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ดีสำ�หรับพวกเร�
Good for Our People

ดีสำ�หรับสังคม
Good for Society

กลุม่บรษิทัพรเีมยีร์ เราด�าเนนิธรุกจิบนความเชื่อที่ว่า ธรุกจิที่ดนีั้น 
จะต้องประสบความส�าเรจ็ บนความยั่งยนืร่วมกนัของสงัคม องค์กร 
และพนกังาน เพราะสามสิ่งนี้ล้วนมคีวามสมัพนัธ์ และเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกนัและกนั การด�าเนนิธรุกจิของเราจงึต้องดต่ีอองค์กร ซึ่งหมาย
รวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้ง 
สงัคมของเรา ดงัค�ากล่าวที่ว่า “ธรุกจิก้าวหน้า พนกังานม่ันคง 
สงัคมยัง่ยนื” ด้วยวสิยัทศัน์ของเรา ที่จะเป็นกลุม่บรษิทัไทยที่เป็น
ผูน้�าในการท�าธรุกจิที่ประสบความส�าเรจ็ ทั้งในด้านสงัคม องค์กร 
และพนกังาน เพื่อสร้างความส�าเรจ็ร่วมกนัอย่างยั่งยนื

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

OUR PREMIER VALUES
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ในปี 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชญิกบัความไม่แน่นอนและแรงกดดนัจากปัจจยัภายนอกซึ่งมผีลต่อภาวะเศรษฐกจิและ
รายได้ ซึ่งในกลุม่ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์และวสัดกุ่อสร้างกไ็ด้รบัผลกระทบเช่นกนั ดงัจะเหน็ได้จากการประสบกบัปัญหาอปุทานส่วนเกนิ 
ในตลาด ประกอบกบัก�าลงัซื้อที่มจี�ากดั ส่งผลให้ตลาดโดยรวมทรงตวัเมื่อเทยีบกบัปี 2561

คณะกรรมการและผู้บรหิาร บรษิทั พรเีมยีร์ โพรดกัส์ จ�ากดั (มหาชน) ได้ใช้กลยทุธ์เชงิรกุเพื่อที่จะลดความเสี่ยงดงักล่าวตลอดป ี
ที่ผ่านมา ด้วยการปรบัแผนธรุกจิและแนวทางการด�าเนนิงานให้มคีวามยดืหยุ่นและรวดเรว็ เพื่อรบัมอืกบัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมา
โดยตลอด รวมทั้งการปรบัโครงสร้างภายในบรษิทั เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในทกุตลาดที่ให้บรกิาร เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าบรษิทัจะสามารถรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดและลูกค้าหลกัที่ส�าคญัในทกุภูมภิาค บรษิทัเพิ่มการดูแลลูกค้าให้ทั่วถงึด้วย
การเพิ่มศูนย์สาขาในจังหวัดที่มีความส�าคัญเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ด้วยการส่งมอบสนิค้าและบรกิารที่สะดวก รวดเรว็ และตรงเวลา 

ทั้งนี้ บรษิทัตระหนกัถงึความไม่แน่นอนของตลาดภายในประเทศซึ่งมกี�าลงัซื้อจ�ากดัและการลงทนุภาคเอกชนที่ลดลง บรษิทัจงึ
ได้มีการปรับแผนงานด้านงานธุรกิจต่างประเทศ โดยเน้นการพัฒนาธุรกิจ การตลาด และการจัดจ�าหน่ายในกลุ่มประเทศในภูมิภาค 
ซึ่งบรษิทัมขี้อได้เปรยีบทางการแข่งขนัอย่างชดัเจน โดยกลุ่มประเทศในภูมภิาคดงักล่าวได้เริ่มต้นที่จะส่งสญัญาณไปในทางบวกด้วย
จ�านวนยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของแผนการขยายตลาดภายในประเทศกเ็ช่นกนั จะมุ่งเน้นการสร้างโอกาสส�าหรบัตลาดเฉพาะกลุ่ม
ในตลาดอสงัหารมิทรพัย์ที่ต้องการการปรบัปรงุด้วยวสัดกุ่อสร้าง รวมถงึระบบบ�าบดัน�้าเสยีที่ต้องมกีารปรบัปรงุให้เหมาะสมตามความ
ต้องการใช้งานในแต่ละอตุสาหกรรม การออกแบบระบบบ�าบดัน�้าเสยี ระบบการน�าน�้ากลบัมาใช้ใหม่ และระบบการจดัการน�้าเนื่องจาก
ความต้องการน�้าที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่แหล่งน�้ามอีย่างจ�ากดั 

การคดิค้นนวตักรรมของผลติภณัฑ์เป็นสิ่งที่บรษิทัให้ความส�าคญัในล�าดบัต้นๆ ในปีที่ผ่านมาได้ต่อยอดระบบบ�าบดัน�้าเสยีเข้ากบั 
ระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ตวัอย่างเช่น ระบบการบ�าบดักลิ่นไม่พงึประสงค์เพื่อจดัการมลพษิเรื่องกลิ่นไม่ให้ท�าลายสิ่งแวดล้อม ส่วนในด้าน
พลงังานทดแทนซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางการด�าเนนิงาน “อตุสาหกรรมสเีขยีว” นั้น บรษิทัได้ส่งมอบสนิค้าและบรกิารที่มคีณุภาพเกี่ยว
กบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ให้กบัลูกค้าทั้งในกลุ่มลูกค้าอสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งถอืว่าเป็นการ
ประสบความส�าเรจ็อย่างมาก และยงัตั้งเป้าหมายที่จะสร้างธรุกจินี้อย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้น�าที่ส�าคญัในตลาดภายในประเทศ
รวมถงึแสวงหาโอกาสในประเทศเพื่อนบ้านที่มคีวามต้องการเพิ่มขึ้น

แม้ว่าบริษัทได้มุ่งมั่นที่จะใช้กลยุทธ์และแนวปฏิบัติดังกล่าวในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ แต่การแข่งขันใน
ภาวการณ์ที่เศรษฐกจิไม่ดนีกัส่งผลให้อตัราก�าไรขั้นต้นลดลง บรษิทัได้แก้ปัญหาดงักล่าวโดยการลดต้นทนุจากกระบวนการผลติให้มี
ประสทิธภิาพสูงขึ้น ตวัอย่างเช่น การใช้หุ่นยนต์ การออกแบบโดยใช้กระบวนการซเีอน็ซเีพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
อย่างรวดเรว็ รวมถงึวตัถดุบิที่น�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ตามนโยบายเศรษฐกจิหมนุเวยีน นอกจากนี้ บรษิทัยงัมนีโยบายด้านความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เข้มงวด เพื่อสร้างเสรมิความอยู่ดมีสีขุของพนกังานในทกุระดบั โดยก�าหนดให้มกีาร
ตรวจสอบอากาศ ก�าหนดอณุหภูมทิี่เหมาะสม และควบคมุกลิ่นที่เกดิจากสารเคม ีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัขอขอบคณุ ลกูค้า คูค้่า พนัธมติรทางธรุกจิ ผูถ้อืหุน้ พนกังานทกุท่าน และผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่าย 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มคีวามไว้วางใจและสนบัสนนุผลติภณัฑ์ของบรษิทัด้วยดเีสมอมา บรษิทัพร้อมที่จะพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งมอบบรกิารที่ดทีี่สดุในวนันี้และในอนาคตข้างหน้า

คณะกรรมการ
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

3 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
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ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 
บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 

ส านักงานใหญ่  
เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ  ซอยพรีเมยีร์ 2  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250  โทรศพัท์ 0-2301-2100-1 โทรสาร 0-2398-1301  

โรงงานผลิต จังหวดัปราจนีบุรี 
เลขที่ 454 หมู ่9 เขตอตุสาหกรรมกบินทร์บรีุ  ถนนกบินทร์บรีุ-นครราชสมีา  ต าบลหนองก่ี  อ าเภอกบินทร์บรีุ         
จงัหวดัปราจีนบรีุ 25110  โทรศพัท์ 037-204398-399  โทรสาร 037-204400 
ส านักงาน สาขาภเูก็ต  
เลขที่ 31/3 หมูท่ี่ 1 ถนนเทพกระษัตรี  ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมือง  จงัหวดัภเูก็ต 83200        
โทรศพัท์ 076-238-461-2  โทรสาร  074 238-462 
ส านักงาน สาขาหาดใหญ่  
เลขที่ 278/38 ถนนนิพทัธ์สงเคราะห์ 5 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110           
โทรศพัท์ 074 - 367-112-4  โทรสาร 074-367-111 
ส านักงาน สาขาเชียงใหม่ 
เลขที่ 49/3 ถนนเมืองสมทุร  ต าบลช้างมอ่ย  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม ่50300         
โทรศพัท์ 053-251-377-9  โทรสาร 053- 251-379 
ส านักงาน สาขาขอนแก่น   
เลขที่ 222/159-160 ถนนประชาสโมสร  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัขอนแก่น 40000            
โทรศพัท์ 043-241-689  โทรสาร  043-241-690 
ส านักงาน สาขาบุรีรัมย์  
เลขที่ 119 หมูท่ี่ 3 ต าบลอิสาณ อ าเภอเมอืงบรีุรัมย์ จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 โทรศพัท์ 044-115-206 
ส านักงาน สาขานครสวรรค์ 
เลขที่ 810/25 หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ 60000 โทรศพัท์ 056-200-806 
ส านักงาน สาขาชลบุรี 
เลขที่ 18/60-/61 หมูท่ี่ 4 ต าบลสรุศกัดิ์ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  20110  โทรศพัท์ 033-138-233    

บริษัท อนิฟินิท กรีน จ ากดั
ส านักงานใหญ่ เลขที่ 133/1 หมูท่ี่ 4  ต าบลทา่มะปราง   อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 18110

ส านักงานสาขา  เลขที่ 2 พรีเมยีร์เพลซ   ชัน้ท่ี 2  โซนเอ  ซอยพรีเมียร์ 2  ถนนศรีนครินทร์   แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250  โทรศพัท์ 0-3624-7203 โทรสาร 0-3624-7203 
ที่ตัง้โรงงาน 1  เลขที่ 133/1 หมูท่ี่ 4 ต าบลทา่มะปราง อ าเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบรีุ 18110  โทรศพัท์  036-247-200 
ที่ตัง้โรงงาน 2  เลขที่ 114   หมูท่ี่ 1  ต าบลช าผกัแพว  อ าเภอแกง่คอย  จงัหวดัสระบรีุ 18110  โทรศพัท์  036-200-640 
ที่ตัง้โรงงาน 3  เลขที่   63   หมูท่ี่ 3  ต าบลห้วยแห้ง   อ าเภอแกง่คอย    จงัหวดัสระบรีุ 18110  โทรศพัท์  036-200-664 

4 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท



5  รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยืน 2562 

วันจดทะเบียน  : วันที่ 22 สิงหาคม 2555 

ทุนจดทะเบียนบริษัท : 300,000,000 บาท 

ก่อตัง้ขึน้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2518 เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดย
เร่ิมต้นจากการผลิต และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ถังบ าบัดน า้ เสีย ภายใต้ตราสินค้า “SATS” ซึ่งจัดเป็นผู้ ผลิตและผู้จัด
จ าหน่ายรายแรกและรายเดียวในประเทศที่ผลิตและจดัจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทัว่ไป ภายใต้เทคโนโลยีจาก Matsushita 
Electric Works, Ltd. ประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทประสบความส าเร็จอยา่งตอ่เนื่องในด้านการตลาดจนท าให้ผลติภณัฑ์ของบริษัท
เป็นที่รู้จกัอยา่งแพร่หลายและเป็นท่ีมาของการเรียกถงับ าบดัน า้เสียวา่ “ถงัแซทส์” มาจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั ต่อมาได้ขยาย
ขอบเขตการด าเนินธุรกิจครอบคลมุกลุม่ผลติภณัฑ์เพื่อการจดัการน า้และกลุม่ผลติภณัฑ์วสัดแุละอปุกรณ์ เพื่อการอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น วสัดุตกแต่งส าหรับงานสถาปัตยกรรมอาคาร ถงับรรจุ และท่อสง่ที่ทนการกดักร่อนจากสารเคมี รวมถึง
ผลติภณัฑ์การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา ปัจจบุนับริษัทถือเป็นหนึง่ในผู้น าในธุรกิจกลุม่ผลติภณัฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อมด้านระบบบ าบดัน า้เสียและระบบส ารองน า้ และเป็นหนึ่งในผู้ น าการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วสัดุ
ก่อสร้างและอตุสาหกรรม บริษัทมีที่ตัง้ส านกังานใหญ่อยู่ที่อาคารพรีเมียร์เพลซ เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานผลิตขนาดพืน้ที่ประมาณ 46 ไร่ ตัง้อยู่ที่เขตอุตสาหกรรม
กบินทร์บรีุ ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ  

บริษัทมีบริษัทย่อยจ านวน 1 บริษัท 

บริษัท อนิฟินิท กรีน จ ากดั (IGC) 

 เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (Very Small Power 
Producer” หรือ VSPP) โดยมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้รับการสนบัสนุนโครงการพลงังาน
ทดแทนของส านกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยแหลง่รายได้หลกัมาจากคา่ไฟฟ้าและเงินสว่นเพิ่มราคา
รับซือ้ไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยบริษัทถือหุ้นใน IGC  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 75.60 ของทุนจด
ทะเบียนของ IGC 

5 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)



ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ.พรีเมียร์ โพรดักส์ บจก.อินฟินิท กรีน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ธุรกิจการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

กรรมการผู้จัดการ

ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการ
จัดการน้ำาและวัสดุอุปกรณ์
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

6 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

โครงสร้างการจัดการ



รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติสู่ความยั่งยืนของ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ในรอบปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

ในการด�าเนินธุรกิจของ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เรามีจุดมุ่งหมายสาคัญที่จะสร้าง “ความส�าเร็จ
ร่วมกันอย่างยั่งยืน” ของธุรกิจ พนักงานและสังคม เราต้องการสร้างสังคมแห่งความอยู่ดีมีสุข ร่วมมีบทบาทในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดี
ร่วมสร้างสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการยึดมั่นในวิธีด�าเนินธุรกิจตามแนวคิด 
“ความส�าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” นี้คือหนทางสู่ความยั่งยืนของพวกเราทุกคน โดยมีคุณค่าหลัก 5 ข้ออันได้แก่ การใชค้วามคิดสร้างสรรค์
ของพนักงานร่วมกับการผสานความรู้และความร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนากระบวนการ การบริการ และผลิตภัณฑ์ 
ที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรควบคู่กันไปโดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรม  
ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความชื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เพื่อน�ามาซึ่งประโยชน์ร่วมกันของธุรกิจ พนักงาน และสังคมอย่างยั่งยืน

รายงานฉบับนี้จึงมีความมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดจุดมุ่งหมาย แนวปฏิบัติและการด�าเนินงานในการสร้างความยั่งยืนของ บริษัท พรีเมียร์ 
โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านรับรู้และเข้าใจถึงภารกิจของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนจะผนึกก�าลัง 
ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างความยั่งยืนสู่สังคมร่วมกัน

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่ www.premier-products.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพิสิฐ สัตตะ 
Pisit.S@pp.premier.co.th หรือคุณก�าพล พรมภักดี kampol.p@pp.premier.co.th โทร 02-301-2242, 037-204-397-99

7 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

ขอบข่ายรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน



วสิยัทศัน์และพนัธกจิหลกัของบรษิทัเปน็สิ่งที่ผูบ้รหิารและพนกังานมคีวามตระหนกั และมุ่งมั่นปฏบิตัเิพื่อให้บรรลเุป้าหมายของ
องค์กร โดยวสิยัทศัน์และพนัธกจิในปัจจบุนัได้รบัอนมุตัโิดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัครั้งที่ 5/2561 เมื่อวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2561 
ทั้งนี้ บรษิทัมนีโยบายให้คณะกรรมการพจิารณาทบทวนวสิยัทศัน์และพนัธกจิหลกัเป็นประจ�าทกุปี

8 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

 สรรหาและพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมและระบบการจัดการที่ดี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการจัดการน�้า พลังงานสะอาด 
วสัดแุละอปุกรณ์เพื่อการอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคณุภาพชวีติ สงัคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยนื 

 ผสมผสานความรู้และความสามารถภายในและภายนอกองค์กรสู่ความเป็นเลศิระดบัสากล
 ส่งมอบคณุค่าด้วยสนิค้าและบรกิารอย่างมคีณุภาพ
 ขยายตลาดสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และประเทศที่มศีกัยภาพ
 ด�าเนนิธรุกจิในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกนัทั้งพนกังาน องค์กร และสงัคม
 ด�าเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาล และยดึหลกัคณุธรรมจรรยาบรรณด้วยวถิแีบบไทยที่ดงีาม
 ด�าเนนิธรุกจิภายใต้นโยบาย การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชั่น

“เป็นผู้น�ำ ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ เพื่อส่งมอบคณุค่ำ ด้ำนกำรอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม โดยยดึหลกัธรรมำภบิำล 
เพื่อควำมยั่งยนืของธรุกจิ พนกังำน และสงัคม”

VISION
วิสัยทัศน์

MISSION
พันธกิจหลัก
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การวิเคราะห์สารัตถภาพของรายงาน 

บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย มีพนัธสญัญาที่จะสร้างความส าเร็จร่วมกนัอย่างยัง่ยืน
ของธุรกิจ พนกังาน และสงัคมไปพร้อมๆ กนั ภายใต้การด าเนินงานท่ีค านงึถึงสทิธิ ความถกูต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจ ตลอดห่วงโซท่ี่
เก่ียวข้อง เพื่อสร้างสรรค์คณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อมที่ยัง่ยืน ดงันี ้  

การส่งมอบห่วงโซ่คุณค่า 
“ความส าเร็จร่วมกันอย่างยั่ งยืน” บริษัทให้ความส าคญัทุกห่วงโซ่คุณค่า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการ

ตอบสนองความคาดหวงั โดยการบรูณาการความยัง่ยืนสูย่ทุธศาสตร์การด าเนินงาน ระดบักลยทุธ์ ระดบัปฏิบตัิการ 
และระดบักิจกรรม ภายใต้ 5 คุณค่าหลกั ตามแนวความคิดการสร้างความส าเร็จร่วมกันอย่างยัง่ยืน เพื่อส่งมอบ
คณุภาพชีวิตที่ดีของคนในสงัคมผ่านกระบวนการด าเนินธุรกิจ และผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่ต้นน า้
ถึงปลายน า้ตลอดหว่งโซ ่ดงัแผนภาพหว่งโซค่ณุคา่ด้านลา่ง 

 
 

    แผนภาพห่วงโซ่คุณค่า 

•พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีได้
ประโยชน์สงูสดุ และ
รักษาสิ่งแวดล้อม

การตลาด/ขาย

•จดัหาวตัถดุิบท่ีเป็นมิตร
กบัสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ปฏิบตัิด้านแรงงานงาน
ของคู่ค้าท่ีเป็นธรรม

จัดซือ้/จัดจ้าง
•ค านงึถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภยั และคณุภาพ
สินค้า

โรงงานผลิต

•การบริหารจดัการหว่ง
โซอ่ปุทานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ส่งมอบสินค้า
•คณุภาพชีวิตท่ีดีของคน
ในสงัคม สิ่งแวดล้อมท่ี
ยัง่ยืนผ่านกระบวนการ
ด าเนนิธรุกิจ และ
ผลิตภณัฑ์

ลูกค้า

9 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

การวิเคราะห์สารัตถภาพของรายงาน
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การด าเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจออกเป็น  3 มิติ ได้แก่มิติธุรกิจ (ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง 

และภาครัฐ) มิติพนกังาน (พนกังาน และผู้ ถือหุ้น) และมิติสงัคม (ชุมชน /สงัคม)  ซึ่งมี 7 กลุม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินธุรกิจและใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัททัง้เชิงบวก และเชิงลบ  โดย ดงัแผนภาพ 

แสดงแผนภาพกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

PPP

พนกังาน/
ผู้บริหาร

ผู้ ถือหุ้น

ลกูค้า

คูค้่าคูแ่ขง่

ภาครัฐ

ชมุชน/
สงัคม
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จากการวิเคราะห์กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีและความส าคญั เพื่อน ามาพจิารณาความคาดหวงั ความท้าทายและการมี
สว่นร่วม/การสือ่สาร ดงัตาราง ดงันี ้

ผู้มีสว่นได้เสยี ความคาดหวงั ความท้าทาย การมีสว่นร่วม/การสือ่สาร 
ผู้ ถือหุ้น ผลประกอบการด้านการเงิน

และผลตอบแทนตอ่การ
ลงทนุ  
ความมัน่คงและการเติบโต
ของธุรกิจ 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
การบริหารจดัการความ
เสีย่ง 

การสร้างความเช่ือมัน่
ในการลงทนุ 
ผลประกอบการและ
ความยัง่ยืน 
การเปิดเผยข้อมลูที่
โปร่งใส 
แผนการจดัการความ
เสีย่ง 

การรายงานและเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส 
การจดัท ารายงานประจ าปี และ
รายงานแบบ 56-1 
การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิและ
โอกาสการมีสว่นร่วมในการดแูล
กิจการ 
ช่องทางส าหรับผู้ ถือหุ้น ร้องเรียน 
สอบถาม เสนอแนะ ได้อยา่งเทา่
เทียมและเพียงพอ เช่น Open 
house โรงงานผลติ โทรศพัท์        
E-Mail และ Website

พนกังาน/ 
ผู้บริหาร 

ผลตอบแทนและสวสัดิการ 
ที่เหมาะสม เทา่เทียมกนั 
และเป็นธรรม 
ความปลอดภยัในการ
ท างาน 
การพฒันาศกัยภาพและ
ความสามารถอยา่ง
เหมาะสม  

มีกระบวนการจดั
ผลตอบแทนและ 
สวสัดิการท่ีเหมาะสม  
มีกระบวนการปรับปรุง
และลดความเสีย่ง 
การพฒันาบคุลากร
อยา่งเหมาะสม 

การจา่ยผลตอบแทนที่สอดคล้องกบั
การปฏิบตัิงาน และโครงสร้าง
คา่จ้าง  ร่วมถึงเปิดโอกาสให้
พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนด
สวสัดิการ เช่น คณะกรรมการ
สวสัดิการ คณะกรรมการมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท.8001) 
ความปลอดภยั ผา่นคณะกรรมการ
ความปลอดภยัประเมินความเสีย่ง 
จากการท างาน ตามระบบ
มาตรฐาน มอก./OHSAS-18001 
จดัท าแผนพฒันาบคุลากรประจ าปี 
ความรู้พืน้ฐานในงาน ความรู้เสริม
ในงาน และความรู้วชิาชีพ รวมถงึ
แผนพฒันา IDP รายบคุคล 

11 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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ผู้มีสว่นได้เสยี ความคาดหวงั ความท้าทาย การมีสว่นร่วม/การสือ่สาร 
ลกูค้า ผลติภณัฑ์และบริการท่ี

มีคณุภาพลกูค้าพงึ
พอใจ 
การตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของลกูค้า 
ปฏิบตัิตามกฏหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค และ
ความรับผิดชอบตอ่
สนิค้า 

ความพงึพอใจสนิค้า
และบริการ >80% 
ไมม่ีข้อร้องเรียนจาก
กระบวนการสง่มอบ 
ไมม่ีข้อร้องเรียนจาก
กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

การส ารวจความพงึพอใจลกูค้าตาม
ระบบประจ าปี เฉลีย่ 86% 
มีระบบการตรวจสอบสนิค้า การสง่มอบ
ตามระบบบริหารคณุภาพ 
กระบวนการก าหนดราคาสนิค้าชดัเจน
ประกอบกบัแค็ตตาลอ็ก การโฆษณา
สนิค้า สอดคล้องกบักฎหมาย รวมถึง
คณะท างานด้านความรับผิดชอบความ
ปลอดภยัสนิค้า(PL Law)การรับประกนั 
เรียกเก็บ การร้องเรียน แก้ไข และ
ปรับปรุงข้อร้องเรียนลกูค้า 

คูค้่า ข้อตกลงที่เป็นธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
 การช าระเงินตามที่ตก
ลงในพนัธสญัญา 

การปฏิบตัิตามพนัธ
สญัญาที่ตกลงไว้อยา่ง
เคร่งครัด 
ปราศจากการทจุริต
หรือการเรียกรับ
ผลประโยชน์ จากการ
จดัซือ้จดัจ้าง 
คณุภาพ และบริการ
เป็นตามข้อก าหนด 

กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ เช่น การประเมินคูค้่าก่อน
ใช้บริการหรือขึน้ทะเบียน การแจ้ง
นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
มีกระบวนการตรวจตดิตามภายใน และ
ภายนอก 
การช าระเงินตรงเวลา ตามรอบที่
ก าหนดร่วมกบัพนัธสญัญา 
มีการตดิตอ่สือ่สาร ผา่นอเิล็กทรอนกิส์ 
Website และโทรศพัท์  

ภาครัฐ การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ข้อก าหนดตา่งๆ ของ
หนว่ยงานภาครัฐ  
การเข้าร่วมกิจกรรม
ลกัษณะเครือขา่ย 

ปฎิบตัิตามข้อก าหนด
ของหนว่ยงานภาครัฐ
ในเร่ืองตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจ 
ให้ความร่วมมือกบั
หนว่ยงานภาครัฐ 

กระบวนการทบทวนปฎิบตัิตาม
กฎหมาย และได้รับการปฏิบตัิตาม
มาตรฐาน ISO-14001, มอก./OHSAS-
18001 CSR-DIW, มรท.8001 มอก.
ผลติภณัฑ์ และการตรวจติดตามภายใน
และภายนอกอยา่งตอ่เนื่อง 
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ผู้มีสว่นได้เสยี ความคาดหวงั ความท้าทาย การมีสว่นร่วม/การสือ่สาร 
คูแ่ขง่ การแขง่ขนัอยา่งเป็น

