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บทนํา 

 
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เป็นกลุ่มบริษัทชั Nนนํา ดําเนินธุรกิจหลายด้าน อาทิ เช่น ธุรกิจการค้าและบริการ, ธุรกิจ

พฒันาที�ดนิ, ธุรกิจการเงินและอตุสาหกรรมด้านตา่งๆ เป็นต้น 

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุนหรือ Holding Company 
โดยลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน (Specialty Finance) ต่าง ๆ ที�สําคญัได้แก่ ธุรกิจให้บริการรถเช่ารถยนต์
ประเภทตา่ง ๆ เพื�อการดําเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจด้านการเป็นที�ปรึกษาและตวัแทนประกนัวินาศภัย 

ธุรกิจให้บริการสนิเชื�อเพื�อธุรกิจต่าง ๆ และให้เช่าอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้บริการจดัการสินเชื�อ การบริหารสินทรัพย์ 
หนี Nอสงัหาริมทรัพย์และหนี Nเช่าซื Nอ ให้กบัสถาบนัการเงินตา่งๆ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ ภายในกรอบของการมีจริยธรรมที�ดีสร้าง
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกบัผู้ เกี�ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนให้ความสําคญัตอ่การปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั�นในทุกรูปแบบ  โดยมุ่งมั�นที�จะสร้างให้เป็น
วฒันธรรมและคา่นิยมหนึ�งในองค์กร 
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หลักการและเหตุผล 

บริษัท พรีเมยีร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) มีอดุมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมั�น
ในความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลที�ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ  และในปี 
2555 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) ได้ลงนามเข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริต” เพื�อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั�นในการตอ่ต้านคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบ เพื�อให้
มั�นใจวา่ บริษัทมนีโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และข้อกําหนดในการดําเนินการที�เหมาะสม เพื�อ
ป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชั�นกบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน)   

เพื�อให้การตดัสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจที�อาจมีความเสี�ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั�นได้รับการ
พิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) จึงได้จดัทํา “นโยบายต่อต้าน

คอร์รัปชั$น” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ Nน เพื�อเป็นแนวทางการปฏิบติัที�ชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กร
แห่งความยั�งยืน 

 
คาํนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั$น 

คอร์รัปชั�น (Corruption) หมายถึง การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื�นใดที�ตีราคาเป็นเงินได้ ให้แก่ เจ้าหน้าที�
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน ตลอดจน เจ้าหน้าที�ในหน่วยงานของรัฐ เพื�อจูงใจให้หรือ
ตอบแทนการปฏิบติัตามหน้าที� หรือปฏิบติัไมถ่กูต้องตามหน้าที� หรือละเว้นการปฏิบติัตามหน้าที� 

ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที�หรือด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บริหารและ
พนกังาน ทั Nงของบริษัท  ของลกูค้า  และของคู่ค้า หรือคูส่ญัญาของบริษัท อาทิ การทําหลกัฐานการเงินเป็นเท็จ การ
นําทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระทําในลักษณะที�มีการขัดกันของ
ผลประโยชน์ ฯลฯ 

การจ่ายเงินคอร์รัปชั�นหรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริตหมายความรวมถึง การจ่ายเงินทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ โดยตรงจากบริษัทเอง หรือผ่านลกูค้า/คูค้่า หรือบุคคลที�สาม   
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น 



 

บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ประเภทเอกสาร คู่มือ หมายเลขเอกสาร CORM-PE-001 
ชื$อเอกสาร มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น แก้ไขครั(งที$  
วันที$ประกาศใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้าที$ 5/40 

  

 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน หรือ Holding Company 
โดยดาํเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญากลุม่บริษัทพรีเมียร์  คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนกังานมั�นคง สงัคมยั�งยืน”  ซึ�งเป็นคณุคา่
หลกั (Core Value)  ที�บริษัทยึดถือเป็นแนวปฏิบติัตลอดมา  โดยให้ความสําคญัต่อการกํากบัดแูลกิจการ ภายใต้
กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที�ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  โดยเฉพาะกระบวนการที�
เกี�ยวข้องหรือสุม่เสี�ยงตอ่การทจุริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม  บริษัท
จงึกําหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชั�นไว้  ดงันี N 

