
 

นโยบายกลุมบริษัทพรีเมียร 

นโยบายเกีย่วกบัการกํากับดแูลกจิการ 

กลุมบริษัทพรีเมียรใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เนื่องจากเห็นวาเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและ

จําเปนตอการดําเนินธุรกิจใหมีความเจริญเติบโตท่ียั่งยืน 

กลุมบริษัทพรีเมียรมีความมุงมั่นและตั้งใจท่ีจะปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยไดกําหนดนโยบาย

สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ ใหความสําคัญตอระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายใน ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยยึดมั่นใน

หลักของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี อันไดแก ความซื่อสัตย ความเปนธรรม ความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

นโยบายการขดัแยงเกีย่วกับผลประโยชน 

กลุมบริษัทพรีเมียรตองการใหพนักงานทุกคนปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี 

พนักงานพึงหลีกเล่ียงไมใหผลประโยชนของตนขัดกับผลประโยชนของกลุมฯ ในการกระทําการใดๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับกลุมฯ รวมท้ังกับผูขายสินคา ลูกคา และบุคคลอื่น เพื่อใหไดผลประโยชนสวนตัวของพนักงาน และ/หรือ

ญาติสนิท รวมตลอดถึงการใชขอมูลภายในของกลุมฯ ในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในกลุมฯ 

ตวัอยางพฤตกิารณที่ถอืวาเปนการขดัแยงเกีย่วกบัผลประโยชน 

1.  พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงาน ขายหรือซื้อสินคา/บริการ เชาหรือใหเชาทรัพยสินกับกลุมฯให

กูเงินหรือกูยืมเงินจากกลุมฯ ในเง่ือนไขท่ีทําใหกลุมฯ เสียผลประโยชนหรือไดประโยชนนอยกวาท่ีควร 

2.  พนักงานไปลงทุน หรือเปนเจาหนาท่ี หรือเปนท่ีปรึกษา หรือกรรมการในกิจการของลูกคา ผูขาย

สินคา ผูใหบริการของบริษัทนอกกลุมฯ หรือบริษัทคูแขงของกลุมฯ 

3.  พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงานรับผลประโยชนใดๆ ไมวาจะเปนเงินหรือส่ิงของ หรือ

ผลประโยชนอื่นใดจากลูกคา นายหนา/ ตัวแทนผูรับเหมา/บริการ หรือบุคคล หรือองคกรใดๆ ท่ีมี

ธุรกิจเกี่ยวของกับกลุมฯ 

4.  พนักงาน หรือญาติสนิทของพนักงานทําการคาแขงขันกับธุรกิจของกลุมฯ  

“ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ดังตอไปนี้ คูสมรส บิดา มารดา พี่นอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร 

นโยบายเกีย่วกบัความสัมพนัธกบัลกูคาและคุณภาพผลติภณัฑ 

กลุมบริษัทพรีเมียร มีความมุงมั่นท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีและยั่งยืนกับลูกคา การสรางความพึงพอใจของ

ลูกคาเปน ส่ิงสําคัญยิ่งในผลสําเร็จทางธุรกิจของกลุมฯ กลุมฯ จะสนองตอบความตองการของลูกคาอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการ โดย 

1.  สงมอบผลิตภัณฑ/บริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดใหกับลูกคาไดครบถวนและตรงตาม

เวลา 

2.  สรางระบบควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ/บริการใหไดมาตรฐานทัดเทียมกับอุตสาหกรรม จนถึงสู

มาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย 



 

3.  ใหขอมูลท่ีถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ/บริการของกลุมฯ ในการโฆษณาและการใหขาวสาร

ทุกชนิด 

4.  กระตุนเตือนและจูงใจใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการดูแลรักษาคุณภาพทุกขั้นตอนของ

กระบวนการทํางาน 

5.  จัดกลไกและระบบการบริการลูกคา ใหลูกคาสามารถติดตอกับกลุมฯ ไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 

นอกจากนี้ กลุมฯ มีนโยบายสนับสนุนใหผูจัดจําหนายและผูแทนจําหนาย จําหนายสินคา/บริการใหมีมาตรฐาน

