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ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 บริษทัเห็นวา่ธุรกิจเอกชนเป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหนา้ท่ีในการ
ดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยัง่ยืนของสังคมร่วมกนั ดงันั้น บริษทัและบริษทัยอ่ยยึดมัน่เจตนารมณ์ของการด าเนินธุรกิจให ้     
ประสบความส าเร็จอย่างย ั่งยืน โดยตระหนักและให้ความส าคัญกับผู ้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญาของ                    
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ นั่นคือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” เพราะเช่ือมัน่วา่การคงไวซ่ึ้งความสมดุลระหว่าง
ธุรกิจ พนกังาน และสงัคมนั้น จะส่งเสริมใหท้ั้งบริษทั สงัคม และส่ิงแวดลอ้มเติบโตไปพร้อมๆ กนัอยา่งเขม็แขง็และยัง่ยนื 
 ดว้ยเหตุน้ี ความยั่งยืน จึงเป็นกลยุทธ์การขบัเคล่ือนหลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในการพฒันาขีดความสามารถ      
ทั้ งการผลิตสินคา้และบริการท่ีเป็นประโยชน์กับสังคม การพฒันากระบวนการท างานอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอไม่หยุดน่ิง 
ส่งเสริม ผลักดัน พร้อมทั้ งสอดแทรกแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการท างานอนัเป็นวฒันธรรมองคก์ร ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างมูลค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะ
เป็นผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ พนัธมิตรของบริษทั ชุมชน และสังคมส่วนรวม ให้ไดป้ระโยชน์ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการสนบัสนุนและท างานร่วมกบัหน่วยงานพฒันาความยัง่ยนืของสงัคมของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
อนัได้แก่ มูลนิธิยุวพฒัน์ มูลนิธิเพ่ือ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ในกิจกรรมเพ่ือการพฒันาด้านศึกษาของเยาวชนท่ี         
ดอ้ยโอกาส การสร้างสงัคมแห่งการแบ่งปัน การสนบัสนุนคนพิการท่ีดอ้ยโอกาส การสร้างใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการพฒันา
สังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน โดยยึดหลกัในการก่อประโยชน์ทั้ งโดยตรงและการสร้างเคร่ืองมือหรือองค์กรให้ผูอ่ื้น
สามารถเขา้มามีส่วนร่วมและน าไปท าซ ้ าได ้อนัจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีย ัง่ยืนอยา่งเป็นทวีคูณซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.premier.co.th  ในหวัขอ้ “พรีเมียร์เพื่อสงัคม” 
 และเพ่ือเป็นการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนกลไกพฒันาสังคมดงักล่าว บริษทัและบริษทัยอ่ย จึงน าเงินเท่ากบัจ านวน      
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลังหักภาระค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบปีบัญชี บริจาคเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาต่อ            
มูลนิธิยวุพฒัน์ หรือองคก์รสาธารณกศุลอ่ืนๆ ตามนโยบายของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์  
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 โดยมีรายละเอียดทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ กิจกรรมพนกังาน คู่คา้ และส่วนของมูลนิธิต่างๆ ดงัท่ีกล่าว
ไวข้า้งตน้ ดงัน้ี 
 1. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
  บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต         
เคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบติัตามพนัธสัญญาต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย      
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
  การแข่งขันทีเ่ป็นธรรม  

 ด าเนินธุรกิจต่อกนัดว้ยความยติุธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีก าหนดไว้
อยา่งเคร่งครัด  

 ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการติดต่อกบัคู่คา้หรือเจ้าหน้ี หากในกรณีท่ี
ขอ้มูลปรากฏวา่มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต บริษทัจะหารือกบัคู่คา้หรือเจา้หน้ี เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาให้รวดเร็ว
และเกิดความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย  

 เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งการให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ และมีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบั
คุณภาพสินคา้    

 แข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั มีการแข่งขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหา
ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ท าลายช่ือเสียงคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยการ
กล่าวร้ายหรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม 

ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมร่วมกบัคู่ค้า 

 เปิดโอกาสให้คู่คา้ ลูกคา้ พนัธมิตรทางการคา้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั
และบริษทัยอ่ยทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆของบริษทั หรือดว้ยการสนบัสนุนทุนทรัพย์
หรือส่ิงของตามความประสงค ์
  การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน 

 ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด       
โดยก าหนดนโยบายไวใ้นคู่มือนโยบายกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ เร่ืองนโยบายความลบัทางธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา   

 ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพใชสิ้นคา้และบริการ
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งและไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
  การเกีย่วข้องกบัการเมอืงอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด ไม่ให้
การสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหน่ึงพรรคใด ไม่ใหค้วามช่วยเหลือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทางการเมือง
คนหน่ึงคนใดโดยเฉพาะ 

