 
จำาหน่ายและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยฝีมือพนักงานคุณภาพ และการจัดการห่วงโซ่อุปาทาน (Supply Chain & Logistics) ที่ยั่งยืน

2. พนักงานมั่นคง ดีสำาหรับพวกเรา ด้วยกระบวนการพัฒนาเพื่อให้พนักงานเป็น คนดี คนเก่ง และทำางานอย่างมีความสุข โดย
ยึดถือหลักคุณธรรม และจริยธรรมจรรยาบรรณร่วมกัน

3. สังคมยั่งยืน ดีสำาหรับสังคม ด้วยการยกระดับคุณภาพที่ดี ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาล

การดำาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมตามหลักการ 3 ด้าน ดังนี้

 ด้านเศรษฐกิจ
คณะกรรมการบริษัทได้นำาหลักการ “ความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” (Harmonious Alignment of Success) มาใช้เป็นแนวทาง

การดำาเนินธุรกิจ มุ่งเน้น การดำาเนินธุรกิจมีธรรมาภิบาล ปี 2557 นำาระบบการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น มาประยุกต์ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีภูมิคุ้มกันในการทำาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 ด้านสังคม
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการศึกษาผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ ด้านการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟด้านการสร้างสังคมไทยให้อยู่ดีมีสุข ผ่านมูลนิธิคนไทย และด้านการพัฒนาชุมชนสังคมผ่านหมู่บ้าน 
โคกขี้เหล็ก : อยู่เย็น เป็นสุข ด้วยกระบวนการ การมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวมของพนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสังคมให้ 
สงบสุขต่อไป

 ด้านสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบรษิทั สง่เสรมิใหม้กีารดำาเนนิการดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานและดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มตามวสิยัทศัน ์และพนัธกจิ 

ของบริษัท ผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อธุรกิจ พนักงาน สังคม ปี 2557 ได้ดำาเนิน
การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากเดิมเป็นหลอด LED และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นรุ่นเบอร์ 5 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้รวม 
100,834.22 กิโลวัตต์ติดตั้งระบบการกำาจัดฝุ่น กลิ่น การรับรองมาตรฐานการบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001 Green Factory ระดับ 4 
มีการติดตั้งระบบนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่ใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท มีการนำาผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและประยุกต์ใช้ไปขยายผลสู่
การทำาธุรกิจ
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ตารางสรุปผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำาปี2557

 ธุรกิจของเรา

 ส่งมอบคุณค่าให้ธุรกิจ หน่วย ปี 2556 ปี 2557

 รายได้จากการขายและบริการ ล้านบาท 1,509.78 1,714.14

 กำาไรขั้นต้น ล้านบาท 552.99 623.69

 กำาไรสุทธิ ล้านบาท 149.69 192.62

 สินทรัพย์รวม ล้านบาท 2,317.86 2,280.78

 หนี้สินรวม ล้านบาท 1,535.46 1,321.96

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 782.40 958.82

 พนักงานของเรา

 ส่งมอบคุณค่า ให้พนักงาน หน่วย ปี 2556 ปี 2557

 จำานวนพนักงานทั้งหมด คน 572 688

 จำานวนพนักงานคนพิการ คน 7 6

 จำานวนพนักงานคนในพื้นที่ : โรงงานกบินทร์บุรี % 70% 70%

 Turn Over % 0.79 1.09

 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ คน ชาย 233 ชาย 431

    หญิง 339 หญิง 257

 จำานวนพนักงานเข้าใหม่  คน 143  126

   เพศ (ชาย 86 / หญิง 57)  (ชาย 76 / หญิง 50)

 จำานวนพนักงานหญิงใช้สิทธิ์ลาคลอด  คน  4  6   

 ความพึงพอใจของพนักงาน % 77.00 82.44

 จำานวนชั่วโมงฝึกอบรม ชม./คน 24.53 21.00

   เพศ ชาย 246 คน  ชาย 315 คน

    หญิง 164 คน หญิง 210 คน

 อุบัติเหตุจากการทำางาน คน 13 12

 สังคมของเรา

 ส่งมอบคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วย ปี 2556 ปี 2557

 สายการผลิตโรงงานกบินทร์บุรี

 วัตถุดิบหลัก (เรซิน / ใยแก้ว) กิโลกรัม 3,054,155 4,396,283

 ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน ตัน 10,317 13,452

 แสงอาทิตย์ (ปี 57 เท่ากับปลูกต้นไม้ 91,641 ต้นหรือ 458 ไร่)

 พลังงานไฟฟ้า kWh. 1,472,171 1,694,824

 ของเสียจากการดำาเนินการผลิต

  - ขยะไฟเบอร์กลาส กิโลกรัม 536,000 917,575

  - ขยะปนเปื้อน กิโลกรัม 121,875 180,675

  - ขยะปูน GRC กิโลกรัม 344,000 288,000

  - ขยะมูลฝอย (อบต.) กิโลกรัม 18,000 18,000

 การนำา Waste มาใช้ในกระบวนการผลิตรีไซเคิล (Re - cycle)

  - ไฟเบอร์บด กิโลกรัม 60,985 94,756

  - Waste อื่น (บรรจุภัณฑ์) กิโลกรัม 188,568 252,126



รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 255770

 ปริมาณน้ำาเสียที่บริษัทดำาเนินการบำาบัดเป็นน้ำา ล้านล้าน ลบ.ม.  1,291,693,512 

 (ตั้งแต่ปี 2518 – 2557)      

 การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

  - จากการผลิต ตัน 130 130

  - ทางอ้อมผ่านการใช้ไฟฟ้า ตัน 20 28

  - การเผาไหม้เชื้อเพลิง (LPG) ตัน 58 60

  - การเผาไหม้เชื้อเพลิง (ดีเซล) ตัน 70 60

  - อื่นๆ (การเดินทางพนักงาน) ตัน 13 10

  รวม ตัน 290 278

  การประเมินผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม (EIA เขตนิคมฯ)    ปีปัจจุบัน

  - น้ำาเสีย (ไม่ได้รับผลกระทบ 80.5 %) %  19.5

  - กาก/ขยะโรงงาน (ไม่ได้รับผลกระทบ 97.4 %) %  2.6

  - ฝุ่นละอองรถ (ไม่ได้รับผลกระทบ 56.5 %) %  43.5

  - กลิ่นจากโรงงาน (ไม่ได้รับผลกระทบ 96.7 %) %  3.3

 พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ (LPG) กิโลกรัม/ตัน 211 230

 ปริมาณน้ำาที่ใช้สายการผลิต ลบ.ม. 27,252 28,586

 ปริมาณน้ำาเสีย (80% ของน้ำาใช้) ข้อมูลจากเขตนิคมฯ ลบ.ม. 21,801 22,868

  - คุณภาพน้ำาทิ้ง   

   - BOD มาตรฐาน ≤500 <10 <10

   - pH มาตรฐาน 5.0-9.0 5.5-7.0 5.5-7.0

  - นำากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต ลบ.ม. 10,950 13,680
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1. เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

หนังสิอรับรอง ไม่มีข้อร้องเรียน

3. สำานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรี

2. องค์การบริหารส่วนตำาบนหนองกี่



รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 255772
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ตัวชี้วัดตามกรอบแนวทางการจัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(GRI Content Index)



ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 255774
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ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 255776
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ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 255778
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ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 255780
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ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 255782
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ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 255784
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ร�ยง�นเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 255786
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The Company is firmly committed to principles of sustainable development by emphasizing on business operations, employees  
and society to associate stakeholder participation in sustainable mutual success. Our business operations are based on good  
corporate governance, morality, ethics, transparency, internal audit mechanism, risk management system and anti-corruption efforts. 
As a result of the performance, the Company has been certified as a member of the Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption by the Thai Institute of Directors (IOD) on 4 April 2014. In terms of employees, the Company encourages all 
employees to participate in the development in all dimensions, being good and smart people and work happily for their families and 
themselves via Happy 8 Workplace procedure. In relation to society and environment, the Company jointly promotes and creates 
social and environmental sustainability and raises awareness and public participation among stakeholders via several foundations 
such as Yuvabadhana Foundation, Khon Thai Foundation and Enlive Foundation as well as cooperating with the leader of “Khok 
Khi Lek Village” in Prachinburi Province in developing a Concept Village of Sustainable Development, “Happy Living” in accordance 
with HM the King’s self-sufficient economy concept.

The Board of Directors would like to thank all relevant people for their continued support to the Company’s operations under 
the philosophy of “Harmonious Alignment of Success”. 

Directors of 
Premier Products Public Company Limited

Message from the Board of Directors



MissionVision
วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก
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 To deliver quality products and services.

 To search for and develop innovative water conservation 

products, environmental products, modern building 

materials and clean energy into the market in order to 

enhance the quality of life, society and environment.

 To expand into the AEC markets and other potential 

countries.

 To foster mutual prosperity of staff, the organization 

and society.

 To promote collaboration between specialized teams 

to maximize efficiency.

 To operate in accordance with good governance and 

to act in a moral and ethical manner and upholds Thai 

tradition.

 To operate under the anti-corruption policy.

“To be a leader in the environmental products, 
construction materials and clean energy businesses 
through adherence to the good governance for the 
sustainability of the business, employees and society.”



91Premier Products Public Company Limited

Premier Core Values

To act in
a moral and
ethical manner
and uphold
Thai tradition

CORE VALUES

Business
Good for organization, customers,
shareholders and business partners

 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

Society
Good for society

People
Good for our people

The Premier Business   The Premier People   The Premier Society
Harmonious Alignment of Success

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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Company Profile

PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

Head Office :
No. 2 Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
Tel. 0-2301-2100-1  Fax. 0-2398-1301
Website: www.premier-products.co.th

Factory :
No. 454 Moo. 9  Kabinburi Industrial Estate, Kabinburi-Nakhon Ratchasima Road, 
Tambol Nong Ki, Amphor Kabinburi, Prachinburi 25110 
Tel. 037-204398-399  Fax. 037-204400 
Website: www.premier-products.co.th

Branch Office in Phuket :
No. 31/3, No. 1 ,Thepkasattri Road,Tambol Ko Kaeo,Amphor Mueang , Phuket 83200 
Tel. 076  238-461-2  Fax. 074 238-462    
Branch Office in Hat Yai :
No. 278/38, Niphat Songkro 5 Road,Tambol Hat Yai,Amphor Hat Yai, Songkhla 90110 
Tel. 074 - 367-112-4  Fax. 074 - 367-111
Northern Branch Office in Chiang Mai :
No. 49/3 ,Mueang Samut Road, Tambol Chang Moi Sub-district, Mueang, Chiang Mai 50300  
Tel. 053-251-377-9  Fax. 053- 251-379
Northeastern Branch Office in Khon Kaen :
No. 222/159-160, Pracha Samoson Road,Tambol Nai Mueang,Amphor Mueang, Khon Kaen 40000  
Tel. 043-241-689  Fax. 043-241-690
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Premier Home Appliance Company Limited (PHA)
Head Office : No. 1, Premier Corporate Park, Soi Premier 2, 
  Srinakarin Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
  Tel. 0-23100-100  Fax. 0-2301-1722

Infinite Green Company Limited (IGC)
Head Office : No. 1, Moo 4, Tambol Tha Maprang, Amphor Kaeng Khoi, Saraburi 18110
Branch 1 : No. 2, Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nong Bon, 
  Prawet, Bangkok 10250
Solar Power Plant 1 : No. 133/1, Moo 4, Tambol Tha Maprang, Amphor Kaeng Khoi, Saraburi 18110
Solar Power Plant 2 : No. 114, Tambol Cham Phak Phaew, Amphor Kaeng Khoi, Saraburi 18110
Solar Power Plant 3 : No. 63, Moo 3, Tambol Huai Haeng, Amphor Kaeng Khoi, Saraburi 18110

PP Wind Energy Company Limited (PPW)
Head Office : No. 2 Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nong Bon, 
  Prawet, Bangkok 10250
  Tel. 0-2301-1586  Fax. 0-2398-1301
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ความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

The Company has three subsidiaries as follows : 

1. Premier Home Appliance Company Limited (“PHA”)
PHA operate as a distributor of electrical appliance with energy-saving features under the brand “MIRAGE”, which is its 

own brand. PHA’s distribution is made through over various customers that are electrical appliance store nationwide and in 
countries in the ASEAN Economic Community (AEC). The Company hold 9,997 share of PHA, which is equivalent to 99.97% of 
its registered capitals.

