จรรยาบรรณกลุมบริษัทพรีเมียร
กลุมบริษัทพรีเมียรดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกตองและเปนธรรม และมีคานิยมของชาวพรีเมียรที่ให
พนักงานของกลุมฯ ถือปฏิบต
ั ิในการทํางานตลอดมา คือ ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบและมุงมั่น
ทํางาน ความมีวน
ิ ัย ความสามัคคี ความเสียสละ และการพัฒนาไมหยุดยั้ง ซึ่งถือเปนจริยธรรมและคุณธรรม
ของกลุมฯ ที่ปฏิบัตม
ิ าโดยตอเนื่อง
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ีและมีแนวทางที่ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติงานของพนักงาน
กลุมบริษัทพรีเมียรจึงไดกําหนดขอพึงปฏิบต
ั ิในรายละเอียดโดยยังคงอางอิงถึงคานิยมชาวพรีเมียรเปน
แนวทาง ทั้งนี้เพื่อใหผบ
ู ริหารและพนักงานของบริษท
ั ยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ขอพึงปฏิบัติตอลูกคา
1.1 สนองความตองการของลูกคา/ผูบริโภคดวยสินคาและบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ไดมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย
1.2 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
1.3 ใหการรับประกันสินคาและบริการภายใตขอกําหนดอันเหมาะสม
1.4 ปฏิบัตต
ิ ามเงื่อนไขและขอตกลงที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด
1.5 กรณีที่ไมสามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามขอตกลงใดๆ กับลูกคาได ตองรีบแจงใหลก
ู คาทราบลวงหนาเพื่อ
รวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและปองกันความเสียหาย
1.6 พยายามรักษาตนทุนการผลิตใหตํ่าสุด โดยยังรักษาคุณภาพของสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน
ตลอดเวลา
1.7 จัดกลไกและระบบการบริการลูกคาใหลูกคาสามารถติดตอกับบริษัทไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
1.8 รักษาความลับของลูกคาและขอมูลลูกคา
2. ขอพึงปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้
2.1 ดําเนินธุรกิจตอกันดวยความยุติธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบต
ั ต
ิ ามเงื่อนไขสัญญาที่
กําหนดไว กรณีที่ไมสามารถปฏิบต
ั ิไดตองรีบเจรจากับคูคาหรือเจาหนี้เปนการลวงหนาเพื่อรวมกัน
พิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
2.2 ไมเรียก ไมรบ
ั หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับคูคาหรือเจาหนี้ ถามีขอมูลวามีการจาย
ผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคูค
 าหรือเจาหนี้เพื่อรวมกันแกไขปญหาโดยยุติธรรม
และรวดเร็ว
3. ขอปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
3.1 แขงขันทางการคาภายในกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
3.2 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตผิดกฎหมาย
3.3 ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวราย หรือกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริงและ ไม
เปนธรรม

4. ขอพึงปฏิบัติตอผูถือหุน

4.1 ปฏิบัตห
ิ นาทีด
่ วยความซื่อสัตย สุจริต ตัดสินใจดําเนินการตางๆ ดวยความบริสุทธิ์ โปรงใส และเปน
ประโยชนแกบริษัทและผูถือหุน
4.2 ปฏิบัตห
ิ นาที่โดยใชความรูค
 วามสามารถและทักษะการบริหารจัดการอยางเต็มความสามารถเพื่อ
ประโยชนของบริษัทและผูถ
 ือหุน