 เปิดโอกาสให้พนักงานใชสิ้ทธิและหน้าท่ีในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ไดอ้ยา่งอิสระเป็นการส่วนตวั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษทั 
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 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
  บริษทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเช่ือมัน่วา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการบริหารจดัการ   
ในกรอบของการเป็นบรรษทัภิบาลท่ีมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้จะมีส่วนช่วยรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่าย บริษทัจึงก าหนดนโยบาย “การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั” และประกาศเป็นนโยบาย เพื่อให้ผูบ้ริหารและ
พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ มีขอบเขตระบบบริหารจัดการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน                  
ทุกกระบวนการท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานจดัซ้ือ จดัจา้ง จดัจ าหน่าย จดัให้มี รวมถึงขั้นตอน
การท างานอ่ืนๆ ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชนั ทั้งน้ีก าหนดเป็นความรับผิดชอบดา้นการบริหาร (Management 
Responsibility) ไวอ้ยา่งชดัเจนมีดงัน้ี 
  2.1 ความมุ่งมัน่ของฝ่ายบริหาร (Management Commitment) 
   บริษทัมีความมุ่งมัน่ต่อการน าระบบมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัมาใชใ้นกระบวนการท างาน 
และปรับปรุงระบบบริหารใหมี้ความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล โดยกรรมการผูจ้ดัการไดว้างนโยบาย และมีความมุ่งมัน่ท่ี
จะท าใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชนัตามขอ้ก าหนดของมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชนั พร้อมทั้งได้
สนบัสนุนทรัพยากรอยา่งครบถว้น ไดช้ี้แจงท าความเขา้ใจกบัพนกังานทุกคนภายในบริษทัและบริษทัยอ่ยและบุคคลภายนอก 
ท่ีเก่ียวขอ้งใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินกระบวนการต่างๆ อยา่งโปร่งใส สอดคลอ้งกบัระเบียบนโยบาย 
ขอ้ก าหนด ของกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2 นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัในสายธุรกิจด าเนินการหรือยอมรับหรือให้
การสนบัสนุน การทุจริตคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบทั้งทางตรง และ/หรือทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงบริษทัยอ่ยทุกบริษทั พร้อม 
ให้การสนบัสนุนหรือส่งเสริมผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงท่ีเก่ียวขอ้ง มีแนวปฏิบติัเช่นเดียวกบั
บริษทั และก าหนดใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัน้ี อยา่งสม ่าเสมอ ตลอดจนมีการ 
ทบทวนแนวทางการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ระเบียบปฏิบติั ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ กฎหมาย และการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

 มาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา พนกังานทุกคนทุกระดบั ลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงท่ี
จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติั เพ่ือให้การด าเนินการดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนับรรลุตาม
นโยบายท่ีก าหนด 

 บริษทัพฒันามาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
หลกัปฏิบติัดา้นจริยธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชนั
และน ามาจดัท าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบติัแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังและมีการประเมินความเส่ียง
ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตและคอร์รัปชนัอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

 บริษทัไม่กระท าหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแล รวมถึง
การควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ     
มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนา เพ่ือโนม้นา้วใหเ้จา้หนา้ท่ีภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม 
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 บริษทัจดัให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมสม ่าเสมอ  เพ่ือป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบติัท่ีไม่

เหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ งานดา้นการขาย การตลาด และการจดัซ้ือ 
 บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและ

พนกังาน เพ่ือส่งเสริมความซ่ือสตัย ์สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหนา้ท่ี รวมถึงส่ือให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ของ
บริษทั 

 บริษทัจดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะการเงินท่ีโปร่งใสและถูกตอ้งแม่นย  า 
 บริษทัส่งเสริมใหมี้การส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทางเพ่ือใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้

เบาะแสอนัควรสงสยัโดยมัน่ใจไดว้า่ผูแ้จง้เบาะแสไดรั้บ การคุม้ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ ถูกโยกยา้ยอยา่งไม่เป็นธรรมหรือ
กลัน่แกลง้ดว้ยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา 
   บริษทัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางรับแจง้เบาะแส/หรือขอ้ร้องเรียน/หรือขอ้คิดเห็น/หรือขอ้เสนอแนะใดท่ีแสดงวา่      
ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บผลกระทบ หรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจาก     
การด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือจากการปฏิบติัของพนกังานของบริษทั เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติท่ีไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท าท่ีขาดความ
ระมดัระวงัและขาดความรอบคอบ โดยผูร้้องทุกขห์รือผูร้้องเรียน สามารถแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียด
หลกัฐานต่างๆ ตามช่องทางต่างๆ ดงัน้ี 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 เลขานุการบริษทั 
 บริษทั พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน)  
 เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
 โทรศพัท ์:  0-2301-1569  
 แฟกซ์ :  0-2748-2063 
 อีเมล ์:  teerapol.act@pe.premier.co.th 