เทียบเทามาตรฐานของกลุมฯ ไดรับผลกําไรอยางเปนธรรมและสามารถเติบโตไปรวมกัน 

นโยบายเกีย่วกบัเครือ่งดื่มที่มแีอลกอฮอลและยาเสพตดิ 

กลุมบริษัทพรีเมียรจะจัดใหสถานท่ีทํางานของพนักงานเปนสถานท่ีท่ีปลอดจากเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ยา

เสพติด หรือสารเสพติดอื่นๆ ซึ่งจะมีผลบั่นทอนสมรรถภาพในการทํางานของพนักงาน และจะสงผลกระทบ

อยางรายแรงตอความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทํางาน และผลงานของพนักงาน การใช ครอบครอง 

แจกจาย หรือจําหนายเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลและยาเสพติด ในสถานท่ีทํางานของกลุมฯ เปนเรื่องท่ีหามโดย

เด็ดขาดและเปนเหตุในการเลิกจางได โดยเฉพาะอยางยิ่งยาเสพติดซึ่งมีโทษผิดทางกฎหมาย กลุมฯ จะให

ความร  วมมือกับทางราชการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอยางเต็มท่ี 

1. ถาพนักงานฝาฝนนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลและยาเสพติดนี้ พนักงานผูนั้นจะถูก

ดําเนินการตามระเบียบขอบังคับของบริษัทท่ีสังกัด ( “บริษัทฯ” ) และอาจถูกดําเนินการตามกฎหมาย 

2. พนักงานท่ีเสพติดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลหรือยาเสพติดท่ีขอความชวยเหลือจากบริษัทฯ เพื่อใหพน

จากการเสพติดส่ิงดังกลาว หรือเขารวมในโครงการฟนฟูสมรรถภาพ จะไมถูกปลดออกจากงาน

เนื่องจากการขอดังกลาว ในกรณีท่ีพนักงานผูท่ีเสพติดเครื่องดื่มท่ีมีท่ีมีแอลกอฮอลหรือยาเสพติด

ปฏิเสธไมเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ หรือไมเขารับการรักษา หรือเมื่อเขารับการรักษาแลวแตไมไดผล

เปนท่ีนาพอใจในมาตรฐานการทํางานท่ีมี ประสิทธิภาพ พนักงานผูนั้นจะถูกดําเนินการตามระเบียบ

ขอบังคับของบริษัทฯ ตามท่ีเหมาะสม คํารองขอรับการรักษาพยาบาล หรือเขาโครงการฟนฟู

สมรรถภาพจะไมถือเปนขอยกเวนในการดําเนินการตามระเบียบขอบังคับของบริษัทฯ 

3. พนักงานผูเสพติดเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลหรือยาเสพติด หรือพบวามีการใชสารเสพติด จะไมไดรบั

อนุญาตใหทํางานในตําแหนงท่ีฝายบริหารของบริษัทฯ กําหนด ซึ่งมีความสําคัญตอความปลอดภัย

และความเปนอยูของพนักงานคนอื่นๆ หรือของประชาชนท่ัวไป หรือของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ อาจทําการตรวจคนยาเสพติดหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในสถานท่ีท่ีบริษัทฯ เปนเจาของ

หรือครอบครองโดยไมแจงใหทราบกอนก็ได 

5. บริษัทฯ อาจสงพนักงานไปหาแพทยหรือสงแพทยเขาท่ีทํางานเพื่อทําการตรวจเกี่ยวกับเครื่องดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล หรือยาเสพติดในรางกายของพนักงาน เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาพนักงานนั้นติด

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลหรือใชยาเสพติด 

6. บริษัทฯ อาจจะพิจารณาใหผูท่ีจะเขาทํางานเปนพนักงานและพนักงานผูรับเหมาของบริษัทฯ ผานการ

ตรวจสารเสพติดในรางกายทุกคนกอนรับเขาทํางาน 



 

นโยบายเกีย่วกบักจิกรรมทางการเมอืง 

กลุมบริษัทพรีเมียร จะไมใหการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะ

วางตัวเปนกลางไมฝกใฝพรรคหรือกลุมการเมืองใดๆ และจะไมใหความชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งทาง

การเมืองคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ 

กลุมบริษัทพรีเมียร ถือวาพนักงานมีสิทธิและหนาท่ีในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะเขาไปมีสวนรวมหรือสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมืองตางๆ ไดอยางอิสระเปนการสวนตัว โดยไมสงผลกระทบตอกลุมฯ 

นโยบายการใหความเสมอภาค 

กลุมบริษัทพรีเมียรตองการใหมีความเสมอภาคในโอกาสการจางงานท้ังในประเทศและหรือตางประเทศท่ีกลุมฯ 

เขาไปดําเนินธุรกิจใหแกบุคคลผูซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกลุมฯ ตองการ โดยไมคํานึงถึงเช้ือชาติ ผิวพรรณ เพศ 

ความเช่ือถือในศาสนา กลุมฯ จะจัดใหมีความเสมอภาคในทุกดานท่ีเกี่ยวกับการจางงาน รวมท้ังการประกาศ

รับสมัครงาน การจาง การมอบหมายงาน การเล่ือนตําแหนง การโอนยาย การเลิกจาง การบริหารคาจาง 

เงินเดือน และการเลือกเขารับการอบรม เพื่อพัฒนาพนักงาน 

นอกจากนั้นกลุมฯ ยังใหความเสมอภาคตอคูคา ลูกคา ผูเขามาติดตอ โดยใหความเสมอภาคเกี่ยวกับเรื่องของ

ศาสนา และเปนนโยบายของกลุมฯ ท่ีพนักงานของกลุมฯ จะตองศึกษาและปฏิบัติตนใหสอดคลองกับประเพณี

นิยม วัฒนธรรมของแตละสังคมท่ีกลุมฯ เขาไปทําธุรกิจดวย 

การเคารพสิทธิมนษุยชน 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอคุณคาของความเปนมนุษย จึงไดกําหนดเปนนโยบายใหผูบริหาร และ

พนักงานทุกคนตองใหความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนและใหความเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ท้ังของ

พนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียอันเปนหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเปนรากฐานท่ีสําคัญในการ

ดําเนินธุรกิจ บริษัทมีนโยบายอยางชัดเจนท่ีจะรวมรับผิดชอบตอสังคมภายใตคุณคาหลัก (Core 

Value) “ธุรกิจกาวหนา พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน”  

• บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิใหธุรกิจและพนักงานของบริษัทเขา

ไปมีสวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมใชแรงงานบังคับ ไมใชแรงงานเด็ก พรอมท้ัง

ดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุมครองแรงงานอยางเครงครัด 

• บริษัทจะใหความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจางงาน ในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุก

ฝาย ดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียม

กัน ไมเลือกปฏิบัติและไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานท้ังในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เช้ือชาติ ภูมิภาค ฐานะ 

สภาพทางรางกาย ความคิดเห็นทางการเมือง 

• บริษัทเฝาระวังและติดตามใหบริษัทยอย คูคา และผูมีสวนไดเสีย ไดถือปฏิบัติตามหลักการสากลวา

ดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัด รวมถึงจะใหการคุมครองสิทธิของผูมีสวนไดเสียท่ีไดรับความ

เสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 



 

• บริษัทไดจัดสถานท่ีทํางานโดยคํานึงสภาพแวดลอมท่ีนาอยูนาทํางาน และใหความสําคัญในเรื่องความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานของพนักงาน 

• บริษัทไดเปดโอกาสใหพนักงานเขามามีสวนรวม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การดําเนินกิจการหรือกระบวนการทํางานของบริษัท โดยผานชองทาง “กิจกรรมขอเสนอแนะ” 

คณะทํางานชุดตางๆ อาทิ คณะทํางานสวัสดิการ คณะทํางานการตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน เปนตน 

• บริษัทกําหนดมาตรการในการใหมีความคุมครองพนักงานท่ีแจงเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน หรือการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเทาเทียมกัน โดยจะไดรับความคุมครองไมใหถูกลงโทษ 

หรือกล่ันแกลงหรือกระทําดวยประการใดๆ ท่ีจะทําใหผูแจงเบาะแสไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได 

นโยบายความปลอดภยั 

กลุมบริษัทพรีเมียร มีความตระหนัก และหวงใยในชีวิต ทรัพยสิน และสุขภาพของพนักงานและผูท่ีเกี่ยวของทุก

คน ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหมีการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและความรวมมือของพนักงานและผูท่ีเกี่ยวของทุกคน โดยไดกําหนดนโยบายความ 

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานขึ้นสําหรับเปนแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอและเหมาะสมตอการดําเนินการตามระบบดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานท่ีเหมาะสมของแตละธุรกิจ 

2. ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน แก

พนักงานและผูท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนในการสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกคนตระหนัก

ถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง 

3. จัดใหมีคณะกรรมการดูแลในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อ

ดําเนินการตามแนวทางท่ีกฎหมายกําหนดอยางเครงครัดและมีการติดตามการทํางานอยางใกลชิด 

4. ผลการปฏิบัติงานใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน ถือเปนหลักเกณฑหนึ่งในการประเมินผลการ

ทํางาน ประจําป 

นโยบายเกีย่วกบัการรบัของขวญัและงานเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ 

กลุมบริษัทพรีเมียรไมมีนโยบายท่ีจะมอบหรือรับของขวัญในรูปแบบใดๆ หรือท่ีเปนเงินสดกับผูทําธุรกิจ กับกลุม

ฯ เวนแต การใหหรือรับของขวัญและการเล้ียงรับรองตามประเพณีนิยมท่ีอยูในเกณฑพอสมควร เพื่อรักษา

ความสัมพันธท่ีดีกับผูทําธุรกิจกับกลุมฯ โดยไมหวังท่ีจะไดรับการบริการหรือส่ิงตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงท่ีไม

ถูกตองตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ กลุมฯ หามโดยเด็ดขาดในการใหหรือรับของขวัญท่ีเกินมูลคาท่ี

เหมาะสมเปนรูปของคานายหนา เงินกูยืม สวนแบงกําไรในหุน หรือส่ิงอื่นท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกัน 

การใหหรือรบัของขวญั และการเลีย้งรบัรอง ควรจะตองอยูในเกณฑดงันี ้

1. ตองเปนไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู 

2. ตองเปนไปโดยประมาณ ไมบอยครั้งและเหมาะสมกับโอกาส 

3. ตองไมขัดตอกฎหมาย ขอบังคับ และเปนไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของกลุมฯ ในเรื่องการ

ขัดแยงเกี่ยวกับผลประโยชน 



 

นโยบายเกีย่วกบัการเปนกรรมการในบรษิทัอื่น 

กลุมบริษัทพรีเมียรไมมีนโยบายท่ีจะใหพนักงานของบริษัทไปเปนกรรมการของบริษัทอื่น ยกเวน กรณีท่ี

พนักงานไดรับมอบหมายจากกลุมฯ ใหไปเปนกรรมการ โดยถือเปนสวนหนึ่งของหนาท่ีของพนักงานผูนั้น 

กรณีท่ีพนักงานไปเปนกรรมการบริษัทอื่นโดยกลุมฯ ไมไดมอบหมาย พนักงานมีหนาท่ีท่ีตองแจงใหบริษัทท่ี

สังกัดทราบ 

นโยบายความลับทางธรุกจิและทรพัยสนิทางปญญา 

กลุมบริษัทพรีเมียร มีนโยบายหามมิใหพนักงานของกลุมฯ เปดเผยหรือใชเปนประโยชนสวนตนเกี่ยวกับขาวสาร 

ส่ิงประดิษฐใดๆ ท่ีเปนความลับของกลุมฯ รวมตลอดถึงสูตร กระบวนการ กรรมวิธีการผลิต และขอมูลทาง

ธุรกิจท่ีเปนสาระสําคัญอันถือวาเปนเรื่องท่ีตองปกปดตอบุคคลอื่นไมวาดวยวิธีการใดๆ 

ส่ิงประดิษฐใดๆ ท่ีพนักงานคนคิดหรือรวมกันคนคิดระหวางท่ีพนักงานทํางานกับกลุมฯ ถือวาเปนสิทธิและ