2. Infinite Green Company Limited (“IGC”)
IGC is a producer of electricity from solar power that is classified as a Very Small Power Producer (VSPP) with a power 

purchase agreement with the Provincial Electricity Authority (PEA) and is supported by the renewable energy support program of 
the Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy. IGC’s main income is derived from electricity sale and the additional 
tariff (adder) granted by the PEA. The Company’s holding in IGC is equivalent to 75.60% of its registered capitals.

3. PP Wind Energy Company Limited (“PPW”)
PPW was established with the objective of studying the feasibility of conducting the wind power plant business, which 

is a business that is in line with the business of the clean energy group and will help to increase the potential for business  
expansion of the Company. PPW is now in the process of studying the feasibility of the business. The Company’s holding in 
PPW is equivalent to 80.00% of its registered capitals.

Listing Date : 22 August 2012

Registered Capital : 300,000,000 Baht

Type of Business : 
Type of Business: Premier Product Public Company Limited was established on 2 December 1975. The Company then 

was listed on the Stock Exchange of Thailand on 14 Febuary 2013 with a registered capital of 300 million bath. It engage in the  
business of manufacturing and distributing environmental products, starting with manufacturing and distributing septic tanks under 
the brand “SATS”. It is considered the first and only local manufacturer and distributor of the product for general customers under 
technology of Matsushita Electric Works Ltd., Japan. From then the Company continually gained success in terms of marketing 
and its products became widely known until the septic tank is commonly called “SATS” tank up until now. Later on, the Company 
has expanded the scope of business to cover environmental product ranges involving wastewater treatment system and water 
storage system as well as building materials and industrial support products. Now the Company is considered one of leaders 
in environmental product ranges involving wastewater treatment system and water reserve system and also one of leaders in 
manufacturing and distributing building materials and industrial support products. 

Distribution channels are open for project owners, contractors and general customers via sales representatives, branches, 
print media, website and authorized building material dealers such as Home Mart, Boonthavorn, Siam Global House and other 
building material store in Bangkok and upcountry which the Company has had a long-term relationship. In addition, the Company 
exports its products to global markets such as Myanmar, Lao PDR, Philippines and Indo nesia and appoints authorized offshore 
dealers. Selected authorized dealers are considered from outlets selling building and water supply materials, staying in lucrative 
locations and having strong financial status. The Company’s head office is located at Premier Place Building No. 2 Soi Premier 2 
Srinakarin Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok. The manufacturing plant covering an area of 46 rai is located at Kabinburi Industrial 
Estate, Tambol Nong Ki, Amphor Kabinburi, Prachinburi Province.



95Premier Products Public Company Limited

ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Environmental Products

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติในการประหยัดพลังงาน
Energy-saving Electrical Appliances

ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ฆolar Power Business

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและอุตสาหกรรม
Building Materials and Industrial Support Products



Sustainability Development Report 201496

Board of Directors

Chief Executive Officer

Managing Director

Assistant Managing Director 
Sales for Building 

Material Products Unit

Assistant Managing Director
Sales for Environmental 

Products Unit

Assistant Managing Director
Sales for Clean Energy  

Products Unit

Assistant Managing Director 
Accounting & Finance Unit

Assistant Managing Director 
Factory Unit

Assistant Managing Director
Human Resources and 

Systems Unit

Internal Auditor

Risk Management 
Committee

Audit CommitteeRemuneration Committee

Company Secretary

Managing 
Director PHA

Managing 
Director IGC

Managing 
Director PPW

Structure of Management

Shareholding structure of Premier Products Public Co., Ltd. and its subsidiaries as at December 31, 2014

99.97 %

Premier Products Public Co., Ltd.

Infinite Green Co., Ltd.
  (IGC)   

Premier Home Appliance Co., Ltd.
(PHA) 

PP Wind Energy Co., Ltd.
 (PPW)   

75.60 % 80.00 %

Shareholding Structure of the Group of Companies
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About this Report

The Sustainability Development Report of Premier Products Public Company Limited and its subsidiaries is based on operating  
performance between 1 January to 31 December 2014. This report is the first publishment. It is under the business philosophy 
of “Mutural Success of Business, People and Society”, which is the Company’s mission and a significant guideline resulting in  
sustainability and conveying the determination in creating a long-term value and mutual sustainability for all stakeholders. Preparation  
of the report is based on social responsibility standard (ISO 26000) and consists of significant content and indicators according 
to Global Reporting Initiative (GRI : G3.1). Download is available on the Company’s website : www.premier-products.co.th or for 
further information, please contact:

Pornsun Chutep (Assistant Managing Director)
Head Office : No. 2 Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road, 
Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
Tel. 0-2301-2100-1  Fax. 0-2398-1301
E-mail: Pornsun@pp.premier.co.th
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Principles and Work Chart for Sustainable Development 
“For Society” of Premier Group

Core values of Premier Group is harmonious alignment of success among business, people and society, which are considered  
the Company’s missions. In terms of business, in every process of business operations, Premier Group intends to provide business 
partners and customers with quality products and services, and promptness to create value for further development, as well 
as to develop and build trust and reliability, to implement management based on good corporate governance,and to create 
and transparency among all stakeholders. In terms of employees, Premier Group cultivates and creates understanding on the 
organization’s core value; enhances disciplines, responsibilities and effectiveness as the basis of business operation disciplines 
and good citizenship; and applies mechanisms of provident fund and co-operatives to create a long-term security and maximum 
benefits for employees. Another key part of Premier Group’s core values include cooperation in building and developing sustainable  
society as Premier Group believes that “mutual sustainability is a significant condition for the survival and prosperity of the  
business, employees, and society”.

“Harmonious Alignment of Success” is immersed in all activities performed by Premier Group, focusing on the participation 
from all parties, either laboring cooperation, financial cooperation, or thinking cooperation. The process itself is more important 
than than money raised for social activities. Particularly, Premier Group has managed in involve all volunteering executives and 
employees to join social activities as if they are regularly working for the Company by enabling them to contribute such social 
benefits while performing their routine activities every day.

In addition, Premier Group has been honored by a group of persons with knowledge, ability and potential to become board of  
directors of the company and foundations which is considered our valuable resources. Premier Group has also brought all kind of 
resources both internally and externally, including money, tools and equipment into the organizations for fully operational effectiveness.  

Business People

Society

“เพื่อความสำาเร็จ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน”

Harmonious Alignment
of Success

ดีสำ�หรับองค์กร ลูกค้�  
ผู้ถือหุ้น และคู่ค้�

Good for Organization, 
Customers, Shareholders 
and Business Partners

ดีสำ�หรับพวกเร�
Good for Our People

ดีสำ�หรับสังคม
Good for Society

The 3 Components are  

“Mission” 
not Supplement
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Based on the principle of Harmonious Alignment of Success, Premier Group anticipates a vast social impact, and desires  
to promote participation to expand resources including funds, people participation and network, to create stakeholders’  
awareness on Active Citizenship and Active Corporate Citizenship, and to support social development works, either issue base 
or area base, either directly or mutually, with other cooperating agencies. In this way, Premier Group has applied increase and 
expansion method called “Multipliers” to create a certain ecosystem of active people as a mechanism to gain more resources. 
The result is that it provides people in society with better understanding and inspiration for further development and encourages 
mutual sharing in the society.

Premier Group has continually carried out social sustainability activities through several organizations for social sustainability 
such as:-

1. Yuvabadhana Foundation for educational and youth development
2. Foundation for “Khon Thai” for good and happy living, as well as participation among Thais
3. Enlive Foundation for developing sustainable care, maintenance, and conservation of environment and nature  



Sustainability Development Report 2014100

In addition, there were also several projects that Premier Group has supported through several foundations and organizations 
in creating partnerships under “Multiplier” principle, such as:-

 “Pan Kan Shop” of Yuvabadhana Foundation which creates a significant mechanism enabling all people to participate and 
 share. In 2014, this project allowed all organizations and general people to participate in creating sharing society through  
 4 Pan Kan Shops and its 2 franchise branches. As a result, it was able to create sharing society and to raise money as  
 scholarships for underprivileged children from total income

 “Food4Good” Project which focuses on the creation of food entrepreneurs’ network to participate in developing the Thai 
 society by supporting Thai children to have good nutrition.

 “Rainbow Room” Project which creates and supports special children and their family by creaing mutually learning society 
 for valuable informational sharing regarding special children care.

 Taejai.com Website was able to raise funds from donations for several social activities and projects.
Apart from applying the aforementioned mechanism of “Active People” to create “Multipliers”, Premier Group also expands 

“Multipliers” through “collaboration with networks” to enable our relevant networks to create driving mechanisms for multiplying 
participation. The examples of networks and projects that Premier Group and the foundation have collaborated with are as follows:-่ 

 Anti-Corruption Organization (Thailand)
 “Growing Good” project which aims to educate children how to be a good person which is the country’s core value
 Khon Thai Foundation which participates in and encourages the establishment of “Khon Thai Jai Dee Mutual Fund” 

 in cooperation with BBL Asset Management Company Limited to raise fund from investors for investing in organizations  
 with social responsibility in 4 areas, including environment, society, good governance, and anti-corruption, which are criterial  
 to select shares to be invested.

 Good Governance Commission of Thai Health Promotion Foundation
 Reform Now Network
 “Inspiring Thailand” project for generating mechanisms, enhancing participation and creating visions at all level of regions 

 in Thailand
 www.khonthaivoice.com is the mechanism of hearing opinions of 100,000 Thai people nationwide about Thailand in their 

 dreams: what they want to see and what they are ready to do, in order to disseminate to the government instrumentality  
 and the public as guidelines to steer the social development.  

 “To launch projects to orientate change of the Country” The mechanism of pooling national “resources” which are not 
 only “funds”, but focused on knowledge, expertise, experience and networks for the purpose of enhancing systematic  
 collaboration to launch projects for social interests including the process of implementation, following up and assessment.                  

 “Social Lab” The mechanism of elaborately seeking solutions to social problems even from the structure of those 
 problems starting from finding targets and joint guidelines among the parties involved in such problems to lead to continual  
 implementation, following up, analysis, evaluation and conclusion of concepts until achievement or the positive change  
 achieved.

Following the business operations of Premier Group for social sustainability, the mission begins from raising awareness 
among employees and provides them with better understanding on the organization’s core value of “Business, People and Society 
Create Harmonious Alignment of Success”, to the creation of mechanisms for ecosystem of active people, in order to generate 
processes where collaboration is continually contributed on a daily basis in the companies’ routine works. The Company has also 
applied management system for human resources, volunteers, and funds as supportive tools for driving and wider expansion in 
creating mechanisms for the general public to be more accessible, allowing repetitions to formulate creation. The comprehensive 
result is to create larger social missions, collaboration, action, and certainly, good and sustainable changes, based on the belief 
that “In New World of Business, Sustainability-Based Profit is Utmost”.
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Value Chain of Product and Service Delivery

Premier Products Public Company Limited or well known as P.P. has a farsighted vision and considerable experience, 
knowledge and expertise almost 4 decades. It began with a concept concerning sustainable value of environment then created 
and presented products that answer people living for good quality of life to the whole society along with sustainable environment. 

To achieve sustainable success, Premier Products Public Company Limited has carried out research, development and product  
design as well as continued business expansion focusing on manufacturing and distributing quality products and services and 
development and product innovations involving environment and clean energy. It has also expanded customer base locally and 
internationally for solid and sustainable growth furthermore, it corporate culture emphasizing on a learning-based organization along 
with community and environmental care in order to strengthen customer confidence in its products. The Company has developed 
and improved management system and manufacturing process which have been recognized for ISO 9001 : 2008 standard for 
the quality management system by RWTUV. In addition, it has been certified for manufacturing standard and also received many 
prestigious awards and certificates from public and private agencies that guarantee its world-class quality and operational system 
concerning quality of life and environment. 

It could be said that the Company is a leader in environmental products involving complete waste water treatment system 
and water reserve system as well as building materials and industrial products further developed to energy-saving home appliances 
with more than 300 authorized dealers locally and internationally. It also goes forward to security and sustainability with solar power 
plant. The Company’s business operations  and correspond to social attentiveness about environment protection and conservation 
for sustainability. Presently, the Company has been recognized as a leading group of companies with sustained success in terms 
of business, people and society as Harmonious Alignment of Success. It will continually emphasize on the significant approach 
to develop the Company along with improving quality of life among Thai people and conserving natural resources and energy.

 Creative Human – Centric Solution for Sustainable Living and Environment

Almost 40 years of the establishment, the Company has integrated considerable experiences, knowledge, expertise,  
innovations and technologies to and create products that completely serve Thai people living based on quality and protect  
environment for sustainable society in terms of waste water, air pollution (chemical dust and vapor), noise pollution, according to 
the Thai Industrial Standard, so it can ensure that all products and services are emphasized on safety and have no health impact. 
The information is available in catalogue and/or purchase and sale agreements as well as the Company’s website under code of 
conduct and business ethics.
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 Innovation for Sustainable Change (Innovation)
Era of the establishment (1975 - 1982), the Company applied international knowledge and technologies to develop its  

products to suit the usage conditions in Thailand such as SATS septic tank, which is the first tank used in waste water treatment  
system manufactured and imported in Thailand under the manufacturing and distribution rights of Matsushita Electric Works  
Co., Ltd. in Japan. 

1983 – 1996 The Company emphasized on manufacturing and development of products for suitable applications in Thailand 
and also expanded building material product range with concerns over environmental impact. 

1997 – 2010 The Company had a concept of product development, according to international standards and government’s 
regulations such as metal sheet for roofs and walls whose technologies have been transferred from Sanko Metal Industry Co., Ltd.  
in Japan.

2011 – Present The Company expanded investments for sustainability amid attentiveness of clean energy business by jointly 
investing in Infinite Green Co., Ltd. and Premier Home Appliance Co., Ltd. in solar power plant and energy-saving home appliances.

 Responsible for quality of life and environment (Responsibility)
The Company’s concept emphasizing on creating sustainability of quality of consumers’ life but not overlooking responsibility  

for community, society and environment plays a significant role in turning all harmful effects against society and environment into 
those that can live happily with society and environment. The Company also focuses on processes having impact on quality of 
life and environment as follows:

Responsible personnel To recruit quality personnel, the Company emphasizes on those who have responsibility because 
their responsibility is the Company’s responsibility, too.

Responsible for product quality Concerns over product quality and standard. Damaged products do not only affect the 
Company’s image, but also have wide impact on community, society and environment which may be inestimable, so the Company 
is attentive to every step of products according to international standards and regulations.

Responsibility for service Concerns over customers by rendering services and monitoring product quality throughout a 
period of warranty because problems do not only affect customers, but also society and environment. 

Social sustainability is a major mission of the Company because success of business, people and society should carry on 
under the concept of Harmonious Alignment of Success. 

Sustainable responsibility The Company thinks and creates products that help human beings sustainably living together 
with environment, for instance, gas obtained from waste water treatment system can be used as heat energy in industrial sector.
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 Think and create with expertise (Expertise)
The Company emphasizes on recruitment process to ensure that every operational step and function work consistently and 

have knowledge sharing in order to create expertise in operational steps ranging from product design, raw material quality inspection,  
manufacturing, pre-delivery product quality inspection and after sale service. These expertise’s obtain from an accumulation of 
knowledge, skills and experiences and have been persistently transformed into body of knowledge from generation to generation 
to establish customer trust in our products. The assessment of customer satisfaction following the quality management system 
was 89 percent.
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What Land & Houses considers when it comes to  
construction works for every project is environmental 
policy which should comply with the government’s  
requirements and pose no pollution to nearby people. So, 
we focus mainly on quality rather than pricing for materials 
or products. For water reserve tanks or septic tanks, we  
usually choose P.P. products that have been long 
manufactured and recognized for quality and durability.  
They also have warranty and desirable aftersale service. 
Also, we have long been business partners, so we trust 
in P.P. product standard.

PTT has a policy focusing on social and community responsibilities, 
especially being Green Company. As for service stations discharging  
wastewater from toilets, restaurants and oil transfer business, it 
requires wastewater treatment to avoid pollution to community 
and environment. So we choose P.P. products for our wastewater 
treatment system. Over 15-20 years of using P.P. products, PTT is 
confident in quality of products and services as well as personnel. 
Now we are using and willing to continue.

Sirichai Chaicharoensap
Engineer for Engineering & Design Division, 
Engineering Department Service Station, PTT PCL

Samrit Chaichana
Engineer, Expressway Authority of Thailand

Sutharn Srisuk
Assistant Manager of Construction Department, 
Land & Houses

Dr. Chaiyaporn Phuprasert
Environmental Engineering Department, 
Chulalongkorn University

Expressway Authority of Thailand has various kinds of  
construction works and each work requires ready-made building 
materials such as fiberglass noise barrier walls for expressways, 
septic tanks and water reserve tanks for buildings and metal 
sheet roofs. Following the completed works, P.P. is one of 
the products that we choose because it has been widely 
recgonized, reliable for high quality and certified by the Thai 
Industrial Standards Institute.

I’ve known P.P. for more than 20 years. As an  
environmental engineer using wastewater treatment  
system, the Company is among the earliest private 
firms in Thailand running wastewater treatment 
business. It can be said that Thailand’s wastewater  
treatment system growth is contributed by the 
Company. It has also provided funds, equipment, 
tools and experts to create body of knowledge  
in environmental engineering field. It is one of private 
organizations consistently and extensively contributing 
to social responsibility.
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TIS
TIS 18001 : 2011 from Thai Industrial Standards Institute, Ministry of Industry was given to our products. 
The company is overall certified with the standard of occupational health and safety management system  
BS OHSAS 18001 : 2007.

ISO 9001 : 2008
A certification of quality management system ISO  9001 : 2008 for all ranges of products, starting from 
the process of design, manufacturing, installation, service to delivery.

Thai Labor Standard
Social responsible standard of Thai businesses under provisions of laws regarding labor protection,  
labor relations, safety and occupational health, working environment, and human rights, set out by the  
Department of Labor Protection and Welfare, Ministry of Labor.

CSR-DIW
Department of Industrial Works started CSR-DIW in 2010 to encourage participation of businesses in 
responsibility for society and environment. This standard was developed in accordance with ISO 26000. 
It is a tool supporting business to operate with social responsibility, along with green industry.

Consumer trust in our products is one of major goals that the Company is always concerned in manufacturing, distribution 
and service processes under the recognized standards locally and internationally. as follows:

 International Standards everyone trusts (Trust)
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Premier Products Public Company Limited, one of Premier Group of Companies, does not only operate for its ad-
vancement, but it is also concerned over social responsibility and gives support to social activities in several forms according to 
the objectives of each agency. For instance, it provides underprivileged youths with educational opportunity via “Yuvabadhana 
Foundation”; social sharing via “Pan Kan Shop”; nature and environmental protection via “Enlive Foundation”; and healthy 
and happy living in Thai society via “Khon Thai Foundation” and community development via “Ban Khok Khi Lek Happy 
Living”.

 Care for quality of life and environment (Care)
The Company’s business operations always emphasize on satisfying performance along with sustainability of quality of life, 

society and environment based on nonprofit responsibility. The Company is concerned and cares for all stakeholders including 
consumers, business partners, employees, nearby communities, society and environment as well as public and private agencies 
for creative growth and harmonious alignment of success. 
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It is obviously seen that the Company’s operations have gone along with responsibilities for society and environment in 
order to improve quality of life of Thai people for almost 4 decades and also created considerable experiences and learning.  
Now it is ready for consistent ongoing and consistent steps.

“Create Human – Centric Solution for Sustainable Living and Environment”
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Materiality Analysis

Premier Products Public Company Limited has commitment to creating harmonious alignment of success of business, people 
and society under the operations concerning right, transparency and fairness for all stakeholders following to corporate governance 
and social responsibility. The Company has established a working team for social responsibility in the chart below:

Management Representative

Managing Director

Fair Labor Practices Anti-CorruptionFair Business 
Operations

Community Participation  
& Development

Environmental 
Protection

Consumer 
Responsibility

Human Rights Innovation & Diffusion  
of Innovation

The management representative for human resources and operational system is the supervisor. Working teams are  
representatives of different divisions as shown in the above diagram. The team organizes a meeting to operate the processes 
required by Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works (CSR-DIW) and guidance on social responsibility  
(ISO 26000). It begins with assessment of compliance with laws and regulations in 7 aspects in accordance with Table 6.2 and 
the result of assessment on its consistence to relevant laws and provisions is shown on Page 158, including:

1. Corporate governance involving 84 legal issues
2. Human rights involving 19 legal issues
3. Labor practices involving 121 legal issues
4. Environment involving 87 legal issues
5. Fair operating practices involving 15 legal issues
6. Consumers involving 15 legal issues
7. Community participation and development involving 13 legal issues 

It also covers a review on compliance with guidelines based on 8 principles:- 
1. Fair operating practices
2. Anti-corruption
3. Human rights respect
4. Fair labor practices
5. Consumer responsibility
6. Community and social development
7. Environmental protection 
8. Innovation and diffusion of innovation
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Then it will prepare an improvement plan and performance recent according to the laws and requirements mentioned above. 
There are limitations to some details because the facility is located in the industrial estate so that an analysis on Environmental  
Impact Assessment (EIA) of the Kabinburi Industrial Estate is used, such as biological diversity, water sources and energy.  
The Company provides all employees with knowledge for more understanding. It also indicates stakeholders by preparing a record 
of stakeholders, evaluating their expectation (benefits) and challenges (impact), prioritizing stakeholders, preparing action plans to 
serve all stakeholders as well as communicating with them. Indication of stakeholders is carried out in three dimensions, followed 
by evaluating expectation (benefits) and challenges (impact).