   เม่ือบริษทัไดรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ มาแลว้ บริษทัจะด าเนินการรวบรวม
ขอ้มูล ประมวลผล ตรวจสอบ และก าหนดมาตรการในการด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดย
ค านึงถึงความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทั้งหมด หลงัจากนั้น ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองดังกล่าวมีหน้าท่ีติดตามผลการ
ด าเนินการและรายงานให้ผูรั้บแจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ และผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/
ขอ้เสนอแนะ ทราบ รวมทั้ งรายงานผลการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรืคณะกรรมการบริษทั 
แลว้แต่กรณี 
   เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ทั้งท่ีเป็นพนกังาน ลูกคา้ บุคคลท่ีรับจา้งท างานใหแ้ก่บริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืน บริษทัจะ
ไม่เปิดเผยขอ้มูลอ่ืนใดของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน/ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตราการ 
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         3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  บริษทัตระหนักและให้ความส าคญัต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย ์จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามเคารพในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและใหค้วามเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ทั้งของพนกังานทุกคน
และผูมี้ส่วนได้เสียอนัเป็นหลกัการตามมาตรฐานสากล ซ่ึงถือเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ บริษทัมีนโยบาย        
อยา่งชดัเจนท่ีจะร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมภายใตคุ้ณค่าหลกั (Core Value) “ธุรกจิก้าวหน้า พนักงานมัน่คง สังคมยัง่ยนื”   

 บริษทัสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิใหธุ้รกิจและพนกังานของบริษทัเขา้ไปมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั ไม่ใชแ้รงงานเด็ก พร้อมทั้ งดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
มาตรฐานของกฎหมายคุม้ครองแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

 บริษทัจะให้ความเคารพและปฏิบติัตามหลกัสากลในการจา้งงาน ในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย     
ด้วยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและ          
ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานทั้งในเร่ืองเพศ อาย ุศาสนา เช้ือชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง  

 บริษทัเฝ้าระวงัและติดตามให้บริษทัย่อย คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดถื้อปฏิบติัตามหลกัการสากลว่าดว้ย       
เร่ืองสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด รวมถึงจะใหก้ารคุม้ครองสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากการละเมิด
สิทธิอนัสืบเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 บริษัทได้จัดสถานท่ีท างานโดยค านึงสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่น่าท างาน และให้ความส าคัญในเร่ือง               
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างานของพนกังาน 

 บริษทัได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ        
การด าเนินกิจการหรือกระบวนการท างานของบริษทั โดยผ่านช่องทาง “กิจกรรมขอ้เสนอแนะ” คณะท างานชุดต่างๆ อาทิ 
คณะท างานสวสัดิการ  คณะท างานการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เป็นตน้ 

 บริษทัก าหนดมาตรการในการให้มีความคุม้ครองพนกังานท่ีแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกนั โดยจะได้รับความคุม้ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลัน่แกลง้หรือกระท า         
ดว้ยประการใดๆ ท่ีจะท าใหผู้แ้จง้เบาะแสไม่สามารถทนท างานอยูต่่อไปได ้
 
 4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  พนกังานถือเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของบริษทั บริษทัจึงตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัต่อแรงงาน
อยา่งเป็นธรรมและใหค้วามเคารพต่อศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกนั ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งหวงัให้
เกิดความสงบสุขทั้งในบริษทัและในสงัคมอยา่งย ัง่ยนื กล่าวคือ 

 บริษทัให้ความส าคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนัทั้งใน
เร่ืองของโอกาสในการเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่ง การโยกยา้ย การดูแลสวสัดิภาพและการให้ผลตอบแทนรวม ตลอดถึงการให้
โอกาสในการได้รับการพฒันา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเร่ือง เพศ อายุ ศาสนา เช้ือชาติ ภูมิภาค            
ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย 

 บริษัทก าหนดให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับชั้ นมีหน้าท่ีดูแลให้เกิดความเป็นธรรมข้ึนในทุกหน่วยงาน             
โดยหลีกเล่ียงการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมอนัส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มัน่คงในหนา้ท่ีการท างานของพนกังาน หรือกระท า   
การใดๆ อนัเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังานอยา่งไม่เป็นธรรม 
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 บริษทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะและเพ่ิมพนูศกัยภาพอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษทัจดัใหมี้สวสัดิการ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี การท าประกนัสุขภาพและการประกนั
ชีวติใหพ้นกังานอยา่งเท่าเทียมกนัทุกระดบัชั้น 

 บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท าท่ีไม่เป็นธรรม สามารถส่ง
ความคิดเห็นหรือร้องเรียนไดโ้ดยตรงถึงผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการผูจ้ดัการ โดยผ่านช่องทาง 
การเขา้พบเป็นการส่วนตวั / ร้องเรียนผา่นจดหมาย / เอกสาร / อีเมล ์เป็นตน้  

 บริษทัก าหนดแนวทางการปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ขอ้ร้องเรียน / ขอ้เสนอแนะ ของพนกังานตอ้งไดรั้บการ
ช้ีแจง / แกไ้ข  หรือน าไปปฏิบติั   

 บริษทัก าหนดมาตรการในการให้มีความคุม้ครองพนักงานท่ีร้องเรียน / แจง้เบาะแสเก่ียวกบัการปฏิบติัต่อ
พนักงานอย่างไม่เป็นธรรม / ไม่เท่าเทียมกนั โดยจะไดรั้บความคุม้ครองไม่ให้ถูกลงโทษ หรือกลัน่แกลง้หรือกระท าดว้ย
ประการใดๆ  ท่ีจะท าใหผู้ร้้องเรียน / ผูแ้จง้เบาะแสไม่สามารถทนท างานอยูต่่อไปได ้

 
 5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
  บริษทัมีพนัธสญัญาท่ีจะ “ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพไดร้ะดบัมาตรฐานสากล” มุ่งเนน้ในการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ รวมทั้งความเป็นมืออาชีพใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เพราะการบริการท่ีไดม้าตรฐานสร้างคุณค่าทางจิตใจเพ่ือคุณภาพ
ชีวติท่ีดีใหก้บัผูบ้ริโภคไปพร้อมๆ กนั บริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่คุณค่าท่ีแทจ้ริงยอ่มมากบัการบริการท่ีมีคุณภาพ บริษทัจึงได้
มีการก าหนดนโยบายและแนวทางท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

 น าเสนอสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค        

 มีกระบวนการด าเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้ งแต่การคดัเลือกสินค้า          
การตรวจสอบคุณภาพอยา่งเขม้งวด รวมถึงมีระบบการจดัส่งสินคา้ท่ีมีความคล่องตวั รวดเร็ว 

 มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับคุณภาพสินคา้ท่ีบริษทัจะคัดเลือกมาจัดจ าหน่าย และถือปฏิบัติ         
อยา่งเคร่งครัด 

 มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง  
 ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
 มีกระบวนการเรียกคืนสินคา้หากพบความผิดปกติเก่ียวกบัคุณภาพ 
 

 6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
  บริษทัและบริษทัย่อยตระหนักถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ        
การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพควบคู่กบัการด าเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษทัและบริษทัย่อยจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือเป็นหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 

 ไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
 ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรือร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดท่ีเป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้มส่วนรวม  
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รายงานเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

  

 
 ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยดัพลงังานและทรัพยากรอ่ืนๆ   

โดยการน าเทคโนโลยีท่ีสามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบริษทั พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการให้ความรู้พนักงานในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมีการจดักิจกรรมการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มร่วมกบัพนกังาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นท่ีทราบ  

 
 7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 
  นอกจากบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและความหลากหลายทาง
ชีวภาพแลว้ บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัมีการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ยความรับผิดชอบ และให้การดูแล
ชุมชนท่ีอยูร่อบตวั ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึงจุดยืนขององคก์รท่ีตอ้งการด าเนินกิจการให้เกิดผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยืนร่วมกนัระหวา่ง
ธุรกิจ พนกังาน และสงัคม 
  นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาชุมชนและสังคม ผ่านการด าเนินกิจการ
ของมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิยวุพฒัน์ มูลนิธิเพ่ือ “คนไทย” และมูลนิธิเอ็นไลฟ ดว้ยการบริจาคเงินจ านวนร้อยละ 5 ของก าไร
สุทธิในแต่ละปี ใหก้บัมูลนิธิ ท่ีเป็นกลไกหลกัของกลุ่มบริษทัพรีเมียร์ในการขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม  
 
 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อมและ       
ผู้มส่ีวนได้เสีย 
  เพ่ือใหก้ารท างานของบริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจึงส่งเสริมให้
พนักงานทุกหน่วยงาน ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน รวมถึงการลดขั้นตอนความซ ้ าซ้อนในการท างาน        
โดยจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ สัง่สมและถ่ายทอดความรู้ร่วมกนั ภายใตโ้ครงการ “Knowledge Sharing Management” 
 ทั้งนี ้บริษทัไดจ้ดัท ารายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเพ่ือเปิดเผยการปฏิบติั
ตามนโยบายการจดัท ารายงานเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Sustainability Development Report) ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR Report)  โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมรายงานในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปีและไดเ้ปิดเผยไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pe.premier.co.th  ในหวัขอ้ “ความรับผิดชอบต่อสงัคม” 
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