ทรัพยสินของกลุมฯ พนักงานจะนําไปเปดเผยหรือใชเปนผลประโยชนไมได 

นอกจากนี้ เปนนโยบายของกลุมฯ ท่ีถือปฏิบัติโดยเครงครัด หามมิใหพนักงานละเมิดตอทรัพยสินทางปญญา

ของผูอื่น ไมวาจะเปนทรัพยสินทางปญญาในประเทศหรือตางประเทศ 

นโยบายเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของระบบขอมูล 

กลุมบริษัทพรีเมียรมีความมุงมั่นท่ีจะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบการส่ือสาร

ขอมูล ซึ่งเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการสรางระบบการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ กลุมฯ จะดําเนินการในเรื่องตางๆ 

เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา ขอมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอรไดมีการปองกันรักษาใหพรอมท่ีจะใชได

ตลอดเวลาในธุรกิจของกลุมฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและตนทุนของมาตรการตางๆ ในการควบคุมดูแลให

เปนไปตามความเหมาะสมตอความเส่ียงของขอมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร 

 ขอมูลหมายรวมถึงขอมูลท่ีเปนอิเล็กทรอนิกส และขอมูลท่ีเปนเอกสาร ส่ิงพิมพ ขอมูลภาพ/เสียง ฯลฯ 

 ระบบงานครอบคลุมถึงระบบขอมูล และการใชระบบคอมพิวเตอร 

 คอมพิวเตอรครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร ระบบการส่ือสาร และอุปกรณการคํานวณท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อใหบรรลุถึงความมุงมั่นดังกลาว กลุมฯ จะดําเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติดังนี ้

1. กําหนดความรับผิดชอบของผูใชงานและผูดูแลขอมูลท้ังระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรท้ังหมด 

2. ประเมินความเส่ียงและสรางระบบควบคุมความเส่ียงใหเหมาะสมตอสภาวะแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3. สรางระบบปองกันขอมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

4. สรางระบบรักษาขอมูลเพื่อปองกันการเขาดูขอมูล การแกไข การทําลายขอมูลโดยมิชอบ ไมวาจะเปน

การกระทําโดยอุบัติเหตุ หรือดวยความตั้งใจ 

  



 

ขอกําหนดสาํหรบัผูสงมอบสินคาและบรกิาร 

(SUPPLIER CODE OF CONDUCT) 

บริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีหลักในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน

ความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี จึงไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ

สําหรับคูคาเพื่อใหคูคาใชเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม โปรงใส 

ไมทุจริต และไมกอผลกระทบในเชิงลบตอผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเกี่ยวของ สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมาย และ

จรรยาบรรณของกลุม ตลอดจนมาตรฐานสากล รวมความสําคัญและสนับสนุนใหคูคาดําเนินธุรกิจดวยความ

โปรงใส คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตอแรงงานดวยความเปนธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม รวมถึงติดตามการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้อยาง

เครงครัด เพื่อความสําเร็จรวมกันอยางยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี ้

นิยาม 

คูคา หมายถึง ผูขายสินคา ผูรับจาง ผูรับจางชวง ผูใหเชา ผูใหเชาซื้อ และผูใหบริการแกบริษัท พรีเมียร 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

จรยิธรรมในการดาํเนนิธรุกจิ (Moral and Integrity) 

คุณธรรมและจรยิธรรม 

ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม คือ การไมกอผลกระทบในเชิงลบตอผูมีสวนไดสวนเสียท่ี

เกี่ยวของ บนพื้นฐานของความถูกตอง ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ดวยหลักการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันในทุก

รูปแบบ ปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด ดําเนินงานถูกตองตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

การขดัแยงเกีย่วกับผลประโยชน 

พนักงานของคูคาพึงหลีกเล่ียงไมใหผลประโยชนของตนขัดกับผลประโยชนของบริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี 

จํากัด (มหาชน)  ในการกระทําใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับบริษัท รวมท้ังกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อใหได

