หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้เสีย
บริ ษทั เห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็ นภาคส่วนที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็ นหน้าที่ในการ
ดูแลให้เกิดความอยูร่ อดและยัง่ ยืนของสังคมร่ วมกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยึดมัน่ เจตนารมณ์ของการดาเนิ นธุรกิจให้
ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืนโดยตระหนักและให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภาคส่วน ภายใต้ปรัชญาของกลุ่มบริ ษทั
พรี เมียร์ นั่นคือ “ธุ รกิ จก้าวหน้า พนักงานมัน่ คง สังคมยัง่ ยืน” เพราะเชื่ อมัน่ ว่าการคงไว้ซ่ ึ งความสมดุ ลระหว่างธุ รกิ จ
พนักงาน และสังคมนั้น จะส่งเสริ มให้ท้ งั บริ ษทั สังคม และสิ่ งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน
บริ ษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสีย
1.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและแนวการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการดาเนิ นการที่
เป็ นรู ปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ที่เป็ นธรรม ที่ ทาให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั และห่ วงโซ่
อุปทาน (Value Chain) ของบริ ษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้น
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น บริ หารงานด้วย
ความระมัด ระวังและรอบคอบเพื่อ ป้ องกัน ความเสี ยหายต่อผูถ้ ื อหุ ้นตลอดจนไม่แ สวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
ผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดาเนิ นการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิ ด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขันของ
บริ ษทั
2) พนักงาน
บริ ษทั เล็งเห็นถึงความสาคัญของพนักงานซึ่ งถือเป็ นทรัพยากรที่ มีคุณค่า จึ งปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมบนหลักสิ ทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิท้ งั การแบ่งแยก สี ผิว เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ไม่มี
การใช้แรงงานเด็กหรื อแรงงานที่ ผิดกฎหมาย มีนโยบายการบริ หารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลักความเป็ นธรรม
เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกับบริ ษทั ที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกันตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่ งเสริ มความรู ้ความสามารถให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
พัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
สาหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการสาหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกาหนด
เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน เพื่อเป็ นเครื่ องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและรักษาบุคลากรไว้
กับบริ ษทั ในระยะยาวโดยให้มีลกั ษณะการออมอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็ นหลักประกันในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ สหกรณ์
ออมทรัพย์เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการออมและเป็ นแหล่งเงินทุนในยามฉุ กเฉิ น การประกันสุ ขภาพกลุ่ม การประกันชีวิตกลุ่ม
การประกันอุบตั ิ เหตุกลุ่ม การตรวจสุ ขภาพประจาปี ห้องพยาบาลของบริ ษทั โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชี พ ห้องสมุด
ส าหรั บ พนัก งาน ชมรมกี ฬ าต่ า งๆ รถรั บ ส่ ง พนัก งาน และสวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ พนัก งานในโอกาสต่ า งๆ
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจัดให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากลและติดตามการ
ปฏิบตั ิงานอย่างใกล้ชิด มีการให้ความรู ้และฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
แก่พนักงานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริ มในการสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือ
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ปฏิ บตั ิ และกาหนดให้มีการตรวจสอบระบบป้ องกันภัยในอาคารสานักงาน การซ้อมหนี ไฟเป็ นประจาทุกปี รวมถึงการ
ตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสี ยง
3) ลูกค้ า
บริ ษทั ได้มีการกาหนดนโยบายที่ จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและ
บริ การอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง รวมทั้งการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็ นประโยชน์
ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรี ยกคืนสิ นค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสิ นค้า
4) คู่ค้าและเจ้ าหนี้
บริ ษทั มีการคัดเลือกคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ดาเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ เคารพ
และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่กาหนดไว้ ไม่เรี ยก หรื อไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในการติดต่อกับคู่คา้
หรื อเจ้าหนี้ หากในกรณี ที่ขอ้ มูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ต บริ ษทั จะหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี้ เพื่อ
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาให้รวดเร็ วเเละเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่ าย
5) คู่แข่ ง
บริ ษทั มีการดาเนิ นธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม โปร่ งใส มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมกับคู่แข่งขัน มีการ
แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่
สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสี ยงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรื อกระทาการใดๆ โดยปราศจากความจริ งและ
ไม่เป็ นธรรม
6) ชุมชน/สังคม
บริ ษทั กาหนดแนวปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิแก่พนักงานทุก
คน ดังนี้
1) สนับสนุ นกิ จกรรมที่ เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนและสังคมส่ วนรวม และสร้ างปฏิ สัมพันธ์อนั ดี กับ
ชุมชนที่สถานประกอบการของบริ ษทั ตั้งอยู่
2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) ไม่สนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อชุมชน สังคม
4) ใส่ ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่ สังคมหวัน่ วิตก อันอาจเกิ ดจากผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อ
การดาเนินงานของบริ ษทั
5) มีส่วนร่ วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสังคมที่อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข พัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝั งจิตสานึ กของความรับผิ ดชอบต่อสังคมและการมี
จิตอาสาให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน
7) สิ่งแวดล้ อม
1) ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสี ยหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
2) ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
3) ไม่ให้การสนับสนุนหรื อร่ วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็ นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
4) ส่งเสริ มให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรอื่นๆ โดยการนาเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริ ษทั
5) ส่งเสริ มให้มีการให้ความรู ้พนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
2

สิ่ งแวดล้อมร่ วมกับพนักงาน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นที่ทราบ
1.2 คณะกรรมการกาหนดให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับข้อร้องเรี ยน และจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรื อรายงานประจาปี ของบริ ษทั
1.3 มีกลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณี ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับความเสี ยหายจากการ
ที่บริ ษทั ละเมิดสิ ทธิตามกฎหมายของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. การเปิ ดเผยการปฏิบัตติ ามนโยบายและการจัดทารายงานเพือ่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน (Sustainability
Development Report) ด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR Report)
2.1 บริ ษทั เปิ ดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และเปิ ดเผยกลไก
ในการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
2.2 คณะกรรมการดู แลให้บริ ษทั จัดทารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้านความรั บผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการเป็ นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจาปี และได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั
3. บริ ษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่ อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่ น รวมถึงการสนับสนุ นกิ จกรรมที่
ส่งเสริ มและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทมีการกาหนดนโยบายทางด้ านทรัพย์ สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาในประเทศหรื อต่างประเทศและห้ามการนาซอฟต์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ มาใช้งานในบริ ษทั
รวมทั้งมีนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่ งได้แจ้งให้พนักงานทุกคน
รับทราบและถือปฏิบตั ิตลอดมา
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