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ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริ ษทั เห็นว่าธุ รกิจเอกชนเป็ นภาคส่ วนที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ และถือเป็ นหน้าที่ ในการ
ดูแลให้เกิ ดความอยู่รอดและยัง่ ยืนของสังคมร่ วมกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดมัน่ เจตนารมณ์ของการดาเนิ นธุ รกิ จให้
ประสบความส าเร็ จ อย่า งยั่ง ยื น โดยตระหนั ก และให้ ค วามส าคัญ กับ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ภาคส่ ว นภายใต้ป รั ช ญาของ
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ นัน่ คือ “ธุ รกิจก้ าวหน้ า พนักงานมั่นคง สั งคมยั่งยืน” เพราะเชื่อมัน่ ว่าการคงไว้ซ่ ึ งความสมดุลระหว่าง
ธุรกิจ พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริ มให้ท้ งั บริ ษทั สังคม และสิ่ งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข็มแข็งและยัง่ ยืน
ด้วยเหตุน้ ี ความยั่งยืน จึ งเป็ นกลยุทธ์การขับเคลื่ อนหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทั้งการผลิ ตสิ นค้าและบริ การที่ เป็ นประโยชน์กับสังคม การพัฒนากระบวนการทางานอย่างต่อเนื่ องสม่ าเสมอไม่หยุดนิ่ ง
ส่ ง เสริ ม ผลัก ดัน พร้ อ มทั้ง สอดแทรกแนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
กระบวนการทางานอันเป็ นวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่ไปกับการเสริ มสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ไม่วา่ จะ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ พันธมิตรของบริ ษทั ชุมชน และสังคมส่ วนรวม ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการสนับสนุนและทางานร่ วมกับหน่วยงานพัฒนาความยัง่ ยืนของสังคมของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
อัน ได้แ ก่ มูล นิ ธิยุว พัฒน์ มูล นิ ธิ เพื่ อ “คนไทย” และมู ล นิ ธิ เ อ็นไลฟ ในกิ จ กรรมเพื่อ การพัฒ นาด้านศึ ก ษาของเยาวชนที่
ด้อยโอกาส การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปั น การสนับสนุนคนพิการที่ดอ้ ยโอกาส การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
สังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยยึดหลักในการก่ อประโยชน์ท้ งั โดยตรงและการสร้างเครื่ องมือหรื อองค์กรให้ผูอ้ ื่ น
สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมและนาไปทาซ้ าได้ อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยงั่ ยืนอย่างเป็ นทวีคูณซึ่ งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์ www.premier.co.th ในหัวข้อ “พรี เมียร์เพื่อสังคม”
และเพื่อเป็ นการสนับสนุ นการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาสังคมดังกล่าว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย จึ งนาเงิ นเท่ากับจานวน
ร้ อยละ 5 ของก าไรสุ ทธิ หลังหัก ภาระค่ าภาษี เ งิ นได้นิติ บุค คลของรอบปี บัญ ชี บริ จ าคเพื่อ ประโยชน์ด้านการศึ กษาต่ อ
มูลนิธิยวุ พัฒน์ หรื อองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
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โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ กิจกรรมพนักงาน คู่คา้ และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดังที่กล่าว
ไว้ขา้ งต้น ดังนี้
1. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมุ่ ง มั่น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด ถื อ ความถู ก ต้อ ง เสมอภาคและเป็ นธรรม ซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต
เคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา การส่ งเสริ มสิ ทธิ ทางการเมื อง ตลอดจนการปฏิ บตั ิ ตามพันธสัญญาต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
การแข่ งขันทีเ่ ป็ นธรรม
 ดาเนิ นธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ เคารพและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่กาหนดไว้
อย่างเคร่ งครัด
 ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ หากในกรณี ที่
ข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาให้รวดเร็ ว
และเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย
 เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบื อนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งการให้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับ
คุณภาพสิ นค้า
 แข่งขันอย่างเป็ นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสี ยงคู่แข่งทางการค้า ด้วยการ
กล่าวร้ายหรื อกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
ส่ งเสริมความรับผิดชอบต่ อสังคมร่ วมกับคู่ค้า
 เปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ลูกค้า พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริ ษทั หรื อด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์
หรื อสิ่ งของตามความประสงค์
การเคารพต่ อสิทธิในทรัพย์ สิน
 ส่ งเสริ มและปฏิ บัติตามสิ ทธิ ในทรั พย์สินทางปั ญญา ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บัตร สิ ทธิ ทางศี ลธรรมอย่างเคร่ งครั ด
โดยกาหนดนโยบายไว้ในคู่มือนโยบายกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ เรื่ องนโยบายความลับทางธุรกิจและทรัพย์สินทางปั ญญา
 ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพใช้สินค้าและบริ การ
ที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสิ นค้าหรื อการกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