1. ห้ามกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัทและบริษัทในสายธุรกิจดําเนินการหรือยอมรับหรือ

ให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั�นในทุกรูปแบบทั Nงทางตรงและทางอ้อม   โดยครอบคลุมถึง

บริษัทย่อยทกุบริษัท  พร้อมให้การสนบัสนนุหรือสง่เสริมผู้ มีสว่นได้เสีย ลกูค้า    คู่ค้า ผู้ รับจ้างหรือผู้

รับจ้างช่วง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกบับริษัท และกําหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นนี Nอย่างสมํ�าเสมอ  ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้

สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ  ข้อกําหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการ

เปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ 

2. มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น  เป็นส่วนหนึ�งของการดําเนินธุรกิจและเป็นหน้าที�ความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บงัคบับญัชา พนกังานทุกคนทกุระดบั ลูกค้า คู่

ค้า ผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วง  ที�จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติเพื�อให้การ

ดําเนินการด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั�นบรรลตุามนโยบายที�กําหนด 

3. บริษัทพฒันามาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�นให้สอดคล้องกบักฎหมายที�เกี�ยวข้องรวมถึงหลกั

ปฏิบติัด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี�ยงในกิจกรรมที�เกี�ยวข้องหรือสุ่มเสี�ยงต่อการ

ทุจริตและคอร์รัปชั�นและนํามาจดัทําเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบติัแก่ผู้ เกี�ยวข้อง 

4. บริษัทไมก่ระทําหรือสนบัสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที�อยู่ภายใต้การดแูล รวมถึง

การควบคมุ การบริจาคเพื�อการกศุล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและ

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื�อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที�  ภาครัฐหรือ

เอกชนดําเนินการที�ไมเ่หมาะสม 
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5. บริษัทจดัให้มีการควบคมุภายในที�เหมาะสม สมํ�าเสมอ เพื�อป้องกนัไม่ให้พนกังานมีการปฏิบัติที�ไม่

เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ�ง งานด้านการขาย การตลาด และการจดัซื Nอ 

6. บริษัทจดัให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ

พนกังาน เพื�อส่งเสริมความซื�อสตัย์ สจุริต และความรับผิดชอบในการปฏิบติัตามหน้าที� รวมถงึสื�อ

ให้เหน็ถงึความมุง่มั�นของบริษัท 

7. บริษัทจดัให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที�โปร่งใสและถูกต้องแม่นยํา 

8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื�อสารที�หลากหลายช่องทางเพื�อให้พนกังานและผู้ มีสว่นเกี�ยวข้องสามารถ

แจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั�นใจได้ว่าผู้ แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้ มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ 

โยกย้ายที�ไม่เป็นธรรมหรือกลั�นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั Nงบุคคลเพื�อตรวจสอบ

ติดตามทกุเบาะแสที�มีการแจ้งเข้ามา 
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โครงสร้างหน้าที$ความรับผิดชอบขององค์กร 
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โครงสร้างคณะทาํงานมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที�และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดแูลให้มีระบบที�สนับสนุนการ

ต่อต้านคอร์รัปชั�นที�มีประสิทธิภาพ เพื�อให้มั�นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคญักับการต่อต้าน
คอร์รัปชั�นและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที�และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี�ยงให้มั�นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกมุ  เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 
งานตรวจสอบ

ภายใน 

คณะทาํงาน 

 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

คณะทาํงาน
บริหารความเสี$ยง 
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3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะจัดการและผู้บริหาร มีหน้าที�และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น เพื�อสื�อสารไปยังพนกังานและผู้ เกี�ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั Nง 
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมาย 

4. ผู้ อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที�และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบติังานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบติั อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบติั และกฎหมาย 
ข้อกําหนดของหนว่ยงานกํากบัดแูล เพื�อให้มั�นใจว่ามีระบบควบคมุที�มคีวามเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี�ยง
ด้านคอร์รัปชั�นที�อาจเกิดขึ Nนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. กรรมการผู้ จัดการ มีหน้าที�และรับผิดชอบในการควบคมุการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
6. คณะทาํงาน แตง่ตั Nงขึ Nนจากผู้ รับผิดชอบของฝ่ายตา่ง ๆ ในผงัองค์กร 
 