ผลประโยชนสวนตน และหรือญาติสนิท 

การแขงขนัทีเ่ปนธรรม 

ปฏิบัตติามกรอบกติกาการแขงขันท่ีดี และไมใชวิธีการท่ีไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขงทางการคา หรือสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันอยางไมเปนธรรม 

การเปดเผยขอมูล 

เปดเผยขอมูลอยางถูกตอง โปรงใส และครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  



 

การรกัษาความลบั 

ไมเปดเผยหรือนําขอมูลความลับ ขอมูลภายในของบริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  หรือผูมีสวน

เกี่ยวของใดๆ ไปใชโดยไมไดรบัความยินยอม ไมนําขอมูลดังกลาวไปแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นในทาง

มิชอบ 

การรกัษาความปลอดภยัของระบบขอมลู 

ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการปองกันรักษาใหพรอมท่ีจะใชไดตลอดเวลา ตลอดจนวางรูปแบบ

และกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแลใหเปนไปตามความเหมาะสมตอความเส่ียงของขอมูล ระบบงาน และ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิทธใินทรพัยสนิทางปญญา 

เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของบริษัท พรีเมียร เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และของผูอื่น ระมัดระวัง

ไมใหเกิดการละเมิดสิทธิดังกลาว 

ความรับผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดีตอสังคม มีความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน (Human Rights and Labor) 

• สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิใหธุรกิจและพนักงานเขาไปมีสวนเกี่ยวของ

กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไมใชแรงงานบังคับ การลวงละเมิดหรือขมขูคุกคามแรงงานในทุก

รูปแบบ ไมใชแรงงานตางดาวท่ีผิดกฎหมาย พรอมท้ังดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครอง

แรงงานอยางเครงครัด 

• ใหความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจางงาน ในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ดวย

ความเปนธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมเลือก

ปฏิบัติและไมละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานท้ังในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เช้ือชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทาง

รางกาย และความคิดเห็นทางการเมือง 

• กําหนดมาตรการในการใหมีความคุมครองพนักงานท่ีแจงเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือการปฏิบัติตอพนักงานอยางไมเทาเทียมกัน โดยจะไดรับความคุมครองไมใหถูกลงโทษ หรือกล่ัน

แกลงหรือกระทําดวยประการใดๆ ท่ีจะทําใหผูแจงเบาะแสไมสามารถทนทํางานอยูตอไปได 

• การเลิกจางตองดําเนินการในแตละขั้นตอนตามกฎหมายแรงงาน ไมเลิกจางโดยไมเปนธรรม 

• ไมใหพนักงานทํางานเปนเวลานานเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด กรณีมีการทํางานลวงเวลาตองเปนไป

ตามความสมัครใจของพนักงาน รวมท้ังจัดใหมีวันหยุดและวันลาไมนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนด 

• จายคาจาง คาทํางานลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และผลประโยชนใดๆ ท่ีพนักงานพึงไดรับอยาง

ถูกตอง เปนธรรม ไมตํ่ากวาท่ีกฎหมายกําหนด และตรงตามกําหนดเวลา 

  



 

ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั (Safety and Occupational Health) 

• จัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อตอการทํางานอยางมี

ประสิทธิผล สอดคลองตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการกําหนดใหมีการ

ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย การปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบตอสุขภาพท่ี

อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

สิ่งแวดลอม (Environment) 

• ดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไมกระทําการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดลอม ดูแลรักษาและปองกันมิใหเกิดเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

• ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม 

• สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

อื่นๆ หรือมีการนําเทคโนโลยีท่ีสามารถประหยัดพลังงานมาใชภายในบริษัท 

• มีการบริหารจัดการมลภาวะจากการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ชองทางการแจงเบาะแสและการรองเรยีน (Whistleblowing) 

ในกรณีท่ีคูคาหรือผูมีสวนไดสวนเสียมีขอสงสัย หรือพบเห็นการกระทําท่ีสงสับวาเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามกฎหมาย หรือนโยบายสําหรับผูสงมอบสินคาและบริการ สามารถติดตอสอบถาม แจงเบาะแส หรือ

รองเรียนมาท่ี  

http://www.premier-technology.co.th/index.php/th/main-whistle-blowing-th 
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