นโยบายกลุ ม บริ ษั ท พรี เ มี ย ร
นโยบายเกีย
่ วกับการกํากับดูแลกิจการ
กลุมบริษัทพรีเมียรใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญและ
จําเปนตอการดําเนินธุรกิจใหมีความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
กลุมบริษัทพรีเมียรมีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดนโยบาย
สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ ใหความสําคัญตอระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยยึดมั่นใน
หลักของการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันไดแก ความซื่อสัตย ความเปนธรรม ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
นโยบายการขัดแยงเกีย
่ วกับผลประโยชน
กลุมบริษัทพรีเมียรตองการใหพนักงานทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
พนักงานพึงหลีกเลี่ยงไมใหผลประโยชนของตนขัดกับผลประโยชนของกลุมฯ ในการกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของ
กับกลุมฯ รวมทั้งกับผูขายสินคา ลูกคา และบุคคลอื่น เพื่อใหไดผลประโยชนสวนตัวของพนักงาน และ/หรือ
ญาติสนิท รวมตลอดถึงการใชขอมูลภายในของกลุมฯ ในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในกลุมฯ
ตัวอยางพฤติการณที่ถอ
ื วาเปนการขัดแยงเกีย
่ วกับผลประโยชน
1. พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงาน ขายหรือซื้อสินคา/บริการ เชาหรือใหเชาทรัพยสินกับกลุมฯให
กูเงินหรือกูยืมเงินจากกลุมฯ ในเงื่อนไขที่ทําใหกลุมฯ เสียผลประโยชนหรือไดประโยชนนอยกวาที่ควร
2. พนักงานไปลงทุน หรือเปนเจาหนาที่ หรือเปนที่ปรึกษา หรือกรรมการในกิจการของลูกคา ผูขาย
สินคา ผูใหบริการของบริษัทนอกกลุมฯ หรือบริษัทคูแขงของกลุมฯ
3. พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงานรับผลประโยชนใดๆ ไมวาจะเปนเงินหรือสิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอื่นใดจากลูกคา นายหนา/ ตัวแทนผูรับเหมา/บริการ หรือบุคคล หรือองคกรใดๆ ที่มี
ธุรกิจเกี่ยวของกับกลุมฯ
4. พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงานทําการคาแขงขันกับธุรกิจของกลุมฯ
“ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ดังตอไปนี้ คูสมรส บิดา มารดา พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร
นโยบายเกีย
่ วกับความสัมพันธกบ
ั ลูกคาและคุณภาพผลิตภัณฑ
กลุมบริษัทพรีเมียร มีความมุงมั่นที่จะสรางความสัมพันธที่ดีและยั่งยืนกับลูกคา การสรางความพึงพอใจของ
ลูกคาเปน สิ่งสําคัญยิ่งในผลสําเร็จทางธุรกิจของกลุมฯ กลุมฯ จะสนองตอบความตองการของลูกคาอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการ โดย
1. สงมอบผลิตภัณฑ/บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดใหกับลูกคาไดครบถวนและตรงตาม
เวลา
2. สรางระบบควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการใหไดมาตรฐานทัดเทียมกับอุตสาหกรรม จนถึงสู
มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย

3. ใหขอมูลที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ/บริการของกลุมฯ ในการโฆษณาและการใหขาวสาร
ทุกชนิด
4. กระตุนเตือนและจูงใจใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการดูแลรักษาคุณภาพทุกขั้นตอนของ
กระบวนการทํางาน
5. จัดกลไกและระบบการบริการลูกคา ใหลูกคาสามารถติดตอกับกลุมฯ ไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
นอกจากนี้ กลุมฯ มีนโยบายสนับสนุนใหผูจัดจําหนายและผูแทนจําหนาย จําหนายสินคา/บริการใหมีมาตรฐาน
เทียบเทามาตรฐานของกลุมฯ ไดรับผลกําไรอยางเปนธรรมและสามารถเติบโตไปรวมกัน
นโยบายเกีย
่ วกับเครือ
่ งดื่มที่มแี อลกอฮอลและยาเสพติด
กลุมบริษัทพรีเมียรจะจัดใหสถานที่ทํางานของพนักงานเปนสถานที่ที่ปลอดจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ยา
เสพติด หรือสารเสพติดอื่นๆ ซึ่งจะมีผลบั่นทอนสมรรถภาพในการทํางานของพนักงาน และจะสงผลกระทบ
อยางรายแรงตอความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทํางาน และผลงานของพนักงาน การใช ครอบครอง
แจกจาย หรือจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและยาเสพติด ในสถานที่ทํางานของกลุมฯ เปนเรื่องที่หามโดย
เด็ดขาดและเปนเหตุในการเลิกจางได โดยเฉพาะอยางยิ่งยาเสพติดซึ่งมีโทษผิดทางกฎหมาย กลุมฯ จะให
ความร วมมือกับทางราชการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอยางเต็มที่
1. ถาพนักงานฝาฝนนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและยาเสพติดนี้ พนักงานผูนั้นจะถูก
ดําเนินการตามระเบียบขอบังคับของบริษัทที่สังกัด ( “บริษัทฯ” ) และอาจถูกดําเนินการตามกฎหมาย
2. พนักงานที่เสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือยาเสพติดที่ขอความชวยเหลือจากบริษัทฯ เพื่อใหพน
จากการเสพติดสิ่งดังกลาว หรือเขารวมในโครงการฟนฟูสมรรถภาพ จะไมถูกปลดออกจากงาน
เนื่องจากการขอดังกลาว ในกรณีที่พนักงานผูที่เสพติดเครื่องดื่มที่มีที่มีแอลกอฮอลหรือยาเสพติด
ปฏิเสธไมเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ หรือไมเขารับการรักษา หรือเมื่อเขารับการรักษาแลวแตไมไดผล
เปนที่นาพอใจในมาตรฐานการทํางานที่มี ประสิทธิภาพ พนักงานผูนั้นจะถูกดําเนินการตามระเบียบ
ขอบังคับของบริษัทฯ ตามที่เหมาะสม คํารองขอรับการรักษาพยาบาล หรือเขาโครงการฟนฟู
สมรรถภาพจะไมถือเปนขอยกเวนในการดําเนินการตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ
3. พนักงานผูเสพติดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือยาเสพติด หรือพบวามีการใชสารเสพติด จะไมไดรบ
ั
อนุญาตใหทํางานในตําแหนงที่ฝายบริหารของบริษัทฯ กําหนด ซึ่งมีความสําคัญตอความปลอดภัย
และความเปนอยูของพนักงานคนอื่นๆ หรือของประชาชนทั่วไป หรือของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ อาจทําการตรวจคนยาเสพติดหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในสถานที่ที่บริษัทฯ เปนเจาของ
หรือครอบครองโดยไมแจงใหทราบกอนก็ได
5. บริษัทฯ อาจสงพนักงานไปหาแพทยหรือสงแพทยเขาที่ทํางานเพื่อทําการตรวจเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล หรือยาเสพติดในรางกายของพนักงาน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาพนักงานนั้นติด
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือใชยาเสพติด
6. บริษัทฯ อาจจะพิจารณาใหผูที่จะเขาทํางานเปนพนักงานและพนักงานผูรับเหมาของบริษัทฯ ผานการ
ตรวจสารเสพติดในรางกายทุกคนกอนรับเขาทํางาน

นโยบายเกีย
่ วกับกิจกรรมทางการเมือง
กลุมบริษัทพรีเมียร จะไมใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะ
วางตัวเปนกลางไมฝกใฝพรรคหรือกลุมการเมืองใดๆ และจะไมใหความชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งทาง
การเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ
กลุมบริษัทพรีเมียร ถือวาพนักงานมีสิทธิและหนาที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเขาไปมีสวนรวมหรือสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมืองตางๆ ไดอยางอิสระเปนการสวนตัว โดยไมสงผลกระทบตอกลุมฯ
นโยบายการใหความเสมอภาค
กลุมบริษัทพรีเมียรตองการใหมีความเสมอภาคในโอกาสการจางงานทั้งในประเทศและหรือตางประเทศที่กลุมฯ
เขาไปดําเนินธุรกิจใหแกบุคคลผูซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กลุมฯ ตองการ โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ ผิวพรรณ เพศ
ความเชื่อถือในศาสนา กลุมฯ จะจัดใหมีความเสมอภาคในทุกดานที่เกี่ยวกับการจางงาน รวมทั้งการประกาศ
รับสมัครงาน การจาง การมอบหมายงาน การเลื่อนตําแหนง การโอนยาย การเลิกจาง การบริหารคาจาง
เงินเดือน และการเลือกเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาพนักงาน
นอกจากนั้นกลุมฯ ยังใหความเสมอภาคตอคูคา ลูกคา ผูเขามาติดตอ โดยใหความเสมอภาคเกี่ยวกับเรื่องของ
ศาสนา และเปนนโยบายของกลุมฯ ที่พนักงานของกลุมฯ จะตองศึกษาและปฏิบัติตนใหสอดคลองกับประเพณี
นิยม วัฒนธรรมของแตละสังคมที่กลุมฯ เขาไปทําธุรกิจดวย
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอคุณคาของความเปนมนุษย จึงไดกําหนดเปนนโยบายใหผูบริหาร และ
พนักงานทุกคนตองใหความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและใหความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทั้งของ
พนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียอันเปนหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเปนรากฐานที่สําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายอยางชัดเจนที่จะรวมรับผิดชอบตอสังคมภายใตคุณคาหลัก (Core
Value) “ธุรกิจกาวหนา พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”
•

บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิใหธุรกิจและพนักงานของบริษัทเขา
ไปมีสวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมใชแรงงานบังคับ ไมใชแรงงานเด็ก พรอมทั้ง
ดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุมครองแรงงานอยางเครงครัด

•

บริษัทจะใหความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจางงาน ในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุก
ฝาย ดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียม
กัน ไมเลือกปฏิบัติและไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ
สภาพทางรางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง

•

บริษัทเฝาระวังและติดตามใหบริษัทยอย คูคา และผูมีสวนไดเสีย ไดถือปฏิบัติตามหลักการสากลวา
ดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด รวมถึงจะใหการคุมครองสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่ไดรับความ
เสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมาย
กําหนด

•

บริษัทไดจัดสถานที่ทํางานโดยคํานึงสภาพแวดลอมที่นาอยูนาทํางาน และใหความสําคัญในเรื่องความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานของพนักงาน

•

บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานเขามามีสวนรวม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการหรือกระบวนการทํางานของบริษัท โดยผานชองทาง “กิจกรรมขอเสนอแนะ”
คณะทํางานชุดตางๆ อาทิ คณะทํางานสวัสดิการ คณะทํางานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เปนตน

•

บริษัทกําหนดมาตรการในการใหมีความคุมครองพนักงานที่แจงเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเทาเทียมกัน โดยจะไดรับความคุมครองไมใหถูกลงโทษ
หรือกลั่นแกลงหรือกระทําดวยประการใดๆ ที่จะทําใหผูแจงเบาะแสไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได

นโยบายความปลอดภัย
กลุมบริษัทพรีเมียร มีความตระหนัก และหวงใยในชีวิต ทรัพยสิน และสุขภาพของพนักงานและผูที่เกี่ยวของทุก
คน ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหมีการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและความรวมมือของพนักงานและผูที่เกี่ยวของทุกคน โดยไดกําหนดนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานขึ้นสําหรับเปนแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินการตามระบบดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่เหมาะสมของแตละธุรกิจ
2. ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน แก
พนักงานและผูที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนในการสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง
3. จัดใหมีคณะกรรมการดูแลในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อ
ดําเนินการตามแนวทางที่กฎหมายกําหนดอยางเครงครัดและมีการติดตามการทํางานอยางใกลชิด
4. ผลการปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ถือเปนหลักเกณฑหนึ่งในการประเมินผลการ
ทํางาน ประจําป
นโยบายเกีย
่ วกับการรับของขวัญและงานเลีย
้ งรับรองทางธุรกิจ
กลุมบริษัทพรีเมียรไมมีนโยบายที่จะมอบหรือรับของขวัญในรูปแบบใดๆ หรือที่เปนเงินสดกับผูทําธุรกิจ กับกลุม
ฯ เวนแต การใหหรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองตามประเพณีนิยมที่อยูในเกณฑพอสมควร เพื่อรักษา
ความสัมพันธที่ดีกับผูทําธุรกิจกับกลุมฯ โดยไมหวังที่จะไดรับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม
ถูกตองตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ กลุมฯ หามโดยเด็ดขาดในการใหหรือรับของขวัญที่เกินมูลคาที่
เหมาะสมเปนรูปของคานายหนา เงินกูยืม สวนแบงกําไรในหุน หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะในทํานองเดียวกัน
การใหหรือรับของขวัญ และการเลีย
้ งรับรอง ควรจะตองอยูใ นเกณฑดง
ั นี้
1. ตองเปนไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู
2. ตองเปนไปโดยประมาณ ไมบอยครั้งและเหมาะสมกับโอกาส
3. ตองไมขัดตอกฎหมาย ขอบังคับ และเปนไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของกลุมฯ ในเรื่องการ
ขัดแยงเกี่ยวกับผลประโยชน