แนวทางการปฏบิัติ 

1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) ทุกระดบั ต้องปฏิบติัตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ โดยต้องไม่เข้าไปเกี�ยวข้องกับเรื�อง
คอร์รัปชั�น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื�อมุง่หวงัประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว เพื�อนและคนรู้จกั 

2) พนกังานบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน)  ไมพ่ึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื�อพบเห็นการกระทําที�
เข้าข่ายคอร์รัปชั�นที�เกี�ยวข้องกบับริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน)  ต้องแจ้งให้ผู้บังคบับัญชา 
หรือบุคคลที�รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อ
ซกัถาม ให้ปรึกษากบัผู้บังคบับัญชา หรือบุคคลที�กําหนดให้ทําหน้าที�รับผิดชอบเกี�ยวกบัการติดตามการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทพรีเมียร์ ผ่านช่องทางตา่งๆที�กําหนดไว้ 

3) บริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที�ปฏิเสธหรือแจ้ง
เรื�องคอร์รัปชั�นที�เกี�ยวข้องกับบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน)  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน หรือผู้ที�ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั�น ตามที�บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ 
จํากัด (มหาชน) กําหนดไว้ใน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น  อีกทั Nง ไม่มีการดําเนินการใด ๆ 
เพื�อลดตําแหนง่ ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานที�ปฏิเสธการคอร์รัปชั�น แม้ว่า การกระทํานั Nนจะทําให้
บริษัทสญูเสียโอกาสทางธุรกิจ  ทั Nงนี N บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ได้กําหนดกระบวนการ 
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การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานขึ Nนเพื�อเป็นแนวปฏิบัติ กําหนดบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบ มี
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบได้  

4) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) ทุกระดบั ที�กระทําการ
คอร์รัปชั�น ถือเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทพรีเมียร์ ซึ�งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั
ตามระเบียบที�บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) กําหนดไว้ นอกจากนี N อาจจะได้รับโทษตาม
กฎหมาย หากการกระทํานั Nนผิดกฎหมาย 

5) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทํา
ความเข้าใจกบับุคคลอื�นที�ต้องปฏิบติัหน้าที�ที�เกี�ยวข้องกบับริษัทฯ  หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯในเรื�องที�
ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชั�นนี N  

6) บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) มุ่งมั�นที�จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที�ยึดมั�นว่า
คอร์รัปชั�นเป็นสิ�งที�ยอมรับไม่ได้ ทั Nงการทําธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

 
ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ 

1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�นนี N ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั Nงแต่การสรรหาหรือการ
คดัเลือกบุคคลากร การเลื�อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนกังาน และการให้
ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัสื�อสารทําความเข้าใจ กบัพนกังานเพื�อใช้ในกิจกรรมทาง
ธุรกิจที�อยู่ในความรับผิดชอบและควบคมุดแูลการปฏิบติัให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั�น ให้ใช้แนวปฏิบติัตามที�กําหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
และนโยบายของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ นโยบายการกํากบัดูแลกิจการที�ดี นโยบายและแนวปฏิบติัตอ่ผู้มีส่วน
ได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ รวมทั Nง ระเบียบ และคูม่อืปฏิบติังานของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) ที�
เกี�ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื�นใดที�บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) จะกําหนดขึ Nน
ต่อไป 

3. เพื�อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื�องที�มีความเสี�ยงสงูกบัการเกิดคอร์รัปชั�น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
และพนักงานบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ทุกระดบัต้องปฏิบัติด้วยความระมดัระวังใน
เรื�องดงัตอ่ไปนี N 
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3.1 ของกํานลั การเลี Nยงรับรองและค่าใช้จ่าย การให้ มอบ หรือรับ ของกํานลั การเลี Nยงรับรอง ให้เป็นไป
ตามที�กําหนดในจรรยาบรรณของกลุม่บริษัทพรีเมียร์ 

3.2 เงินบริจาคเพื�อการกศุล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั�นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื�อ
เป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

3.3 ความสมัพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื Nอจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุก
ชนิด การดาํเนินงานของบริษัท พรีเมยีร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) รวมถึงการติดต่องานกบัภาครัฐ 
จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื�อสตัย์ และต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

 
นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมือง 

 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จะไมใ่ห้การสนับสนนุการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ�งพรรคใด โดยจะ
วางตวัเป็นกลางไมฝั่กใฝ่พรรคหรือกลุ่มการเมืองใด และจะไมใ่ห้ความช่วยเหลือผู้สมคัรรับเลือกตั Nงทางการเมืองคน
หนึ�งคนใดโดยเฉพาะ 
 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ถือว่าพนักงานมีสิทธิและหน้าที�ในระบอบประชาธิปไตยที�จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ
สนบัสนนุกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเป็นการส่วนตวั โดยกระทํานอกเวลาทําการและไมใ่ช้ทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ในการกระทําดงักลา่ว 
 
การบริจาคเพื$อการกุศล1 

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน)  ใช้ความระมดัระวงัการบริจาคที�เกิดขึ Nนจากคําขอร้องหรือ
คําชี Nแนะหรือการแนะนําของเจ้าหน้าที�ของรัฐหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพราะการจ่ายเงินบริจาคแก่องค์กรดงักล่าวอาจ
ถูกพิจารณาว่าเป็นการให้สินบนทางอ้อมเพื�อที�จะได้รับหรือรักษาไว้ซึ�งสญัญาธุรกิจ การอนุญาตของรัฐบาล ข้อ
วินิจฉยัที�ทําให้ได้ประโยชน์ด้านภาษีหรือศลุกากร หรือเกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที�ไมเ่หมาะสม   

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)  มีนโยบายให้บริจาคเงินแก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศล
สาธารณะ  ซึ�งปัจจบุนักลุม่บริษัทพรีเมียร์ได้ก่อตั Nงขึ Nน 3 มลูนิธิและได้ให้การสนบัสนนุมาโดยตลอด ได้แก่ 

1 ดูภาคผนวกหนา้ 26-27 การบริจาคเพื�อการกศุล 



 

บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ประเภทเอกสาร คู่มือ หมายเลขเอกสาร CORM-PE-001 
ชื$อเอกสาร มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น แก้ไขครั(งที$  
วันที$ประกาศใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้าที$ 14/40 

  

1. มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตั Nงขึ Nนเพื�อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที�ด้อยโอกาสให้มี
พื Nนฐานการศกึษา ที�เหมาะสมกบัความสามารถและสติปัญญา เพื�อสร้างเสริมเยาวชนให้มีอาชีพที�
เหมาะสมกับท้องถิ�นนั Nน ๆ และดําเนินการเพื�อสาธารณประโยชน์  โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบ
แทน 

2. มลูนิธิเอ็นไลฟ ได้ดําเนินการก่อตั Nงมาเพื�อวตัถุประสงค์ในการส่งเสริมกิจกรรมในการอนรัุกษ์ ฟืNนฟู 
และดแูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ในท้องทะเล  

3. มูลนิธิเพื�อ "คนไทย" ได้ถูกจัดตั Nงขึ Nน เพื�อให้คนไทยทุกคนได้เกิดความตระหนัก เข้าใจ และมีส่วน
ร่วมในการลงมือทําเพื�อแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างปัจจัยที�มีผลในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้
สงัคมไทย การทํางานของมูลนิธิเพื�อ "คนไทย" เน้นถึงการสร้างกลไกหลกั เพื�อให้เกิดการทํางาน
ร่วมกนัอย่างเป็นระบบ  

 
 สําหรับการบริจาคที�นอกเหนือจากนี N ต้องได้รับการอนมุติัจากกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิใน
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น องค์กรการกุศลต่าง ๆ นั Nนควรเป็นองค์กรตามรายชื�อที�ระบุโดยกรมสรรพากร
หรือกระทรวงการคลงั  
 