ธรรมไมล่ะเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 

ปฏิบตัิด้วยความ
โปร่งใสไมล่ะเมิดสทิธิ 

การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณกลุม่บริษัท
พรีเมียร์ มีขัน้ตอนการท างานชดัเจน 
เพื่อไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของ
คูแ่ขง่    

ชมุชน/สงัคม การด าเนินธุรกิจด้วย
หลกัธรรมาภิบาล ใสใ่จ
ตอ่ผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อมสขุภาพและ
ความปลอดภยั 
การเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิต สง่เสริมการรักษา
ประเพณีและวฒันธรรม
ท้องถ่ิน 

การป้องกนัปัญหาการ
ด าเนินธุรกิจด้านตา่งๆ 
ไมเ่กิดข้อร้องเรียน 
 การสง่เสริมให้ความ
ช่วยเหลอืพฒันาชมุชน
รอบสถาน
ประกอบการ 

กระบวนการสานเสวนาร่วมกบัชมุชน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะชมุชน
รอบโรงงาน เพื่อประเมินการท า
แผนงานเข้ามามีสว่นร่วมกบัชมุชน อาทิ 
โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้องค์กร 
ความต้องการชมุชน ท าแล้วเกิดความ
ยัง่ยืน เช่น โครงการน า้ดืม่ชมุชน ลด
รายจา่ยเพิม่รายได้ให้ชมุชน 

13 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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ประเด็นที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 
จากการวิเคราะห์ความคาดหวงั ความท้าทายผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความส าคญัต่อองค์กร และปัจจัยภายนอกที่

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อน ามาพิจารณาประเด็นที่มีความส าคญัต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และก าหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนการด าเนินงานทัง้ด้านธุรกิจ พนกังาน และสงัคม โดยมีการติดตามผลลพัธ์จากที่ประชุม
คณะผู้บริหารบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง   

- ปัจจยัภายนอกที่สง่ผลกระทบตอ่บริษัท /และกลยทุธ์การด าเนินงาน

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 แผนภาพปัจจัยความเสี่ยง /กลยทุธ์การด าเนินงาน 

หมายเหตุ  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 
พร้อมมาตรการป้องกนัและจดัการแก้ไขที่บริษัทก าหนดในการบริหารจดัการความเสี่ยงสามารถดรูายละเอียด
เพิ่มเติม ได้ในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 25-29 

ความส าเร็จร่วมกนั
อยา่งยัง่ยืน 

 ความเสี่ยงด้านธุรกิจ 
• การพึง่พงิการเติบโตของภาคอตุสาหกรรม

ด้านอสงัหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรมก่อสร้าง
• การวางตลาดสนิค้าใหมแ่ละวสัดทุดแทนจากคูแ่ขง่
• ธุรกิจหยดุชะงกั
• ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น

       ความเสี่ยงด้านพนักงาน 
• ด้านบคุลากร (อตัราการลาออกของ

พนกังานคอ่นข้างสงู)

      ความเสี่ยงด้านสังคม /สิ่งแวดล้อม 
• การทจุริตคอร์รัปชัน่
• ผลกระทบจากกิจกรรมบริษัทและชมุชนใกล้เคียง

      กลยุทธ์ด้านพนักงาน 
• การพฒันาบคุลากร
• การปรับเปลีย่นเทคโนโลยีรองรับการ

ท างาน เพื่อความปลอดภยัและเพิ่ม
ศกัยภาพในการท างาน

• องค์กรแหง่การเรียนรู้ (KM)

กลยุทธ์ด้านธุรกิจ
• การขายและการตลาด
• สนิค้าและบริการ ด้านการอนรัุกษ์

สิง่แวดล้อม
• งานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
• การพฒันาปรับปรุงกระบวนการ
• การด าเนินตามหลกับรรษัทภิบาล

      กลยุทธ์ด้านสังคม 
• สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุ
• การสง่มอบคณุคา่สูส่งัคม

14 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562

ประเด็นที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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กระบวนการในการด าเนินธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนืด้านธุรกิจ พนักงาน และสังคม 

    
 
 
 
 
 
 
 
  

1. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
2. การบริหารจดัการความเสีย่ง
3. การด าเนินงานด้านการตอ่ต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4. นวตักรรมทางธุรกิจ 

สร้างสรรค์คณุภาพชีวิต
และสิง่แวดล้อมทีย่ัง่ยืน
ผา่นผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อม 

สง่มอบคณุคา่ผา่น
ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อม 

การบริหารหว่งโซอ่ปุทาน

1. การปฏิบตัิด้านแรงงาน
และเคารพสทิธิมนษุยชน

8 Happy Workplace 
การพฒันาบคุลากร 
สง่เสริมการแลกเปลีย่น
แนวคิดคณุคา่หลกั 

1. การดแูลบ้านหลงัแรกของ
พนกังาน “สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุ”

2. การบริหารจดัการ
ด้านสิง่แวดล้อม และลดการ
ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก

3. การสร้างระบบนิเวศเพื่อ
ความยัง่ยืน

4. การพฒันาสงัคมภายนอกองค์กร

15 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

กระบวนการในการด�าเนินธุรกิจ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านธุรกิจ พนักงาน และสังคม
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ธุรกิจก้าวหน้า 

1. การก ากบัดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  โดยเช่ือมัน่วา่กระบวนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี

และการบริหารจดัการในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกบัผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย
จะช่วยสง่เสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยืน เพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย  ซึ่ง
ถือเป็นจริยธรรมและคณุธรรมของบริษัทท่ีปฏิบตัิมาโดยตอ่เนื่อง ดงันี ้

1. ด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ เป็นธรรม และโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอแก่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสทิธิผล

3. ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย
4. ปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมาย กฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้สทิธิของ

ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ได้รับการดแูลอยา่งดี
5. จดัโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะกลุม่อยา่งชดัเจน

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
บริษัทน าหลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ดีมาใช้ในบริษัท ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้
หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 
หมวดที่ 2 การปฎิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

จรรยาบรรณกลุม่บริษัทพรีเมยีร์ 
ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความถกูต้องและเป็นธรรม และมีค่านิยมที่ให้พนกังานของบริษัทถือปฏิบตัิในการท างาน

ตลอดมาคือ ความซื่อสตัย์สจุริต ความรับผิดชอบ และมุ่งมัน่ท างาน ความมีวินยั ความสามคัคี ความเสียสละ และการ
พฒันาไมห่ยดุยัง้ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและมีแนวทางที่ชดัเจนในการประพฤติปฏิบตัิงานของพนกังาน 
บริษัทจึงได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติในรายละเอียด ทัง้นี  ้เพื่อให้ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการ
ปฏิบตัิงาน ดงันี ้

1. ข้อพงึปฏิบตัิตอ่ลกูค้า
1.1 สนองความต้องการของลกูค้า/ผู้บริโภคด้วยสินค้าและบริการที่มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน และมีความ

ปลอดภยั 
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1.2 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าและบริการอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
1.3 ให้การรับประกนัสนิค้าและบริการภายใต้ข้อก าหนดอนัเหมาะสม 
1.4 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่มีตอ่ลกูค้าอย่างเคร่งครัด 
1.5 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงใดๆ กบัลกูค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนั

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกนัความเสยีหาย 
1.6 พยายามรักษาต้นทุนการผลิตให้ต ่าสุด โดยยังรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน

ตลอดเวลา 
1.7 จดักลไกและระบบการบริการลกูค้า ให้ลกูค้าสามารถติดตอ่กบับริษัทได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
1.8 รักษาความลบัของลกูค้าและข้อมลูลกูค้า 

2. ข้อพงึปฏิบตัิตอ่คูค้่าและเจ้าหนี ้
2.1 ด าเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพ และปฏิบตัิตามเง่ือนไขสัญญาที่

ก าหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าหรือเจ้าหนีเ้ป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

2.2 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี ้ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตเกิดขึน้ พงึหารือกบัคูค้่าหรือเจ้าหนีเ้พื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยตุิธรรมและ
รวดเร็ว 

3. ข้อปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า
3.1 แขง่ขนัทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี
3.2 ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ ด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตผิดกฎหมาย
3.3 ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและ

ไมเ่ป็นธรรม 
4. ข้อพงึปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น

4.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจด าเนินการต่างๆ ด้วยความบริสุทธ์ิ โปร่งใส และ
เป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

4.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

4.3 จดัการดแูลไมใ่ห้ทรัพย์สนิใดๆ ของบริษัทเสือ่มคา่หรือสญูหายโดยมิชอบ 
4.4 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งครบถ้วนถกูต้องด้วยความเป็นจริง 
4.5 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อ 

สาธารณชน 
4.6 ไมเ่ปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทตอ่บคุคลภายนอกโดยเฉพาะคูแ่ขง่ของบริษัท 
4.7 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้ง  

ให้บริษัททราบ 
5. ข้อพงึปฏิบตัิตอ่สงัคมสว่นรวม

5.1 ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสยีหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
5.2 ให้การสนบัสนนุกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมสว่นรวม

17 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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5.3 ปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนว่ยงานก ากบัดแูล 
5.4 ใสใ่จและรับผิดชอบแก้ไขในภยัอนัตรายที่สงัคมหวัน่วิตก อนัอาจเกิดจากผลิตภณัฑ์/บริการ หรือการ

ด าเนินงานของบริษัท 
5.5 ไมใ่ห้การสนบัสนนุหรือร่วมธุรกรรมกบับคุคลภายนอก ที่เป็นภยัตอ่สงัคมหรือสภาพแวดล้อมสว่นรวม 

6. ข้อพงึปฏิบตัิของพนกังาน
6.1 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุริต เสียสละ และอดทน เพื่อความก้าวหน้าและความ

มัน่คงของบริษัทและตวัพนกังานเอง 
6.2 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยันหมัน่เพียร รวมทัง้แสวงหาแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงงานให้มี

ประสทิธิภาพอยูเ่สมอ 
6.3 ปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทโดยเคร่งครัด 
6.4 ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน 

ร่วมกนัท างานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสทิธิภาพ 
6.5 ใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอยา่งเต็มที่และดแูลไมใ่ห้เสือ่มเสยีหรือสญูหาย รวมทัง้

ไมใ่ช้ทรัพย์สนิของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนหรือบคุคลอื่น 
6.6 ไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของผู้ อื่น รวมถึงการไม่น า

ซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิมาใช้ในบริษัท 
6.7 รักษาความลบัของบริษัท ดแูลระมดัระวงัไมใ่ห้เอกสารหรือข้อมลูอนัเป็นความลบัของบริษัทร่ัวไหลหรือ

ตกไปถึงผู้ไมเ่ก่ียวข้องอนัอาจเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหายแก่บริษัท 
6.8 ห้ามเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากขา่วสารใดๆ ที่เป็นความลบัทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมตลอดถึงสตูร

กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลทางธุรกิจและข่าวสารที่เป็นสาระส าคญัอนัถือว่าเป็นเร่ืองที่พึง 
ปกปิดของบริษัทตอ่บคุคลอื่นไมว่า่โดยวิธีการใดๆ 

6.9 เอาใจใสแ่ละช่วยด าเนินการใดๆ ท่ีจะรักษาความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
6.10 แจ้งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้บริหารหากพบวา่มีการกระท าใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย 

รวมทัง้การมีไว้ในครอบครองหรือเสพยาเสพติด 
6.11 ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้อ านาจหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง 

หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
6.12 ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ภาพลกัษณ์และช่ือเสยีงของบริษัท 

7. ข้อพงึปฏิบตัิระหวา่งพนกังาน (ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และผู้ ร่วมงาน)
7.1 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกือ้กูลซึง่กนัและกนั เพื่อประโยชน์ต่องานและสภาพแวดล้อมในการท างาน

ของบริษัทโดยสว่นรวมและเคารพในสทิธิของพนกังานอื่นที่อยูใ่นบริษัทเดียวกนั 
7.2 ผู้ บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของผู้ ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามนโยบาย และ

ระเบียบ ข้อบังคับโดยเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา และปกครองผู้ อยู่ใต้บงัคบั
บญัชาด้วยหลกัการ และเหตผุลที่ถกูต้องตามท านองคลองธรรม 

7.3 ปฏิบตัิต่อผู้บงัคบับญัชาด้วยความเคารพนับถือ และปฏิบตัิต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน า้ใจและ
มนษุยสมัพนัธ์อนัดี ไมก่ลา่วร้ายผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนพนกังานโดยปราศจากซึง่มลูความจริง 

7.4 ไมน่ าผลงานของบคุคลอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 

18 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562



19  รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยืน 2562 

8. ข้อพงึปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์
8.1 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต
8.2 เปิดเผยข้อมลูที่จ าเป็นอยา่งครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย
8.3 เปิดโอกาสให้บคุคลที่เก่ียวข้องทกุกลุม่สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมลูได้
8.4 ปฏิบตัิหน้าที่โดยยดึถือผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีเป็นท่ีตัง้
8.5 รักษาความลบัของบริษัทและไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์สว่นตน
8.6 ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
8.7 หมัน่ศกึษาหาความรู้เพื่อพฒันาประสทิธิภาพในการท างาน
8.8 ปฏิบตัิตามแนวทางการไมรั่บนดัในช่วงใกล้ประกาศงบการเงินและแนวปฏิบตัิในการซือ้ขายหุ้นท่ีบริษัท

ได้ก าหนดไว้ 
9. นโยบายด้านต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งประกาศผ่าน www.premier-products.co.th โดยมี

นโยบาย ดงัตอ่ไปนี ้
9.1 นโยบายการขดัแย้งเก่ียวกบัผลประโยชน์
9.2 นโยบายเก่ียวกบัความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและคณุภาพผลติภณัฑ์
9.3 นโยบายเก่ียวกบัเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติด
9.4 นโยบายเก่ียวกบักิจกรรมทางการเมือง
9.5 นโยบายการให้ความเสมอภาค
9.6 นโยบายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม
9.7 นโยบายความปลอดภยั
9.8 นโยบายเก่ียวกบัการรับของขวญัและงานเลีย้งรับรองทางธุรกิจ
9.9 นโยบายเก่ียวกบัการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
9.10 นโยบายความลบัทางธุรกิจและทรัพย์สนิทางปัญญา
9.11 นโยบายเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัของระบบข้อมลู
9.12 นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม
9.13 นโยบายสิง่แวดล้อม อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน
9.14 นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านแรงงาน
9.15 นโยบายคณุภาพ
9.16 นโยบายพลงังาน
9.17 นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
9.18 นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่

19 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารทกุระดบัในองค์กร ดแูลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัที่จะด าเนินการให้พนกังาน
ภายใต้บงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก าหนดของบริษัท 
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้กฎหมายต่างๆ อย่างจริงจัง และได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาและการ
สอบสวนเร่ืองราวร้องทกุข์หรือข้อร้องเรียนที่เป็นระบบโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้ ร้องทกุข์/ร้องเรียนหรือผู้มีสว่นได้
เสยีไว้วางใจและเช่ือมัน่ในกระบวนการสอบสวนท่ีเป็นธรรม 

เพื่อให้มีการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนัและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จดัให้มีช่องทางรับ
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดที่แสดงวา่ผู้มีสว่นได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความ
เสีย่งที่จะได้รับผลกระทบอนัก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่จากการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการ
ปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเก่ียวกับการท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อก าหนดของบริษัท 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้กฎหมายต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริต การปฏิบตัิท่ีไม่เท่าเทียมกนั
หรือการกระท าที่ขาดความระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียด
หลกัฐานตา่งๆ ได้ในช่องทาง ดงันี ้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- เลขานกุารบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน)
เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมยีร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศพัท์ 02-301-1569
แฟกซ์ 02-748-2063
อีเมล Teerapol.act@pp.premier.co.th

เมื่อบริษัทได้รับร้องเรียนจากผู้มีสว่นได้เสยีแล้ว จะด าเนินตามกระบวนการตามระบบ และจะคุ้มครองสทิธิของผู้
ที่ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ และรายงานผลการด าเนินการ
ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และหรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแตก่รณี 

20 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้ตระหนกัและเห็นความส าคญัต่อการน าระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ที่ยอมรับกนั

ทัว่ไป มาใช้ในการบริหารความเสีย่ง บริษัทจึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้
1. บริษัทจดัให้มีระบบการบริหารความเสีย่งแบบครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร และบริษัทยอ่ย ตามกรอบการบริหาร

ความเสี่ยง ISO 31000 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารจดัการต่อความเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบกบั
การด าเนินงานของบริษัท และมีการปฏิบตัิงานด้านการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรไปในทิศทางเดียวกนั
และให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นสว่นหนึ่งในการตดัสินใจ การวางแผนกลยทุธ์ แผนงานและการ
ด าเนินงานของบริษัท รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจและกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้เพื่อสร้างความเป็นเลศิในการปฏิบตัิงาน และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ เก่ียวข้อง

2. บริษัทจะด าเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนกังานทุกระดบัต าแหน่ง โดยให้
พนกังานมีความตระหนกัถึงความเสี่ยงที่มีต่อการปฏิบตัิงานในหน่วยงานของตนเอง และองค์กร อีกทัง้ให้
ความส าคญักบัการบริหารความเสีย่งด้านตา่งๆให้อยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและเหมาะสม

3. บริษัทจะสง่เสริม สนบัสนนุ และพฒันาให้พนกังานทกุระดบัต าแหนง่มีความรู้ความเข้าใจ และมีสว่นร่วมใน
การน าการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเคร่ืองมือในการจัดการงานในทุกกระบวนการของการท างานจน
กลายเป็นวฒันธรรมองค์กร

4. บริษัทจะจัดท าเอกสาร คู่มือและระเบียบปฏิบัติต่างๆ รวมทัง้ก ากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีการ
ปฏิบตัิอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ รวมถึงจดัให้มีระบบการติดตาม และการประเมินผลการด าเนินการ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้

5. บริษัทจะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนบัสนนุให้
บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการ
จดัระบบการรายงานการบริหารความเสีย่งให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทัง้องค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกส าคญั และ

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีจะท าให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยก าหนดโครงสร้างการ
บริหารความเสี่ยง และแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงพร้อมรายงานผล
การจัดการความเสี่ยงต่อประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ บริษัทจึงจดัท าผงัการบริหารความเสีย่งระดับบริษัท และระดบัหนว่ยงาน ให้มัน่ใจวา่มี
กระบวนการจดัการความเสีย่ง 

21 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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3. การด าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่
การด าเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญากลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คือ “ ธุรกิจก้าวหน้า พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยืน” ซึ่งเป็น

คุณค่าหลกั (Core Value) ที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิตลอดมา โดยให้ความส าคญัต่อการก ากบัดแูล
กิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมท่ีดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะ
กระบวนการที่เก่ียวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและ 
ทางอ้อม บริษัทจึงก าหนดนโยบายด้านการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ไว้ ดงันี ้

1. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชา พนกังานทุกคนทกุระดบั มีส่วนในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิเพื่อให้การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่บรรลตุาม
นโยบายที่ก าหนด

2. ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ผู้ส่งมอบหรือผู้ รับเหมาช่วง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิ
รวมถึงการร่วมปฏิบตัิ ด้านการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่

3. บริษัทจะพฒันามาตรการการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้สอดคล้องกบักฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมถึงหลกั
ปฏิบตัิด้านศีลธรรมโดยจดัให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสุม่เสี่ยงต่อการทจุริตและ
คอร์รัปชัน่และน ามาจดัท าเป็นคูม่ือ/แนวทางในการปฏิบตัิแก่ผู้ เก่ียวข้อง

4. บริษัทจะไม่กระท าหรือสนบัสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล  รวมถึงการ
ควบคมุการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจ และสนบัสนุน
กิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ด าเนินการที่ไม่
เหมาะสม

5. บริษัทจะจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม ่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จดัซือ้

6. บริษัทจะจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนกังาน เพื่อสง่เสริมความซื่อสตัย์ สจุริต และรับผิดชอบในการปฎิบตัิตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมถึง
สือ่ให้เห็นความมุง่มัน่ของบริษัท

7. บริษัทจะจดัให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถกูต้องแมน่ย า
8. บริษัทจะส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนกังานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องสามารถแจ้ง

เบาะแสอนัควรสงสยั โดยมัน่ใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและรวมถึงการแต่งตัง้บุคคลเพื่อ
ตรวจสอบติดตามทกุเบาะแสท่ีมีการแจ้งเข้ามา

9. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นนีไ้ด้เผยแพร่และจัดท าเป็นเอกสารเพื่อส่งมอบให้พนักงาน
ทกุคน ทกุระดบั ผู้สง่มอบหรือผู้ รับเหมาช่วง เพื่อยึดถือและปฏิบตัิ และมีการติดตามทบทวนผลการปฏิบตัิ
ว่าเป็นไปตามนโยบาย วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม ่เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันามาตรการการตอ่ต้านการ
ทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้เกิดความยัง่ยืนสบืไป
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กิจกรรมสง่เสริมด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่
ในฐานะที่กลุม่บริษัทพรีเมียร์เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการตอ่ต้านทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) บริษัทมุง่เน้น
การประกอบธุรกิจบนพืน้ฐานธรรมาภิบาลอนัดี มีความรับผิดชอบและความโปร่งใส รวมถึงต้องเป็นการสร้างคณุคา่สูธ่รุกิจ 
พนกังาน และสงัคมไปพร้อมๆ กนั และสนบัสนนุนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทกุรูปแบบเพื่อร่วมกนัสร้างมาตรฐาน
การด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส 

ในงานวนัต่อต้านคอร์รัปชั่นซึ่งจัดขึน้โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เป็นการประกาศเจตนารมณ์
การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ซึง่จดัขึน้เป็นประจ าทกุปี ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2562  ซึง่แนวคิดการจดังานปีนีค้ือ “รวมพลงั อาสา สู้
โกง" ณ อาคารภิรัช ฮอลล์ อาคารไบเทคบางนา กลุม่บริษัทพรีเมียร์ได้เชิญชวนพนกังานและผู้บริหารเข้าร่วมงาน เพื่อแสดง
พลงัของภาคธุรกิจ กระตุ้นให้พนกังานพรีเมียร์เกิดความตระหนกัถึงพลงัและบทบาทของตนเองในการร่วมกนัป้องกนัการ
คอร์รัปชัน่ ในงานสมัมนามีการแนะน าเคร่ืองมือสนบัสนนุการป้องกนัคอร์รัปชั่นท่ีหลากหลาย เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการข้อมูล เพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการท างาน การร่วมเป็นหูเป็นตาแชร์ข้อมลูผ่านช่องทางโซเชียล
มีเดียเพื่อป้องกนัการกระท าที่อาจเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น

ภาพการไปร่วมงานวนัต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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24  รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยืน 2562 

และเพื่อบรรลตุามเจตนารมณ์ นโยบายด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ในปี 2562 บริษัทได้ด าเนินกิจกรรมด้านตา่งๆ 
ในกระบวนการท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้มัน่ใจวา่ทกุกระบวนการมีการด าเนินงานอยา่งโปร่งใส ดงันี ้ 

1. การประเมิน และทบทวนความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ระดบัหน่วยงานทกุไตรมาส ตาม
เกณฑ์และคูม่ือการบริหารจดัการความเสีย่ง

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผู้ มีส่วนได้เสียผ่าน www.premier-products.co.th หรือผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2301-1569 แฟกซ์ 0-2748-2063 อีเมล
Teerapol.act@pp.premier.co.th  และรายงานผลการด าเนินการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ
หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแตก่รณี ซึง่ในปี 2562 บริษัทไมม่ีข้อพิพาทใดๆ ท่ีมีนยัส าคญัตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี

3. รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการเพื่อเป็นการป้องกนัการกระท าของพนกังานอนัมิชอบ  ซึ่งอาจไม่
สอดคล้องกบัจรรยาบรรณธุรกิจ

4. ประเมินคู่ค้า จดัทะเบียนคู่ค้าทกุปี โดยหวัข้อการประเมินครอบคลมุประเด็นสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม การปฏิบตัิตามกฎหมาย ด้านสิทธิมนษุยชน ด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั ตามขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงาน เร่ืองจัดซือ้ จัดจ้าง น าเข้า ส่งออก เพื่อให้มัน่ใจว่าคู่ค้ามีการปฏิบตัิที่สอดคล้องกับนโยบายที่
เก่ียวข้อง

5. นโยบายทางด้านภาษีโดยปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายอยา่งถกูต้อง มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และ
ตรงตามเวลาที่ก าหนด รวมถึงการให้ความร่วมมือด้านภาษีต่อกรมสรรพากร ในปี 2562 บริษัทและบริษัท
ยอ่ยมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินจ านวน 13.77 ล้านบาท

6. บริษัทย่อย บริษัท อินฟินิท กรีน จ ากัด ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2562 อายุการรับรอง 3 ปี  ตามที่บริษัทมี
นโยบายสนบัสนุนในเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุริต โครงการ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC

7. ในปี 2562 บริษัทยื่นขอตอ่การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ (CAC)  ไตรมาส 4/2562  ซึ่งการรับรองที่จะครบอายกุารรับรอง วนัที่ 9 มีนาคม 2563   โดยจะ
ทราบผลการตอ่การรับรองประมาณเดือน กมุภาพนัธ์ 2563

8. การอบรมพฒันาพนกังานหลกัสตูรการบริหารตนเองสู่ความส าเร็จ จ านวน 8 รุ่น มีพนกังานเข้าร่วมอบรม
ทัง้หมด 250 คน  เพื่อให้พนกังานเข้าใจ 5 คณุค่าหลกัขององค์กร สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
ร่วมถ่ายทอดต่อไปได้ ซึ่งหนึ่งในคณุคา่หลกั คือ ด้านคณุธรรม จริยธรรม ผู้ เข้าฝึกอบรมต้องร่วมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อท่ีจะมีความยดึมัน่ในคณุคา่หลกัขององค์กร
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4. นวตักรรมทางธุรกิจ
สร้างสรรค์คณุภาพชีวิต และสิง่แวดล้อมที่ยัง่ยืนผา่นผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
จากประเด็นที่มีความส าคญัต่อการพฒันาที่ยัง่ยืน ทัง้ปัจจยัภายนอก  ปัจจยัภายใน และความคาดหวงัผู้มีสว่น

ได้เสียท่ีสง่ผลกระทบต่อบริษัททัง้ความเสี่ยง หรือโอกาส ตามกลยทุธ์ด้านงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนอง
การใช้ชีวิตของคนในสงัคม ควบคู่ไปกบัการดแูลสิ่งแวดล้อมในด้านการจดัการน า้  มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางเสยีง 
ผ่านผลิตภัณฑ์บริษัท เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ พันธกิจ ทัง้ธุรกิจ พนักงาน และสงัคม  ซึ่งในปี 2562 มีพัฒนาผลิตภณัฑ์
เพิ่มเติม ดงันี ้ 

1. ระบบย่อยและบ าบดัเศษอาหาร เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ Bio Composter โดยมีคณุสมบตัิ สามารถก าจดัขยะ
จากเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย์ โดยผ่านขัน้ตอน 3 กระบวนการ  กระบวนการท่ี 1. Hydrolysis เป็นการ
แปรสภาพเศษอาหารจากของแข็งให้เป็นของเหลว กระบวนท่ี 2. Acidification เป็นการสร้างกรดอินทรีย์
จากเศษอาหาร และกระบวนการที่ 3. Methanogenesis เป็นการย่อยสลายกรดอินทรีย์ ให้กลายเป็นก๊าซ
ชีวภาพ  ท าให้ช่วยลดปัญหาขยะเนา่เสยี ลดคา่ใช้จ่ายในการขนสง่และก าจดัขยะ  อีกทัง้ได้ก๊าซชีวภาพและ
ปุ๋ ยน า้ กลบัมาใช้ประโยชน์ ดงัผงัระบบด้านลา่ง

ระบบย่อยและบ าบัดเศษอาหาร เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ Bio Composter 
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2. ระบบบ าบดัน า้เสีย Aero Plus+ โดยมีคณุสมบตัิที่มีบ าบดัน า้เสีย มุ่งเน้นประสิทธิภาพการบ าบดัไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสในน า้เสยีให้ได้มากที่สดุ ผา่นตามเกณฑ์ของกฎหมายที่ใช้ในกลุม่ประเทศยโุรป และประเทศ
อาเซียนบางประเทศ ซึ่งมีการควบคุมค่าทัง้สองของน า้เสียที่ผ่านการบ าบดัแล้ว ที่เข้มงวดกว่าเกณฑ์ใน
ประเทศไทย นอกเหนือจากการบ าบดัน า้เสียโดยทัว่ๆ ไปที่ผ่านเกณฑ์การบ าบดัน า้เสียอยู่แล้ว  เน่ืองจาก
บริษัทเลง็เห็นวา่ สิง่แวดล้อมที่เกิดภาวะน า้จากแหลง่น า้ผิวดินตามธรรมชาติเนา่เสยี เนื่องจากสาหร่าย หรือ
ท่ีรู้จกักนัในปรากฏการณ์ Algae Bloom มีสาเหตเุนื่องมาจากมี ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน า้มากเกินไป
นัน่เอง ดงันัน้ บริษัทจึงได้ออกสนิค้ามาเพื่อป้องกนัน า้เนา่เสยีอนัเนื่องมาจากสาเหตุ ข้างต้น

ระบบบ าบัดน า้เสีย Aero Plus+ 

3. แผน่ผนงัลายฉล ุ(Grilled Panel) แนวคิดการดแูลสิง่แวดล้อม โดยให้ความส าคญัการออกแบบ สนิค้าทีผ่ลติ
ด้วยวสัด ุ“Glass Fiber Reinforced Concrete” GRC ที่สามารถผลิตสินค้าผนงัลายฉลไุด้ (ลายโปร่ง) เพื่อ
ประโยชน์ในการลดความร้อนจากแสงแดด ช่วยลดพลงังานจากเคร่ืองปรับอากาศ รวมถึงมีการออกแบบ
ลวดลายที่สวยงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ตัวอย่างแผ่นผนังลายฉลุ (Grilled Panel) 
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และในปี 2562 บริษัทเข้าร่วมโครงการ “Process Innovation Coaching Program” กับตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าผลิตภณัฑ์ และกระบวนการต้นแบบในการพฒันาและปรับปรุง จากผู้ เช่ียวชาญ
พิเศษด้านนวตักรรม โดยอาจารย์จ าลกัษณ์ ขุนพลแก้ว สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ ผู้บริหารองค์กร 
วิทยากรฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าร่วม 30 ปี ด้านคณุภาพผลติภาพ การบริหารและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 
และการจัดการนวตักรรมในองค์กร และอาจารย์วฒิุพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ โดยเร่ิมตัง้แต่กระบวนการเก็บข้อมูล Value Stream Mapping (VSM) และการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ
ประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) ทางบริษัทได้เลือกกระบวนการต้นแบบ
งานผลติภณัฑ์ถงัน า้ D-Tank 2000 ลติร และงานผลติถงับ าบดั EC 

รูปตัวอย่างการให้ค าปรึกษาโครงการ “Process Innovation Coaching Program 

จากการเก็บข้อมลู Value Stream Mapping (VSM) และการจดัเก็บข้อมลูที่ส าคญั (OEE – Overall Equipment 
Effectiveness) งานผลิตถังน า้ D-Tank 2000 ลิตร ผลิตต่อวัน 38 ใบ/ต่อ 8 ชั่วโมง ซึ่งจากการวิเคราะห์ให้ค าปรึกษา
กระบวนการที่สามารถน ามาปรับปรุงพฒันาประสทิธิภาพการผลติเพิ่มขึน้ ได้แก่ งานทดสอบน า้ งานประกอบถงัน า้ งานไล่
ฟองอากาศ งานสเปรย์ใยแก้ว เป็นต้น โดยก าหนดเป้าหมายงานผลิตถังน า้ D-Tank 2000 ลิตร จากเดิม 38 ใบ/ต่อ 8 
ชัว่โมง ตัง้เป้าหมายหลังปรับปรุง 70 ใบ/ต่อ 8 ชั่วโมง และก าหนดเป้าหมายการผลติถงับ าบดั EC จากเดิม 21 ใบ/ตอ่ 8 
ชัว่โมง ตัง้เป้าหมายหลังปรับปรุง 50 ใบ/ต่อ 8 ชั่วโมง  จากการวิเคราะห์กระบวนการ มีโครงการปรับปรุง ดงันี ้

1. โครงการลดความสญูเสียใยแก้วจากจังหวะหยุดปืนสเปรย์ โดยการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมให้มี
จงัหวะหยดุของปืนสเปรย์ให้มีความตอ่เนื่องในงานสเปรย์

2. โครงการลดจังหวะการรอคอย Robot (Idle Time Loss) โดยมีการติดตัง้สญัญาณไฟเพื่อบอกเวลา
เร่ิม Start Robot ให้มีความตอ่เนื่องในการผลติ

3. โครงการเพ่ิมกระบวนการไลฟ่องอากาศขณะพ่นใยแก้ว และเรซิ่น ซึ่งอยู่ในการทดลองใช้อุปกรณ์ไล่
ฟองอากาศในเวลาเดียวกบั Robot พน่ใยแก้ว และเรซิ่น

4. โครงการลดเวลาในการไล่ฟองอากาศให้เร็ว ซึ่งอยู่ระหว่างการจดัหาอปุกรณ์ใหม่เพ่ือลดเวลาในการ
ไลฟ่องอากาศ

5. โครงการเพิ่มมาตรฐานที่ชัดเจนในการถอดชิน้งาน เพื่อการถอดชิน้งานที่ง่ายขึน้ เร็วขึน้ และเป็น
มาตรฐานโดยการใช้เคร่ืองวดัอณุหภมูิ มาวดัอณุหภมูิที่เหมาะสมก่อนถอดชิน้งาน
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6. โครงการรวมขัน้ตอนงานตดัขอบปีก และเจาะเข้าด้วยกนั ซึ่งอยู่ระหว่างทดลองใช้ Robot ในการตดั
ขอบปีก และเจาะชิน้งานในสถานีงานเดียวกนั ลดเวลาในการเคลื่อนย้ายถงัและป้องกนัอนัตรายจาก
ผู้ปฏิบตัิงานจากฝุ่ น เสยีง และเคร่ืองมือตดั

7. โครงการป้องกนัรอยขูดขีดที่ขอบถงั ระหว่างการเคลื่อนย้ายถงั โดยมีการทดลองใช้รถเข็นในการขน
ย้ายที่เหมาะสมกบัการใช้งาน

8. โครงการลดเวลาในการตรวจสอบรอยร่ัวของถงัน า้ โดยได้มีการออกแบบสถานที่ทดสอบน า้ใหม ่และมี
ระบบน าน า้เข้า-ออก จากถงัที่เร็วขึน้ รวมถึงให้มีการเคลือ่นทีใ่นการผลติที่เหมาะสม

จากการพฒันาปรับปรุงโครงการดงักลา่ว  สามารถผลิตถงัน า้ D-Tank 2000 ลิตร จากเดิม 38 ใบ/ต่อ 8 ชัว่โมง 
เพิ่มเป็น 72 ใบ/ต่อ 8 ชัว่โมง (Cost saving 10,624 บาท /ต่อ 8 ชัว่โมง) และการผลิตถงับ าบดั EC จากเดิม 21 ใบ/ต่อ 8 
ชัว่โมง เพิ่มเป็น 68 ใบ /ตอ่ 8 ชัว่โมง (Cost saving 10,295 บาท /ตอ่ 8 ชัว่โมง) 

โครงการ “Process Innovation Coaching Program” กบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สง่มอบคณุคา่ผา่นผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  และการสร้างรายได้ให้ท้องถ่ิน 
บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาส ความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ท่ีเก่ียวข้องมา เช่น ความพึงพอใจ

ของลกูค้า ผู้ รับบริการ ข้อเสนอแนะในปรับปรุงแก้ไขสินค้าหรือบริการ มาเป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาผลิตภณัฑ์ และแก้ไข
ปัญหาทางสงัคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่กระบวนการวิจยั พฒันาผลิตภณัฑ์ การจดัหาวตัถดุิบที่ กระบวนการสง่มอบ 
และบริการ ตัง้แตน่โยบาย คณะท างาน กระบวนการท างาน การตรวจติดตาม ทัง้ภายใน ภายนอก ดงันี ้

- บริษัทมีนโยบายในการจัดซือ้จัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยก าหนดตาม
ขัน้ตอน การคดัเลือกและการประเมินผู้สง่มอบ/ผู้ รับเหมา/คู่ค้า ครอบคลมุประเด็นด้านสงัคม สิง่แวดล้อม
อาชีวอนามยั ความปลอดภยั อาทิ การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ความรับผิดชอบตอ่สงัคม การตอ่ต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่ ความปลอดภยั  สิทธิมนษุยชน  ซึ่งเป็นตามข้อก าหนด ISO-9001  ISO-14001  มอก./OHSAS-
18001 CSR-DIW และอุตสาหกรรมสีเขียว พร้อมมาจัดท าทะเบียนคู่ค้าในรอบปี (1 มกราคม – 31
ธนัวาคม) ผลการประเมินผู้สง่มอบได้เกรด A (คะแนน 87-100) จ านวน 47 ราย จากจ านวนทัง้หมด 53 ราย
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คิดเป็นร้อยละ 89% และผู้สง่มอบผลประเมินได้เกรด B (คะแนน 75-86) จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 11% 
และสื่อสารผลการประเมินดังกล่าวไปยงัคู่ค้า เพื่อให้มีพัฒนาปรับปรุงด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับแบบ
ประเมิน 

ตัวอย่างการตรวจตดิตามคู่ ค้า 

- ในปี 2562 บริษัทได้ประเมินความพึงพอใจของลกูค้าที่ใช้สินค้าและได้รับบริการจากบริษัท จากงานฝ่าย
ขายและฝ่ายบริการของบริษัท  โดยผลการประเมินความพึงพอใจของลกูค้าต่อบริษัทคะแนนอยู่ที่ 86%
และข้อเสนอแนะตา่งๆ บริษัทจะน ามาปรับปรุงแก้ไขและพฒันาสนิค้าและบริการตอ่ไป

- บริษัทให้ความส าคญัด้านสิทธิมนษุยชน การปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียของคูค้่า โดยฝ่ายจดัซือ้มีขัน้ตอนให้คู่
ค้าแสดงความมุ่งมั่นการปฏิบัติ ด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยท าหนังสือลงนามแสดงความมุ่งมั่น
สอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) ก่อนมีการจัดซือ้ จัดจ้าง ทัง้รายใหม่และ
ปัจจบุนัรวมถึงการสร้างรายได้ให้ท้องถ่ิน อาทิ ผู้สง่มอบวตัถดุิบ/ผู้ รับเหมาท้องถ่ินจ านวน 10 ราย   พนกังาน
ในท้องท่ีโรงงานกบินทร์บุรีมากกว่า 80% รถรับส่งพนกังานจากชุมชนที่พนกังานอาศยัอยู่ 13 ชุมชน  รถ
รับสง่สนิค้าและรถบริการในชมุชนมากกวา่  15 ราย

 รูปตัวอย่างผู้ส่งมอบวัตถุดิบท้องถิ่น    รถรับส่งพนักงานจากชุมชนในท้องถิ่น 
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การบริหารหว่งโซอ่ปุทาน 
ในปี 2562 การบริหารห่วงโซ่อปุทาน ตัง้แต่กระบวนการผลิต จนไปถึงลกูค้าหรือผู้ ใช้บริการ เพื่อลดขัน้ตอนการ

ท างาน การสง่มอบที่รวดเร็ว เพิ่มความแมน่ย า และสามารถตรวจสอบกลบัได้ ซึง่ในปี 2562 มีผลการด าเนินการ ดงันี ้
1. การน าระบบ QR Code มาใช้โดยเร่ิมด าเนินการที่ฝ่ายบริหารห่วงโซ่อปุทาน ตัง้แต่กระบวนการรับวัตถดุิบ

จ่ายวตัถดุิบ รับสินค้าเข้าคลงั และจ่ายสินค้าไปยงัลกูค้า ท าให้สามารถเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิ เช่น
ลดเวลาการท างาน ลดความผิดพลาด  สะดวกในการค้นหา และเก็บข้อมลูในการประมวลผลได้ง่าย

2. การเพิ่มศนูย์กระจายสนิค้า
ในปี 2562 บริษัทเพิ่มศูนย์สาขา 3 แห่ง ได้แก่ สาขาศรีราชา สาขาบุรีรัมย์ และสาขานครสวรรค์ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้รวดเร็ว และเป็นจดุประกอบสนิค้า เพื่อลดคา่ใช้จ่ายการขนสง่
สนิค้าที่ต้องสง่แบบประกอบส าเร็จได้ 32 เที่ยว

3. ศนูย์กระจายสินค้าท่ีหนองจอกเพื่อจดัสง่สินค้าสะดวกรวดเร็ว ในพืน้ที่เขตกรุงเทพ และปริมณฑล  พร้อม
เป็นจดุประกอบสนิค้า ท าให้สามารถลดเที่ยวการขนสง่สนิค้า 604 เที่ยว

4. กิจกรรมขนส่งสินค้าเพื่อประกอบสินค้าที่หน้างานโครงการต่างๆ เพื่อลดจ านวนเที่ยวในการขนส่ง  ท าให้
สามารถลดจ านวนเที่ยวได้ 109 เที่ยว

จากกิจกรรมการบริหารหว่งโซอ่ปุทานในปี 2562 บริษัทสามารถลดจ านวนเที่ยวในการขนสง่ได้ 748 เที่ยว ท าให้
ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางอ้อม (ton CO2e) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจ านวน 72 ตนั สนบัสนุน
เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนแหง่สหประชาชาติ (SDGs) The SDG targets  : 13.2 

SDGs SDG targets GRI Standards 
13.2 Integrate climate change measures into national policies, 
strategies, and planning, 

G4 Disclosure G4-EN10 Disclosure 
Number 302-1 Energy 
consumption within the 
organization 

  สาขานครสวรรค์     สาขาบุรีรัมย์ 
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พนักงานมั่นคง 

1. การปฏิบัตด้ิานแรงงาน และเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทก าหนดนโยบายรับผิดชอบต่อสงัคมด้านแรงงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิต่อพนกังาน 

คู่ค้า ผู้ รับเหมา ผู้ส่งมอบ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้อง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมาตรฐานการจัดการด้านเอดส์และวณัโรค เพื่อการปฏิบตัิต่อแรงงาน 
และเคารพสทิธิมนษุยชน ดงันี ้

1. ระบบการจดัการความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านแรงงาน เป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินธุรกิจและเป็น
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนกังานทกุคน ทกุระดบัต าแหน่ง ผู้สง่มอบ ผู้ รับเหมาช่วง ที่จะมีสว่น
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบตัิ เพื่อให้การด าเนินการด้านแรงงานบรรลตุามนโยบายที่
ก าหนด

2. บริษัทจะไม่กระท าหรือสนบัสนนุให้มีการใช้แรงงานบงัคบัในทกุรูปแบบ รวมถึงจะไมเ่รียกเก็บเงิน
ประกนั หรือเอกสารประจ าตวัใดๆ ของพนกังาน เว้นแตท่ี่กฎหมายก าหนด

3. บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน เป็นไปตามกฎหมายก าหนด จะไม่หกัหรือลดค่าจ้างเพื่อการ
ลงโทษทางวินยั รวมถึงไม่ใช้วิธีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจหรือกระท าการบงัคบัขู่เข็ญ ท าร้าย
พนกังาน รวมถึงการก าหนดมาตรการป้องกนัไมใ่ห้พนกังานหญิงและเด็กถกูลว่งละเมิดทางเพศ

4. บริษัทปฏิบตัิต่อพนกังานโดยเท่าเทียมกนั ไม่กระท าหรือสนบัสนนุการกีดกนั ขดัขวาง แทรกแซง
การเลอืกปฏิบตัิใดๆ ด้วยเหตผุลในเร่ือง สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา อาย ุเพศ สถานภาพการ
สมรส ความพิการ การเป็นสมาชิกแห่งสหภาพแรงงานความนิยมทางการเมือง ผู้ ป่วยเอชไอวี
ผู้ ป่วยด้านยาเสพติด รวมถึงแนวคิดสว่นบคุคล

5. บริษัทเคารพสิทธิของพนกังานในการสมาคม เพื่อด าเนินการรวมตวัและจดัตัง้รวมถึงการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกองค์กรลกูจ้าง รวมถึงการไม่กระท าการที่จะขดัขวางหรือแทรกแซงในการใช้สิทธิของ
พนกังานในเร่ืองดงักลา่ว

6. บริษัทไม่จ้างหรือสนบัสนนุให้มีการจ้างเด็กที่มีอายตุ ่ากว่า 15 ปี และจดัให้หญิงมีครรภ์ท างานที่
ปลอดภยัไมเ่ป็นอนัตรายตอ่การมีครรภ์ ทัง้จะไมเ่ลกิจ้าง ลดต าแหนง่หรือลดสทิธิประโยชน์

7. บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย มาตรฐานแรงงานไทย มาตรฐานด้านความปลอดภยั ปฏิญญาสากล
เช่น สิทธิมนุษยชน การปฏิบตัิว่าด้วยผู้ ป่วยเอชไอวี ตามข้อก าหนดขององค์กรสหประชาชาติ
รวมถึงอนสุญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง

8. บริษัทสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร เวลา งบประมาณ การฝึกอบรม การส่งเสริมรณรงค์
ป้องกันปัญหายาเสพติด เอชไอวี เอดส์ วณัโรค และกิจกรรมส่งเสริมที่ไม่แบ่งแยกหรือเลือกต่อ
ปฏิบตัิผู้ ป่วยเอชไอวี ผู้ ป่วยจากยาเสพติด

9. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารระบบทวิภาคี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยผ่าน
คณะท างานตา่งๆ อนัน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพชีวิต และคณุภาพการท างานร่วมกนั

บริษัทด าเนินตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) มาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ (มยส.) และมาตรฐานการจดัการด้านเอดส์และวณัโรคมาประยกุต์ พร้อมปฏิบตัิที่สอดคล้องตามข้อก าหนด
มาตรฐาน ได้แก่ ไมม่ีการใช้แรงงานบงัคบั การจ่ายคา่ตอบแทนการท างานที่ถกูต้อง ชัว่โมงการท างานไมเ่กินกวา่กฎหมาย31 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)

พนักงานมั่นคง
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ก าหนด การไม่เลือกปฏิบตัิ มีการก าหนดวินยัและการลงโทษที่เป็นธรรม ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานหญิง การ
ให้เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาตอ่รอง ดแูลความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานที่
เป็นตามมาตรฐาน มอก.18001/OHSAS-18001 และสิทธิความเท่าเทียมด้านสวสัดิการของพนกังาน โดยมีกระบวนการ
ตรวจติดตามทัง้ภายในบริษัท และหนว่ยงานภายนอก เพื่อความมัน่ใจวา่มกีารด าเนินที่สอดคล้องกบัมาตรฐาน รวมถึงการ
ให้ความส าคญัการปฏิบตัิด้านแรงงานของคูค้่า ผู้สง่มอบ โดยมีกระบวนการตรวจสอบตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของฝ่าย
จัดซือ้ เพื่อน ามาวิเคราะห์ คู่ค้า หรือผู้ ส่งมอบ ที่ส าคัญต่อบริษัทตามล าดบัด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านความ
ปลอดภยั ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์ปชัน่ และการปฏิบตัิด้านแรงงาน
ที่สอดคล้องตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมที่บริษัทก าหนดไว้ ตามเกณฑ์ประเมินการจดัซือ้ จดัจ้าง พร้อมให้คูค้่า 
ผู้ส่งมอบ ท าหนงัสือแสดงความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเท่าเทียบกัน เคารพสิทธิมนษุยชน ตามข้อก าหนด
ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) สง่มาที่บริษัททกุปี  

นโยบายและมาตรการการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดและการละเมิดสิทธิมนษุยชน เพื่อให้ผู้บริหารทกุระดบัใน
องค์กร ดแูลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัที่จะด าเนินการให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เข้าใจ และ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ ข้อก าหนดของบริษัท พร้อมก าหนดช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน ได้ในช่องทาง ดงันี ้

- คณะกรรมการตรวจสอบ 

- เลขานกุารบริษัท 

บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมยีร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศพัท์ 0-2301-1569 

แฟกซ์ 0-2748-2063 

อีเมล Teerapol.act@pp.premier.co.th 

บริษัทด าเนินตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) มาตรฐานป้�องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน�
ประกอบการ (มยส.) และมาตรฐานการจดัการด้านเอดส์และวณัโรคมาประยกุต์ พร้อมปฏิบตัิที่สอดคล้องตามข้อก าหนด�
มาตรฐาน ได้แก่ ไม่มีการใชแ้รงงานบงัคบั การจ่ายค่าตอบแทนการท างานท่ีถกูต้อง ชัว่โมงการท างานไม่เกินกว่ากฎหมาย
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8 Happy Workplace 
“PP เป็นเหมือนบ้านหลงัที่ 2 ของพนกังาน”  ใน 1 วนัท างานพนกังานจะใช้เวลาอยูท่ี่บริษัทอย่างน้อย 8 ชัว่โมง 

ซึ่งการสร้างความสขุให้พนกังานในช่วงเวลาท่ีอยู่ที่บริษัทผ่านกิจกรรม 8 Happy Workplace โดยกิจกรรมต้องมีความ
หลากหลาย พนกังานมีความชอบกิจกรรมที่แตกต่างกนั กิจกรรมต่างๆ จึงมาจากตวัแทนพนกังานหรือคณะด้านต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง ดงันี ้

1. Happy body (สุขภาพดี)  สุขภาพแข็งแรงทัง้กายและจิตใจ บริษัทมีความเช่ือว่าถ้าพนักงานมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกบัปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอยา่งดี

8 Happy 
workplace

Happy 
body 

(สขุภาพดี) 

Happy 
Heart  

(น า้ใจงาม) 

Happy 
Society 
(สงัคมดี) 

Happy 
Relax 

(ผ่อนคลาย) 

Happy 
Brain

(หาความรู้) 

Happy 
Soul 

(ทางสงบ) 

Happy 
Family 

(ครอบครัวดี)

โครงการป่ันจกัรยานมี
ผู้ เข้าร่วมคนเข้าร่วม 
จ านวน 92 คน

โครงการกีฬาภายนอก 
ฟตุบอลเช่ือมสมัพนัธ์ 
ภายนอกจ านวน

พนกังานเข้าร่วม 90 คน

โครงการกิฬาภายใน 
ฟตุบอล วอลเลย์บอล 
ตะกร้อ พนกังานเข้าร่วม 

303 คน

33 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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2. Happy Heart  (น า้ใจงาม) มีน า้ใจเอือ้อาทรตอ่กนัและกนั จากความเช่ือวา่ความสขุที่แท้จริงคอืการเป็นผู้ให้
เ ป็ นส่ ว น เ ติ ม เต็ ม ใ ห้พนัก งานมี ความสุข โดยมี กิ จ ก ร รมทั ง้ ภาย ใน  และภายนอกต่อ เนื่ อ ง