4.3 จัดการดูแลไมใหทรัพยสินใดๆ ของบริษัทเสื่อมคาหรือสูญหายโดยมิชอบ
4.4 รายงานสถานะและผลการดําเนินงานของบริษัทอยางครบถวนถูกตองดวยความเปนจริง
4.5 ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเองหรือผูที่เกี่ยวของ โดยใชขอ
 มูลใดๆ ของบริษท
ั ที่ยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณชน
4.6 ไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของบริษท
ั ตอบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคูแขงของบริษท
ั
4.7 ไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ
่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทโดยมิไดแจงให
บริษัททราบ
5. ขอพึงปฏิบัติตอสังคมสวนรวม
5.1 ไมกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
5.2 ใหการสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมสวนรวม
5.3 ปฏิบัตห
ิ รือควบคุมใหมีการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล
5.4 ใสใจและรับผิดชอบแกไขในภัยอันตรายที่สังคมหวั่นวิตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ / บริการ หรือ
การดําเนินงานของบริษท
ั
5.5 ไมใหการสนับสนุนหรือรวมธุรกรรมกับบุคคลภายนอกที่เปนภัยตอสังคม หรือสภาพแวดลอม
สวนรวม
6. ขอพึงปฏิบัติของพนักงาน
6.1

ปฏิบัตห
ิ นาทีด
่ วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละและอดทน เพื่อความกาวหนาและความ
มั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเอง

6.2

ปฏิบัตห
ิ นาทีด
่ วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ

6.3

ปฏิบัตต
ิ ามนโยบายและระเบียบขอบังคับของบริษัทโดยเครงครัด

6.4

รวมกันรักษาและสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีและความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน
รวมกันทํางานและแกไขปญหาเปนทีมที่มป
ี ระสิทธิภาพ

6.5

ใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนแกบริษัทอยางเต็มทีแ่ ละดูแลไมใหเสื่อมเสียหรือสูญหาย
รวมทั้งไมใชทรัพยสน
ิ ของบริษัทเพื่อประโยชนของตนหรือบุคคลอื่น

6.6

ไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบริษัทหรือของผูอน
ื่ รวมถึงการไมนํา
ซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใชในบริษัท

6.7

รักษาความลับของบริษัท ดูแลระมัดระวังไมใหเอกสารหรือขอมูลอันเปนความลับของบริษัทรั่วไหล
หรือตกไปถึงผูไมเกี่ยวของอันอาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกบริษัท

6.8

หามเปดเผยหรือใชประโยชนจากขาวสารใดๆ ที่เปนความลับทางธุรกิจของบริษท
ั ซึ่งรวมตลอดถึง
สูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต ขอมูลทางธุรกิจและขาวสารที่เปนสาระสําคัญอันถือวาเปน
เรื่องที่พึง ปกปดของบริษัทตอบุคคลอื่น ไมวาโดยวิธีการใดๆ

6.9

เอาใจใสและชวยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดลอมที่ดใี นการทํางาน

6.10 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของและผูบริหารหากพบวามีการกระทําใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิด
กฎหมาย รวมทั้งการมีไวในครอบครองหรือเสพยยาเสพติด
6.11 ไมใชอํานาจหนาที่ของตนหรือยอมใหบุคคลอื่นใชอํานาจหนาที่ของตนแสวงหาประโยชนแกตนเอง
หรือผูอื่นโดยมิชอบ
6.12 ไมกระทําการใดๆ ทีก
่ อใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัท
7. ขอพึงปฏิบัติระหวางพนักงาน (ผูบังคับบัญชา ผูใ ตบังคับบัญชา และ ผูร วมงาน)
7.1 ใหความรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนตองานและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของบริษัทโดยสวนรวมและเคารพในสิทธิของพนักงานอืน
่ ที่อยูในบริษท
ั เดียวกัน
7.2 ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัตต
ิ นใหเปนที่เคารพนับถือของผูใตบังคับบัญชา ปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายและ
ระเบียบขอบังคับโดยเครงครัด เปนแบบอยางทีด
่ ีตอผูใตบง
ั คับบัญชา และปกครองผูอยูใ ตบง
ั คับ
บัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
7.3 ปฏิบัตต
ิ อผูบ
 ังคับบัญชาดวยความเคารพนับถือ และปฏิบัตต
ิ อเพื่อนรวมงานดวยความมีนํ้าใจและ
มนุษยสัมพันธอันดี ไมกลาวรายผูบังคับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
7.4 ไมนําผลงานของบุคคลอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตนเอง

