บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ ง จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)
จรรยำบรรณคู่ค้ำ
บทนำ
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะสร้างการเติบโตทางธุ รกิ จในระยะยาวควบคู่ ไปกับการดูแลด้านสิ่ งแวดล้อมและด้านสังคม บริ ษทั ฯ
คาดหวังให้คู่คา้ และผูร้ ับเหมาปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่คล้ายคลึงกัน และดาเนิ นธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม จรรยาบรรณคู่คา้ ฉบับนี้
กาหนดมาตรฐานขั้นต่าที่บริ ษทั ฯ คาดหวัง และบริ ษทั ฯ สนับสนุนให้คู่คา้ มีการดาเนินธุรกิจที่เข้มงวดกว่าข้อกาหนดเหล่านี้

จรรยำบรรณคู่ค้ำฉบับนีค้ รอบคลุมแนวปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ คาดหวังให้คู่คา้ :
• มุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
• ติดตามและปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม
• กาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม เพื่อประเมินความเสี่ ยงและกาหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม และดูแลให้พนักงานมีความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบตั ิงานดังกล่าว

ด้ำนสังคม
แรงงำนและสิ ทธิมนุษยชน
• กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน
เคารพศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ ความเป็ นส่ วนตัว และสิ ทธิ ของพนักงานแต่ละคน และต้องไม่เลื อกปฏิ บัติ
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางด้านร่ างกายหรื อจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นใด
• กำรคุ้มครองแรงงำน
- ห้ามจ้างบุคลากรที่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์ที่ทางกฎหมายกาหนดไว้
- บุคลากรที่เป็ นสตรี มีครรภ์จะได้รับการคุม้ ครองและได้รับสิ ทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
• ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
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จัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ของบุคลากรและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ บรรเทาและควบคุมความเสี่ ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุและผลกระทบทางด้าน
สุ ขภาพที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน การเดินทาง และการบริ การ และจัดทาแผนฉุกเฉิ นเพื่อลดความสู ญเสี ย
• ชั่วโมงกำรทำงำนและค่ ำตอบแทน
คู่คา้ ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านแรงงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งรวมถึงค่าจ้างขั้นต่า ค่าล่วงเวลา
ชัว่ โมงการทางานสู งสุ ด และวันหยุด และมีกระบวนการติดตามที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มี
การปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องครบถ้วน

ธรรมำภิบำล
• ควำมซื่ อสั ตย์ สุจริตและกำรต่ อต้ ำนกำรทุจริต
ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมี จริ ยธรรมโดยยึด หลักความถูกต้อง ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และความโปร่ งใส และปฏิบตั ิ ตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการฉ้อโกงหรื อการทุจริ ต ไม่
เสนอ ให้ หรื อสัญญาว่าจะให้สินบน ของมีค่า ของขวัญ หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลอื่น ไม่โน้มน้าวให้เกิด
การกระทาหรื อการตัดสิ นใจใดๆ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อของผูอ้ ื่น
• ควำมเป็ นธรรม
ดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
• กำรเปิ ดเผยข้ อมูล
จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
• กำรรักษำควำมลับ
ไม่เปิ ดเผยหรื อใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับของลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอม
• ทรัพย์ สินทำงปัญญำ
เคารพสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่นและไม่ละเมิดสิ ทธิดงั กล่าว
คู่คา้ และผูร้ ับเหมาอาจรับทราบหลักการที่กล่าวถึงข้างต้น หรื อแสดงความมุ่งมัน่ ของตนโดยปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ
หรื อนโยบายจริ ยธรรมจากบริ ษทั ของท่านที่ยึดตามมาตรฐานเหล่านี้ หากมีเหตุที่ตอ้ งกังวล บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ดาเนิ นการตรวจสอบหรื อประเมิ น เพื่อความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จและให้แน่ ใจว่า การมี การปฏิบตั ิตามและดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนที่เหมาะสม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่คา้ และผูร้ ับเหมา หากคู่คา้ และผูร้ ับเหมา
ไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานสากล มี การละเมิ ด ที่ ไม่ได้รับการแก้ไข หรื อ การแสดงออกว่าไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรฐาน
เหล่านี้
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