3. Happy Society (สงัคมดี) มีความรักสามคัคีเอือ้เฟือ้ต่อชุมชนท่ีพนกังานอาศยัอยู่ ในการเข้าไปมีสว่นร่วม
ดแูลสภาพแวดล้อม โดยการน าองค์ความรู้ของบริษัทในการร่วมพฒันาชมุชน การปรับปรุงระบบน า้ดื่ม

โครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนโสต
ศกึษา จ.ปราจีนบรีุ

โครงการท าบญุตกั
บาตรข้าวสาร

อาหารแห้งไตรมาสละ 
1 ครัง้

โครงการบริจาคโลหติ
ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

มอบให้ ร.พ.กบนิทร์บรีุ 

โครงการร่วมปลกูป่า
กบัโครงการบ้านมะกะ
โท ต.ทุง่โพธ์ิ อ.นาดี

โครงการปรับปรุงน า้
โรงเรียนบ้านหนิเทนิ 
อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ

โครงการร่วมสร้างบ้าน
ให้ผู้พิการชมุชน 1 หลงั 
ต.เมืองเก่า อ.กบนิทร์
บรีุ จ.ปราจีนบรีุ
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4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) กิจกรรมผ่อนคลายในช่วงระหว่างพกั เพื่อผ่อนคลาย เพราะการท างานหากไม่
สรรหาการผอ่นคลายให้กบัพนกังาน ก็จะท าให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อนัสง่ผลกระทบตอ่การใช้
ชีวิต

5. Happy Brain (หาความรู้) กิจกรรมที่สง่เสริมให้พนกังานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนางาน อาชีพ และความมั่นคงก้าวหน้าในการท างาน บริษัทเช่ือว่าถ้าพนักงานทุกคนแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ มาเพิ่มพนูความรู้และพฒันาตนเองอยู่สม ่าเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลกัดนั ช่วยให้บริษัท
พฒันาขึน้ด้วยบคุลากรที่มีศกัยภาพ

โครงการสาวไทย
แก้มแดงมีพนกังานเข้า
ร่วมโครงการ 114 คน

โครงการประกวด    
นางสงกรานต์ 

พนกังานร่วมประกวด 
จ านวน 8 คน

เพิ่มศาลาพกัผ่อน
จ านวน 3 หลงั ให้
พนกังานท่ีโรงงาน

กบนิทร์บรีุ

โครงการอบรมความรู้
อาชีพเกษตรโดยมี

พนกังานสนใจจ านวน
30 คน (6 รุ่น)

โครงการกิจกรรมไค
เช็น (KSS) ปี 2562 
พนกังานส่งจ านวน 
1,131 เร่ือง ดีเดน่ 

7 เร่ือง

โครงการกิจกรรม
กลุม่ QCC จ านวน 

17 กลุม่

35 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)



36  รายงานเพื่อการพฒันาอย่างยืน 2562 

6. Happy Soul (ทางสงบ) กิจกรรมที่มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะเช่ือว่า
หลกัธรรมค าสอนของศาสนาเป็นสิ่งที่จะช่วยการด าเนินชีวิตของทกุคนให้ด าเนินไปในเส้นทางที่ดีได้ ท าให้
ทุกคนมีสติ มีสมาธิในการท างาน สามารถรับมือกับปัญหาที่เข้ามาได้ ยึดหลกัเป็นคนดี คิดดี ท าดีและมี
ความศรัทธาในคณุงามความดีทัง้ปวง

7. Happy Money (ปลอดหนี)้ มีเงิน รู้จักเก็บรู้จกัใช้ ไม่เป็นหนี ้ปลกูฝังนิสยั  อดออม ประหยดั รู้จักวิธีใช้เงิน
ไมใ่ช้จ่ายสรุุ่ยสรุ่าย ใช้จ่ายแตเ่ทา่ที่จ าเป็น ยดึหลกัค าสอนการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการผ้าป่าสามคัคี
โรงเรียนเตรียม

อดุมศกึษาน้อมเกล้า 
ต.หนองก่ี อ.กบนิทร์บรีุ

โครงการถวายเทียน
เข้าพรรษาจ านวน  2
วดั  (วดัทบัลาน /ส านกั

สงฆ์คลองลาย)

โครงการเจ้าภาพ
ทอดกฐินปีละ 1 วดั 
บ้านโคกขีเ้หล็ก       

ต.หนองก่ี อ.กบนิทร์บรีุ

โครงการเงินฝาก
ธนาคารออมสินรับเงิน
ท่ีโรงงานทกุสิน้เดือน
จ านวน 67 คน

โครงการเงินออม 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ
จ านวน 173 คน 
สหกรณ์ออมทรัพย์
จ านวน 172 คน

โครงการตลาดนดั 
PP มีพนกังานสนใจ
น าสนิค้ามาขาย 

10 ราย
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8. Happy Family (ครอบครัวดี) สง่เสริมการสร้างความสมัพนัธ์มีครอบครัวที่อบอุน่และมัน่คง ปลกูฝังนิสยัรัก
ครอบครัว เพื่อน าไปเป็นหลกัการใช้ชีวิตให้รู้จกัความรัก ความเช่ือมัน่ และความศรัทธาในความดีงาม จึงจะ
กลายเป็นคนดี ในสงัคม “รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพื่อน รักในสิง่ที่มีพอเพียง”

จากการปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบด้านแรงงาน และการเคารพสทิธิมนษุยชน พนกังาน คูค้่า ผู้ รับเหมา และผู้สง่
มอบ ท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย ขององค์กรเพื่อความส าเร็จรวมกนัอย่างยัง่ยืนของธุรกิจ พนกังาน และ
สงัคม  และเป็นการสนบัสนนุเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนแหง่สหประชาชาติ (SDGs) The SDG targets  : 10.3 

กิจกรรมขอบคณุ
พนกังานที่เกษียณมอบ
ดอกไม้ รับประทาน
อาหารจ านวน 5 คน

โครงการออกบธูวนัเด็ก
แหง่ชาติร่วมกบั อบต.
หนองก่ีประจ าทกุปี

กิจกรรมวนัสงกรานต์รด
น า้ด าหวั ผู้บริหาร/

พนกังาน

SDGs SDG targets GRI Standards 
10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of 
outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies 
and practices and promoting appropriate legislation, policies and 
action in this regard 

G4 Disclosure G4-EN10 Disclosure 
Number 404-3 Specific Standard 
Disclosures: Labor Practices and 
Decent Work sub-Category 
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การพฒันาบคุลากร 
จากปัจจัยภายนอกสงัคมไทยก าลงัจะก้าวสู่สงัคมผู้สงูอายุ ส่งผลต่อความยุ่งยากในการสรรหาพนกังานจาก

ภายนอกที่มีคณุสมบตัิและเป็นกลุม่คนรุ่นใหมท่ี่ต้องการเข้ามาท างานกบัประเภทอตุสาหกรรมโรงงาน รวมถึงปัจจยัภายใน
ทีพ่นกังานมีอายตุวัเฉลีย่ 40-50 ปี คิดเป็น 37% ซึง่กลุม่บคุลากรเหลา่นีใ้กล้เกษียณและจ าเป็นต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
คนรุ่นใหมเ่พื่อพฒันาตอ่ยอดในการท างาน โดยอยา่งใดก็ตามบริษัทได้เร่ิมปรับเปลีย่นเทคโนโลยีเพื่อรองรับการท างานให้มี
ประสทิธิภาพ ประสทิธิผลและความปลอดภยัในการท างานมากขึน้ และการพฒันาศกัยภาพรายบคุคลตามโปรแกรม IDP 
(Individual Development Plan) เพื่อให้พนกังานมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบตัิตามที่ต้องการ พร้อมทดแทน
ต าแหนง่ที่ส าคญั โดยแบง่กลุม่หมวดการพฒันาออกเป็น 3 หมวด ดงันี ้

1. หมวดความรู้พืน้ฐานในงาน มีการฝึกอบรมรวม 25 หลกัสตูร อาทิ ความรู้ในการท างานตามระบบมาตรฐาน
ตา่งๆ ISO 9001, ISO 14001 ,ISO-45001 มรท 8001, การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ความรับผิดชอบตอ่
สงัคม การจัดการพลงังาน และการสอนโดยหวัหน้างาน โดยวิธี On - the - job training   เช่น หลกัสตูร
ความรู้ผลติภณัฑ์ หลกัสตูรความรู้ตามขัน้ตอนการท างาน คูม่ือการท างาน หลกัสตูรความรู้เก่ียวกบัสขุภาพ
อนามัยความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น รวมถึงการเรียนรู้ส่วนงานที่เก่ียวข้องภายในบริษัท มีการ
ก าหนดหลกัสตูรการเรียนการสอนโดยมอบหมายให้พนกังานท่ีมีความรู้ความช านาญแตล่ะแผนกเป็นผู้สอน
และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบร่วมกับวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ความเช่ียวชาญมาร่วม
บรรยายในบางหัวข้อในเร่ืองเฉพาะด้าน และมีการทดสอบประเมินผลทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิแก่
พนกังานใหม่เพื่อให้เข้าใจการสร้างคณุคา่งานและธุรกิจร่วมกนัระหว่างพนกังาน องค์กรและสงัคมภายใต้
คณุธรรมจริยธรรม

2. หมวดความรู้เสริมในงาน มีการฝึกอบรวม 105 หลกัสตูร วตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มศกัยภาพของพนกังานให้มี
ทกัษะ มีความหลากหลายในการท างานมากขึน้ อาทิ การบริหารตนเองสูค่วามส าเร็จ  การจดัการและภาวะ
ผู้น าตามคุณค่าหลกักลุ่มบริษัทพรีเมียร์, การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล,ความปลอดภัยในการ
ท างานเก่ียวกับปัน้จั่น จป.ระดับหัวหน้างาน/บริหาร, คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ (คปอ.) ,ความ
ปลอดภยัในการท างานในที่อบัอากาศ,การปฏิบตัิงานบนที่สงู,Train the Trainer, Risk Management into
Action ,TPM การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม,กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ควรรู้,
โปรแกรม Sketch up ส าหรับขึน้รูปชิน้งาน 3D, PP Sales Contracts & Agreements, Mindset, System
Thinking,Google Form,การสร้างแรงจูงใจและจิตส านึกในการท างานด้วย 5Q,การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking ), ความรู้เก่ียวกบัประกนัภยัด้านตา่งๆ , PP Sales Contract & Agreements Training ,
PP Academy เพื่อฝึกอบรมพนกังานต าแหน่งพนกังานขาย ช่างเทคนิค ทัง้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบตัิเพื่อให้
มีความรู้ครอบคลมุทัง้ตวัผลติภณัฑ์และขัน้ตอนการท างานจนกระทัง่การสง่มอบงานท่ีสมบรูณ์ให้ลกูค้า

3. หมวดความรู้วิชาชีพ มีการฝึกอบรมรวม 7 หลกัสตูร  วตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาพนกังานกลุ่มวิชาชีพให้มี
ความรู้ลงลึกในวิชาชีพเพื่อการต่อยอดการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ การปรับปรุงงาน (Productivity
Improvement) การสร้างนวตักรรม เช่นหลกัสตูรการโปรแกรมหุ่นยนต์อตุสาหกรรม (FANUC) ระดบักลาง/
สงู, หลกัสตูร Touch  Screen (Mitsubishi), หลกัสตูรบคุลากรเฉพาะประเภท 1 บคุลากรเฉพาะด้านการมี
สว่นร่วมและพฒันาชมุชน
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บริษัทได้มีการก าหนดเป้าหมายชั่วโมงในการพฒันาฝึกอบรมเฉลี่ย 12 ชั่วโมง /คน ในปี 2562  ซึ่งปรากฎว่า
บริษัทมีชั่วโมงการพัฒนาฝึกอบรมเฉลี่ย 17.36 ชั่วโมง/คน/ปี  โดยมีหลกัสูตรการฝึกอบรมทัง้สิน้ 137 หลกัสูตร ที่ยัง
ครอบคลมุนโยบายในการพฒันาบคุลากรให้มีคณุลกัษณะ 3 ประการ ประกอบด้วย 

1. เป็นคนดี มีวินยั และรับผิดชอบ 
2. เป็นคนเก่ง มีความรู้ ทกัษะ ความสามารถอยา่งมืออาชีพ 
3. เป็นพนกังานท่ีท างานอยา่งมีความสขุ รู้เหต ุรู้ผล เห็นคณุคา่ตนเอง ผู้ อื่น และยอมรับการเปลีย่นแปลง 

 

 
 

แผนการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน ประจ าปี  2562 

          กลุม่พนกังาน 
 
หวัข้อวิชาหลกั 

พนกังาน - เจ้าหน้าที่ หวัหน้างาน ผู้จดัการ 

1. ความรู้พืน้ฐานในงาน 

ความรู้การท างานตามขัน้ตอน คูมื่อ การปฏิบตัิงานตามลกัษณะงานที่พนกังานรับผิดชอบ  
ความรู้ตามระบบงานการจดัการ ISO 9001 /14001 /ISO-45001 /มาตรฐานแรงงานไทย : มรท-8001 
การบริหารงานบคุคล : กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง : การขาย และการบริการ 

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ : จริยธรรมเพ่ือความยัง่ยืนขององค์กร 

8 Happy  Workplaces  ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR : ISO 26000) 
5ส / กลุม่คณุภาพ (QCC) / และระบบข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงงาน (KSS) /  Productivity Facilitator 
Knowledge Management/ การทดสอบฝีมือแรงงานแหง่ชาติ สาขา ชา่งไฟฟ้า/ / การควบคมุแก็ส 
การปฐมพยาบาลและชว่ยชีวิตเบือ้งต้น / ให้ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของบริษัท 

ความตระหนกัด้านคณุภาพ /ความปลอดภยั/สิ่งแวดล้อม 
ข้อก าหนด ISO 9001/14001/ ISO 45001
มาตรฐานแรงงานไทย : 8001/Green Factory 

 Innovation Thinking / KM & Innovation / Supply Chain Management 

Mind Mapping 
Productivity Tools/การน าเสนอ/การสื่อสาร 

เคร่ืองมือการบริหารทัว่ทัง้องค์กร (Total Quality Management : TQM) 

2. ความรู้เสริมในงาน การสื่อความใน
องค์กร 

จป. หวัหน้างาน / คปอ. จป. บริหาร/ คปอ.  
Risk Management into Action ทกัษะการบริหารทัว่ทัง้องค์กร (TQM) 
การสอนงาน/Coaching / การบงัคบั
บญัชา 

เทคนิคการประชมุ/การบริหารเวลา 

HRM & HRD การเจราไกลเ่กลี่ยเพ่ือจดัการความขดัแย้ง 

คณุธรรม/จริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ การท างานที่อบัอากาศ / ที่สงู / เก่ียวกบัป่ันจัน่ 

การพฒันาทกัษะการเป็นหวัหน้างาน กลยทุธ์การตลาดรุกและรับ AEC  
การบริหารตนเองสูค่วามส าเร็จ การจดัการและภาวะผู้น าตามคณุคา่หลกั 

3. ความรู้วิชาชีพ ตามสายงานวิชาชีพ : วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักบญัชี อาทิ การป้องกันฟ้าผ่าระบบจ่ายไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์/
รายงานผู้สอบบญัชีใหม/่ การใช้เคร่ืองมือวดัในระบบบ าบดัน า้เสีย/ เทคโนโลยีหุน่ยนต์อตุสาหกรรม/การเงินที่ส าคญั
ส าหรับนกับญัชี เป็นต้น 
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และในปี 2562 บริษัทได้จดัหลกัสตูรในการพฒันาพนกังาน หลกัสตูร “การบริหารตนเองสูค่วามส าเร็จ”  โดยมี
วตัถปุระสงค์ให้พนกังานเข้าใจ 5 คณุคา่หลกั เพื่อน ามาประยกุต์ในการปฏิบตัิงาน และการใช้ชีวิตประจ าวนั การฝึกอบรม
ผ่านด่านกิจกรรม 5 ด่าน ได้แก่ ด่านความคิดสร้างสรรค์ ด่านผสานความรู้และความร่วมมือ ด่านคุณภาพ ด่านยึดถือ
คณุธรรม จริยธรรม และดา่นประโยชน์ร่วมกนั มีพนกังานได้รับการฝึกอบรมจ านวน 8 รุ่น จ านวน 250 คน และบริษัทได้น า 
5 คณุค่าหลกั มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนประจ าปี และน ามาวางแผนในการพฒันา
ฝึกอบรม โดยแบง่ระดบัน า้หนกัในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน ได้แก่ ผู้ปฏิบตัิการ ระดบัผู้จดัการ ระดบัผู้บริหาร (ส าหรับ
ผู้บริหารที่ดแูลสว่นงาน) และระดบัผู้บริหาร (ส าหรับผู้บริหารที่ดแูลทัง้องค์กร/บริษัท)  

 อบรมหลักสูตร การบริหารตนเองสู่ความส าเร็จ 

นอกจากการพฒันาบคุลากร  ในปี 2562 บริษัทได้มีปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต และเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานีงานตา่งๆ  โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ท างานได้ง่ายขึน้ ได้แก่ การน าหุ่นยนต์มา
ท างานผลติแทนพนกังานงานเจาะไฟเบอร์กลาส การปรับปรุงเทคโนโลยีการหมนุถงั แทนการปีนขึน้ไปท างานบนถงัเพื่อให้
สามารถท างานสะดวกขึน้และเร็วขึน้ โดยพนกังานไมต้่องขึน้ไปบนถงัลดความเสีย่งการตกจากที่สงู 

พัฒนาปรับปรุงวธีิการท างาน เสริมเทคโนโลยใีนการท างาน 
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ปรังปรุงวิธีการโหลดสินค้า โดยเพิ่มปัน้จัน่ท่ีหนว่ยงานคลงัสนิค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท างาน ป้องกนั
ความเสยีหายของสนิค้า ลดคา่ใช้จ่ายในการจ้างเครนภายนอก รวมถึงการโหลดสนิค้าที่ปลอดภยัมากขึน้ 

ภาพงานโหลดสนิค้าที่ปลอดภยั 

รวมถึงกิจกรรมสร้างความตระหนกัในการปฏิบตัิงาน การณรงค์สง่เสริมให้ความรู้ทัง้ในงานและนอกงาน อาทิ 
การใช้เคร่ืองจกัรอยา่งถกูวิธี  โครงการ Safety พบโชค พบโทษ การเดินตรวจสภาพแวดล้อมในการท างานทัง้สภาพการณ์
และการกระท าที่ไม่ปลอดภยั โครงการณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100%  การประเมิน ควบคุมความเสี่ยงตามระบบ
มาตรฐาน มอก./OHSAS-18001 การศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย SAFETY & STANDARD 
EXHIBISION 2019 กบับริษัทในเขตอตุสาหกรรมกบินทร์บรีุทกุปี เพื่อสร้างความตระหนกั 

ภาพกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน 

จากการพฒันาบคุลากรและปรับปรุงกระบวนการท างานที่กลา่วมานัน้เพื่อให้บรรลเุป้าหมายกลุม่บริษัทพรีเมียร์ 
การสร้าง“ความส าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยนื” ของพนกังาน ธุรกิจ และสงัคม โดยน าแนวคิดคณุคา่หลกั (Core Value) เป็น
ตวัก าหนดกลยทุธ์สูค่วามส าเร็จ  ซึ่งประกอบด้วย คณุภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ร่วมกนั ผสานความรู้และความ
ร่วมมือ และ ยึดถือคณุธรรม จริยธรรม โดยในการก าหนดกลยทุธ์องค์กรนัน้สามารถใช้คณุคา่หลกัข้อใดก็ได้เป็นจดุตัง้ต้น 
ขึน้อยู่กับสถานการณ์และโอกาสที่แตกต่างกัน แต่ที่สดุแล้วมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันทัง้ 5 ด้าน  เพื่อผลกัดัน
แนวคิดคณุคา่หลกัให้เข้าไปอยูใ่นแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการของสายธุรกิจและพนกังาน จึงได้มีการพฒันาเคร่ืองมือที่
หลากหลายเพื่อสง่เสริมให้เกิดการน าไปปฏิบตัิจริงและเกิดการแลกเปลีย่นระหวา่งสายธุรกิจ  ดงันี ้
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สง่เสริมการแลกเปลีย่นแนวคิดคณุคา่หลกั 
งานสมัมนา Core Value Stage เวทีไขเคล็ดลบัเร่ืองคุณค่าหลกั กุญแจสู่ผลตอบแทนทางธุรกิจที่เห็นผลอย่าง

รวดเร็วและยัง่ยืน การจัดงานสมัมนา Core Value Stage ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวคิด 
“ความส าเร็จร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน” ให้เป็นรูปธรรม ด้วยการแบง่ปันประสบการณ์ของสายธุรกิจที่น าแนวคิดคณุค่าหลกัของ
องค์กรมาก าหนดกลยทุธ์ วางแผนธุรกิจและน าไปปฏิบตัิจนเกิดผลลพัธ์ และเป็นแนวทางให้กบัสายธุรกิจอื่น ๆ  สามารถ
น าไปปรับใช้ในกระบวนการท างานเพื่อสร้างความยัง่ยืน  โดยในปี 2562 มีการจดัเวทีสมัมนา 2 ครัง้ ประกอบด้วย 

- Core Value stage ครัง้ที่ 1 หวัข้อ “กระบวนการจดัซือ้อย่างยัง่ยืนในแบบฉบบัคณุค่าหลกัของพรีเมียร์เพื่อ
สร้างความส าเร็จร่วมกนัอย่างยัง่ยืน” น าเสนอความส าคญัของการบริหารจดัการห่วงโซ่คณุค่าทางธุรกิจ
(Value Chain) ตามแนวคิดความส าเร็จร่วมกันอย่างยัง่ยืน ด้วยการออกแบบการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึง
ประโยชน์ร่วมกนัของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2562 ผา่นการแลกเปลีย่นของ 3 สาย
ธุรกิจ คือ บริษัท พี เอม ฟดู จ ากดั หวัข้อ ความโปร่งใสและความร่วมมือในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างเพื่อ
ความยัง่ยืน โรงแรมรายาเฮอริเทจและแทมมาริน วิลเลจ เชียงใหม ่หวัข้อ การจดัซือ้จดัจ้างที่สร้างความอยูด่ี
มีสขุของพนกังาน  บริษัท มีวนา จ ากดั (กาแฟมีวนา) และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จ ากดั หวัข้อการจดัซือ้จดั
จ้างที่ผสานความรู้ ความร่วมมือกบัคูค้่า
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- Core Value stage ครัง้ที่ 2 หวัข้อ “การเพิ่มความสามารถในการผลิตอยา่งยัง่ยืนในแบบฉบบัของพรีเมียร์”
น าเสนอแนวทางการเพิ่มความสามารถในการผลติอยา่งยัง่ยืน ที่ต้องน านวตักรรมและการหาเคร่ืองมือ เพื่อ
สง่เสริมความร่วมไม้ร่วมมือกบัพนกังานในทกุสว่นเพื่อให้งานเกิดผลตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ จดั
ขึน้เมื่อวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2562 ผา่นการแลกเปลีย่นของ 2 สายธุรกิจที่อยูใ่นสายงานการผลติ คือ บริษัท พี
เอม ฟดู จ ากดั หวัข้อ ความร่วมไม้ร่วมมือเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลติอยา่งยัง่ยืน และ บริษัท พรีเมียร์
โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) หวัข้อ การใช้นวตักรรมเพิ่มความสามารถในการผลติอยา่งยัง่ยืน

43 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้แนวคิดคณุค่าหลกัเป็นไปอยา่งครบวงจรกลา่วคือ ต้นน า้ - การท างานของสายธุรกิจที่
น าแนวคิดคณุค่าหลกัไปปฏิบตัิจนเกิดผลส าเร็จ – กลางน า้ คือการจดังานสมัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดกระบวนการ
ท างานจากพนกังานและผู้บริหาร และปลายน า้ คือ การจดัเก็บรวบรวมองค์ความรู้จากการปฏิบตัิ เพื่อเป็นต้นแบบให้กบั
สายธุรกิจและพนกังานในการน าไปประยกุต์ใช้ในการท างานตอ่ไปในอนาคต  ภายหลงัการจดังานสมัมนาทัง้ 2 ครัง้ คณะ
ท างานฯ จึงได้มีการสรุปองค์ความรู้ที่เกิดขึน้จากการแลกเปลี่ยนในงานสมัมนา จดัท าเป็นเอกสารสรุปองค์ความรู้คณุคา่
หลักขององค์กร (Core Value Knowledge Management) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการน าองค์ความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในการท างานในหน่วยงานของตนเอง ผ่านรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อให้พนกังานเข้าถึงได้
อยา่งสะดวกและจดัเก็บได้ง่าย 