Dimension 1. Respond to organizational stakeholders such as shareholders, employees and executives 
Dimension 2. Respond to economic stakeholders such as consumers and business partners 
Dimension 3. Respond to societal stakeholders such as public sector, competitors, community/society and press, private  

  sector. Analyzing expectation (benefits), challenges (impact) and operational measures for each group.

1

2

Returns on investment, transparent 
and accountable facts, business 
stability

Compensation, benefit, human 
rights, fairness, participation, career 
path, occupational safety, security

1. Building trust
2. Disclosure of transparent facts
3. Turnover and sustainability

1. Satisfying management of 
 compensation and benefit
2. Employee retention, occupational 
 health and safety, and working 
 environment
3. Skill and ability development and 
 job security

1. General shareholders meeting 
 once a year
2. Annual report and 56-1 report
3. Attend opportunity day twice  
 a year
4. Response to question via phone 
 and E-mail

1. Determine human resources 
 management policy and announce 
 to all employees
2. Carry out operations according to 
 actions plans of related committees  
 on a bilaterial basis which includes  
 employer and employees such 
 as Employee Club Commission, 
 Occupa tional Health and Safety, 
 Thai Labor Standard Commission 
 (TLS.:8001), Anti-Drug Commission 
 (Mor Yor Sor.), and Commission 
 on AIDS and Tuberculosis 
 Management. The working teams 
 will consist of all divisions for 
 comprehensive communication.
3. A survey on wage structure in  
 collaboration with external agencies  
 such as the Federation of Thai  
 Industries and Employer Associations 
 to develop the wage structure  
 and benefits in accordance with  

Shareholders

Employees 
Executives

No. Expectation (Benefits) Challenges (Impact)
Operational Measures

for Stakeholders
Stakeholders
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3 Punctual delivery of quality products 
and services; compliance with 
consumer protection laws and 
Product Liability Law

1. Customer relationship 
 management
2. Develop products to serve 
 customer needs
3. Product & Service Liability Law 
 (PL Law)
4. Customer privacy violation

 overall market and similar types  
 of industries. The initial wage rate  
 will be fair based on human  
 rights.
4. 3-year employee development 
 plan and 1-year successors 
 development plan
5. Action plans and activities - 
 Happy 8 workplace : PP, second 
 home of employees and voluntary 
 activities once a month
6. Town hall activity once a month
7. Dialogue with employees by the 
 working team on social 
 responsibility once a year
8. Systematic communication system 
 with employees and relevant
 persons, and easily approached 
 complaint system
9. Receive Best Practice Workplace 
 Award on Labor Relations and 
 Welfare; Best Practice Workplace 
 Award on Occupational Health 
 and Safety from the Ministry of 
 Labor

1. CRM system
2. Certified for ISO 9001 Quality 
 Management System from 2004 
 – Present
2. Customer satisfaction survey 
 twice a year. An average satisfaction 
 is at 89%
3. Determine guidelines on customer 
 practices in code of conduct and 
 business ethics released on website
4. Pre-delivery product inspection 
 system according to quality 
 management system
5. Product warranty, recall, complaints, 
 correction and improvement based 
 on customer complaints
6. Working team on Product Liability 
 Law (PL Law)
7. There was no complaint on 
 customer privacy violation in 2014
8. Explicit determination system on 
 median price shown in catalogues, 
 leaflets pursuant to the Labelling Law

Customers

No. Expectation (Benefits) Challenges (Impact)
Operational Measures

for Stakeholders
Stakeholders
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4

5

6

7

8

Punctual payment; transparent 
business operations; no exploitation; 
participation in product development 
for business stability

Legal compliance, cooperation, 
complaint management, complete 
tax and fee payment

Fair competition, no intellectual 
property infringement

Business operations based on  
corporate governance, no  
environmental destruction,  
assistance and support to  
community/society

Communication and participation in 
business information disclosure

1. Credit management
2. Fair agreements without  
 corruption
3. Business partner retention for  
 long-term relationship

1. Transparent practices on 
 competitors and no violation
2. Trade competition under good 
 competition rules.

1. Transparent practices on 
 competitors and no violation
2. Trade competition under good 
 competition rules.

1. Complaint management and 
 correction
2. Environmental protection without 
 pollution
3. Assistance to community

1. Corporate communication 
 management
2. Building relationship

1. CRM process and system
2. Business partner satisfaction  
 survey once a year
3. Regular visit
4. Determine guidelines on business  
 parter practices in code of conduct  
 and business ethics for transparent,  
 accurate and easily approached  
 practices.
5. Punctual payment according to  
 the mutual agreement.

1. Regularly attending meeting  
 with public sector such as being  
 sub-committee on best workplace  
 assessment and conciliation  
 agency for lawsuits
2. Operating according with public  
 sector standard and being certified  
 for operating standards such as  
 TLS8001, Mor Yor Sor., TISI  
 18001, CSR-DIW Green Industry  
 Level 3 and 4

1. Business risk assessment  
 according to TQA system
2. Inspection on petty patent and  
 patents prior to submission
3. Complete compliance to Premier  
 Group’s code of conducts

1. Participate in community dialogue 
 once a month
2. Prepare actions plans on mutual 
 social responsibility
3. Being certified for environmental 
 management system (ISO 14001)
4. Being certified for Corporte Social 
 Responsibility (CSR-DIW) by the 
 Department of Industrial Works 
 from 2010 - Present

1. Report of environmental  
 assessment results to public and 
 private agencies, employees and 
 relevant persons via public relation 
 boards and notice to government 
 agencies
2. Press activity once a year

Business partners 
(material suppliers, 
authorized outlets,
sub-contractors)

Public sector

Competitors

Community/Society

Press

No. Expectation (Benefits) Challenges (Impact)
Operational Measures

for Stakeholders
Stakeholders
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9 Participation in network-based 
activities

1. Participation in network-based
 activities

1. Regularly participating in activities 
 held by different networks; voluntary 
 activities including planting forest, 
 and building check dams in 
 Chalerm Phrakiat forests

Private sector

No. Expectation (Benefits) Challenges (Impact)
Operational Measures

for Stakeholders
Stakeholders

After an analysis for prioritization, it takes into consideration existing measures, action plans and stakeholder practices based 
on challenges (impact) shown in the chart below:

Prioritization of Stakeholders1

The chart prioritizes the orders of operations, additional measures for 1 group of stakeholders that is community, so the 
Company organized a dialogue with Baan Khok Khi Lek Community on 21 March 2014 at 18.30 hrs.

1 Stakeholder Mapping clearly indicates importance of each issue for stakeholders.

Expectation (Benefits)

Ch
al

le
ng

es
 (
Im

pa
ct

)

4High

7 Community / Society

2 Employees

3, 5, 6
Customers, public sector, competitors

4
Business partners

1, 8, 9
Shareholders, press, private sector

Low 1 2 3 4 High
Low

3

2

1
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1. Wastewater Treatment System and Water Reuse

2. Noise Barrier Panel

Create Human-Centric Solution for Sustainable Living and Environment
 Our Business 

Products for People and Environment: Good for All People, Environment and the World
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3. BIO Scrubber System

4. Cyclone Dust Collector

5. Clean Drinking Water
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6. Metal Roofings and Sidings

7. G.R.C. (Glassfiber Reinforced Cement)
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8. Clean Energy
 8.1 15 MW Solar Power Plant Infinite Green Co., Ltd. reduces 14,000 tons carbon credit each year in average.

 8.2 Solar Rooftop and “MIRAGE” energy-saving appliances. 
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9. Carbon Footprint

In 2012, the Company joined the Management System Application Project for Carbon Footprint of Products (CFP) with the 
Faculty of Engineering, Srinakarinwirot University under the supporting fund of Thailand Greenhouse Gas Management Organization 
(Public Organization) to study NEO CLEAN 1000L water tank made of Polyethylene. The greenhouse gas emission is at 65.76 kg 
carbon dioxide equivalent. Carbon footprint will be expanded to other products in accordance with the country’s green building 
development project.
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Responsibility for Product Quality

The Company’s concerns over quality and standard of products represent its responsibilities for society and environment.  
It determines to manufacture products that meet standard or higher standard.

The determination is a major drive enabling the Company having been certified for ISO 9001 quality management system since 
2004. It determines the policy of quality that “It is our mission to manufacture products and services for customer satisfaction”  
which has been transferred and practiced among all employees to ensure that all operational processes achieve the policy.  
Particularly, disclosure of true information on products and services to customers is in accordance with the Labelling Law for 
products and services, so customers can be confident that they are provided with safe and eco-friendly products.

It The Company continually carries an innovation and product development has also applied other management systems 
based on international standards such as Occupational Health, Safety and Work Environment Management System, TIS and 
OHSAS 18001, ISO 14001 Environmental Management System, ISO 50001 Energy Management System, ISO 26000 Social  
Responsibility Management System, Thai Labor Standard System (TLS8001) and ISO 31000 Risk Management System. It has also 
been awarded the certificate of the Thai Industrial Standards Institute (TISI) for Polymer-made water tank for Food Grade category 
TIS 1379 - 2008 and fiberglass water tank TIS 435 - 2005.

Performance in terms of quality of products, services and employees enabled the Company to continually receive awards 
such as Best Practice Workplace on Labor Relations and Welfare since 2006, Best Practice Workplace on Labor Skill Development 
2014, Best Practice Provincial Workplace on Safety, Occupational Health and Work Environment 2014 and so on.

The awards given to the Company could guarantee that its products and services have been properly treated according 
to the required standards by quality employees who always think and create the satisfying quality. As a result, customers can 
certainly place their confidence in our products.
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Responsibility for Services

After-sales service is a process that the Company always emphasizes to provide care and attention to all customers. There 
are after-sales service activity and monitoring system of product quality throughout the warranty period. If customers have problems 
using our products, the Company can immediately render after-sales service even the products are bought from our competitors 
because the problems do not only affect customers, but also community and environment.

After-sales service, which is carried out in an agreed period obviously stated in after-sales service agreements, is to monitor 
and inspect every part of products to ensure its effectiveness, so customers can be confident and rely on our after-sales service.
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Non-Profit Responsibility

The Company has participated in assistance missions for community, society and environmental protection. It emphasizes on 
activities involving water conservation, providing community with ecosystem knowledge, water source conservation and occupation  
as well as community development such as Khok Khi Lek Village in Tambol Nong Ki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Province 
based on self-sufficient economy concept for happiness of people in community.

In addition, the Company provides knowledge to university students in environment-related programs in bachelor and master 
degrees such as the Faculty of Environmental Engineering, Chulalongkorn University, the Faculty of Environmental Engineering, Khon 
Kaen University, the Faculty of Environmental Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, and government 
agencies requiring environmental information such as the Ministry of Public Health and Siriraj Hospital to enhance experiences 
and emphasize on importance of water quality protection for environmental benefits. Quality and eco-friendly products with quality 
manufacturing process is the beginning of sustainable environmental protection.
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Sustainable Responsibility

The next step of the Company is to think and create products that enable human 
beings to live happily with environment. For instance, as it is useless for the treated 
wastewater being discharged to the public ditch, the Company creates a method in which 
the treated wastewater will be reused to save the limited water resource, especially in 
remote areas, or to serve customer needs for conservation or cost saving.

Since the startup of wastewater treatment business in 1975, there have been 
1,168,157,907 cubic meters of wastewater being treated by the Company’s products so 
far. Based on an average water consumption of 200 liters/person/day, there are 558,405,790 
people using the treated wastewater.

As for the group of building material products, the Company has developed noise barrier system in Noise Barrier Panel 
which can absorb, reflect or refract noise to avoid noise pollution in community, especially when vehicles requiring higher torque 
on altitude or slopes. It has also developed metal sheet roofs that can replace conventional roof products because some roof 
products consist of asbestos which probably causes diseases by inhalation dust or particles.

Regarding clean energy, the company has invested in a 15 megawatt solar power plant. It reduces the emit of carbon 
dioxide to atmosphere 14,000 tons carbon credit yearly in average, easing the global warming.
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The Company has expanded into ASEAN Economic Community to present desirable environmental products more  
comprehensively. It has introduced quality products from the manufacturing process conducted by quality employees to overseas 
customers because it believes that sustainable environment requires collaboration of all people in different countries to think and 
concern over sustainable environmental protection.

From the beginning until now, the Company has never stopped thinking and creating quality products to enable all human 
beings in the world to have their lives embraced with perfect and pure environment forever.
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Anti-Corruption Mission

The Company emphasizes on ethical business operations and has a strong belief that good corporate governance and  
management in the scope of corporate governance with transparency and accountability will help maintain benefits of all stakeholders.  
Therefore, the Company participates in “Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption” to express its intention and 
determination in fighting corruption of all forms, either directly or indirectly, and also determines “Anti-bribery and corruption” 
policy which is announced to the Company’s Board of Directors, executives and all employees to abide and comply in all activities 
and operational procedures of the Company and its subsidiaries. It also has appropriate and consistent internal control system to 
prevent improper practices.

Determination of the Management
The Company is determined to apply anti-corruption standard to every operational procedure covering management system, 

status review according to personal assessment requirements on anti-corruption measures, requirements of the Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption and relevant laws. All references are used in determining policy and guidelines. Then 
it appoints management representatives to be responsible for supervision and working teams to monitor, inspect, evaluate and 
review practices, and also provides training programs for all employees of the Company and its subsidiaries as well as third party 
and relevant external agencies for acknowledgement and realization in the importance of anti-corruption measure.

Anti-corruption policy
1. Anti-bribery and anti-corruption measure is part of business operations and responsibilities of the Company’s Board of 

Directors, executives, managers and all employees who can share their opinions on appropriate practices to achieve anti- bribery 
and corruption missions.

2. Encourage and support contractors or sub-contractors to express their opinions on practices and also take part in  
anti-bribery and corruption missions.

3. The Company will improve the anti-bribery and corruption measure in accordance with all relevant laws and regulations 
and moral principles by encouraging risk assessment in activities involving or probably involving bribery and corruption and preparing  
handbook/guidelines for relevant parties.

4. The Company will not do or support all forms of bribery. All activities under its supervision and control, charity donation, 
donation to political parties, business gift and supports to all activities are based on transparency and there is no intention to 
persuade officers of public or private agencies to have improper practices.

5. The Company will have appropriate and consistent internal control system to prevent improper practices of employees, 
especially in sale, marketing and purchasing divisions.

6. The Company will provide knowledge on anti-bribery and corruption to the Board of Directors, executives and all employees 
to promote integrity and responsibility in their duties and also convey the Company’s determination.

7. The Company will provide a financial report mechanism based on transparency and precision.
8. The Company will encourage different means of communication that enable employees and relevant persons to  

report suspicious transactions and the reporters will be well protected. It will also appoint reliable people to monitor all reported  
suspicious transactions.

Anti-bribery and anti-corruption policy is published and prepared in printed document and delivered to all employees, and 
contractors or sub-contractors for compliance. The Company will monitor and review the results to ensure that they are in  
accordance with the determined policy and objectives and further improve the anti-bribery and anti-corruption measures such as:

 Appoint management representatives to take responsibility in anti-corruption missions and working teams from relevant 
 agencies
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 Prepare handbook and operational procedures to prevent improper practice of employees; determine action measures 
 for those who ignore the good practices and also protection measures for those who report news or suspicious  
 transactions or refuse corruption

 Provide indication and risk assessment on corruption for all internal and external activities of the Company and also 
 determine guidelines and controlling measure

 Raise awareness and cultivate the concept of good citizen for society and the country through training programs on 
 morality and business ethics to employees 100%

 Always participate in anti-corruption activities with the Anti-Corruption Organization of Thailand
 Regularly prepare leaflets to promote anti-corruption missions
 Provide operational inspection on each division once a year

Following the continued efforts, the Company has been certified as a member of the Private Sector  
Collection Action Coalition Against Corruption on 4 April 2014.
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The Second Home of Employees

 A dialogue with employees in January 2014 through the Employee Club Commission led to human resource management 
policy and a plan on Second Home of Employees Project aiming at providing happiness for all employees through working hours 
as if living in their home.

Living Together Happily
The Company emphasizes on fair labor practices which have to be performed along with the business operations. This will 

help create competitiveness for the Company and enhance labor development in creative ways for solid growth according to the 
value of “Business Progress, Employee Security and Sustainable Society”. The Company determines the Thai Labor Standards  
policy : TLS8001, human resource management policy and corporate value along with complying with laws. It also selects  
representatives of employees and employer to supervise employees and ensure compliance with fair labor practices, and call on 
business partners to be certified for TLS8001 requirements and human right requirements. Now the Company has been certified 
in Completion Level, Initiative Phase. 

As for the policy of social responsibility concerning labors is implemented by working teams elected by employees. They 
consist of representatives of employer and employees and have responsibilities in holding discussion, dialogue, internal and external 
monitoring and reporting the practices and progress to the Department of Labor Protection and Welfare at least once a year to 
ensure that the Company has complied with the fair labor practices. Details are as follows:

1. Management system for social responsibility concerning labors is part of business operations and responsibilities of  
 managers, employees and contractors or sub-contractors in participating and expressing their opinions to ensure that  
 labor practices are in line with the policy

2. The Company will develop labor management system according to Thai Labor Standards and relevant labor laws.
3. The Company will not do or support forced labor practices of all forms and will not ask for deposit or identity document  

 from employees, unless required by the laws.
4. The Company will pay wage and compensation in Thai Baht at the office or via government or private banks under the  

 consent of employees at the rate of not less than that required by the laws. It will not deduct employees’ wage in any  
 case whatsoever, unless required by the laws.

5. The company shall determine normal working hours up to the limit set out by laws, as well as shall control the employees’  
 overtime to be consistent with Thai labor standards and laws

6. The Company shall not act or promote discrimination based on race, ethnicity, religion, language, age, gender, marital  
 status, disability, membership of a labor union, political preference, including other personal beliefs. The Company shall not  
 impede or interfere activities reflecting racial, customary, religious and gender. It shall not support forced labor practice of  
 all forms, child labor and female labor. Any contacted person to the company, including workers, e.g., security officers,  
 contractors will be protected by laws.

7. The Company shall not deduct or decrease employees’ remuneration as a disciplinary penalty. The Company shall not  
 execute a physical or mental punishment, threat or compulsion against employees. The Company shall also enforce  
 preventive measures against child and employee sexual harassment.

8. The Company shall respect employee rights on their associating in order to unite and establish an organization, including  
 rights to be a member of employees’ organizations. The Company shall not impede or interfere in employees’ decision  
 to exercise aforementioned rights.

9. The Company shall not employ or support employment of child labor aged under 15.
10. The Company shall arrange pregnant employees to work in a safe environment, not harming their pregnancy. The Company  

 shall not dismiss, demote or decrease their rights and benefits due to their pregnancy.

 Our People 
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11. The Company shall establish safety, occupational-health, and work-environmental measures. It shall also provide a safe  
 work environment, under which all employees, security officers and any contacted person to the company shall be aware  
 of danger in the workplace via training procedures and various communication channels. The Company shall also provide  
 personal protection equipment according to work type and legal standards.

12. The Company shall adequately and properly provide clean bathrooms and toilets, hygienic drinking water, appropriate first  
 aid, sanitary canteen and cooking place.

13. The Company shall promote two-way communication, employee participation in the operation through small group  
 activities which would lead to developed quality of work life and quality of work.

14. The Company shall arrange an annual health check and health check based on risk factors every year. The Company  
 shall promote the establishment of welfare committee comprising employee representatives from all departments to carry  
 out various activities in order to respond to demands of employees, for example, employee sport competition, food  
 offering to monks every three months, blood donation, activities in local communities of employees, “taking a lunchbox  
 to a temple for meditation practice” activity, growing a community forest, construction of a small dam, detergent club  
 Effective Micro-organisms(EM), “vegetable growing in gardens, eating in houses, selling in front of houses”, fresh-food  
 market in the Company, Lent candle offering, etc. All activities are in accordance with welfare committee’s plan.
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Good Smart Happy Personnel are Our Employees

The Company sets personnel development policy in order to develop its personnel to possess 3 characteristics, including
1. Being a good, disciplined and responsible person.
2. Being a competent, knowledgeable, skillful and capable in their profession.
3. Happily working, being rational, having self-esteem, valuing others, and change accepting.

In order to achieve such objectives, the Company adopts system, devices and many activities to help on employee  
development and training. The Company starts from making a 3 years master training plan with annual review, Competency  
System, Key Performance Indicator System, Knowledge Management System, “Top Visit” – the quarterly performance following-up  
by executives, Happy 8 Workplace System, work-related knowledge training, and work-related additional knowledge training by 
supervisors, productivity increase training, community service activities under employee association committee, etc.

The Company has made employee development plans and launched training for employees of all positions, called “Master 
Training Plan Year 2014-2016.” The training is categorized into 3 sections. 