นโยบายเกีย
่ วกับการเปนกรรมการในบริษท
ั อื่น
กลุมบริษัทพรีเมียรไมมีนโยบายที่จะใหพนักงานของบริษัทไปเปนกรรมการของบริษัทอื่น ยกเวน กรณีที่
พนักงานไดรับมอบหมายจากกลุมฯ ใหไปเปนกรรมการ โดยถือเปนสวนหนึ่งของหนาที่ของพนักงานผูนั้น
กรณีที่พนักงานไปเปนกรรมการบริษัทอื่นโดยกลุมฯ ไมไดมอบหมาย พนักงานมีหนาที่ที่ตองแจงใหบริษัทที่
สังกัดทราบ
นโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพยสน
ิ ทางปญญา
กลุมบริษัทพรีเมียร มีนโยบายหามมิใหพนักงานของกลุมฯ เปดเผยหรือใชเปนประโยชนสวนตนเกี่ยวกับขาวสาร
สิ่งประดิษฐใดๆ ที่เปนความลับของกลุมฯ รวมตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต และขอมูลทาง
ธุรกิจที่เปนสาระสําคัญอันถือวาเปนเรื่องที่ตองปกปดตอบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีการใดๆ
สิ่งประดิษฐใดๆ ที่พนักงานคนคิดหรือรวมกันคนคิดระหวางที่พนักงานทํางานกับกลุมฯ ถือวาเปนสิทธิและ
ทรัพยสินของกลุมฯ พนักงานจะนําไปเปดเผยหรือใชเปนผลประโยชนไมได
นอกจากนี้ เปนนโยบายของกลุมฯ ที่ถือปฏิบัติโดยเครงครัด หามมิใหพนักงานละเมิดตอทรัพยสินทางปญญา
ของผูอื่น ไมวาจะเปนทรัพยสินทางปญญาในประเทศหรือตางประเทศ
นโยบายเกีย
่ วกับการรักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล
กลุมบริษัทพรีเมียรมีความมุงมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่อสาร
ขอมูล ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ กลุมฯ จะดําเนินการในเรื่องตางๆ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ขอมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอรไดมีการปองกันรักษาใหพรอมที่จะใชได
ตลอดเวลาในธุรกิจของกลุมฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและตนทุนของมาตรการตางๆ ในการควบคุมดูแลให
เปนไปตามความเหมาะสมตอความเสี่ยงของขอมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร


ขอมูลหมายรวมถึงขอมูลที่เปนอิเล็กทรอนิกส และขอมูลที่เปนเอกสาร สิ่งพิมพ ขอมูลภาพ/เสียง ฯลฯ



ระบบงานครอบคลุมถึงระบบขอมูล และการใชระบบคอมพิวเตอร



คอมพิวเตอรครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่อสาร และอุปกรณการคํานวณที่เกี่ยวของ

เพื่อใหบรรลุถึงความมุงมั่นดังกลาว กลุมฯ จะดําเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติดังนี้
1. กําหนดความรับผิดชอบของผูใชงานและผูดูแลขอมูลทั้งระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรทั้งหมด
2. ประเมินความเสี่ยงและสรางระบบควบคุมความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. สรางระบบปองกันขอมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร และบุคลากรที่เกี่ยวของ
4. สรางระบบรักษาขอมูลเพื่อปองกันการเขาดูขอมูล การแกไข การทําลายขอมูลโดยมิชอบ ไมวาจะเปน
การกระทําโดยอุบัติเหตุ หรือดวยความตั้งใจ