จากการด าเนินด้านพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ด้าน “พนักงานมัน่คง” 
บริษัทได้ส ารวจปัจจยัความผาสกุและความผูกพนัของบุคคลากรต่อองค์กรเมื่อปี 2561 และข้อเสนอแนะของพนกังาน
กลอ่งรับจดหมายถึงกรรมการบริหาร โดยน ามาจดัตัง้งบประมาณ และด าเนินการปรับปรุงในปี 2562 อาทิ ปรับปรุงห้องน า้
โรงอาหารโรงงานกบินทร์บรีุชาย 4 หญิง 4 ห้อง ห้องน า้อาคารส านกังานชัน้ลา่งโรงงานกบินทร์บรีุ ชาย 3 ห้อง หญิง 3 ห้อง 
ปรับปรุงรางระบายน า้ฝนเพื่อให้สามารถระบายน า้ได้ทนัในช่วงหน้าฝน จดัหาสถานที่พกัผ่อนจดัหาศาลาไม้ 3 หลงั การ
ทบทวนตอบแทนพนกังานประจ าปี เพิ่มร้านอาหารโรงงานกบินทร์บุรีอีก 1 ร้าน รวมถึงการน าระบบ IT QR Code มาใช้ 
และในปี 2563 บริษัทได้มีการตัง้งบประมาณเพื่อพฒันาปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยมีแผนการประเมินปัจจยัความผาสกุ
และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในปี 2563  โดยก าหนดเป้าหมายคะแนนการประเมินต้องมากกว่า 3.0 จาก
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คะแนนเต็ม 4.0 ซึ่งข้อมูลการประเมินปี 2561 (ประเมินทุกๆ 2 ปี) ค่าเฉลี่ยทัง้หมดของระดับความพึงพอใจ 2.86 
จากคะแนนเต็ม 4.0 โดยมีคา่เฉลีย่รวมของระดบัความพงึพอใจของแตล่ะด้าน ดงันี ้

1. ด้านลกัษณะงาน คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพึงพอใจ 2.97
2. ด้านความมัน่คงและก้าวหน้า คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพึงพอใจ 2.96
3. ด้านเพื่อนร่วมงาน คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพงึพอใจ 2.95
4. ด้านผู้บงัคบับญัชา คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพึงพอใจ 2.81
5. ด้านการสร้างแรงจงูใจ คา่ตอบแทน และสวสัดิการ คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพึงพอใจ 2.51
6. ด้านสถานท่ี และสิง่อ านวยความสะดวก คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพึงพอใจ 2.56
7. ด้านความพยายามทุม่เทปฏิบตังิานเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร คา่เฉลีย่รวมของระดบั

ความพงึพอใจ 3.07
8. ด้านความภาคภมูใิจและจงรักภกัดีตอ่องค์กร คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพงึพอใจ 3.16
9. ด้านการเป็นสมาชิกภาพและเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพึงพอใจ 2.86

หมายเหต ุการประเมินด้วยวิธีสง่ตวัอยา่งแบบเจาะจง จากแบบส ารวจที่สง่ 600 ฉบบั สง่กลบัคืน 588 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 98 เมื่อปี 2561 (ประเมินทกุๆ 2 ปี) ระดบัความพงึพอใจ ความคดิเห็น 4 ระดบั ได้แก่  

- มีความพงึพอใจ เห็นด้วย มากทีส่ดุ คือ 4
- มีความพงึพอใจ เห็นด้วย มาก คอื 3
- มีความพงึพอใจ เห็นด้วย น้อย คอื 2
- มีความพงึพอใจ เห็นด้วย น้อยทีส่ดุ คือ 1
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คะแนนเต็ม 4.0 ซึ่งข้อมูลการประเมินปี 2561 (ประเมินทุกๆ 2 ปี) ค่าเฉลี่ยทัง้หมดของระดับความพึงพอใจ 2.86 
จากคะแนนเต็ม 4.0 โดยมีคา่เฉลีย่รวมของระดบัความพงึพอใจของแตล่ะด้าน ดงันี ้

1. ด้านลกัษณะงาน คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพึงพอใจ 2.97
2. ด้านความมัน่คงและก้าวหน้า คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพึงพอใจ 2.96
3. ด้านเพื่อนร่วมงาน คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพงึพอใจ 2.95
4. ด้านผู้บงัคบับญัชา คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพึงพอใจ 2.81
5. ด้านการสร้างแรงจงูใจ คา่ตอบแทน และสวสัดิการ คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพึงพอใจ 2.51
6. ด้านสถานท่ี และสิง่อ านวยความสะดวก คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพึงพอใจ 2.56
7. ด้านความพยายามทุม่เทปฏิบตังิานเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร คา่เฉลีย่รวมของระดบั

ความพงึพอใจ 3.07
8. ด้านความภาคภมูใิจและจงรักภกัดีตอ่องค์กร คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพงึพอใจ 3.16
9. ด้านการเป็นสมาชิกภาพและเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร คา่เฉลีย่รวมของระดบัความพึงพอใจ 2.86

หมายเหต ุการประเมินด้วยวิธีสง่ตวัอยา่งแบบเจาะจง จากแบบส ารวจที่สง่ 600 ฉบบั สง่กลบัคืน 588 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 98 เมื่อปี 2561 (ประเมินทกุๆ 2 ปี) ระดบัความพงึพอใจ ความคดิเห็น 4 ระดบั ได้แก่  

- มีความพงึพอใจ เห็นด้วย มากทีส่ดุ คือ 4
- มีความพงึพอใจ เห็นด้วย มาก คอื 3
- มีความพงึพอใจ เห็นด้วย น้อย คอื 2
- มีความพงึพอใจ เห็นด้วย น้อยทีส่ดุ คือ 1
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สังคมยั่งยนื 

1. การดูแลบ้านหลงัแรกของพนักงาน “สังคมอยู่เยน็เป็นสุข”
ปัจจุบนัปัญหาทางสงัคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาขาดแคลนน า้ ปัญหาภยัแล้ง ปัญหาน า้เน่าเสีย

ปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดั ซึ่งอาจสง่ผลกระทบทางสงัคมในระยะยาวโดยบริษัทได้ตระหนกัถึงปัญหา
ดงักล่าว จึงได้พฒันาผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตามกล่าวในมิติธุรกิจด้านวตักรรมทาง
ธุรกิจไปแล้วนัน้ รวมถึงการเข้าไปมีสว่นร่วมในการพฒันาหมูบ้่านที่พนกังานอาศยัอยูจ่ านวน 13 ชมุชน ในเขตอ าเภอ
กบินทร์บรีุ และอ าเภอนาดี  (ตามเส้นทางรถรับสง่) โดยมีคณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมในการร่วมสาน
เสวนาและการสื่อสาร การสร้างการมีสว่นร่วมกบัชุมชนอย่างต่อเนื่องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็น
สขุ” ในปี 2562 บริษัทมีโครงการเข้าไปมีสว่นร่วมในการพฒันาชุมชนโดยการน าองค์ความรู้ของบริษัทไปร่วมพฒันา 
ดงันี ้

1.1  โครงการ “น า้ดื่มสะอาดโรงเรียนบ้านหินเทิน” ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรีุ ซึ่งเป็น
โรงเรียนที่อยูร่อบสถานประกอบการโรงงานกบินทร์บรีุ และมีลกูหลานพนกังานเรียนอยู ่ซึง่ทางโรงเรียนเห็น
ว่าบริษัทมีองค์ความรู้เร่ืองน า้ ตามที่บริษัทได้เคยมีสว่นท าระบบน า้ดื่มให้หมู่บ้านโคกขีเ้หล็ก และหมู่บ้าน
คลองตาหมื่นท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคียง ต้องการให้บริษัทเข้าไปช่วยเหลือประเมินระบบน า้ดื่มของโรงเรียนที่
มีอยูว่า่มีความสะอาดเพียงพอตอ่การบริโภค หรือต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้โรงเรียนได้มีระบบน า้ดื่ม
ที่สะอาด โดยบริษัทเข้าไปเก็บตวัอย่างน า้ ปรับปรุงระบบน า้ดื่มให้มีคา่น า้ตามมาตรฐานน า้ดื่ม รวมถึงมอบ
ถังส ารองน า้ดื่ม 2 ถัง เพื่อใช้ในระบบน า้ดื่มให้กับโรงเรียนบ้านหินเทิน ซึ่งท าให้ ครู  8 คน และนักเรียน 
จ านวน 84 คน มีระบบน า้ดื่มที่สะอาด และระบบส ารองน า้เพียงพอต่อการบริโภค ซึ่งเป็นโครงการที่ทาง
บริษัทได้น าองค์ความรู้ไปร่วมพัฒนาชุมชนรอบสถานประกอบการ 

ภาพตวัอย่างการส่งมอบองค์ความรู้ของบริษัท /และผลิตภณัฑ์บริษัท 
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1.2 โครงการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้”  จากโครงการที่ทางบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้
ชุมชนอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2557 ในการสง่เสริมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ในชุมชน อาทิ ผกั ผลไม้ 
หนอ่ไม้ อาหารแปรรูป เป็นต้น  น าผลติภณัฑ์ติดไปกบัรถบริษัทเพื่อไปจ าหนา่ยให้พนกังานท่ีส านกังานใหญ่
ที่กรุงเทพฯ เดือนละ 1 ครัง้ โดยจะมีรายได้ตอ่ครัง้ประมาณ 15,000 บาท หรือต่อปีประมาณ 180,000 บาท
ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ทางชุมชนปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย ส่วนเหลือจากการ
รับประทานก็รวบรวมให้ตวัแทนในชมุชนไปเพื่อน ามาจ าหน่ายให้พนกังานที่ส านกังานใหญ่ที่กรุงเทพ ท าให้
พนกังานได้รับประทานอาหารที่ปลอดภยั

 ภาพตัวอย่างชุมชนน าผลผลิตตามฤดูกาลมาจ าหน่ายที่ส านักงานใหญ่ 

1.3 โครงการ “ร่วมสร้างบ้านพักผู้พิการทางสายตา”  ในปี 2562 องค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
กบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ ร่วมกบัหนว่ยงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัปราจีนบรีุ ได้
มีโครงการจัดท าบ้านพักให้กับผู้พิการในต าบลเมืองเก่า จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทางบริษัทสนับสนุน
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพื่อร่วมสร้างบ้านพกั ทดแทนบ้านไม้หลงัเดิมที่มีสภาพช ารุดผพุงัที่ไมส่ามารถป้องกนั
ฝน บริษัทได้สนบัสนนุหลงัคาเหลก็ขึน้รูป 86 ตารางเมตร ถงับ าบดัขนาด 1,000 ลติร 1 ถงั และถงัส ารองน า้ 
1,000 ลิตร 1 ถัง ส่งมอบให้นางสงวน ฟองค าแหง บ้านเลขที่  37 หมู่ 3 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี 
จงัหวดัปราจีนบรีุ

  รูปบ้านหลังเดิม   รูปบ้านหลงัใหม่

47 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)



48  รายงานเพื่อการพฒันาอย่างยืน 2562 

1.4 โครงการ “สนับสนุนถังส ารองน า้ให้ชุมชนรอบสถานประกอบการ” ในรอบปี 2562 มีชุมชนที่อยู่รอบ
โรงงานกบินทร์บุรี ที่พนักงานอาศัยอยู่ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอสนับสนุนถังส ารองน า้เพื่อใช้
ประโยชน์ในชมุชน อาทิ โรงเรียนวดัโคกอดุม โรงเรียนบ้านทด โรงเรียนบ้านบพุราหมณ์ โรงเรียนบ้านหินเทิน 
วดัโพธ์ิศรี สถานปฏิบตัิธรรมพทุธสถานร่มโพธ์ิทองบ้านคลองปลาดกุลาย โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล
ทุง่โพธ์ิ แขวงการทางหลวงปราจีนบรีุ เป็นต้น 

ครงการร่วมสร้างบ้านให้ผู้ พิการชมุชน 1 หลงั ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ

รูปตัวอย่างสนับสนุนถงัส ารองน า้ให้ชุมชนรอบสถานประกอบการ

48 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562



49  รายงานเพื่อการพฒันาอย่างยืน 2562 

1.5 โครงการ “กฐินสามัคคี”  เป็นโครงการที่ทางบริษัทท าต่อเนื่องโดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับ ชุมชนที่
พนักงานอาศัยอยู่รอบโรงงานกบินทร์บุรี เพ่ือเป็นการไปดูบ้านหลักแรกของพนักงาน โดยปี 2562 
บริษัทร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วดัโคกขีเ้หล็ก อ าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ เพื่อถวายสร้างอโุบสถ์ 
น าโดยประธานกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

ทอดกฐินสามคัคกีับชุมชนรอบสถานประกอบการ 

1.6 กิจกรรมโครงการร่วมกบัมลูนิธิเอ็นไลฟ โครงการป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท” ท่ี ต.ทุ่งโพธ์ิ อ.นาดี ที่บริษัท
เข้าไปมีสว่น อาทิ แปลงนาสาธิตการด านา และการเก่ียวข้าว การปลกูป่า รวมถึงการไปอบรมเรียนรู้ที่บ้าน
มะกะโท และน าความรู้ด้านไฟเบอร์กลาสไปสนับสนุนในการซ่อมถังส ารองน า้เพื่อส ารองน า้ใช้
ประโยชน์ในพืน้ที่การเรียนรู้บ้านมะกะโท

รูปพนักงานร่วมอบรมเรียนรู้ที่บ้านมะกะโท
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        รูปสนับสนุนงานซ่อมถงัน า้ไฟเบอร์กลาสโครงการบ้านมะกะโท 

1.7 โครงการ “ป่ันจักรยานปลูกกล้วยน า้ว้า” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยในกิจกรรมมีการป่ัน
จักรยาน และได้ร่วมท าบุญวัดรัตนเนตตาราม อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และให้ทีมป่ันได้ชม
สถาปัตยกรรมที่ทางวดัได้น าเปลอืกหอยที่ถกูทิง้ กลบัมาใช้ประโยชน์ สร้างความสวยงามให้กบัวดั โดยฝีมือ
ของเจ้าอาวาส พระและเณร เพื่อถวายเป็นพทุธบชูา และร่วมปลูกกล้วยน า้ว้า บนเนือ้ที่  20 ไร่ ที่ต าบล
ทุง่โพธ์ิ อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบรีุ เพื่อใช้ประโยชน์ในท่ีดินของบริษัท โดยจะน าผลผลติมาแปรรูปร่วมกบั
โครงการบ้านมะกะโท ตอ่ไป

     รูปโครงการป่ันจักรยานปลูกกล้วยน า้ว้า
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จากการด าเนินด้านธุรกิจ พนกังาน และสงัคม ที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้ กรรมการและผู้บริหารได้มาเยี่ยมชมโรงงาน
กบินทร์บุรีและโครงการป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท” ซึ่งบริษัทได้น าข้อเสนอแนะจากการเย่ียมชมมาพัฒนาและการ
ปรับปรุงแก้ไข และรายงานความก้าวหน้า 

  รูปกรรมการบริษัทเยี่ยมชมโรงงานผลติ ต.หนองก่ี อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ  เมื่อวนัท่ี  22 กรกฎาคม 2562 

และเยี่ยมชมโครงการป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท” ต.ทุง่โพธ์ิ อ.นาดี จงัหวดัปราจีนบรีุ 
ที่บริษัทเข้าไปมีสว่นร่วมกิจกรรมกบัมลูนิธิเอ็นไลฟ

 ในปี 2562  กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ตรวจประเมินโรงงานเพื่อตอ่การรับรอง
อตุสาหกรรมสเีขยีว ระดบัท่ี 4 วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) โดยจะน าผลตรวจเสนอตอ่คณะอนกุรรมการตอ่ไป 

เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 กรมโรงงานอตุสาหกรรม ตรวจสอบและส ารวจข้อมลูการประกอบกิจการโรงงานตาม
แผนงานก ากบัดแูล  ซึง่การด าเนนิงานของบริษัทสอดคล้องกบัข้อก าหนดของโรงงานอตุสาหกรรม 
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และบริษัทเข้าร่วมงานเทศกาลท าดีหวงัผล เช่ือมต่องานภาคสงัคม -เอกชน ปลกูฝังพลงัพลเมืองจิตอาสางาน
เทศกาลท าดีหวงัผล (Good Society Expo) เป็นหนึ่งในกิจกรรมของสายงานพฒันาความยัง่ยืนของสงัคมที่จัดขึ น้เป็น
ประจ าทกุปีตอ่เนื่อง เป็นกลไกที่เกิดขึน้จากความร่วมมือระหวา่งภาคีเครือขา่ยที่มุง่เน้นงานพฒันาความยัง่ยืนทกุภาคสว่น 
ทัง้ภาคสงัคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ  เพื่อสนบัสนนุให้เกิดพลเมืองที่มีสว่นร่วมเพื่อสว่นรวม (Active Citizen) และเชิญชวน
ประชาชนทัว่ไป และพนกังานได้มีสว่นร่วมแก้ปัญหาสงัคมในประเด็นตา่งๆ ตามความสนใจและความถนดั  

จากจุดเร่ิมต้นความร่วมมือระหวา่งมลูนิธิเพื่อคนไทย ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
และศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจยา่นราชประสงค์ ท่ีริเร่ิมงาน  “คนไทยขอมือหนอ่ย” ครัง้แรกเมื่อปี 
2556 ได้ขยายวงสู่ความร่วมมือท่ีกว้างขึน้ โดยในปี 2562   งาน Good Society Expo จัดขึน้เป็นครัง้ที่ 6 ภายใต้ธีมงาน 
“รวมหนึง่แรงเป็นล้านพลงั”  จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 10-13 ตลุาคม 2562 ที่ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เกิดความร่วมมือระหวา่ง
องค์กรเพื่อสงัคมกวา่ 100 องค์กร  ผู้ขบัเคลื่อน 5 ประเด็นหลกั ต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม คน
พิการ และคณุภาพชีวิตระยะสดุท้าย พร้อมองค์กรตวักลางที่เป็นช่องทางการให้ ทัง้ “เทใจ ปันกนั  ฟู้ ดฟอร์กู๊ด โซเชียลกีฟ
เวอร์ เครือขา่ยจิตอาสา และชมุชนมีวนา ร่วมจดังาน นอกจากนี ้กลุม่บริษัทฯ ยงัได้มีการเชิญชวนคูค้่า พนัธมิตรทางธุรกิจ 
รวม  25 องค์กร 66 ท่าน ร่วมกิจกรรมทวัร์ภาคสนาม เพื่อเรียนรู้และท าความรู้จกัโครงการเพื่อสงัคมในประเด็นที่ตรงกบั
ความสนใจของแตล่ะองค์กรเกิดการเช่ือมตอ่การท างานร่วมกนัในอนาคต  

อีกสว่นงานหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการเปิดโอกาสให้พนกังานได้ท างานจิตอาสาและมีสว่นร่วมในงานเทศกาลท าดี
หวงัผลนีไ้ด้ตามความถนดั โดยมีพนกังานและผู้บริหารจากทกุสายธุรกิจร่วมเป็นอาสาสมคัรรวม 70  คน ท างานในหน้าที่
ตา่งๆ เช่น อาสาน าทวัร์งานให้กบันกัธุรกิจคูค้่า อาสาน าทัวร์ให้กบัเยาวชน ประจ าพืน้ท่ีงานเพื่อแนะน างานให้กบัผู้ เข้าร่วม
งานทัว่ไป เป็นต้น สิ่งเหลา่นีต้รงกบันโยบายที่กลุม่บริษัทตัง้ใจจะปลกูฝังคณุค่าหลกัขององค์กรในการค านึงถึงประโยชน์
ร่วมกนัและการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือ และปลกูฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบและการเป็นพลเมืองที่ดีของสงัคมให้
อยูใ่นตวัพนกังาน 
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2. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษัทได้ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน และ

สื่อสารผ่านเว็บไซต์ เพื่อแจ้งต่อผู้มีสว่นได้เสียรับทราบ พร้อมมอบหมายคณะท างานสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหารจดัการด้าน
สิ่งแวดล้อมพร้อมก าหนดวตัถุประสงค์ แผนงาน งบประมาณ และตัวชีว้ดัด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยตัง้แต่การ
ประเมินความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม การด าเนินงาน ตรวจติดตาม และปรับปรุงแก้ไขอยา่งตอ่เนื่อง และการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ รวมถึงการแก้ไขปัญหาสงัคมด้านสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นตามระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO-14001 
โดยข้อมลูการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมในปี 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ด้านการใช้ทรัพยากรน า้
บริษัทก าหนดวตัถปุระสงค์ในการน าน า้ที่ผ่านระบบบ าบดัมาใช้ซ า้ 100%  ซึ่งในปี 2562 ได้ปรับปรุงระบบ 
MBR โดยการเปลีย่นอปุกรณ์ภายในระบบบ าบดัแล้วเสร็จในเดือนเมษายน เพื่อให้ระบบสามารถบ าบดัและ
น าน า้กลบัมาใช้ซ า้ได้ 100% ท าให้บริษัทลดปริมาณน า้ประปาเข้าประมาณวนัละ 50-40 ลกูบาศก์เมตร คิด
เป็นเงินประมาณ 296,922 บาท/ปี โดยค านวณจากค่าใช้จ่ายค่าน า้ประปา 17 บาท/ลกูบาศก์เมตร และ
คา่ใช้จ่ายในการบ าบดัน า้เสยี 5 บาท/ลกูบาศก์เมตร (คิดจาก 80% ของปริมาณน า้เข้า)

จากกิจกรรมด้านการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ภายในบริษัทปี 2562 สามารถน าน า้กลบัมาใช้ซ า้ 17,466 
 ลกูบาศก์เมตร และสนบัสนนุเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืนแหง่สหประชาชาติ (SDGs) The SDG targets  : 6.3 

SDGs SDG targets GRI Standards 
6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, 
eliminating dumping and minimizing release of hazardous 
chemicals and materials, halving the proportion of untreated 
wastewater and substantially increasing recycling and safe 
reuse globally, 

G4 Disclosure G4-EN10 
Disclosure Number 303-3 Water 
recycled and reused 
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2.2 ด้านการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า 
ในการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้า บริษัทได้ประกาศแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบด้านพลงังาน (ผชร)  และคณะท างาน
ด้านพลงังาน เพื่อด าเนินกิจกรรมด้านอนรัุกษ์พลงังาน (8 ขัน้ตอน) โดยปี 2562 บริษัทก าหนดเป้าหมายใน
การอนรัุกษ์พลงังานลดลง 3%  จากการอนุรักษ์พลงังานสามารถอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าได้  4.9%  โดยมี
โครงการและกิจกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เช่น กิจกรรมการมีสว่นร่วมของพนกังานเสนอแนะเร่ือง
การอนุรักษ์พลงังานผ่านกิจกรรมไคเซ็น (KSS) ในปี 2562 ติดตัง้แผงโซ่ล่าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลงัคา
โรงงานผลิต 1–3 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในกระบวนการผลิต  ขนาด 314 กิโลวัตต์  สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าจากโรงงานผลิต 1 – 3 ได้ 396,968 กิโลวัตต์/ปี หรือคิดเป็นเงินที่สามารถประหยัดได้ 
1,500,000 บาท/ปี  ช่วยลดการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์ 224.69 ตนั/ปี อ้างอิงส านกัวิเคราะห์และติดตาม
ประเมินผล (สวป.) องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อบก. 

จากการด า เนินการ ด้านอนุ รัก ษ์พลัง งานในปี  2562  บ ริ ษัทสามารถลดการปล่อย ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ จ านวน 178 ตัน อ้างอิงการค านวณ Thailand Grid Mix Electricity LCI Database 
2014 และคิดเป็นเงินท่ีทางบริษัทผลติไฟฟ้าโดยใช้พลงังานสะอาดได้  287,485 บาท  ซึง่ติดตัง้แล้วเสร็จเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2562 

 ภาพติดตัง้แผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาโรงงาน 1-3 ขนาด 314 กิโลวัตต์ 

 

 

      จากกราฟเทียบการใช้พลงังานไฟฟ้า ด้านบน ปี 2562 มีการใช้พลงังานเพิ่มขึน้ เนื่องจากการ  
 ตดิตัง้ปัม้ลม และเคร่ืองปรับอากาศเพิ่มขึน้ 
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จ านวนพลงังานไฟฟ้าที่ใช้ (kWh) รวมชม. RT+OT 
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  บริษัท อินฟินิท กรีน จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
  ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ในรอบปี 2562 จากการผลิตไฟฟ้าพลงังานสะอาด
สามารถลดการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 12,082 ตนั/ปี  หรือเทียบเทา่กบัการปลกูต้นไม้ 81,095 ต้น 

จากการด าเนินงานด้านอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย สามารถป้องกนัผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมทางอ้อม (ton CO2e) หรือลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจ านวน 12,128.69 ตนั ซึ่งสนบัสนนุเป้าหมาย
การพฒันาที่ยัง่ยืนแหง่สหประชาชาติ (SDGs) The SDG targets  : 13.2 

SDGs SDG targets GRI Standards 
13.2 Integrate climate change measures into national policies, 
strategies, and planning, 

G4 Disclosure G4-EN10 Disclosure 
Number 302-1 Energy consumption 
within the organization 
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55 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)



56  รายงานเพื่อการพฒันาอย่างยืน 2562 

2.3 ด้านการจดัการกากอตุสาหกรรม 
บริษัทก าหนดเป้าหมายการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลิตโดยตรง แยกแต่ละ
ประเภทจาก BOM (Bill of Materials) และในปี 2562 หน่วยงานผลิตเร่ิมด าเนินการบนัทึกน า้หนกัเศษไฟ
เบอร์กลาสที่เกิดขึน้ในแต่ละขัน้ตอนของการผลิต โดยบันทึกน า้หนักผ่านระบบ MPS เพื่อทราบข้อมูล
ปริมาณกากอตุสาหกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลติโดยตรง และน าข้อมลูมาวิเคราะห์ในการจดัการตอ่ไป 
โดยแบง่ประเภทกากอตุสาหกรรมที่สง่ก าจดั ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
1. เศษไฟเบอร์กลาส ในปี 2562 มีปริมาณเศษไฟเบอร์กลาส รวมทกุกิจกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลติ

โดยตรง และไม่ได้เกิดขึน้จากการผลติโดยตรง เช่น เศษไฟเบอร์กลาสจากการเคลียร์พืน้ที่ เศษไฟเบอร์
กลาสจากการยกเลิกชิน้สว่นต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งาน มีปริมาณรวม 234.66 ตนั โดยแยกเป็นปริมาณเศษ
ไฟเบอร์กลาสท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลติโดยตรงคิดเป็น 5.07% หรือ 131 ตนั/ปี ซึง่บริษัทได้ก าหนด
เป้าหมายลดเศษไฟเบอร์กลาสที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลิตโดยตรงไม่เกิน 5% เทียบกบั BOM (Bill
of Materrials)  และปี 2563 บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายลดปริมาณเศษไฟเบอร์กลาสที่เกิดจาก
กระบวนการผลติโดยตรงลดลงเหลอื 4.57% (หรือลดลง 10% เทียบปี 2562)

เศษไฟเบอร์กลาส ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ตนั 386.19 268.11 234.66 
DM 2,290.84 2,177.62 2,585.00 
เทียบ % DM 16.86 12.31 9.07 

    ตารางปริมาณเศษไฟเบอร์กลาส รวมทุกกิจกรรม (ข้อมูลจากการส่งก าจดั) เทยีบ%DM 

 

ปริมาณเศษไฟเบอร์กลาสที่ส่งก าจัดทัง้หมด 

   ปริมาณเศษไฟเบอร์กลาสรวมทุกกิจกรรม (ข้อมูลจากการส่งก าจดั) 
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2. เศษปนูซีเมนต์  ในปี 2562 มีปริมาณเศษปนูซีเมนต์ รวมทกุกิจกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลติโดยตรง
และไมไ่ด้เกิดขึน้จากการผลติโดยตรง เช่น การเคลยีร์พืน้ท่ี  เศษปนูจากการยกเลกิชิน้สว่นตา่งๆ ที่ไมไ่ด้
ใช้งาน มีปริมาณรวม 300.83 ตนั โดยแยกเป็นปริมาณเศษปูนซีเมนต์ที่เกิดขึน้จากกระบวนการผลิต
โดยตรงคิดเป็น 7.87% (ประมาณ 123 ตนั/ปี) ซึง่บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายลดเศษปนูซีเมนต์ที่เกิดขึน้
จากกระบวนการผลติโดยตรงไมเ่กิน 10% เทียบกบั BOM (Bill of Materrials) และในปี 2563 บริษัทได้
ก าหนดเป้าหมายลดปริมาณเศษปูนซีเมนต์ ที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรง ลดลงเหลือ 7.09%
(หรือลดลง 20% เทียบปี 2562)

  ตารางปริมาณเศษปูนซเีมนต์รวมทุกกจิกรรม (ข้อมูลจากการส่งก าจดั) เทียบ%DM 

   ปริมาณเศษปูนซีเมนต์รวมทุกกิจกรรม (ข้อมูลจากการส่งก าจดั) 

ปนูซีเมนต์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ตนั 475.24 431.72 300.83 
DM 2,768.11 2,106.37 1,573.33 
เทียบ % DM 17.17 20.49 19.12 

2,768.11 

2,106.37 
1,573.33 

475.24 431.72 300.83 
 -
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2560 2561 2562

เศษปนูซีเมนต์ : DM

DM เศษปนูซีเมนต์  (ตนั)
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3. ขยะปนเปือ้น ซึง่มีการควบคมุจากแหลง่ก าเนิด เพื่อลดปริมาณให้เหลอืน้อยที่สดุ
ในปี 2562  มีปริมาณขยะปนเปือ้นเทียบกบัปริมาณงาน (DM) คดิเป็น 0.47%

   ตารางปริมาณขยะปนเป้ือน (ข้อมูลจากการส่งก าจดั) เทียบ%DM 

     ปริมาณขยะปนเป้ือน (ข้อมูลจากการส่งก าจัด) 

จากการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจสง่ผลกระทบตอ่กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบับริษัท บริษัทได้ท าหนงัสอื
ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากหนว่ยงานที่ก ากบัดแูลองค์กร ได้แก่ ส านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัปราจีนบรีุ องค์การบริหาร
สว่นต าบลหนองก่ี และโครงการเขตอตุสาหกรรมกบินทร์บรีุ ซึ่งทางหน่วยงานที่ก ากับดูแลองค์กรได้ท าหนังสือแจ้ง
กลับมายงับริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท

ขยะปนเปือ้น ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ตนั 18.41 12.71 12.19 
DM 2,290.84 2,177.62 2,585.00 
เทียบ% DM 0.80 0.58 0.47 

2,290.84 2,177.62 
2,585.00 
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ขยะปนเปือ้น : DM

DM ขยะปนเปือ้น  (ตนั)
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         บริษัทให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบทางสงัคม ในการร่วมพฒันาระบบนิเวศทางสงัคมกบักลุม่บริษัท
พรีเมียร์ โดยร่วมเป็นคณะท างานด้านคณุคา่หลกั (ESGW) และการสนบัสนนุให้พนกังานร่วมเป็นอาสาสมคัรกบัมลูนิธิใน
โครงการตา่งๆ พร้อมทัง้จดัสรรงบประมาณ ร้อยละ 5 ของผลก าไรประจ าปีให้มลูนิธิ เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการสร้างการ
เปลีย่นแปลงในสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

3. การสร้างระบบนิเวศเพื่อความยั่งยนื
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์เช่ือว่าการสร้างความส าเร็จร่วมกนัอย่างยัง่ยืน ต้องมีการพฒันาระบบนิเวศทางสงัคม

ควบคู่กัน กลุ่มบริษัทฯ จึงให้ความส าคญัต่อการปลกูฝังจิตส านึกของพนกังานให้เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม 
(Active Citizen)  มีความกล้าคิดลงมือท า  มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ไมเ่พิกเฉยตอ่ปัญหาสงัคมรอบตวั และผลกัดนัการ
ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงในสงัคมตามความสนใจและความสามารถของตน รวมถึงขยายผลการพฒันาสงัคมกบัคูค้่า 
ลูกค้าและเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจและควบคู่กับการพัฒนาสังคมในระยะยาว  ผ่านเคร่ืองมือ
สนบัสนนุตา่งๆ ท่ีหลากหลาย ได้แก่ 

โครงการกองทนุไม่นิ่งดูดาย อนัจะน ามาซึ่งความส าเร็จร่วมกนัอย่างยัง่ยืน  ตลอดระยะเวลาในปี 2561 - 2562 
มีพนกังานร่วมเสนอโครงการท่ีจะพฒันาองค์กรในด้านตา่งๆ รวมทัง้สิน้  44 โครงการ แบง่เป็น 

- โครงการเพื่อสง่เสริมความอยูด่ีมีสขุของพนกังาน    24 โครงการ 
- โครงการเพื่อพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม      9 โครงการ 
- โครงการเพื่อพฒันากระบวนการท างานของพนกังาน       7 โครงการ  
- โครงการส าหรับพฒันาศกัยภาพของพนกังาน     4 โครงการ 
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นอกจากการผลกัดันและกระตุ้นให้พนักงานมีความกล้าคิดลงมือท า เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม 
(Active Citizen) สร้างการเปลีย่นแปลงในการพฒันาคณุภาพชีวิตของตนเองและองค์กรในระดบับคุคลผา่นโครงการไมน่ิง่
ดูดายแล้ว กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ยงัได้มีการจดัตัง้ “คณะท างานคุณค่าหลัก” เพื่อสร้างการมีสว่นร่วมกบัพนกังานจากทุก
สายธุรกิจ ร่วมลงมือท าเพื่อสร้างความยัง่ยืนให้กบัพนกังานในองค์กรและสงัคม 4 ด้าน ได้แก่ สิง่แวดล้อม (Environment) 
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สงัคม (Social) ธรรมาภิบาล (Good Governance) และความอยู่ดีมีสขุ (Well being) มาตัง้แต่ปี 2558 และด าเนินงาน
ตอ่เนื่องเพื่อผลกัดนัแนวคิดคณุคา่หลกัองค์กรให้กบัพนกังานในทกุสายธุรกิจ  

คณะท างานคุณค่าหลัก (ESGW) ด้านสิ่งแวดล้อม – สังคม – ธรรมาภบิาล – ความอยู่ดีมีสุข 
บทบาทหน้าที่ของคณะท างานคุณค่าหลกั คือ ร่วมคิด สร้างสรรค์ และวางแผนงานนโยบาย โครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ด้านคุณค่าหลกั เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและยัง่ยืน  ส่งเสริมผลกัดันในเชิงนโยบายและ
ประสานงานกบัคณะท างานในแตล่ะบริษัทผ่านการผสานความรู้ความสามารถ ร่วมคิดร่วมสร้างในรูปแบบที่ได้ประโยชน์
ร่วมกนัทัง้พนกังาน องค์กร และสงัคม  และด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ ผ่านการสร้างประสบการณ์
แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคณะท างาน และทกุสว่นงานท่ีเก่ียวข้อง 

- คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม มีพนัธกิจในการปลกูจิตส านึกเร่ืองสิ่งแวดล้อม สง่เสริมการใช้ทรัพยากรอยา่ง
ยัง่ยืน ประหยดัพลงังาน รวมถึงการคิดวิธีการท างานท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม สรุปผลการด าเนินงานปี 2562

1. กิจกรรม “สืบสานประเพณีลงแขกด านา”  บ้านมะกะโท  วนัท่ี 3 สงิหาคม 2562 ณ แปลงนาสาธิตโครงการ
ป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท” ต.ทุง่โพธ์ิ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 

วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ์ 
โครงการปาครอบครัว "บานมะกะโท" 

โดยมูลนิธิเอ็นไลฟ รวมกับ บริษัท 

พี.เอม.ฟูด จํากัด บริษัท พรีเมียร 

โพรดักส จํากัด (มหาชน) 

และคณะทํางานดานสิ่งแวดลอม 

กลุมบริษัทพรีเมียร จัดกิจกรรม 

“สืบสานประเพณีลงแขกดํานา” 

ในพื้นที่แปลงนาสาธิต ซึ่งเป น

พื้นที่โครงการปาครอบครัว 

“บานมะกะโท” เพื่อเปนพืน้ที่ที่

สรางให เกิดการมีสวนรวม 

สรางประโยชนรวมกันทั้งองคกรและ 

ชุมชน รวมถึงเปนแหลงเกษตร

ธรรมชาติใหกับชุมชน   

โครงการป่าครอบครัว "บ้านมะกะ
โท" เตรียมพืน้ท่ีท านา โดยได้
หวา่นเมลด็ข้าว เพื่อเพาะต้นกล้า 
โดยเมื่อวนัท่ี 3 สงิหาคม ได้มีการ
ด านาร่วมกนั ผู้ เข้าร่วม
ประกอบด้วยชมุชน 
ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร พนกังาน
กลุม่บริษัทพรีเมยีร์ เข้าร่วม
กิจกรรมดงักลา่ว 
พืน้ท่ีแปลงนาดงักลา่วได้
ด าเนินการตามแผนการพฒันา
พืน้ท่ีโครงการป่าครอบครัวฯ ท า
เป็นแปลงนาสวน โดยในปี 2563 
จะขยายคนันาให้มีความกว้าง
เพื่อให้สามารถปลกูไม้ผลและพืช
ชนิดอื่นๆ ในแปลงนาได้ 

ภาคีเครือข่าย ทัง้จากภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาค
สังคม และภาคประชาชน ร่วม
กิจกรรมกว่า 160 คน ร่วมกนัปลกู
ข้าวแบบปักด า (ข้าวไรซ์เบอร่ี) 
จ านวน 2 ไร่ และแบบนาหว่าน 
(ข้าว กข.43 และ ข้าวหอมมะลิ
แดง) จ านวน 5 ไร่ เป็นการทดลอง
ปลกูข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี รวมถึง
การศึกษา วิจัยการแตกกอ การ
ออกรวงเพื่อเป็นข้อมลูในการปลกู
ปีต่อไป เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ชาวบ้านและชุมชน พร้อมกับสืบ
สาน รักษาวฒันธรรมของชาวไทย
ในสมัยโบราณ รวมถึงประยุกต์
การท านาในปัจจบุนัเข้าด้วยกนั 
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สงัคม (Social) ธรรมาภิบาล (Good Governance) และความอยู่ดีมีสขุ (Well being) มาตัง้แต่ปี 2558 และด าเนินงาน
ตอ่เนื่องเพื่อผลกัดนัแนวคิดคณุคา่หลกัองค์กรให้กบัพนกังานในทกุสายธุรกิจ  

คณะท างานคุณค่าหลัก (ESGW) ด้านสิ่งแวดล้อม – สังคม – ธรรมาภบิาล – ความอยู่ดีมีสุข 
บทบาทหน้าที่ของคณะท างานคุณค่าหลกั คือ ร่วมคิด สร้างสรรค์ และวางแผนงานนโยบาย โครงการและ

กิจกรรมต่างๆ ด้านคุณค่าหลกั เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและยัง่ยืน  ส่งเสริมผลกัดันในเชิงนโยบายและ
ประสานงานกบัคณะท างานในแตล่ะบริษัทผ่านการผสานความรู้ความสามารถ ร่วมคิดร่วมสร้างในรูปแบบที่ได้ประโยชน์
ร่วมกนัทัง้พนกังาน องค์กร และสงัคม  และด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ ผ่านการสร้างประสบการณ์
แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งคณะท างาน และทกุสว่นงานท่ีเก่ียวข้อง 

- คณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม มีพนัธกิจในการปลกูจิตส านึกเร่ืองสิ่งแวดล้อม สง่เสริมการใช้ทรัพยากรอยา่ง
ยัง่ยืน ประหยดัพลงังาน รวมถึงการคิดวิธีการท างานท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม สรุปผลการด าเนินงานปี 2562

1. กิจกรรม “สืบสานประเพณีลงแขกด านา”  บ้านมะกะโท  วนัท่ี 3 สงิหาคม 2562 ณ แปลงนาสาธิตโครงการ
ป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท” ต.ทุง่โพธ์ิ อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 

วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ์ 
โครงการปาครอบครัว "บานมะกะโท" 

โดยมูลนิธิเอ็นไลฟ รวมกับ บริษัท 

พี.เอม.ฟูด จํากัด บริษัท พรีเมียร 

โพรดักส จํากัด (มหาชน) 

และคณะทํางานดานสิ่งแวดลอม 

กลุมบริษัทพรีเมียร จัดกิจกรรม 

“สืบสานประเพณีลงแขกดํานา” 

ในพื้นที่แปลงนาสาธิต ซึ่งเป น

พื้นที่โครงการปาครอบครัว 

“บานมะกะโท” เพื่อเปนพืน้ที่ที่

สรางให เกิดการมีสวนรวม 

สรางประโยชนรวมกันทั้งองคกรและ 

ชุมชน รวมถึงเปนแหลงเกษตร

ธรรมชาติใหกับชุมชน   

โครงการป่าครอบครัว "บ้านมะกะ
โท" เตรียมพืน้ท่ีท านา โดยได้
หวา่นเมลด็ข้าว เพื่อเพาะต้นกล้า 
โดยเมื่อวนัท่ี 3 สงิหาคม ได้มีการ
ด านาร่วมกนั ผู้ เข้าร่วม
ประกอบด้วยชมุชน 
ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร พนกังาน
กลุม่บริษัทพรีเมยีร์ เข้าร่วม
กิจกรรมดงักลา่ว 
พืน้ท่ีแปลงนาดงักลา่วได้
ด าเนินการตามแผนการพฒันา
พืน้ท่ีโครงการป่าครอบครัวฯ ท า
เป็นแปลงนาสวน โดยในปี 2563 
จะขยายคนันาให้มีความกว้าง
เพื่อให้สามารถปลกูไม้ผลและพืช
ชนิดอื่นๆ ในแปลงนาได้ 

ภาคีเครือข่าย ทัง้จากภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาค
สังคม และภาคประชาชน ร่วม
กิจกรรมกว่า 160 คน ร่วมกนัปลกู
ข้าวแบบปักด า (ข้าวไรซ์เบอร่ี) 
จ านวน 2 ไร่ และแบบนาหว่าน 
(ข้าว กข.43 และ ข้าวหอมมะลิ
แดง) จ านวน 5 ไร่ เป็นการทดลอง
ปลกูข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี รวมถึง
การศึกษา วิจัยการแตกกอ การ
ออกรวงเพื่อเป็นข้อมลูในการปลกู
ปีต่อไป เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ชาวบ้านและชุมชน พร้อมกับสืบ
สาน รักษาวฒันธรรมของชาวไทย
ในสมัยโบราณ รวมถึงประยุกต์
การท านาในปัจจบุนัเข้าด้วยกนั 
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ภาพกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกด านา 

2. กิจกรรม “ลงแขกเก่ียวข้าว เรียนรู้วิถีชาวนา” บ้านมะกะโท วนัที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ แปลงนาสาธิตโครงการ
ป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท” ต.ทุง่โพธ์ิ  อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 

วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ์ 
โครงการป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท 
ร่วมกบับริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ 
จ ากดั (มหาชน) บริษัท พี.เอม.ฟดู 
จ ากดั บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลซิซิ่ง 
จ ากดั และคณะท างานด้าน
สิง่แวดล้อม กลุม่บริษัทพรีเมียร์ จดั
งาน “ลงแขกเก่ียวข้าว เรียนรู้วถีิ
ชาวนา” 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้การ
ปลูกข้าว เพื่อทดลอง เผยแพร่องค์
ความรู้ และเปรียบเทียบการท านา
แบบดัง้เดิมของชุมชน กบัแนวการท า
นาแบบปักด าต้นเดียว เพื่อให้ชุมชน
ใกล้เคียงได้เรียนรู้ร่วมกัน และลด
ต้นทนุในการผลติตัง้แตต้่นทาง 

ข้าวไรซ์เบอร่ี ท่ีชมุชน ผู้ประกอบการ 
ผู้บริหาร พนกังานกลุม่บริษัทพรีเมียร์ 
ได้ลงแรงปลกูไว้ร่วมกนั สามารถเก็บ
เก่ียว ผลผลติได้แล้วในเดือนธนัวาคม 
คณะท างานฯ จงึจดังาน “ลงแขก
เก่ียวข้าว เรียนรู้วิถีชาวนา” บนพืน้ท่ี
กวา่ 5 ไร่ กบั 4 ฐานกิจกรรม โดยมี
ผู้บริหาร พนกังานกลุม่บริษัทพรีเมียร์ 
และชาวบ้านชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง
เข้าร่วมงาน       

ภาคีเครือขา่ย ทัง้จากภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคการศกึษา ภาค
สงัคม และภาคประชาชน มาร่วม
กิจกรรมกนักวา่ 200 คน ซึง่ผลผลติ
จากการท านาในรอบนี ้โครงการป่า
ครอบครัว "บ้านมะกะโท" ได้ท าการ
เก็บข้อมลู พบวา่ แปลงข้าว 1 ไร่ จาก
การปักด าแบบต้นเดียว ระยะหา่ง
ประมาณ 40 เซนติเมตร ท าให้มต้ีน
ข้าวแตกกอได้ดี โดยแตกกอได้
รวมกนักวา่ 9,600 ต้น มีผลผลติ 664 
กิโลกรัม และมีต้นทนุการผลติ 700 
บาทตอ่ไร่ (ไมน่บัต้นทนุในการไถ 
และการตเีทือกนา) 

61 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)
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2. กิจกรรม “ลงแขกเก่ียวข้าว เรียนรู้วิถีชาวนา” บ้านมะกะโท วนัที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ แปลงนาสาธิตโครงการ
ป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท” ต.ทุง่โพธ์ิ  อ.นาดี จ.ปราจีนบรีุ 

วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ์ 
โครงการป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท 
ร่วมกบับริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ 
จ ากดั (มหาชน) บริษัท พี.เอม.ฟดู 
จ ากดั บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลซิซิ่ง 
จ ากดั และคณะท างานด้าน
สิง่แวดล้อม กลุม่บริษัทพรีเมียร์ จดั
งาน “ลงแขกเก่ียวข้าว เรียนรู้วถีิ
ชาวนา” 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้การ
ปลูกข้าว เพื่อทดลอง เผยแพร่องค์
ความรู้ และเปรียบเทียบการท านา
แบบดัง้เดิมของชุมชน กบัแนวการท า
นาแบบปักด าต้นเดียว เพื่อให้ชุมชน
ใกล้เคียงได้เรียนรู้ร่วมกัน และลด
ต้นทนุในการผลติตัง้แตต้่นทาง 

ข้าวไรซ์เบอร่ี ท่ีชมุชน ผู้ประกอบการ 
ผู้บริหาร พนกังานกลุม่บริษัทพรีเมียร์ 
ได้ลงแรงปลกูไว้ร่วมกนั สามารถเก็บ
เก่ียว ผลผลติได้แล้วในเดือนธนัวาคม 
คณะท างานฯ จงึจดังาน “ลงแขก
เก่ียวข้าว เรียนรู้วิถีชาวนา” บนพืน้ท่ี
กวา่ 5 ไร่ กบั 4 ฐานกิจกรรม โดยมี
ผู้บริหาร พนกังานกลุม่บริษัทพรีเมียร์ 
และชาวบ้านชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง
เข้าร่วมงาน       

ภาคีเครือขา่ย ทัง้จากภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคการศกึษา ภาค
สงัคม และภาคประชาชน มาร่วม
กิจกรรมกนักวา่ 200 คน ซึง่ผลผลติ
จากการท านาในรอบนี ้โครงการป่า
ครอบครัว "บ้านมะกะโท" ได้ท าการ
เก็บข้อมลู พบวา่ แปลงข้าว 1 ไร่ จาก
การปักด าแบบต้นเดียว ระยะหา่ง
ประมาณ 40 เซนติเมตร ท าให้มต้ีน
ข้าวแตกกอได้ดี โดยแตกกอได้
รวมกนักวา่ 9,600 ต้น มีผลผลติ 664 
กิโลกรัม และมีต้นทนุการผลติ 700 
บาทตอ่ไร่ (ไมน่บัต้นทนุในการไถ 
และการตเีทือกนา) 
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3. กิจกรรม “Plastic Bag Free” วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 ณ ลานพิกลุ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค

วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ์ 
ตามนโยบายการ ‘งด’ ให้และใช้
ถงุพลาสตกิ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
(ทส.) เร่ิมต้นวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ทางคณะท างานคณุคา่หลกัด้าน
สิง่แวดล้อม กลุม่บริษัทพรีเมียร์ 
ร่วมกบัมลูนิธิเอ็นไลฟ จึงจดังาน 
“Plastic Bag Free” เพื่อ 

1. รณรงค์ให้ผู้บริหารและ
พนกังานกลุม่บริษัทพรีเมียร์ใช้
ถงุผ้าแทนถงุพลาสตกิ
2. สร้างความตระหนกัรู้ในเร่ือง
การดแูลสิง่แวดล้อมใกล้ตวั ท่ี
สามารถเร่ิมต้นได้จากการแยก
ขยะภายในส านกังาน
3. เพื่อสง่เสริมให้พนกังานมี
พฤติกรรมแยกขยะอยา่งถกูวิธี

กิจกรรมในงานมีดงันี

้

 
1. กิจกรรม Trash is all around
กิจกรรมการเรียนรู้ผา่นเกมส์ ที่
สามารถลงมือคดัแยกขยะที่เกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัให้ถกูวธีิ
2. กิจกรรมแยกแล้วไปไหน ฐาน
เรียนรู้ที่แสดงให้เห็นวา่ขยะที่แยก
อยา่งถกูวิธีสามารถน ามาสร้างเป็น
ผลติภณัฑ์เพื่อสร้างประโยชน์ตอ่
สงัคมได้ เช่น หมอนจากหลอด
พลาสติกเพื่อผู้ ป่วยติดเตยีง และ Eco
Brick จากขยะพลาสติกสามารถ
น าไปสร้างเป็นผนงัหรือก าแพง
3. การจดังาน “Plastic Bag Free”
ได้น า Eco Event ตามโครงการ Care
the Bear ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ท่ีค านวณเร่ืองการลด
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกที่ท าให้เกิด
ภาวะโลกร้อนจากการจดังาน โดยได้
ค านวณการลดใช้แก้วพลาสติก
กระดาษ และการใช้ไฟฟ้าภายในงาน
ร่วมมือกบักาแฟมีวนาในการลดแก้ว
พลาสติก หรือการลงทะเบียนเพือ่รับ
ถงุผ้า Plastic Bag Free ใช้วิธี
ลงทะเบียนผา่น QR Code

พนกังานและผู้บริหารกลุม่บริษัท
พรีเมียร์เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 200 คน กิจกรรมที่เข้า
ร่วม ได้แก่ กิจกรรม Trash is all 
around ที่เรียนรู้เก่ียวกบัการคดั
แยกขยะอยา่งถกูต้อง และ เข้า
ร่วมกิจกรรมแยกแล้วไปไหน โดย
ท าหมอนจากหลอดพลาสตกิ
เพื่อผู้ ป่วยตดิเตียง 

ภาพกจิกรรมงาน Plastic Bag Free
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3. กิจกรรม “Plastic Bag Free” วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2562 ณ ลานพิกลุ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค

วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ์ 
ตามนโยบายการ ‘งด’ ให้และใช้
ถงุพลาสตกิ ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
(ทส.) เร่ิมต้นวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ทางคณะท างานคณุคา่หลกัด้าน
สิง่แวดล้อม กลุม่บริษัทพรีเมียร์ 
ร่วมกบัมลูนิธิเอ็นไลฟ จึงจดังาน 
“Plastic Bag Free” เพื่อ 

1. รณรงค์ให้ผู้บริหารและ
พนกังานกลุม่บริษัทพรีเมียร์ใช้
ถงุผ้าแทนถงุพลาสตกิ
2. สร้างความตระหนกัรู้ในเร่ือง
การดแูลสิง่แวดล้อมใกล้ตวั ท่ี
สามารถเร่ิมต้นได้จากการแยก
ขยะภายในส านกังาน
3. เพื่อสง่เสริมให้พนกังานมี
พฤติกรรมแยกขยะอยา่งถกูวิธี

กิจกรรมในงานมีดงันี

้

 
1. กิจกรรม Trash is all around
กิจกรรมการเรียนรู้ผา่นเกมส์ ที่
สามารถลงมือคดัแยกขยะที่เกิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัให้ถกูวธีิ
2. กิจกรรมแยกแล้วไปไหน ฐาน
เรียนรู้ที่แสดงให้เห็นวา่ขยะที่แยก
อยา่งถกูวิธีสามารถน ามาสร้างเป็น
ผลติภณัฑ์เพื่อสร้างประโยชน์ตอ่
สงัคมได้ เช่น หมอนจากหลอด
พลาสติกเพื่อผู้ ป่วยติดเตยีง และ Eco
Brick จากขยะพลาสติกสามารถ
น าไปสร้างเป็นผนงัหรือก าแพง
3. การจดังาน “Plastic Bag Free”
ได้น า Eco Event ตามโครงการ Care
the Bear ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ท่ีค านวณเร่ืองการลด
การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกที่ท าให้เกิด
ภาวะโลกร้อนจากการจดังาน โดยได้
ค านวณการลดใช้แก้วพลาสติก
กระดาษ และการใช้ไฟฟ้าภายในงาน
ร่วมมือกบักาแฟมีวนาในการลดแก้ว
พลาสติก หรือการลงทะเบียนเพือ่รับ
ถงุผ้า Plastic Bag Free ใช้วิธี
ลงทะเบียนผา่น QR Code

พนกังานและผู้บริหารกลุม่บริษัท
พรีเมียร์เข้าร่วมกิจกรรม
ประมาณ 200 คน กิจกรรมที่เข้า
ร่วม ได้แก่ กิจกรรม Trash is all 
around ที่เรียนรู้เก่ียวกบัการคดั
แยกขยะอยา่งถกูต้อง และ เข้า
ร่วมกิจกรรมแยกแล้วไปไหน โดย
ท าหมอนจากหลอดพลาสตกิ
เพื่อผู้ ป่วยตดิเตียง 

ภาพกจิกรรมงาน Plastic Bag Free
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4. การประชมุหารือถึงแนวทางป้ องกนัปัญหาด้านการจราจรและความปลอดภยัอนัเกิดจากการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสเีหลอืง (ลาดพร้าว – ส าโรง) 

วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ์ 
เนื่องจากการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสเีหลอืง (ลาดพร้าว – 
ส าโรง) ได้สง่ผลกระทบตอ่
สิง่แวดล้อม ความปลอดภยัของ
พนกังานบริษัทและผู้อยูอ่าศยัใน
ชมุชนบริเวณเขตการก่อสร้าง ใน
ฐานะท่ีเป็นกลุม่บริษัทที่ตัง้อยูใ่นแนว
รถไฟฟ้าสายสเีหลอืง กลุม่บริษัท
พรีเมียร์จงึขอเสนอให้จดัตัง้
คณะท างานในการดแูลผลกระทบที่
เกิดขึน้ เพื่อรวบรวมผู้แทนของ
บริษัทเอกชนและผู้แทนชมุชนบน
ถนนศรีนครินทร์ ประสานความ
ร่วมมือกบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย 
(รฟม.) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนยีร่ิง 
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ด าเนินการก่อสร้างงานโยธา
โครงการฯ บริษัท อิสเทิร์น บางกอก 
โมโนเรล จ ากดั ผู้ รับสมัปทาน เพือ่
ร่วมกนัก าหนดแนวทางป้องกนั
ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมและความ
ปลอดภยัอนัเกิดจากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายดงักลา่ว 

ก าหนดให้มีการประชมุร่วมกนั เร่ิม
ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน 2561 เพื่อหารือ
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกบัประกอบ 
ด้วย ผู้แทนบริษัทเอกชนจาก กลุม่
บริษัทพรีเมียร์ บริษัท พาราไดซ์ 
พาร์ค จ ากดั บริษัท ซคีอน ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากดั (มหาชน) ผู้แทนจาก
สถานีต ารวจนครบาลประเวศที่
รับผิดชอบงานด้านการจราจร และ 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ 
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  กลุม่
บริษัทท่ีปรึกษา PCYL บริษัท อิส
เทิร์น บางกอก โมโนเรล จ ากดั ใน
ฐานะผู้ รับผิดชอบในการก่อสร้างงาน
โยธาของโครงการรถไฟฟ้าฯ   

เกิดการหารือร่วมกนัถึงแนว
ทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดจาก
ด าเนินงานรือ้ย้ายระบบ
สาธารณปูโภคและการปิด
การจราจรบนถนนศรีนครินทร์
ร่วมกบัต ารวจจราจรในพืน้ท่ี 
ก าหนดมาตรการด าเนินการ
ร่วมกนัเพือ่แก้ไขปัญหา
การจราจร 
หารือกบัผู้ เก่ียวข้องใน
ด าเนินการเพื่อลดผลกระทบ
ด้านสิง่แวดล้อม 
ประสานกบั รฟม. และ กทม. 
เก่ียวกบัรายละเอียดการก่อสร้าง
สะพานข้ามแยกพรีเมียร์ 
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- คณะท างานด้านสังคม มีพนัธกิจในการปลกูจิตส านกึด้านการเป็นพลเมืองที่มีสว่นร่วมเพื่อสว่นรวม (Active
Citizen) ให้แก่พนกังาน เพื่อน าไปสู่การสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม โดยปี 2562 ได้มีการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อสง่เสริมการเป็นผู้ให้และสงัคมแหง่การแบง่ปันระหวา่งพนกังานในกลุม่บริษัทพรีเมียร์ พร้อมทัง้สร้างการมีสว่น
ร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และสนับสนุนการด าเนินงานของสายงานพัฒนาความยัง่ยืนในสงัคม เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ที่มี
ประสทิธิภาพสงูสดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้สรุปผลการด าเนินงานปี 2562 

1. โครงการวนั D-Day
วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ์ 

เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน
การมีสว่นร่วมระหวา่งพนกังานและสาย
งานพฒันาความยัง่ยืนทางสงัคมและ
ภาคีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและ
รับสมคัรอาสาสมคัรเพิ่มเติม เพื่อ
ร่วมงาน Good Society Expo (GSE) 

ด าเนินงานร่วมกบัคณะท างาน
โครงการเทศกาลท าดีหวงัผล (Good 
Society Expo) เพื่อเปิดโอกาสให้
มลูนิธิ โครงการและภาคีภาคสงัคม 
ได้แก่ โครงการร้านปันกนั  มลูนิธิ
ยวุพฒัน์ มลูนิธิเอ็นไลฟ งาน Good 
Society Expo 2019 (GSE)องค์กร
ตอ่ต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
มลูนิธินวตักรรมทางสงัคม เครือขา่ย
จิตอาสา งานเดินวิ่งสง่น้องเรียนครัง้ที่ 
5 และโครงการ Food4Good ได้
น าเสนอข้อมลูการด าเนินงานของ
หนว่ยงานผา่นการออกบธูกิจกรรม 
และมีการถา่ยทอดสดผา่นช่องทาง 
Social media ภายในองค์กร เพือ่
สร้างการรับรู้และสร้างมีสว่นร่วมกบั
พนกังานในทกุพืน้ท่ีปฏิบตัิงานตอ่ไป 
โดยพนกังานสามารถเป็นการร่วม
อาสางาน GSE หรืออาสาเพื่อ
สนบัสนนุงานหนว่ยงานนัน้ๆ ได้ 

พนกังานและผู้บริหารเข้า
ร่วมกิจกรรม ประมาณ 150 
คน  
เกิดการมีสว่นร่วมจาก
พนกังานลงทะเบียนร่วม
กิจกรรมอาสากบัโครงการ
เพื่อสงัคมและมลูนิธิที่มา
ร่วมงานจ านวน 71 คน 
พนกังานมีความรู้ความ
เข้าใจบทบาทการท างาน   
จิตอาสาเพื่อร่วมพฒันา
สงัคมมากขึน้ 

ภาพกิจกรรมงานวนั D-Day 
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2. โครงการวนัลากิจเพื่อพฒันาสงัคม
วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ์ 

คณะท างานคุณค่าหลักด้านสังคม 
เล็งเห็นถึงความส าคญัในการสง่เสริม
ใ ห้พนักงานไ ด้มีส่วน ร่วมในการ
พฒันาและแก้ไขปัญหาสงัคมตา่งๆ ที่
มีอยู่มากมาย และเพื่อเป็นการลด
ข้อจ ากัดด้านเวลา ความแตกต่าง
ด้ านพื น้ที่ พ านักและปฏิบัติ ง าน 
ตลอดจนทักษะความสามารถของ
พนักงาน ท่ีมีความแตกต่างและ
หลากหลาย  คณะท างานฯ จึงได้มี
สว่นเสนอและผลกัดนัให้เกิดนโยบาย 
“การลา กิจ เ พ่ือพัฒนาสังคม ”  ที่
อนญุาตให้พนกังานสามารถใช้วนัลา
กิจในการร่วมพฒันาและแก้ไขปัญหา
สงัคม  

น าเสนอการพิจารณาการลากิจเพื่อ
พัฒนาสังคมเพิ่มเติมจากวันลากิจ
ปกติ โดยพนักงานสามารถใช้สิทธิ
การลากิจที่ปัจจุบนัได้รับไม่เกินปีละ 
7 วนัท างานในรอบ 1 ปีปฏิทินเพื่อเข้า
ร่วมพฒันาสงัคม  
โดยมีหลกัการและแนวปฏิบตัิในการ
ลากิจ เพื่อเข้าร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคมด้านต่างๆ คือ  ด้าน
การศึกษาของเด็กและเยาวชน ด้าน
สุขภาวะของเด็ก ด้านการทุจ ริต
คอร์รัปชั่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเป็นกิจกรรมท่ี
เข้าร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรทัง้
ภายในและภายนอกกลุ่มบ ริ ษัท
พรีเมียร์ท่ีสามารถออกเอกสารยืนยนั
การเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ๆ ได้ 

มีการจดักิจกรรมวนั D-Day เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์รายละเอียดการ
ลากิจเพื่อพฒันาสงัคม และเชิญ
ชวนโครงการเพื่อสงัคม และ
มลูนิธิ ตา่งๆ มาประชาสมัพนัธ์
งานกิจกรรมที่ต้องการอาสา
สามคัรในด้านตา่งๆ ที่พนกังาน
สามารถมีสว่นร่วมได้  
กลุม่บริษัทพรีเมยีร์มีการ
ประกาศนโยบายวนัลากิจเพื่อ
สงัคมและมกีารประชาสมัพนัธ์
ให้พนกังานทราบโดยทัว่กนั 

- คณะท างานด้านธรรมาภิบาล มีพนัธกิจในการผลกัดนักิจกรรมท่ีสง่เสริมความมีธรรมาภิบาลให้กบักลุม่บริษัท
พรีเมียร์ ด้วยกลยทุธ์การน านโยบายใกล้ตวัจากคูม่ือธรรมาภิบาลของกลุม่บริษัทพรีเมียร์มาขยายผล ก าหนดกระบวนการ
สื่อสารและแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนให้พนกังานได้รับทราบและยึดถือปฏิบตัิ รวมทัง้สง่เสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ การด าเนินงานปี 2562 

1. โครงการนโยบายเก่ียวกบักิจกรรมทางการเมือง
วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ์ 

สร้างการรับรู้นโยบายของกลุม่บริษัท
พรีเมียร์และสนบัสนนุให้พนกังานไป
ใช้สทิธ์ิเลอืกตัง้ 

รณรงค์สือ่สารนโยบายเป็นกลาง
ทางการเมอืงของกลุม่บริษัทพรีเมียร์ 
และเชิญชวนสนบัสนนุให้พนกังานไป
ใช้สทิธ์ิในการเลอืกตัง้  

พนกังานเกิดการรับรู้ในนโยบายการ
ใช้สทิธ์ิในการเลอืกตัง้ ผา่นสือ่
ประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ ภายในองค์กร 
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2. โครงการนโยบายการไมใ่ห้ – ไมรั่บของขวญัในชว่งเทศกาลปีใหม่
วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ ผลลพัธ์ 

เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่ม
บริษัทพรีเมียร์ในการสร้างการรับรู้
นโยบายท่ีจะมอบหรือรับของขวญัใน
รูปแบบใดๆ ที่ เ ป็นเ งินสดกับผู้ ท า
ธุรกิจกับกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เว้นแต่
การให้หรือรับของขวญัที่อยู่ในเกณฑ์
ท่ีก าหนด เพื่อรักษาความสมัพนัธ์อนั
ดีกบัผู้ที่ท าธุรกิจกบักลุม่ โดยไมห่วงัที่
จะได้รับการบริการหรือสิ่งตอบแทน
โดยเฉพาะเจาะจงท่ีไม่ถูกต้องตาม
หลักจรรยาบรรณ รวมถึงการไม่ให้
และไม่ รับของขวัญที่ เ กินมูลค่าที่
เหมาะสมในรูปแบบของค่านายหน้า
เงินกู้ ยืม ส่วนแบ่งก าไรในหุ้น หรือสิ่ง
อื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกันและ
น าไปใช้ในทกุสายธุรกิจ 

สื่อสารรณรงค์ทัง้ในระดับสายธุรกิจ
และระดบัพนกังานเพื่อสร้างการรับรู้
แนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
รวมถึงขยายการรับรู้ไปยงัคูค้่า ลกูค้า 
และพนัธมิตรทางธุรกิจ  

เ กิดการ รับ รู้และการปฎิบัติตาม
แนวนโยบายเพื่อการด าเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใสในกลุ่มลูก ค้า คู่ ค้า 
พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างสังคม
ยัง่ยืนตอ่ไป  
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3. โครงการการอบรมสมัมนาให้ความรู้เร่ืองตอ่ต้านคอร์รัปชั่น
   วตัถปุระสงค์  กลยทุธ์  ผลลพัธ์ 

ให้ความรู้และปลูกฝังพนกังานเร่ือง
การร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยวิทยากรท่ีเช่ียวชาญงาน
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและงาน
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 

พนักงานและผู้ บ ริหารเ ข้าร่วมงาน
สัมมนาจ านวน 167 คน จากทุกสาย
ธุรกิจ จากผลส ารวจพบว่าพนกังานมี
ความเข้าใจเนือ้หาการสัมมนาและ
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 

ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนาให้ความรู้เร่ืองต่อต้านคอร์รัปชั่น 
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- คณะท างานด้านอยู่ดีมีสุข มีพนัธกิจในการสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานมีความรู้ด้านการดแูลสขุภาพ
ทางร่างกาย และสขุภาพทางการเงินในด้านตา่งๆ อยา่งครบถ้วน รวมถึงการรณรงค์อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้พนกังานสามารถ
น าไปปฏิบตัิ โดยเน้นการผสานความรู้ทัง้จากภายในสายธุรกิจตา่งๆ และภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดเป็นโครงการท่ีเกิดผล
สงูสดุด้านความอยู่ดีมีสขุแก่พนกังาน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับพนกังานผ่านกิจกรรม งานสมัมนา และอบรมสร้าง
ความรู้เพื่อให้พนกังานได้เรียนรู้ พฒันา และน าไปปฏิบตัิได้ด้วยตนเอง การด าเนินงานปี 2562 

1. การอบรมเร่ืองสง่เสริมอาชีพก่อนเกษียณ
  วตัถปุระสงค์  กลยทุธ์   ผลลพัธ์ 

เพื่อเสริมทกัษะให้พนกังาน
สามารถประกอบอาชีพหลงั
เกษียณอยา่งมคีณุภาพ 
เพื่อให้พนกังานมีความรู้เก่ียวกบั
หลกัการ วิธีการ การวางแผน
ด าเนินธุรกิจสว่นตวัให้สามารถ
อยูร่อด มัน่คง และเติบโต 
เพื่อให้พนกังานได้แลกเปลีย่น
เรียนรู้แนวคดิประสบการณ์กบั
วิทยากรและผู้ เข้ารับการอบรม
เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ให้เกิด
ประสทิธิภาพตอ่ไป 

จดังานสมัมนาโดยผู้ เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านให้กบัพนกังานในทกุ
สายธุรกิจตอ่เนื่องตลอดปี 2562 

พนกังานมีความรู้ความเข้าใจใน
หลกัการ วิธีการ และการ
วางแผนด าเนินธุรกิจสว่นตวั 
พนกังานสามารถน าหลกัการ 
วิธีการ ประสบการณ์จาก
วิทยากร มาเป็นแนวคดิและ
น าไปใช้ได้จริงอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

ภาพกิจกรรมการอบรมเร่ืองส่งเสริมอาชีพก่อนเกษียณ 
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2. การอบรมเร่ืองรู้รอบด้านประกนัภยั
   วตัถปุระสงค์   กลยทุธ์   ผลลพัธ์ 

เพื่อให้พนกังาน มคีวามรู้   
ความเข้าใจเร่ืองการประกนัภยั
ประเภทตา่งๆที่เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตเช่น การประกนัสขุภาพ การ
ประกนัอคัคีภยั การประกนั
เดินทาง การประกนัชีวติ การ
ประกนัภยัรถยนต์ การประกนั
อบุตัิเหต ุ 
เพื่อให้พนกังานสามารถเลอืก
ประกนัภยัในรูปแบบท่ีเหมาะสม
กบัตวัเอง เกิดประโยชน์ตอ่
ตวัเองและครอบครัว 

จดัอบรมโดยเชิญชวนวิทยากร
ผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้กบั
พนกังานในทกุสายธุรกิจตอ่เนื่อง
ตลอดปี 2562 

พนกังานมีความรู้ความเข้าใจ 
เร่ืองการประกนัภยัประเภท   
ตา่ง ๆ มากขึน้ 
พนกังานสามารถวางแผนการท า
ประกนัให้เหมาะสมกบัความ
ต้องการ และเกิดประโยชน์สงูสดุ
ตอ่ตวัพนกังานและครอบครัว 
พนกังานทราบวิธีการ    และ
ปฏิบตัิได้ถกูต้อง กรณีเกิดความ
เสยีหายหรือเจ็บป่วย 
เกิดความร่วมไม้ร่วมมือกบั คูค้่า
ทางธุรกิจของ บริษัท พรีเมียร์
โบรคเคอร์เรจ จ ากดั ที่มาร่วมให้
ความรู้และความเข้าใจเร่ืองการ
ประกนัประเภทตา่งๆ ท่ีพนกังาน
สามารถเลอืกใช้ได้อยา่ง
เหมาะสม 

ภาพกิจกรรมอบรมรู้รอบด้านประกันภยั 
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3. โครงการจดัการหนีส้นิ เพื่ออิสรภาพทางการเงิน

   วตัถปุระสงค์  กลยทุธ์   ผลลพัธ์ 
เพื่อให้พนกังานได้ส ารวจถึง
สนิทรัพย์ และหนีส้นิเพื่อให้
สามารถบริหารหนีส้นิเหลา่นัน้ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
เพื่อให้เข้าใจและตระหนกัถึง
ความส าคญัของการจดัการ
หนีส้นิอยา่งถกูวิธี 
เพื่อให้พนกังานได้แนวทาง 
หลกัการและความรู้ เพื่อน าไป
ประยกุต์ใช้ในการบริหารจดั
การเงินให้บรรลอุิสรภาพทาง
การเงิน 

จดัอบรมโดยเชิญชวนวิทยากร
ผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้กบั
พนกังานในทกุสายธุรกิจตอ่เนื่อง
ตลอดปี 2562 

พนกังานสามารถตรวจสอบ
สถานะการเงินของตนเองได้ 
พนกังานทราบถึงแนวทาง และ
วิธีการบริหารจดัการหนีส้นิ 
พนกังานสามารถจดัการหนีส้นิ
ด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง และน าไปสู่
การปลดหนีไ้ด้ด้วยตวัเอง 

ภาพกิจกรรมอบรมการจัดการหนีส้นิเพื่ออิสรภาพทางการเงนิ 

4. โครงการบริหารเงินออม สูก่ารลงทนุอยา่งมัง่คัง่ยัง่ยืน
     วตัถปุระสงค์   กลยทุธ์   ผลลพัธ์ 
เพื่อให้ความรู้และเคร่ืองมือ
เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ทางการเงิน โดยมุง่เน้นการ
บริหารจดัการทางการเงิน
อยา่งถกูต้อง รวมถึงการ
วางแผนภาษี การออม การ
ลงทนุและความเสีย่งตา่ง ๆ 

จดัอบรมโดยเชิญชวน
วิทยากรผู้ เช่ียวชาญมาให้
ความรู้กบัพนกังานในทกุ
สายธุรกิจตอ่เนื่องตลอดปี 
2562 

พนกังานมีความรู้ความเข้าใจ 
และมีความมัน่คงทางการเงิน
เพิ่มขึน้ 
พนกังานมีความเข้าใจในการ
วางแผนภาษี การออม การ
ลงทนุ และความเสีย่งตา่ง ๆ ใน
ด้านการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัตนเอง
มากขึน้ 
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สร้างทศันคติที่ดีตอ่การ
ออมและการลงทนุ เพื่อ
วางแผนและจดัการด้าน
การเงินอยา่งถกูต้อง 
สามารถน าไปใช้ให้เห็น
ผลได้ 

พนกังานมีทศันคติที่ดีตอ่การ
ออมและการลงทนุ สามารถ
น าไปใช้บริหารจดัการด้าน
การเงินอยา่งถกูต้อง ให้เห็นเป็น
รูปธรรมได้ 

ภาพกิจกรรมการอบรมบริหารเงนิออม สู่การลงทุนอย่างม่ังคั่งยั่งยนื 

5. การเช่ือมตอ่โครงการกองทนุไมน่ิง่ดดูาย
คณะท างานด้านความอยู่ดีมีสขุได้เข้าไปเป็นสว่นหนึ่งในการสนบัสนนุการพฒันาโครงการกองทนุไมน่ิ่งดดูายที่

เป็นอีกหนึ่งพนัธกิจในการส่งเสริมให้พนกังานกล้าคิดกล้าแสดงออกเพื่อพฒันาสิ่งต่างๆ รอบตวัให้ ดีขึน้ โดยพนกังาน
สามารถเสนอโครงการท่ีต้องการด าเนินการและสร้างการเปลีย่นแปลง ให้กบัพนกังานให้มีความครอบคลมุและตอ่ยอดให้
โครงการนัน้ๆ ขยายวงกบัพนกังานมากขึน้ โดยในปี 2562 ได้เข้าไปเช่ือมต่อโครงการสง่เสริมอาชีพหลงัเกษียณอายขุอง
คณุจิณณะ เสริมสริิพนัธ์ พนกังาน บริษัท พรีเมียร์ โพรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ เสนอโครงการโดยผา่นคณะท างานฯ ซึง่ 
ได้จดัอบรมเสริมความรู้เร่ืองการท าอาชีพอย่างไรให้อยู่รอด เพื่อเป็นการต่อยอดและเสริมทกัษะด้านการประกอบอาชีพ
ให้กบัพนกังาน 
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4. การพัฒนาสังคมภายนอกองค์กร
การพฒันาสงัคมภายนอกองค์กรถือเป็นการด าเนินงานท่ีส าคญัไมน้่อยไปกวา่การด าเนินธุรกิจ เนื่องจาก

ปัญหาทางสงัคมและสิง่แวดล้อมของประเทศไทย ถือเป็นสาเหตหุลกัที่ท าให้การพฒันาทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจเป็นไป
ได้อยา่งลา่ช้าหรือไมม่ีประสทิธิภาพเทา่ทีค่วร บริษัทได้สนบัสนนุ และการมีสว่นร่วมกบัสายงานพฒันาความยัง่ยืน
ทางสงัคมกลุม่พรีเมียร์ในรูปแบบมลูนิธิและโครงการตา่งๆ ดงันี ้
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75 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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77 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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79 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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83 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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85 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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87 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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89 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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91 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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93 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)



94 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562



95 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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97 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)
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99 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)



100  รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยืน 2562 

จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน และให้ความส าคญัต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความ 
ส าเร็จร่วมกนัของธุรกิจ พนกังาน และสงัคม และสอดคล้องกบัข้อก าหนดมาตรฐาน โดยในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐานและรางวลัตา่งๆ ดงันี ้

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดบัสมบรูณ์ โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
ถือเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสงัคมด้านแรงงาน มีการบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบและ
ปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง การรับรองนีม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 18 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 17 มีนาคม 2565
มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ASO-T Thailand ระดับ แพลทินัม ตาม
ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง แนวปฏิบตัิการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวณัโรคในสถานประกอบ
กิจการโดยสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภยัเอดส์ (TBCA) ออกให้ ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 ใบรับรองนี ้มีผล
ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565
มาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  (มยส.) ที่บริษัทสามารถบริหารจดัการด้าน
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตามมาตรฐานโดยจงัหวดัปราจีนบรีุ ให้การรับรอง 
วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2565
บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจ าปี 2562 
ระดบัประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วนัท่ี 9 กนัยายน 2562
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2019 
“Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : (CSR-DIW)” โดยกระทรวง
อตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม ให้ไว้ ณ วนัท่ี 23 กนัยายน 2562
บริษัทได้รับรางวลักิตติกรรมประกาศ  (Sustainability Disclosure Acknowledgement) ประจ าปี 2562 ที่ได้จัดตัง้
ประชาคมการเปิดเผยความยัง่ยืนหรือ “Sustainability Disclosure Community”(SDC) เพื่อช่วยยกระดบัความยัง่ยนื
รวมทัง้การพฒันาองค์กรสูค่วามยัง่ยืนในระยะยาวโดยสถาบนัไทยพฒัน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)
บริษัทได้รับการคดัเลอืกเป็นหนึง่ในรายช่ือหุ้นยัง่ยนืหรือ Thailand Sustainability Investment จากเกณฑ์การประเมนิ
ความยัง่ยืนตามตวัชีว้ดั ESG (Environmental, Social, Governance : ESG) โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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101  รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยืน 2562 