Work-related knowledge section: It aims to help employees on their works, for example knowledge regarding working 
under the quality management systems such as ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 31000, ISO 26000, and Thai Industrial 
Standards Institute’s BS OHSAS 18001, labor laws, and other relevant anti-corruption measures, etc. 

Knowledge on supervision skills section: It aims to help supervisors manage their subordinates to gain work 
performance and relationship from their subordinates, for example, supervision skills, coaching skills, HR for Line Manager, work 
ethics, ethics for supervisors, management skills, change management, conflict management, etc. 

Work and occupation-related additional knowledge section: It aims to help employees improve their works and 
create in-depth knowledge to further advance the primary knowledge, for example, productivity increase, QCC, 5 S. Suggestion 
System, knowledge management, and knowledge according to occupational lines, for example, tax accounting, marketing in digital 
age, online marketing, wasted water and fiber glass, etc.

Under the succession plan, development plan for talented employees is made in order to create a Career Development 
& Succession Plan, developing a more comprehensive group curriculum. Its content is aimed to develop a new generation of 
executives with the concept of operational procedure development for business relevance. The curriculum contains 8 subject 
groups, for example, leadership for more management efficiency, strategy management, human resource management, marketing   
management, operation management, financial for non finance, supply chain management and project methods, etc. 

In 2014, there were 178 employee training curriculums in total. The expenses for personnel development reached 2,154 
Baht/person. The training hours reached 21 hours/person. The trained personnel attributed to 81.66 % of all employees. which 
are 315 males and 210 females.
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Happy work place

Employees have good physical and mental health. The Company holds a sport event every 3 months. One sport type foe 
each quarter, for example, football, volleyball, Takraw, Petanque, Badminton, cycling, aerobic, and annual sport competition.



129Premier Products Public Company Limited

Employees in the Company are kind, do not take advantages against one others, and care for one another. They participate 
in activities, for example, rice and dry foods offering to monks at a temple every quarter, blood donation 3 times a year, to monks 
in robes offering employees’ communities, and lent candle presenting to temples in employees’ communities 3 temples a year, 
and meditation practice in temples once a month.
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To relax employees, the Company holds activities, for example, cycling, checkers, entertaining Karaoke, waist-decreasing 
aerobics, Badminton, indoor soccer.
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The Company encourages personnel to be good, competent and work happily. It supports kwowledge exchange. It encourages  
employees to gain knowledge for work improvement through activities, for example, productivity increase week, (5 S., KSS, QCC, 
energy, environment), So-Leh (which is from Thai Northeastern local language, meaning consultation or brainstorming session) to 
think and create 5 Premier values, and employee development training in accordance with personnel development plan.
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Employees of the Company adhere to virtues, morality and consciousness to lead their lives. They are conscious, when they 
face a problem as a result from activities, for example, monks’ lecture on how to live a life, “taking a lunchbox to a temple for 
meditation practice” activity, meditation for consciousness, robes offering activity at Baan Khok Khi Lek Temple.
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Employees of the Company learn to save money, be economical and properly spend money. The Company holds activities 
with employees, for example, saving training, “vegetable growing in gardens, eating in houses, selling in front of houses” activity, 
“food sharing, stuff sharing project” and additional income through morning market in front of the Company. The Company also 
encourages the membership of a cooperation and provident fund.



Sustainability Development Report 2014134

Employees of the Company have good relationship like a family. They conduct activities, for example, forest growing,  
construction of a small dam of HM The King Honor Celebration Project with executives in Amphur Na Di, Prachinburi Province, 
annual sport event for relationship among employees, big cleaning day twice a year, new year event, and team building.
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The Company support social activities to contribute to happily living together. The Company holds activities, for example, 
“open house” where educational institutions or other companies can visit the Company’s factory, “Happy Living” activity to 
develop Khok Khi Lek village, Tambol Nhong Ki, Amphur Kabinburi, Prachinburi Province to be a village of sufficiency economy.
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Yuvabadhana Foundation

Educational activities under Yuvabadhana Foundation 
Premier group recognizes the importance of sustainable solutions for educational issues, focusing on provision of support 

for underprivileged children who have poor family and are risky to be left out of the educational system before their Grade 12 or 
Mattayom 6 or equivalent. Yuvabhadhana is our mechanism helping in managing scholarships, as well as continuously following 
up, monitoring, and advising these underprivileged children to graduate with Grade 12 or Mattayom 6 or equivalent.

We believe that continuous support for scholarship is a way to sustainably solve problems because children will receive 
knowledge and intellect as their life capital, enabling them to create good and secured future for themselves and for their family, 
as well as to grow up as quality human resources who would create good future for the country indeed.

In the previous year, the Company granted scholarship to 1,941 underprivileged students under its support, consisting of 
over 700 students newly recruited in 2014 academic year and another 160 students newly received during the year, covering the 
total amount of scholarship over 14,000,000 Baht.

Each underprivileged student will receive 7,000 Baht of academic scholarship on the annual basis for 6 consecutive years for 
their education from Grade 7 or Mattayom 1 to Grade 12 or Mattayom 6. As for vocational scholarship, each student will receive 
14,000 Baht of scholarship for 3 consecutive years for education from year 1 to year 3 of vocational certificate.

Apart from the creation of educational opportunity for underprivileged students, Premier Group also plays an important role 
in promotion youth development focusing on the cultivation of good value and characteristics for youth, as well as promoting 
them on self-recognition and public mind. In 2014, Premier Group organized the following activities.

 Printing and publishing stories from Yuvabhadana Literature Award
 – This project aims to cultivate good value for children in rural area by using 4 stories winning Yuvabhadana Literature  

  Award which were written and drawn by primary school children, with objectives to promote responsibilities, friend 
  ship, helpfulness, and public mind. The company donates 18,000 story books as instructional materials and supplementary  
  reading to 2,500 schools throughout the country, including primary education extension schools, OBEC networking  
  schools under Living Library Project, BPP School, Rajprachanukroh School, and schools under the patronage of the  
  Princess Mother.

 Our Society 
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Apart from direct recognizing the importance of education and children development, Premier Group also recognizes  
the important role of “teachers” as a key driver in educating and cultivating children. The company thus would like to promote 
and support teacher development to provide them with good techniques and tools for building morality for all youths and children, 
by supporting for the organization of trainings for primary and secondary school teachers during 14-15 October and 30-31 October 
2014, covering 143 teachers from 23 provincial schools in Yuvabhadana Foundation’s network, which were conducted by Center of 
Philanthropy and Civil Society of the National Institute of Development Administration (NIDA) who developed “To Pai Mai Khong” 
programme to enhance teachers’ competency in cultivating the 5 value of goodness, including integrity, public mind, fairness, 
responsibility, and sufficiency, through instructional tools and materials suitable for each age range and class of students, in order 
to teach students how to know what is wrong, right, good, or bad.

 Organising the 21st Yuvabhadana Arts Contest titled “Participation for Society” 
 – This is to promote creativity and awareness, as well as encourage children to think and make a contrubution to the  

  society. There were 920 paintings submitted by students throughout the country, from 185 schools in 56 provinces.  
  There were 238 paintings winning the award and selected for displying at the exhibition held during 27 January –  
  8 February 2015 at the Bangkok Art and Culture Center.
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Pan Kan Shop

Pan Kan: the Society of Sharing
Pan Kan Shop is a model for social enterprise raising fund for operating sustainable and quality public projects in the form 

of a shop selling good condition but no longer using products provided by kind sharers. Revenue gained from the sales will be 
used for creating benefits and enabling better changes to the society in various aspects. This is also a mechanism for expanding 
people participation in creating sharers and volunteers network in order to move the Thai Society forward into a real sharing society. 
Currently, there are branches and franchise offices of Pan Kan Shop raising funds in various areas as follows:-

 Pan Kan Shop by Yuvabhadana has raised funds to create educational opportunity for poor children under the support 
 of Yuvabhadana Foundation. In 2014, there have been 2 new branches expanded from the 2 existing branches (Paradise Park,  
 Sri Nakarin and The Nine, Rama IX Branch), including The Pasio Mall Ladkrabang and Central Plaza Ladprao Branch. In the previ 
 ous year, 2,163 scholarships could be provided from 746,278 pieces of sharing products. There were 5,681 donators and  
 91,138 purchasers attending in this project to expand the society of sharing.

 Pan Kan Shop Franchise is another mechanism in expanding participation opportunity of fundraising. The first franchise is 
 “Korat Pan Kan Shop by Korat Community Foundation” where revenue after expenses is allocated for scholarships  
 provided to poor children and youth in Korat community. In 2014, the second franchise was launched, “Ray Pan Kan  
 Shop by Phra Maha Tai Foundation for People with Disabilities” where revenue after expenses is allocated for skill  
 development scholarship to create careers for people with disabilities. 

The creation of participation through Pan Kan activities 
 Pan Kan Road: Volunteer to share, year 2: The shop held activities to sell products, foods, and artworks etc. The shop 

 had volunteers who jointly built a sharing society by helping us raise fund for scholarship students under Yuvabadhana  
 Foundation, during 18-19 October 2014. 

 The 4th and the 5th Sharing Big (Things): To sell donated matters, for example, furniture, home appliances, 
 exercise equipment, etc. at Crystal Design Center Exhibition Hall during 6-8 June 2014 and at Premier Place Building during  
 12-13 December 2014.

 The 3rd Arts of Sharing: To sell artworks from children winning Yuvabhadana Arts Contest and sharing artworks 
 from famous people and the general public at the first floor of the Royal Park Ground, Paradise Park Department Store,  
 during 25-28 September 2014.
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Food 4 Good Project

This can create restaurant entrepreneurs network and involve them to participate in developing the Thai society, by assisting  
Thai children to have nutrient foods and to grow up by age. There were 18 leading restaurant entrepreneurs with over 500 
restaurants available participating in this project in 2014. Over 30,000 quality dishes of quality food have been delivered to assist 
children in the foundations for children with disabilities, Sahathai Foundation, and Baan Nokkamin Foundation.
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Enlife Foundation

Enlife Foundation held activities for environment
Enlife Foundation has its key mission in promoting, supporting, and cultivating awareness of the conservation and restora-

tion of natural resources and environment, with an aim to create sustainable ecosystem for natural tourism sites and to create 
academic ecosystem knowledge which will lead to effective management, under the cooperation with the government and the 
local administration, as well as the creation of linkages and partnerships. In 2014, there were several activities held as follows:-  

 Cooperated with the Royal Thai Navy and the Department of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources 
 and Environment to take off the Kled Kaew Royal Ship to plant artificial reefs in the area of Phi Phi Le Island in Krabi  
 under the project to create the underwater learning park in Krabi on 19 March 2014.

 Cooperated with Krabi Sports Club and the Krabi Office of the Sports Authority of Thailand in organizing School Sea Kayak 
 Competition in Krabi during 8-9 March 2014 to promote skills, competency, as well as to enhance standard of water  
 sports typed Kayak for athletics and youths in Krabi to meet with both national and international competition, and to  
 achieve the excellence of this sport development.