ขอกําหนดสําหรับผูส
 งมอบสินคาและบริการ
(SUPPLIER CODE OF CONDUCT)
บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีหลักในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จึงไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
สําหรับคูคาเพื่อใหคูคาใชเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม โปรงใส
ไมทุจริต และไมกอผลกระทบในเชิงลบตอผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมาย และ
จรรยาบรรณของกลุม ตลอดจนมาตรฐานสากล รวมความสําคัญและสนับสนุนใหคูคาดําเนินธุรกิจดวยความ
โปรงใส คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม รวมถึงติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้อยาง
เครงครัด เพื่อความสําเร็จรวมกันอยางยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
นิยาม
คูคา หมายถึง ผูขายสินคา ผูรับจาง ผูรับจางชวง ผูใหเชา ผูใหเชาซื้อ และผูใหบริการแกบริษัท พรีเมียร
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ (Moral and Integrity)
คุณธรรมและจริยธรรม
ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม คือ การไมกอผลกระทบในเชิงลบตอผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของ บนพื้นฐานของความถูกตอง ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ดวยหลักการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นในทุก
รูปแบบ ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ดําเนินงานถูกตองตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
การขัดแยงเกีย
่ วกับผลประโยชน
พนักงานของคูคาพึงหลีกเลี่ยงไมใหผลประโยชนของตนขัดกับผลประโยชนของบริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) ในการกระทําใดๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท รวมทั้งกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อใหได
ผลประโยชนสวนตน และหรือญาติสนิท
การแขงขันทีเ่ ปนธรรม
ปฏิบัตต
ิ ามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี และไมใชวิธีการที่ไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขงทางการคา หรือสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันอยางไมเปนธรรม
การเปดเผยขอมูล
เปดเผยขอมูลอยางถูกตอง โปรงใส และครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด

การรักษาความลับ
ไมเปดเผยหรือนําขอมูลความลับ ขอมูลภายในของบริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือผูมีสวน
เกี่ยวของใดๆ ไปใชโดยไมไดรบ
ั ความยินยอม ไมนําขอมูลดังกลาวไปแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นในทาง
มิชอบ
การรักษาความปลอดภัยของระบบขอมูล
ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการปองกันรักษาใหพรอมที่จะใชไดตลอดเวลา ตลอดจนวางรูปแบบ
และกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามความเหมาะสมตอความเสี่ยงของขอมูล ระบบงาน และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิทธิในทรัพยสน
ิ ทางปญญา
เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และของผูอื่น ระมัดระวัง
ไมใหเกิดการละเมิดสิทธิดังกลาว
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีตอสังคม มีความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights and Labor)
•

สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิใหธุรกิจและพนักงานเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมใชแรงงานบังคับ การลวงละเมิดหรือขมขูคุกคามแรงงานในทุก
รูปแบบ ไมใชแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย พรอมทั้งดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครอง
แรงงานอยางเครงครัด

•

ใหความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจางงาน ในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดวย
ความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมเลือก
ปฏิบัติและไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทาง
รางกาย และความคิดเห็นทางการเมือง

•

กําหนดมาตรการในการใหมีความคุมครองพนักงานที่แจงเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเทาเทียมกัน โดยจะไดรับความคุมครองไมใหถูกลงโทษ หรือกลั่น
แกลงหรือกระทําดวยประการใดๆ ที่จะทําใหผูแจงเบาะแสไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได

•

การเลิกจางตองดําเนินการในแตละขั้นตอนตามกฎหมายแรงงาน ไมเลิกจางโดยไมเปนธรรม

•

ไมใหพนักงานทํางานเปนเวลานานเกินกวาที่กฎหมายกําหนด กรณีมีการทํางานลวงเวลาตองเปนไป
ตามความสมัครใจของพนักงาน รวมทั้งจัดใหมีวันหยุดและวันลาไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนด

•

จายคาจาง คาทํางานลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และผลประโยชนใดๆ ที่พนักงานพึงไดรับอยาง
ถูกตอง เปนธรรม ไมตํ่ากวาที่กฎหมายกําหนด และตรงตามกําหนดเวลา

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (Safety and Occupational Health)
•

จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอการทํางานอยางมี
ประสิทธิผล สอดคลองตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึงการกําหนดใหมีการ
ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบตอสุขภาพที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

สิ่งแวดลอม (Environment)
•

ดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมกระทําการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอม ดูแลรักษาและปองกันมิใหเกิดเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

•

ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

•

สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
อื่นๆ หรือมีการนําเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใชภายในบริษัท

•

มีการบริหารจัดการมลภาวะจากการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

ชองทางการแจงเบาะแสและการรองเรียน (Whistleblowing)
ในกรณีที่คูคาหรือผูมีสวนไดสวนเสียมีขอสงสัย หรือพบเห็นการกระทําที่สงสับวาเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือนโยบายสําหรับผูสงมอบสินคาและบริการ สามารถติดตอสอบถาม แจงเบาะแส หรือ
รองเรียนมาที่
http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/main-whistle-blowing-th