  ข้อมูลผลการด าเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยนื 

  ด้านเศรษฐกิจ  
ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 
1 1.1 รายได้จากการขายและบริการ  (ล้านบาท) 1,362.88 1,329.51 1,329.05 

1.2 ก าไรสทุธิ   (ล้านบาท) 118.40 57.37 131.25 
1.3 สว่นของผู้ ถือหุ้น  (ล้านบาท) 1,176.10 1,176.46 1,249.40 
1.4 ผลตอบแทนแก่พนกังาน   (ล้านบาท) 233.28 258.70 290.83 
1.5 หนีส้ินรวม  (ล้านบาท) 832.79 734.72 590.82 
1.6 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินโครงการเพื่อการสร้างความมีสว่นร่วมของ 
      ชมุชนและสงัคม   (ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ และโครงการกบัชมุชน) 11.24 8.25 5.83 
1.7 ภาษีที่จา่ยให้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถ่ิน (อบต.หนองก่ี) (ล้านบาท) 723,780 728,306 726,842 

2 อตัราเงินสบทบที่องค์กรจา่ยเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังาน 
(ร้อยละของฐานเงินเดือน) 

อายงุานต ่ากวา่ 7 ปี 3% หรือ 5% 3% หรือ 5% 3% หรือ 5% 

อายงุาน 7 ปีขึน้ไป 6% หรือ 8% 6% หรือ 8% 6% หรือ 8% 
3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอ่ืนๆ ที่ได้รับจากรัฐบาลและหน่วยงานท้องถ่ิน 

(ได้รับยกเว้นภาษีใบอนญุาตการประกอบกิจการอตุสาหกรรม 5 ปี  ได้
รับรองระบบ ISO-14001 (ล้านบาท) 

0.011 0.011 0 

4 ผู้สง่มอบ (Supplier/Service/Outsource) ในท้องถ่ิน (รัศมี 5 กิโลเมตรหรือ
ภายในจงัหวดั) ร้อยละ  

8 9 9 

5 สดัสว่นคา่จ้างพนกังานคนในท้องถ่ิน (โรงงานกบินทร์บรีุ) ร้อยละ 80 80 80 
6 ผู้บริหารตัง้แตร่ะดบัผู้จดัการขึน้ไปที่มาจากคนในท้องถ่ิน (รัศมี 5 กิโลเมตร 

เฉพาะโรงงานกบินทร์บรีุ) ร้อยละ 
2.37 3.51 3.58 

7 รถรับสง่พนกังานรอบสถานประกอบการโรงงานกบินทร์บรีุ (ชมุชน) 13 13 13 
8 รถรับสง่สินค้า เป็นรถในชมุชน (คนั) 15 15 15 
9 จ้างพนกังานผู้พิการเข้าท างาน (คน) 8 9 10 

  ด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 
1 วตัถดุิบหลกั (ตนั/ปี) 

1.1 เรซิ่น  
1.2 ใยแก้ว 

418,0933 
897,919 

1,466,045 
790,798 

1,614,812 
813,544 

 1.3 ปริมาณการใช้พลงังานหมนุเวียน 
- LPG (MJ) 716,583.78 388,119.60 1,022,431 

2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) 
  2.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) 1,507,036 1,406,904 1,481,472 

  2.2 ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตโดยองค์กร (kWh)      14,427.64      14,124.98 63,145.23 
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ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 
3 ปริมาณการใช้น า้จ าแนกตามแหลง่น า้ (m3) 

- น า้ปะปา  (m3)/ปี 18,674 18,858  19,016 
4 ปริมาณของการน าน า้กลบัมาใช้ใหม ่ (m3)/ปี 4,559 5,007 17,466 

5 5.1  การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางตรง : Scope 1 (ton CO2e)  เชน่   
การเผาไหม้เชือ้เพลิง การร่ัวซมึของสารท าความเย็น การปลอ่ยก๊าซมีเทน
จากของเสียเป็นต้น 
(ข้อ 1.3 x factor LPG 0.062 ดีเซล 2.708 / 1000) 

44,428.20 24,063.41 63,390.72 

5.2 การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการใช้ไฟฟ้า : Scope 2 (ton 
CO2e)  (ข้อ 2.1 x 0.561/ 1000) 845.44 789.27 831.10 

6 การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอ่ืนๆ (ton CO2e) : Scope 3 เชน่ การ
ใช้วตัถดุิบ การซือ้น า้ใช้ การเดินทางของพนกังาน เป็นต้น 16.89 97 72 

7 ปริมาณการปลอ่ยสารท าลายโอโซน (ton CFC-11e) 
 7.1 การใช้สาร HCFC22 (ton)  0 0 0 
 7.2 ปริมาณการท าลายโอโซน (ข้อ 7.1 x 0.055) 0 0 0 

8 8.1 ปริมาณการปลอ่ย (Oven PE  มาตรฐาน 50 ppm) CO (ppm) 0.62 1 <1 

8.2 ปริมาณการปลอ่ย (Oven PE มาตรฐาน 5 ppm) SOx (ppm) <0.1 <0.1 <0.1 
8.3 ปริมาณการปลอ่ย (Oven PE มาตรฐาน 5 ppm) NOx (ppm) 0.001 0.007 0.003 

9 ปริมาณน า้ทิง้ที่ระบายออกนอกโรงงาน (m3) 2,377 4,223 1,560 
10 ปริมาณของเสีย (ปริมาณรวมทัง้หมด) 

 10.1 ของเสียอนัตราย (ton) 18.41 12.71 12.19 
 10.2 ของเสียไมอ่นัตรายเศษไฟเบอร์กลาส (ton) 386.19 268.11 234.66 
 10.3 ของเสียไมอ่นัตรายเศษปนูซิเมนต์ (ton) 475.24 431.72 300.83 

11 จ านวนครัง้ของการร่ัวไหลของสารเคมี/น า้มนั/น า้ทิง้/ของเสียที่มีนยัส าคญั 
(เหตทุี่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม) ครัง้ 0 0 0 

12 คา่ใช้จา่ยและการลงทนุในการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
 12.1 คา่ก าจดั และบ าบดัของเสีย  (บาท) 1,836,359 1,360,152 1,007,925 

 12.2 คา่จดัท าระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม (ด้านน า้ อากาศ  
 กากอตุสาหกรรม พลงังาน) ตามงบประมาณ  (บาท) 2,800,000 1,520,000 1,400,000.- 

  ด้านสังคม 
ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 
1 1.1 จ านวนพนกังานรวม (คน) 

- พนกังานประจ า 602 644 604 

- พนกังานชัว่คราว 0 0 0 
1.2 จ านวนพนกังานจ าแนกตามเพศ (คน) 

- ชาย 378 399 370 

- หญิง 224 245 234 
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103  รายงานเพ่ือการพฒันาอย่างยืน 2562 

ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 
จ านวนพนกังานจ าแนกตามระดบัพนกังาน (คน) 

- ผู้บริหารระดบัสงู (บ.7- บ.9) 6 7 11 

- ผู้บริหารระดบักลาง (บ.4 – บ.6) 32 32 37 
- หวัหน้างาน /ผู้บริหารระดบัลา่ง (บ.1-บ.3) 40 49 51 
- เจ้าหน้าที่ (จ.1-จ.5) 223 242 240 
- ระดบัปฏิบตัิการ  (พ.1-พ.4) 301 314 265 

 1.4 จ านวนพนกังานจ าแนกตามอาย ุ
- ต ่ากวา่ 30 ปี 130 141 114 

- 30- 50 ปี 411 423 404 
- 50 ปีขึน้ไป 61 80 86 

 1.5 ศาสนา 
- พทุธ 593 636 597 

- ศริสต์ 1 1 1 
- อิสลาม 8 7 6 

  1.6 สถานที่ท างาน 
- ส านกังานใหญ่ กรุงเทพมหานคร 264 274 269 

- โรงงานผลิต อ.กบินทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 338 370 335 
  1.7 จ านวนพนกังานใหม ่(คน) 

- ชาย 43 68 60 

- หญิง 24 37 27 
- อายตุ ่ากวา่ 30 ปี 32 47 46 
- อาย ุ30-50 ปี 35 53 40 
- อาย ุ50 ปีขึน้ไป 0 5 1 

2 2.1 พนกังานที่จะเกษียณอาย ุ 
- ในชว่ง  1-5 ปี (อาย ุ55-60 ปี) (ร้อยละ) 7.14 9.16 11.92 

- ในชว่ง  1-5 ปี  (อาย ุ55-60 ปี) (คน) 43 59 72 
- ในชว่ง  1-10 ปี (อาย ุ50-60 ปี)  (ร้อยละ) 21.09 29.34 29.14 
- ในชว่ง  1-10 ปี (อาย ุ50-60 ปี) (คน) 127 189 176 

2.2 อตัราการลาออก (Turn Over Rate) 13.42 25.70 19.86 
3 การลาคลอด 

3.1 จ านวนพนกังานที่ใช้สิทธิลาคลอด (คน) 6 12 2 

3.2 อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากการลาคลอด (ร้อยละ) 100 100 100 
4 4.1 จ านวนพนกังานที่เป็นคณะกรรมการสวสัดิการ 13 11 11 

4.2 จ านวนพนกังานที่อยูใ่นคณะกรรมการความปลอดภยัฯ 
- ตวัแทนนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัฯ 6 5 8 
- ตวัแทนลกูจ้าง 7 6 7 

5 5.1 อตัราการบาดเจ็บจากการท างาน (ราย) 5 6 8 
5.2 อตัราการเกิดโรคจากการท างาน (ราย) 0 0 0 
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ที่ ผลการด าเนินงาน 2560 2561 2562 
5.3 อตัราการเกิดอบุตัิเหตจุนถึงขัน้หยดุงาน  (ราย) 2 4 3 
5.4 จ านวนผู้ เสียชีวิตจากการท างาน (ราย) 0 0 0 
5.5 เพศชายที่เกิดอบุตัิเหต ุ 4 5 7 
5.5 เพศหญิงที่เกิดอบุตัิเหต ุ 1 1 1 
5.6 จ านวนพนกังานทัง้หมดที่บาดเจ็บจนต้องหยดุงาน X 1,000,000 /
จ านวนชัว่โมงการท างานทัง้สิน้ของพนกังาน 
 (ในปี 2562 เกิดอบุตัิเหต ุ8 ราย สาเหตกุารเกิดอบุตัิเหตเุกิดจากการ
กระท าไมป่ลอดภยั 7 ราย และสภาพการณ์ไมป่ลอดภยั 1 ราย ทบทวน
ลดความเสี่ยง ติดตามตามระบบ OHSAS-18001) 

3.65 5.90 3.12 

6 ชัว่โมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมตอ่คนตอ่ปี 19.69 11.03 17.36 
-เพศชาย 57.74 60.56 63.74 
-เพศหญิง 42.26 39.44 36.26 

จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลี่ยตอ่คนตอ่ปี ตามระดบัพนกังาน (ร้อยละ) 
-ระดบัปฏิบตัิการ 62.14 62.15 51.11 

-ระดบัเจ้าหน้าที่ – ผู้บริหาร 37.86 37.84 48.89 
คา่ใช้จา่ยฝึกอบรมเฉลี่ยตอ่คน (บาท) 3,620.16 1,011.52 2,036.47 
พนกังานเข้ารับการอบรม โดยเทียบกบัพนกังานทัง้หมด (ร้อยละ) 81.54 60.83 82.27 
จ านวนหลกัสตูร (หลกัสตูร) 166 114 137 

7 อตัราพนกังานที่ได้รับการประเมินผลการด าเนินงานและการวางแผนการ
เจริญเติบโตในหน้าที่การงาน (ร้อยละ) 

100 100 100 

จ านวนพนกังานที่ได้รับการประเมินผลปรับเลื่อนต าแหน่งงาน (คน) 101 117 85 
8 อตัราสว่นคา่ตอบแทน (หญิง : ชาย ) 

- อตัราสว่นคา่ตอบแทนของพนกังานหญิง (ร้อยละ)
- อตัราสว่นคา่ตอบแทนของพนกังานชาย (ร้อยละ)

37.71 
 62.29 

38.04 
61.96 

38.75 
61.25 

9 ผู้สง่มอบ ผู้ รับเหมา และหุ้นสว่นทางธรุกิจที่มีความส าคญัทีผ่่านการคดั
กรองเร่ืองสิทธิมนษุยชน (หนงัสือแสดงความมุง่มัน่ มรท.) ร้อยละ 

100 100 100 

10 กระบวนการด าเนินงานที่มีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนษุยชน 
(แบบประเมินคูค้่า ตามข้อก าหนด มรท.) ร้อยละ 

100 100 100 

11 พนกังานที่ผ่านการฝึกอบรมนโยบายและแนวปฏิบตัิการตอ่ต้านการ
คอร์รัปชัน่ในองค์กร ร้อยละ 

100 100 100 

12 จ านวนข้อร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบทางสงัคมอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและการด าเนินการแก้ไขอยา่งเป็นทางการ อาทิ ด้านแรงงานและ
สิทธิมนษุยชน การละเมิดจริยธรรมธุรกิจ (จ านวนเร่ือง) 

0 0 0 

13 ผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า  (ร้อยละ) 82 84 86 
14 มลูคา่ของคา่ปรับที่เกิดจากการปฏิบตัทิี่ไมส่อดคล้องกบักฎหมาย (บาท) 0 0 0 
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GRI CONTENT INDEX 

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

 

 
GRI STANDARD 

 
Reference 

 
Remarks 

GRI 101 : Foundation    
Reporting principles AR 2019, SD 2019  
Using the GRI Standards for Sustainability reporting SD 2019  105-111  
Making claims related to the use of the GRI Standards SD 2019  105-111  
GRI 102 : General Disclosures   
Organizational profile   
102-1   Name of the organization SD 4, AR 29-31  

102-2   Activities, brands, 
             Products, and services 

SD 5,9  

102-3   Location of  headquarters SD 4  

102-4   Location of  operations SD 4  

102-5   Ownership and legal form AR 33-34  

102-6   Markets served SD 4  

102-7   Scale of the organization AR 17  

102-8   Information on employees and other workers AR 44  

102-9   Supply chain SD 12  

102-10   Significant changes to the organization and 
                Its supply chain 

AR 14-15  

102-11   Precautionary principle or approach SD 14  

102-12   External Initiatives SD 46-52  

102-13   Membership of associations AR 14-16  

Strategy   
102-14   Statement from senior decision-maker SD 3, AR 6  

102-15   Key impacts, risk, opportunities SD 14-15  

Ethics and Integrity   

102-16   Values, principles, standards, and norms 
               of behavior 

SD 8,AR 83-87  

102-17   Mechanisms for advice and concerns about  
               ethics 

SD 16-20, AR 83-87  

Governance   
102-18   Governance Structure SD 16-19,AR 59  

102-19   Delegating authority AR 36-40  
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GRI STANDARD 

 

 
Reference 

 

 
Remarks 

102-20   Executive-level responsibility for economic, 
               Environmental, and social topics 

SD 16-19,AR 59  

102-21   Consulting stakeholders on economic, 
               Environmental, and social topics 

AR 59-60,83-87  

102-22   Composition of the highest governance body 
                And its committees 

AR 37-38  

102-23   Chair of the highest governance body AR 40,59  

102-24   Nominating and selecting the highest 
               Governance body 

AR 78-80  

102-25   Conflicts of interest AR 80-81  

102-26   Role of highest governance body in setting 
               Purpose, values, and strategy 

SD 8,14  

102-27   Collective knowledge of highest governance 
               body 

-  

102-28   Evaluating the highest governance body’s 
               performance 

-  

202-29  Identing and managing economie,     
              environmental, and social impacts 

SD 14  

102-30 Effectivenss of risk management processes SD 14, AR 25-29  

102-31 Review of economic, environmental,and social    
             topice 

SD 8,14  

102-32   Highest governance body’s role in 
               Sustainability reporting 

SD 3  

102-33   Communicating critical concerns SD 3  

102-34   Nature and total number of critical       
               concerns 

SD 3  

102-35   Remuneration policies AR 77  

102-36   Process for determining remuneration -  

102-37   Stakeholders’ involvement in remuneration SD 10-13  

102-38  Annual total compensation ratio AR 44  

102-39  Percentage increase in annual total  
              compensation ratio 
 

AR 44  

Stakeholder Engagement   

102-40   List of stakeholder groups 
SD 10-13  

102-41   Collective bargaining agreements 
SD 10-13  

102-42   Identifying and selecting stakeholders SD 10-13  

102-43   Approach to stakeholder engagement SD 10-13  

102-44   Key topics and concerns raised 
 

SD 10-13  
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Reporting Practice   
102-45   Entities included in the consolidated financial    
               statements 

SD 105-111  

102-46   Defining report content and topic boundaries SD 7  

102-47   List of material topics SD 7  

102-48   Restatements of information SD 7  

102-49   Changes in reporting SD 7  

102-50   Reporting period SD 7  

102-51   Date of most recent report SD 7  

102-52   Reporting cycle SD 7  

102-53   Contact point for questions regarding 
               The report 

SD 7  

102-54   Claims of reporting in accordance with 
               The GRI Standards 

SD 105-111  

102-55   GRI content index SD 105-111  

102-56   External assurance -  

GRI 103 : Management Approach   

103-1   Explanation of the material topic and 
             Its boundaries 

SD 7  

103-2  The management approach and 
             Its components 

SD 7  

103-3  Evaluation of the management approach SD 7  

GRI 200 : Economic   

GRI 201 :   Economic Performance    

201-1   Direct economic value generated and           
             distributed 

SD 101  

201-2   Financial implications and other risks and 
             opportunities for the organization’s activities 
             due to climate change 

SD 14,AR 27  

201-3  Defined venefit plan obligations and other     
            retirement plans 

SD 38,103  

201-4 Financeal received from government SD 101  

GRI 202 : Mardet presence   

202-1 Ratios of standard entry level wage by gender  
           compared to local minimum wage 

SD 102-103  

202-2 Proportion of senior management hired from      
           the local community 

SD 103  

GRI 203 : Indirect Economic Impacts   

203-1   Development and impact of infrastructure 
             Investments and services supported 

SD 56-58  

203-2   Significant indirect economic impacts, 
             Including the extent of impacts 
 
 

SD 56-58  
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GRI STANDARD 

 

 
Reference 

 
Remarks 

GRI 204 : Procurement Practices   
204-1   Proportion of spending on local suppliers SD 29,105  
GRI 205 : Anti-Corruption   
205-1  Operation assessed for risks realted to  
            corruption 

SD 15,22-24  

205-2   Communication and training about 
             Anti-corruption policies and procedures 

SD 24  

205-3   Confirmed incidents of corruption and actions  
             taken 

AR 23-24,AR 84-85  

GRI 206 : Anti-competitive Behavlor   
206-1   Legal actions for anti-competitive behavior,  
             anti-trust,and monopoly practices 

SD 12,24  

GRI 300 : Environmental   
GRI 301 : Materials   
301-1  Materials used by weight or volume SD 56-58,102  
301-2  Recycled input materials used SD 56-58,102  
301-3  Reclaimed products and their packaging  
            materials 

-  

GRI 302 : Energy   
302-1  Energy consumption within the organization SD 54-55,101  
302-2  Energy consumption outside of the  
             organization 

SD 30  

302-3  Energy intensity SD 54-55  
302-4  Reduction of energy consumption SD 54-55  
302-5  Reductions in energy requirements of products  
            and services 

SD 54-55,102  

GRI 303 : Water   
303-1  Water withdrawal by source SD 53,102  
303-2  Water sources significantly affected by  
             withdrawal of water 

SD 53,102  

303-3  Water recycled and reused SD 53,102  
GRI 304 : Biodiversity   
304-1  Operational sites owned, leased, managed in,  
             or adjacent to, protected areas and areas of  
             high biodiversity value outside protected areas 

  

304-2  Significant impacts of activities, products, and  
            services on biodiversity 

  

304-3  Habitats protected or restored   
304-4  IUCN Red List species and national  
            conservation list species with habitats in areas  
            affected by operations 

  

Lacated in 
industrial zone, 
not in the 
protected area 

108 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562



 
 
 
 

109  รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยืน 2562 
 

 
GRI STANDARD 

 

 
Reference 

 
Remarks 

GRI 305 : Emissions   
305-1  Direct (Scope 1) GHG emissions SD 102  
305-2  Energy indirect (Scope 2) GHG emissions SD 102  
305-3  Other indirect (Scope 3) GHG emissions SD 103  
305-4  GHG emissions intensity SD 103  
305-5  Reduction of GHG emissions SD 30,54-55  
305-6  Emissions of ozone-depleting substances (ODS) SD 103  
305-7  Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and  
            other significant air emissions 

SD 103  

GRI 306 : Effluent and Waste   
306-1   Water discharge by quality and destination SD 53  
306-2   Waste by type and disposal method SD 56-58  
306-3   Significant Spills SD 58,102  
306-4   Transport of hazardous waste SD 57-58  
GRI 307 : Environmental Compliance   
307-1   Non-compliance 
             With environmental laws and regulations 

SD 104  

GRI 308 : Suppller Environmental Assessment   
308-1  New suppliers that were screened using  
            environmental criteria 

SD 28-29  

308-2  Negative environmental impacts in the supply  
             chain and actions taken 

-  

GRI 400 : Social   
GRI 401 : Employment   
401-1   New employee hires and employee turnover SD 102-103,AR 44  
402-2   Benefits provided to full-time employees that  
             are not provided to temporary or part-time   
             employees 

SD 101,AR 44  

403-3   Parental leave SD 103  
GRI 402 : Labor /Management Relations   
402-1   Minimum notice periods regarding operational  
             changes 

SD 103  

GRI 403 : Occupational Health and Safety   
403-1 Workers representation in formal joint  
           management–worker health and safety  
           committees 

SD 103  

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational  
           diseases, lost days, and absenteeism, and  
           number of work-related fatalities 

SD 103-104  

404-3 Workers with high incidence or high risk of  
           diseases related to their occupation 

SD 104  
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GRI STANDARD 

 

 
Reference 

 
Remarks 

404-4 Health and safety topics covered in formal  
           agreements with trade unions 

-  

GRI 404 : Training and Education   
404-1   Average hours of training per year per 
             employee 

SD 39,104 AR 46  

404-2   Programs for upgrading employee skills and 
             Transition assistance programs 

SD 39,104 AR 46  

404-3   Percentage of employees receiving regular 
             Performance and career development  
             reviews 

SD 39,104 AR 46  

GRI 405 : Diversity and Equal Opportunity   
405-1   Diversity of governance bodies and  
             employees 

SD 102,103  

405-2   Ratio of basic salary and remuneration of 
            Women to men 

SD 102,103  

GRI 406 : Non-discrimination    
406-1  Incidents of discrimination and corrective  
            actions taken 

SD 31-32,104  

GRI 407 : Freedom of Association and Collective  
             Bargaining 

  

407-1  Operations and suppliers in which the right  
             to freedom of association and collective  
             bargaining may be at risk 

SD 28-29,104 AR 81-82  

GRI 408 : Child Labor   
408-1  Operations and suppliers at significant risk  
            for incidents of child labor 

SD 28-29,32,104  

GRI 409 : Forced or Compulsory Labor   
409-1  Operations and suppliers at significant risk  
            for incidents of forced or compulsory labor 

SD 28-29,32,104  

GRI 410 : Security Practices   
410-1   Security personnel trained in human rights  
             policies or procedures 

SD 32, AR 81-82  

GRI 411 :  Rights of Indigenous Peoples   
411-1   Incidents of violations involving rights of  
             indigenous peoples 

No infringement  

GRI 412 : Human Rights Assessment   
412-1  Operations that have been subject to human  
            rights reviews or impact assessments 

SD 31-32  

412-2  New suppliers that were screened using  
            social criteria 

SD 28-29,32  

412-3  Negative social impacts in the supply chain  
            and actions taken 

-  
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GRI STANDARD 

 

 
Reference 

 
Remarks 

GRI 413 : Local Communities    

413-1   Operations with local community  
             engagement, Impact assessments, and  
             development programs 

SD 46-51  

413-2   Operations with significant actual and  
             potential negative impacts on local  
             communities 

SD 46-51  

GRI 414 : Supplier Social Assessment   

414-1   New suppliers that were screened using  
             social criteria 

SD 28-29,32  

414-2  Negative social impacts in the supply chain  
            and actions taken 

SD 9-13  

GRI 415 : Public Policy   

415-1  Political contributions SD 15-20  

GRI 416 : Customer Health and Safety   

416-1  Assessment of the health and safety impacts  
            of product and service categories 

SD 28-29  

416-2  Incidents of non-compliance concerning the  
             health and safety impacts of products and  
            services 

SD 28-29  

GRI 417 : Marketing and Labeling   
417-1  Requirements for product and service  
            information and labeling 

SD 28-29,104  

417-2  Incidents of non-compliance concerning  
            product and service information and labeling 

SD 104  

417-3  Incidents of non-compliance concerning  
            marketing communications 

SD 104  

418 : Customer Privacy   

418-1  Substantiated complaints concerning  
            breaches of customer privacy and losses of  
            customer data 

SD 104  

GRI 419 : Socioeconomic Compliance   

419-1  Non-compliance with laws and regulations  
            in The social and economic area 

SD 104  
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