 Cooperated with Krabi Province, the Rowing and Canoeing Association of Thailand, and the Royal Thai Navy in organizing 
 the National krabi – Enlife Sea Kayak Competition 2014 to win the Royal trophy of HRH Maha Chakri Sirindhorn, and  
 ASIA Sea Kayak Cup 2014 on 3 May 2014 at Lan Pu Dam in Krabi.

 Cooperated with Krabi Provincial Administration Authority in organizing the 4th “Undersea Garbage Collecting Activity for 
 HM The King Honor Celebration Project” during 18-29 June 2014 at Koh Khai, Koh Po Da, Koh Tab, and Koh Mo in Krabi,  
 on the occasion of the 87th Birthday Anniversary of His Majesty the King on 5 December 2014.

 Organized the 2nd Seminar on Bred Wing Shells Management, in cooperation with Krabi Fisheries Research and 
 Development Center, Department of Fisheries, to follow up on the progress and to deliver materials for promoting methods  
 for catching and consuming appropriate size of Bred Wing Shells (6 centimeters) to preserve its specie, under support  
 from the Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) and the Chairman of Krabi Development Policy  
 Advisory Board in August 2014.

 Mutually signed an agreement with Biodiversity-based Economy Development Office (BEDO) under the project Thanks to 
 Ecosystem on the basis of Payment for Ecosystem Services (PES) in Krabi areas for sustainable tourism in August 2014.

 Cooperated with Krabi Fisheries Research and Development Center Department of Fisheries, and Southeast Asian Fisheries 
 Development Center (SEAFDEC) to release Bred Wing Shells from aquaculture areas into natural water sources, and to  
 plant sea grasses at Sri Borya Island, Amphur Nuea Khlong, Krabi in October 2014.

 Cooperated with Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) and local communities in mark Bred Wing 
 Shells presearvation area at Sri Borya Island in Amphur Nuea Khlong in Krabi, Sa-rai Island in Amphur Mueang in Krabi,  
 and Li-Bong Island in Amphur Kantang in Trang.

 Collaborated with relevant public and private sectors in organizing “Undersea Garbage Collecting Activity for HM The King 
 Honor Celebration Project” at Hong Island, Amphur Ao Luek, Krabi, in December 2014. 
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Khon Thai Foundation

“For Khonthai Foundation (meaning of the foundation is the foundation for Thai people)”
The organization with public interests founded in 2011 with the aim of “building the peaceful and happy society”, which 

requires cooperation from all sectors linked together as integral parts of the ecological system of the society with care and support 
of each social member to each other and to the entire society.  It is to jointly drive significant change leading to the firm intention 
to seek the “participation mechanism” of several kinds in order to cope with complicate and differential social problems as well 
as to suit the variety of target groups’ behaviors and interests making them aware of their own roles and ready to join in solving 
social problems and finally become active citizens. Such mechanism may be sourced from researches, seminars, symposiums, 
exhibitions, etc., which comprises the following:-

 Khon Thai Monitor: The mechanism of hearing opinions of 100,000 Thai people nationwide about the situation of the 
 Thai society so as to conclude and disseminate to the public and find out proper solutions to social problems.

 Our Hands for Better Thailand: The mechanism of connecting national volunteer networks either individuals, communities 
 or businesses, so that they can join together to strengthen, share and create chances among each other.

 www.khonthaivoice.com is the mechanism of hearing opinions of 100,000 Thai people nationwide about Thailand in 
 their dreams: what they want to see and what they are ready to do, in order to disseminate to the government  
 instrumentality and the public as guidelines to steer the social development.  

 Inspiring Thailand: The mechanism of building participation of people nationwide with the objectives to encourage 
 Thai people to implement their dreams of Thailand as the happy place to live, which consists of 1) To create the joint  
 target of all citizens; 2) To launch projects to orientate change of the Country; 3) To develop and set up leader networks;  
 4) To publicize the projects that encourage people’s  participation in activities aiming at common benefits of all people.

 Projects for Inspiring Thailand: The mechanism of pooling national “resources” which are not only “funds”, 
 but focused on knowledge, expertise, experience and networks for the purpose of enhancing systematic collaboration to  
 launch projects for social interests including the process of implementation, following up and assessment.

 BKIND: The mechanism that investors can invest to do good, i.e., firstly to support any company with corporate 
 governance under ESGC criteria and then  0.8% invested money shall be shared to support projects for the social benefit  
 purpose.                  

 “Social Lab”: The mechanism of elaborately seeking solutions to social problems even from the structure of those 
 problems starting from finding targets and joint guidelines among the parties involved in such problems to lead to continual  
 implementation, following up, analysis, evaluation and conclusion of concepts until achievement or the positive change  
 achieved.

The said instrumentalities or mechanisms arise from joint ideas, group working and joint developing among For Khonthai 
Foundation and networks in all sectors, namely Thai Health Promotion Foundation, Thai Chamber of Commerce, Local Development 
Institute, Anti-corruption Organization of Thailand, the Stock Exchange of Thailand, BBL Asset Management Co., Ltd., ChangeFusion,  
Thailand Marketing Research Society, University of the Thai Chamber of Commerce, Thammasat University, Reform Now Network, 
Scenario Thailand Foundation, and etc., under the same belief “Only Thai people can make Thailand the happy home”.

For further information, visit www.khonthaifoundation.org, www.facebook.com/khonthaifoundation.           
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“Happy Living” learning center of sufficiency economy  
project according to His Majesty’s Initiative

The project contributes to community and society development under the Company’s vision of “sustainable society” by 
creating good relationship with communities surrounding the factories, together with supporting communities in order to promort 
their self-development. This is to strengthen communities, promote democratic values, and encourage work-experience exchanges 
between the Company and communities through dialogue forums. The project will lead to the preparation of community project 
planning. Khok Khi Lek Village was our pilot community in which the company cooperated for development.

Map from the factory to the community : 13 Kilometers

Community information of Khok Khi Lek Village

Location : Moo. 2, Tambol Nhong Ki, Amphor Kabin Buri, Prachinburi 25110
Population : 1,153 inhabitants (298 households), 556 male and 597 female
Main occupation : Agriculture Average income per household : 10,000 Baht/month
Community leader : Mr. Samran Saprueang
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Structure and community committees of Khok Khi Lek Village

 1. Mr. Samran Saprueang Village Headman 11. Mr. Anon Kromraruai Village Committee
 2. Mr. Khanong Un-Kaew Assistant Village Headman 12. Mr. Wichian Phuangphue Village Committee
 3. Mrs. Hnuki Khongsap Assistant Village Headman 13. Mr. Phaithun Sudso Village Committee
 4. Mr. Chamnong Pengsamroeng Member of Sub-district 14. Mr. Praiwan Khuddaeng Village Committee
   Administration Organization
 5. Mr. Prachumsilp Khenkruea Member of Sub-district 15. Mr. Somboon Khongchai Village Committee
   Administration Organization 
 6. Mr. Bunma Donchuang President of Educational 16. Mr. Yuean Niraprai Village Committee
   Officials 
 7. Mr. Chamnan Thonglek President of Civil Defense 17. Mr. Suchin In-Borisut Village Committee
   Volunteers 
 8. Mr. Pramote Songphol Community President 18. Mrs. Kesmanee Pengsomdee Village Committee
 9. Mr. Chamnong Tansarn President of Village Health 19. Mrs. Pensri Chansomdee Village Committee
   Volunteers 
 10. Mr. Yhin Yangyuen Village Committee 20. Mr. Prachuab Ia-Pha Village Committee

On 21 March 2014 at 18.30 pm., CSR working committee of Premier Products, PCL. (Public), Hitachi,Ltd. and community developers  
held a community dialogue at central Sala of Khok Khi Lek Village
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Findings from the community dialogue : The Community was interested to allow the Company to jointly educate the 
community under “the way of sufficiency economy village”.
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Knowledge exchange between the Company and community included study of drinking water production system in  
the Company and monthly meeting with the community to set a plan and operation budget valued 500,000 Baht for year 2014.  
The plan is divided into 7 aspects, as follows;

1. Sufficiency economy
 1.1 Expense decreasing
   - Vegetable growing in gardens, eating in houses, selling in front of houses.
   - Detergent production for community use.
   - Organic fertilizer/EM for vegetable planting in community.
   - Drinking water in community (expense decrease, from 12 Baht/tank to be 6 Baht/tank).
 1.2 Income raising
   - Vegetable surplus selling. Agricultural product processing. Local chicken and fish raising.
 1.3 Accounting. Income and expense recording
   - Income-expense household accounting, Saving 1 Baht/day project.
 1.4 Saving
   - Saving group, saving groups for production, truthful million Baht group, Saving 1 Baht/day project.
 1.5 Occupation group
   - Mushroom growing group, Marigold group, cricket group, economic vegetable crop group, reed mat group. 

Development of “Happy Living” learning center in Khok Khi Lek Village 
as a community model according to His Majesty’s Initiative
Development in 7 aspects

3. Sanitariness
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resources and 
environment

1. Sufficiency 
economy
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management

5. Human 
development

4. Religion, 
culture and 
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2. Natural resources and environment
 2.1 Village committee
   - Continuous patrol in community, residential landscape improvement.
   - Garbage management in the community, garbage bank.
 2.2 Energy conservation
   - Water pumping machine with solar energy.
3. Sanitariness
 3.1 Health promotion activity
   - Community sport event/Sub-district Administration Organization sport event.
   - Village health volunteers prevent diseases in community for example malaria.
   - Promotion of organic vegetables cultivated in community.
4. Religion, culture and customs
 To inherit religion, customs and cultures, for example, festive alms giving, water-pouring on elderly ceremony, sand castle  

 building custom, Sukhwan Khao custom, robe presenting custom.
5. Human development
 5.1 Local wisdom promotion for example, bone treatment oil, community handicrafts, local herbs, central learning center  

   in the village, cricket breeding, marigold planting, and mushroom spawn growing in community. 
 5.2 Learning center, information source utilization
   - Learning sources in and outside community, for example, solar energy system, drinking water manufacturing  

    factory, parachute rice cultivation, and wet and dry rice cultivation technique, etc.
 5.3 Participation management
   - Setting up a committee to holistically administrate and manage village affairs, with monthly meeting and minutes
6. Community management
 6.1 Yearly community work plan improvement with media and printings.
 6.2 Village facilities, for example, water supply, electricity, public well, schools, drinking water management.
7. Life and property security
 7.1 Village guarding, for example, civil defense volunteer in village, guarding system
   - Village conciliation center 2
 7.2 Drugs problem prevention and solution
   - Anti-drugs campaign billboard, drug checking point, teenager training regarding community problems
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Participation in community development under the sufficient
economy way or “Happy Living”
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Performance of participation in community development under the sufficient economy 
way or “Happy Living”

1. Sufficiency economy The Company encouraged the community to lower their expenses, increase income and create saving 
 group. It supported 50% of 300,000 Baht budget to produce drinking water to sell to the community at low price of  
 6 Baht per tank, reducing expense of 380 families which is 800,000 Baht per year for the whole community. The income  
 of drinking water sale was just for its production management by community committee.

2. Natural resources and environment
 - Waste sorting and garbage selling, garbage bank, community education.

Inviting both private and governmental network to participate in community development.
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 - Energy conservation promotion through the use of alternative solar energy. A solar energy movable pumping machine  
  can decrease expense spent on oil for pumping machine working in vegetable farms more than 50,000 Baht per year.