การเกีย่ วข้ องกับการเมืองอย่ างมีความรับผิดชอบ
 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ พรรคหรื อกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้
การสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด ไม่ให้ความช่วยเหลือผูส้ มัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
คนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะ
 เปิ ดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิ และหน้าที่ ในระบอบประชาธิ ปไตยที่ จะเข้าไปมี ส่วนร่ วมหรื อสนับสนุ น
กิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างอิสระเป็ นการส่วนตัว โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริ ษทั
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2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี และการบริ หารจัดการ
ในกรอบของการเป็ นบรรษัทภิบาลที่มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้
เสี ยทุ กฝ่ าย บริ ษทั จึ งกาหนดนโยบาย “การต่อต้านการทุ จริ ต คอร์ รัปชัน ” และประกาศเป็ นนโยบาย เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและ
พนัก งานทุ ก ระดับ ยึด ถื อ ปฏิ บัติ มี ข อบเขตระบบบริ ห ารจัดการการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ครอบคลุ ม ทุ ก ขั้น ตอน
ทุกกระบวนการทางานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้ อ จัดจ้าง จัดจาหน่าย จัดให้มี รวมถึงขั้นตอน
การทางานอื่นๆ ที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน ทั้งนี้กาหนดเป็ นความรับผิดชอบด้านการบริ หาร (Management
Responsibility) ไว้อย่างชัดเจนมีดงั นี้
2.1 ความมุ่งมัน่ ของฝ่ ายบริ หาร (Management Commitment)
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ต่อการนาระบบมาตรการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันมาใช้ในกระบวนการทางาน
และปรับปรุ งระบบบริ หารให้มีความโปร่ งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยกรรมการผูจ้ ดั การได้วางนโยบาย และมีความมุ่งมัน่ ที่
จะทาให้บริ ษทั ดาเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชันตามข้อกาหนดของมาตรการการต่อต้านคอร์ รัปชัน พร้อมทั้งได้
สนับสนุนทรัพยากรอย่างครบถ้วน ได้ช้ ีแจงทาความเข้าใจกับพนักงานทุกคนภายในบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและบุคคลภายนอก
ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินกระบวนการต่างๆ อย่างโปร่ งใส สอดคล้องกับระเบียบนโยบาย
ข้อกาหนด ของกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ในสายธุรกิจดาเนินการหรื อยอมรับหรื อให้
การสนับสนุน การทุจริ ตคอร์รัปชันในทุกรู ปแบบทั้งทางตรง และ/หรื อทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงบริ ษทั ย่อยทุกบริ ษทั พร้อม
ให้การสนับสนุนหรื อส่ งเสริ มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วงที่เกี่ยวข้อง มีแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ
บริ ษทั และกาหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการ
ทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 มาตรการการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการดาเนิ นธุ รกิ จและเป็ นหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับจ้างหรื อผูร้ ับจ้างช่วงที่
จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิ เพื่อให้การดาเนิ นการด้านการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันบรรลุตาม
นโยบายที่กาหนด
 บริ ษทั พัฒนามาตรการการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึง
หลักปฏิบตั ิดา้ นจริ ยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่ มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน
และนามาจัดทาเป็ นคู่มือแนวทางในการปฏิบตั ิแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้งและมีการประเมินความเสี่ ยง
ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรื อสุ่มเสี่ ยงต่อการทุจริ ตและคอร์รัปชันอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
 บริ ษทั ไม่กระทาหรื อสนับสนุนการให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิ จกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึง
การควบคุมการบริ จาคเพื่อการกุศล การบริ จาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
มีความโปร่ งใสและไม่มีเจตนา เพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรื อเอกชนดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
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 บริ ษทั จัดให้มีการควบคุมภายในที่ เหมาะสมสม่าเสมอ เพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิ บตั ิที่ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ
 บริ ษ ัท จัด ให้ ค วามรู ้ ด้า นการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน แก่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห ารและ
พนักงาน เพื่อส่งเสริ มความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ รวมถึงสื่ อให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ของ
บริ ษทั
 บริ ษทั จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้องแม่นยา
 บริ ษทั ส่งเสริ มให้มีการสื่ อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัยโดยมัน่ ใจได้วา่ ผูแ้ จ้งเบาะแสได้รับ การคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อ