3. Sanitariness Yearly health check, mosquito breeding sources elimination, education by village health volunteers
4. Religion, culture and customs
 The Company, employees, executives cooperated with other companies in Kabin Buri Industrial Zone, governmental  

 offices in the local area to raise donation for more than 700,000 Baht for the construction of a new ubosot of Khoke  
 Khi Lhek Temple. However, the construction of ubosot has not completed yet.

5. Human development
 The Company promotes the wet and dry rice cultivation technique and parachute cultivation technique to decrease  

 number of seeds and labors, compared to the conventional way of rice cultivation. Use of organic fertilizer and EM can  
 decrease production cost 3,500 Baht/Rai. The Company also launched a rice farm model with the cooperation with the  
 community.

6. Community management The community has a strong committee, assigned to take care of villagers with a meeting 
 once a month.

7. Life and property security Volunteers follow a guarding schedule and stay at the check points with governing officers.
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The Company has always supported the neighboring communities and governmental 
sectors, for example,

1. The Company set a booth, together with governmental officers, as a part of activities on Children Day.
2. The Company provided water tanks to schools, communities, for example Ratchada Pa Jik community, Hnong Khi  

 Sub-district, Kabin Buri District, Prachin Buri, to ease their difficulties during drought period.
3. The Company provided ceilings of young children building, Baan Hin Turn School, Na Di District, Prachin Buri.
4. The Company encouraged its employees to have social conscience through a temple’s yard voluntarily cleaning activity  

 and practice meditation 1 day per month with communities’ members.
5. The Company delegated a speaker to demonstrate the production of organic fertilizer, EM, and detergent. The Company  

 supported villagers to pursue a secondary job. It educated the community on wasted water, lemongrass oil for mosquito  
 repelling. Moreover, it help distribution of communities’ product by selling them to premier group employees once a month.

6. The Company constructed water drainage system of Baan Khlong Udom School, Na Di District, Prachin Buri.
7. The Company annually supported a students’ experience expansion project of Triamudomsuksanomklao School through  

 a demonstrated organic rice farm with cooperation of Kabin Buri Industrial Zone and other companies.
8. The Company bought drinking water of Thaplan, Co., Ltd. to support flooded communities and held public activities.
9. The Company participated in a cooperative education project of Suranaree University of Technology, King Mongkut’s  

 University of Technology North Bangkok, and North Eastern University to enhance students’ experience.
10. The Company created employment by hiring local residents more than 70% of its total employees. It choosed more than  

 20 local contractors to manufacture spares of its products and to carry out its facility jobs, for example product  
 transportation, employee transportation and guarding, etc. The Company also hired 7 persons with physical disability.
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Khok Khi Lek Action Plan 2015
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Our Recognitions 2014
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 The Company was certified a member of the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC).
 The Company obtained CSR-DIW award for consecutive 5 years, from 2010-2014.
 The Company applied for certification of environmental management standards ISO 14001:2004 and obtained certification 

 on 9 January 2015.
 The Company obtained certification of green industry standard on systematic environmental management with following-up, 

 evaluation and revision for continuous development, level 3, from the Ministry of Industry on 8 May 2013.
 The Company obtained award of good corporation on labor relations and labor welfare consecutively since 2008 until the 

 present year.
 The Company obtained certification for AIDS management standard in corporation, ASO Thailand, gold level, from Department 

 of Labor Protection and Welfare, Ministry of Labor and Department of Communicable Disease Control, Ministry of Health,  
 on 28 March 2014.

 The Company obtained certification of work system and obtained an award of good corporation on safety, occupational-
 health and work environment from Ministry of Labor, year 2014.

 The Company obtained a labor flag campaigning conciliation between employers and employees and Thai economy 
 creativity, Eastern region from Department of Labor Protection and Welfare.

 The Company obtained a certificate from participation in the “Corporation Development to Sustainably Happy Workplace” 
 project, as an operational organization, on 10 July 2014.

 The Company participated in the “Corporation Development to Sustainably Happy Workplace” project, and received an 
 award for “consoled innovation” year 2014 from “vegetable growing in gardens, eating in houses, selling in front of  
 houses” on 10 July 2014.

 Mr. Pornsun Chutep, the Company’s employee, received a certificate from the “Corporation Development to Sustainably 
 Happy Workplace” project, year 2014, due to his decent and kind behavior which was considered as a good model,  
 on 10 July 2014.

 The Company was registered as a training entity for guarding officers of supervision and management level, providing 
 employee training in corporations, registration no. Jor.Por. 57-014, from 18 July 2014-17 July 2017.

 The Company was awarded a plate from its participation in “Labor’s Productivity Increase in Accordance With Demand 
 of Corporations” project held under cooperation with Department of Skill Development, year 2014.

 The Company was granted a certificate from its participation in “Cooperative Education” project held by Sripatum 
 University, Chonburi Campus, academic year 2014.

 The Company has been selected by Thaipat Institute in the rating business of sustainable development with prominent 
 Environmental, Society and Good Governance (ESG100). The Company is one of the 100 companies that have been  
 selected from 567 listed companies in Stock Exchange of Thailand.
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Performance Summary of Sustainable Development 2014

Directors of the Company are determined to develop the Company to sustainable growth, placing priority on corporative 
supervision based on morality, transparency, good governance, responsibility, and protection of benefits of interested persons.  
The company is operated under the principle of mutual and sustainable success which includes;

1. Advanced business which benefits the organization, customers, shareholders and business partners. The Company aims 
for business efficiency development and creation of credibility and security. The profits should come together with innovation, 
study, research, and product design and development for environmental preservation. The products should be manufactured from 
quality production, distribution and service process. They are produced by quality labor under the principle of sustainable supply 
chain & logistics.

2. Secured employees which are good for the Company. Employees are developed systematically to be good and competent 
and work happily, mutually adhering to morality and ethics code of conducts.

3. Sustainable society which is good for society. A sustainable society can be achieved through raised quality of life and 
environment conservation with good governance.

The operation on sustainable development covers 3 aspects as follows;

 Economy
Directors of the Company adopt the principle of Harmonious Alignment of Success as business operation guideline. It focuses 

on business operation with good governance. In 2014 the Company adopted the risk management system, appropriate internal 
audit, anti-corruption measures to ensure the Company’s immunity for sustainable business operation.

 Society
Directors of the Company encourage the business operation with social responsibility. It supports Thai education through 

Yuvabadhana Foundation. It supports environment conservation through Enlive foundation. It supports well-living in Thai society 
through Khon Thai Foundation. Lastly, it supports community development through “Khok Khi Lek Village: Live well, be happy” 
project. With social participation process of employees, business partners and involved persons, the Company can create  
a peaceful society.

 Environment
Directors of the Company support the energy conservation and environment protection according to vision and commitment 

of the Company. The Company achieves the aim through sustainable thinking system and creation of quality of life and sustainable  
environment for business operation, employees and society. In 2014, the Company changed its old neon lamps to be LED lamps, 
and changed into No.5 air-conditioners which could reduce electricity up to 100,834.22 Kilo Watt in total. The company also installed 
a dust and smells elimination system, obtained a certificate for environment management standards of ISO 14001 Green Factory, 
level 4, and installed waste water recycling system. This caused budget of 2 million Baht. In addition, the invented products are 
used and contributed to business operation.
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Summary table showing results of operations on the sustainable development for the year 2014

 Our business

 Transfer value to business Units 2013 2014

 Income from sales and services Million baht 1,509.78 1,714.14

 Gross profit Million baht 552.99 623.69

 Net profit Million baht 149.69 192.62

 Total assets Million baht 2,317.86 2,280.78

 Total liabilities Million baht 1,535.46 1,321.96

 Shareholder’s equity Million baht 782.40 958.82

 Our employees

 Transfer value to employees Units 2013 2014

 Total numbers of employees Persons 572 688

 Total numbers of disabled employees Persons 7 6

 Total numbers of local employees: Kabinburi Plant % 70% 70%

 Turn over % 0.79 1.09

 Gender’s equality Persons Male 233 Male 431

    Female 339 Female 257

 New employees recruited Persons 143 126

   Gender (Male 86/ Female 57) (Male 76/ Female 50)

 Female employees taking maternity leave Persons 4 6

 Employee’s satisfaction % 77.00 82.44

 Hours of training Hours/persons 24.53 21

   Gender Male 246 Male 315

    Female 164 Female 210

 Accidents at work persons 13 12

 Our society

 Transfer value to society and environment Units 2013 2014

 Production line of Kabinburi Plant

 Main raw material (resin / fiberglass) Kilograms 3,054,155 4,396,283

 Reduce carbon dioxide from solar energy generation  Tons 10,317 13,452

 (in 2014 equaled to planting 91,641 trees or 458 rai) 

 Electricity kWh. 1,472,171 1,694,824

 Waste from manufacturing operation

  - Fiberglass waste Kilograms 536,000 917,575

  - Contaminated waste Kilograms 121,875 180,675

  - GRC cement waste Kilograms 344,000 288,000

  - Garbage (SAO) Kilograms 18,000 18,000

 Usage of waste in the manufacturing process (Re - cycle)

  - Milled fiber Kilograms 60,985 94,756

  - Other wastes (packages) Kilograms 188,568 252,126
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 Wastewater which was treated to be non-waste water Billion m3  1,291,693,512 

 by the company (from 1975 - 2014)     

 Emission of Carbon dioxide

  - From the manufacturing Tons 130 130

  - Indirectly through the use of electricity Tons 20 28

  - Fuel burning (LPG) Tons 58 60

  - Fuel burning (diesel) Tons 70 60

  - Others (travel of employees) Tons 13 10

  Total Tons 290 278

  Analysis of effects from industrial factories (EIA in the area of   - Current year

  Industrial Estate)    

  - Wastewater (not being affected for 80.5%) %  19.5

  - Waste/plant’s waste (not being affected for 97.4%) %  2.6

  - Dust from cars (not being affected for 56.5%) %  43.5

  - Odor from the plant (not being affected for 96.7%) %  3.3

 Energy from natural gas (LPG) Kilogram/tons 211 230

 Quantity of water used in the production line m3 27,252 28,586

 according to the data from the Industrial Estate m3 21,801 22,868

  - Quality of wastewater   

   - BOD Standard ≤500 <10 <10

   - pH Standard 5.0 – 9.0 5.5-7.0 5.5-7.0

  - Being reused in the production process m3 10,950 13,680
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1. Kabinburi Industrial Zone

Certificate of no complaint

3. Industrial Office of Prachinburi Province

2. Nongki Sub-district Administrative Organization
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Indicators based on the framework for conducting 
the report of sustainability development

(GRI Content Index)
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เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 0-2301-2100-1  โทรสาร 0-2398-1301

No.2, Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon Sub-district,  
Prawet District, Bangkok 10250
Tel : 0-2301-2100-1  Fax : 0-2398-1301

Website : www.premier-products.co.th

คิดและสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Create Human-Centric Solution for Sustainable Living and Environment
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