กลัน่ แกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส/หรื อข้อร้องเรี ยน/หรื อข้อคิดเห็น/หรื อข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่า
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับผลกระทบ หรื อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มจาก
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อจากการปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษทั เกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อ
จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ รวมถึ งพฤติ กรรมที่ อาจส่ อถึ งการทุ จ ริ ต การปฏิ บัติที่ไม่เท่ าเที ยมกัน หรื อการกระทาที่ ขาดความ
ระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยผูร้ ้องทุกข์หรื อผูร้ ้องเรี ยน สามารถแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน พร้อมส่ งรายละเอียด
หลักฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
 คณะกรรมการตรวจสอบ
 เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1569
แฟกซ์ : 0-2748-2063
อีเมล์ : teerapol.act@pe.premier.co.th
เมื่อบริ ษทั ได้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะ มาแล้ว บริ ษทั จะดาเนิ นการรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกาหนดมาตรการในการดาเนินการเพื่อบรรเทาความเสี ยหายให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบโดย
คานึ งถึงความเดื อดร้อน เสี ยหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผูท้ ี่ มีหน้าที่ รับผิดชอบเรื่ องดังกล่าวมี หน้าที่ ติดตามผลการ
ดาเนินการและรายงานให้ผรู ้ ับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ ทราบ รวมทั้งรายงานผลการดาเนิ นการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื คณะกรรมการบริ ษทั
แล้วแต่กรณี
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง ทั้งที่เป็ นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทางานให้แก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มอื่น บริ ษทั จะ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลอื่นใดของผูแ้ จ้งเบาะแส/ข้อร้องเรี ยน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หรื อผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการตราการ
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3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญต่อคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ จึ งได้กาหนดเป็ นนโยบายให้ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนต้องให้ความเคารพในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและให้ความเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคน
และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอันเป็ นหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่ งถือเป็ นรากฐานที่ สาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จ บริ ษทั มี นโยบาย
อย่างชัดเจนที่จะร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คุณค่าหลัก (Core Value) “ธุรกิจก้ าวหน้ า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน”
 บริ ษทั สนับสนุนและเคารพการปกป้ องสิ ทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริ ษทั เข้าไปมี
ส่ วนเกี่ ยวข้องกับการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดู แลให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
มาตรฐานของกฎหมายคุม้ ครองแรงงานอย่างเคร่ งครัด
 บริ ษทั จะให้ความเคารพและปฏิ บตั ิ ตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ด้วยความเป็ นธรรมบนพื้น ฐานของศักดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ โดยให้โอกาสทุ กคนอย่างเท่ าเที ยมกัน ไม่เ ลื อกปฏิ บัติและ
ไม่ละเมิดสิ ทธิข้ นั พื้นฐานทั้งในเรื่ องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่ างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง
 บริ ษทั เฝ้ าระวังและติดตามให้บริ ษทั ย่อย คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ถือปฏิ บตั ิตามหลักการสากลว่าด้วย
เรื่ องสิ ทธิมนุษยชนอย่างเคร่ งครัด รวมถึงจะให้การคุม้ ครองสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ได้รับความเสี ยหายอันเกิดจากการละเมิด
สิ ทธิอนั สื บเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ตามที่กฎหมายกาหนด
 บริ ษัท ได้จัด สถานที่ ท างานโดยค านึ ง สภาพแวดล้อ มที่ น่ า อยู่น่ า ท างาน และให้ ค วามส าคัญ ในเรื่ อง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางานของพนักงาน
 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานเข้ามามี ส่วนร่ วม ในการบริ หารจัดการและแสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
การดาเนิ นกิ จการหรื อกระบวนการทางานของบริ ษทั โดยผ่านช่องทาง “กิ จกรรมข้อเสนอแนะ” คณะทางานชุดต่างๆ อาทิ
คณะทางานสวัสดิการ คณะทางานการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน เป็ นต้น
 บริ ษทั กาหนดมาตรการในการให้มีความคุม้ ครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน
หรื อการปฏิ บัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่ าเที ยมกัน โดยจะได้รับความคุ ม้ ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรื อกลัน่ แกล้งหรื อกระทา
ด้วยประการใดๆ ที่จะทาให้ผแู ้ จ้งเบาะแสไม่สามารถทนทางานอยูต่ ่อไปได้
4.

การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
พนักงานถือเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริ ษทั บริ ษทั จึงตระหนักและให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิต่อแรงงาน
อย่างเป็ นธรรมและให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ โดยอยูบ่ นพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้
เกิดความสงบสุขทั้งในบริ ษทั และในสังคมอย่างยัง่ ยืน กล่าวคือ
 บริ ษทั ให้ความสาคัญในการปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมกันทั้งใน
เรื่ องของโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวม ตลอดถึงการให้
โอกาสในการได้รั บ การพัฒ นา โดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติอ ันเกิ ดจากความแตกต่ างในเรื่ อ ง เพศ อายุ ศาสนา เชื้ อชาติ ภู มิภ าค
ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่ างกาย
 บริ ษ ัท ก าหนดให้ ผู ้บัง คับ บัญ ชาทุ ก ระดับ ชั้น มี ห น้า ที่ ดู แ ลให้ เ กิ ด ความเป็ นธรรมขึ้ น ในทุ ก หน่ ว ยงาน
โดยหลีกเลี่ยงการกระทาที่ไม่เป็ นธรรมอันส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึกไม่มนั่ คงในหน้าที่การทางานของพนักงาน หรื อกระทา
การใดๆ อันเป็ นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็ นธรรม
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 บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่าเสมอ
 บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี การทาประกันสุ ขภาพและการประกัน
ชีวติ ให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับชั้น
 บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อพบเห็นการกระทาที่ไม่เป็ นธรรม สามารถส่ ง
ความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนได้โดยตรงถึงผูบ้ งั คับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผูจ้ ดั การ โดยผ่านช่องทาง
การเข้าพบเป็ นการส่วนตัว / ร้องเรี ยนผ่านจดหมาย / เอกสาร / อีเมล์ เป็ นต้น
 บริ ษทั กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้อย่างชัดเจนว่า ข้อร้องเรี ยน / ข้อเสนอแนะ ของพนักงานต้องได้รับการ
ชี้แจง / แก้ไข หรื อนาไปปฏิบตั ิ
 บริ ษทั กาหนดมาตรการในการให้มีความคุม้ ครองพนักงานที่ ร้องเรี ยน / แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อ
พนักงานอย่างไม่เป็ นธรรม / ไม่เท่าเที ยมกัน โดยจะได้รับความคุม้ ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรื อกลัน่ แกล้งหรื อกระทาด้วย
ประการใดๆ ที่จะทาให้ผรู ้ ้องเรี ยน / ผูแ้ จ้งเบาะแสไม่สามารถทนทางานอยูต่ ่อไปได้
5.

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั มีพนั ธสัญญาที่จะ “ให้บริ การอย่างมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล” มุ่งเน้นในการให้บริ การที่มีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพ รวมทั้งความเป็ นมืออาชีพให้แก่ผบู ้ ริ โภค เพราะการบริ การที่ได้มาตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพื่อคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภคไปพร้อมๆ กัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่าคุณค่าที่แท้จริ งย่อมมากับการบริ การที่มีคุณภาพ บริ ษทั จึงได้
มีการกาหนดนโยบายและแนวทางที่จะตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค
 นาเสนอสิ นค้าและบริ การที่ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
 มี ก ระบวนการด าเนิ น งานตามมาตรฐานสากล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก ขั้นตอน ตั้งแต่ การคัด เลื อ กสิ น ค้า
การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงมีระบบการจัดส่งสิ นค้าที่มีความคล่องตัว รวดเร็ ว
 มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ต่ า งๆ เกี่ ยวกับคุ ณภาพสิ น ค้า ที่ บ ริ ษทั จะคัดเลื อกมาจัดจ าหน่ าย และถื อ ปฏิ บัติ
อย่างเคร่ งครัด
 มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
 ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค
 มีกระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพ
6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตระหนักถึ งความสาคัญของการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชี วภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพควบคู่กบั การดาเนิ นธุรกิจมาโดยตลอด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึ งได้กาหนดแนวปฏิบตั ิ
ด้านสิ่ งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
 ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
 ไม่ให้การสนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
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รายงานเพือ่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืนด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
 ส่ งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ
โดยการนาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริ ษทั พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้มีการให้ความรู ้พนักงานในเรื่ อง
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการที่เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับพนักงาน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการ
ปฏิบตั ิให้เป็ นที่ทราบ
7.

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
นอกจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพแล้ว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังมีการดาเนินงานที่เป็ นมิตรต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบ และให้การดูแล
ชุมชนที่อยูร่ อบตัว ซึ่งเป็ นการสะท้อนถึงจุดยืนขององค์กรที่ตอ้ งการดาเนิ นกิจการให้เกิดผลสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนร่ วมกันระหว่าง
ธุรกิจ พนักงาน และสังคม
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการดาเนิ นกิจการ
ของมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิ ธิยวุ พัฒน์ มูลนิ ธิเพื่อ “คนไทย” และมูลนิ ธิเอ็นไลฟ ด้วยการบริ จาคเงินจานวนร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิในแต่ละปี ให้กบั มูลนิธิ ที่เป็ นกลไกหลักของกลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้ อมและ
ผู้มสี ่ วนได้ เสีย
เพื่อให้การทางานของบริ ษทั เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั จึงส่ งเสริ มให้
พนักงานทุ กหน่ วยงาน ด าเนิ น การปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภ าพการทางาน รวมถึ ง การลดขั้นตอนความซ้ า ซ้อนในการทางาน
โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สัง่ สมและถ่ายทอดความรู ้ร่วมกัน ภายใต้โครงการ “Knowledge Sharing Management”
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ทารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพื่อเปิ ดเผยการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการจัดทารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR Report) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมรายงานในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี รายงานประจาปี และได้เปิ ดเผยไว้ใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั www.pe.premier.co.th ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
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