เงนิสนับสนุน2 

 
 หมายถงึเงินที�จ่ายให้หรือได้รับจาก ลกูค้า คูค้่าและหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตสุมผล โดยมีวตัถุประสงค์
เพื�อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื�อเสียงของบริษัท เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื�อถือทางการค้า (goodwill) ช่วย
กระชบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส  นอกจากนี Nควรเป็นไปตามนโยบายของบริษัท พรีเมียร์ เอ็น
เตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) โดยมีความถูกต้อง  โปร่งใส สามารถมีหลกัฐานเพื�อบนัทกึบัญชีได้  ควรระบุถึงบุคคลที�
เกี�ยวข้อง จุดประสงค์ทางธุรกิจอย่างชัดแจ้ง อธิบายรายละเอียดกิจกรรมนั Nน และระบุถึงจํานวนเงินที�ได้ใช้จ่ายไป 
เป็นต้น  

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีกระบวนการควบคมุ การตรวจสอบ  เพื�อให้มั�นใจว่าการใช้เงินสนบัสนุนไมไ่ด้ใช้เป็น
ข้ออ้างสาํหรับการคอร์รัปชั�น มีขั Nนตอนการอนมุติัและการใช้เงินสนบัสนนุสอดคล้องกบักระบวนการควบคมุภายใน 

 
2 ดูภาคผนวกหนา้ 28-29 การจ่ายเงินสนบัสนนุหรือเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ  

กระบวนการและการควบคุมในการพจิารณา การขออนุมัตเิงนิบริจาคหรือเงินสนับสนุน 



 

บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ประเภทเอกสาร คู่มือ หมายเลขเอกสาร CORM-PE-001 
ชื$อเอกสาร มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น แก้ไขครั(งที$  
วันที$ประกาศใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้าที$ 15/40 

  

1. เงินบริจาคและเงินสนบัสนุนจะต้องประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ที�เกี�ยวข้อง สอดคล้อง มีความสมัพนัธ์
กบัแผนงานและนโยบาย ภายใต้วตัถปุระสงค์เดยีวกนักบับริษัทและกลุม่บริษัทพรีเมยีร์   

2. มีการกําหนดวตัถุประสงค์ ที�ชัดเจนในการใช้เงินบริจาคและเงินสนับสนุนเหล่านั Nนและสามารถวดัได้ 
และปฏิบติัได้ ทั Nงนี Nเพื�อเป็นแนวทางในการดําเนินงานและติดตามประเมินผลได้ เงินบริจาคและเงินสนบัสนุนหนึ�งๆ
อาจมีมากกว่าหนึ�งวัตถุประสงค์ก็ได้ กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รองและต้องกําหนด
วตัถปุระสงค์ที�สามารถปฏิบติัได้ มใิช่วตัถปุระสงค์ที�เลื�อนลอย / เพ้อฝัน หรือเกินความเป็นจริง 

3. มีการกําหนดระยะเวลาเริ�มต้นและสิ Nนสดุของกิจกรรม 
4. มีระบุสถานที�ตั Nงในการนําเงินบริจาค หรือ เงินสนบัสนนุไปใช้ให้ชดัเจน  
5. มีบุคลากรหรือองค์กรที�เฉพาะเจาะจง ในการนําเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนไปใช้ในวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ 

จะต้องมีหน่วยงานหลกัรับผิดชอบ และควรจะระบุบุคลากรผู้ รับผิดชอบให้ชัดเจน เพื�อเป็นหลกัประกันว่าบุคคล/ 
องค์กรนั Nนจะปฏิบติัอยา่งจริงจงัและจริงใจ 

6. มีการใช้เงินบริจาคและเงินสนบัสนนุให้เกิดประโยชน์ จะต้องระบกุารนําไปใช้ให้ชดัเจน ทั Nงนี N จะทําให้ง่าย
ในการดําเนินการและควบคุมตรวจสอบในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ พร้อมทั Nงมีหลักฐานและ
ใบเสร็จรับเงินที�ถกูต้อง 

n. ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ ต้องระบุถึงผลที�คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินโครงการประกอบด้วยผล
ทางตรงและผลทางอ้อม นอกจากนั Nนต้องระบุด้วยว่าใครจะได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าง ได้รับประโยชน์อย่างใด 
ระบทุั Nงเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ 

o. อํานาจการอนมุตัิ  เป็นไปตามระเบียบของบริษัท โดยใช้ “อํานาจดําเนินการ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์” เพื�อ
ประกอบการพิจารณา 
 
การให้ของขวัญหรือให้การรับรอง3 
 บริษัท พรีเมยีร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) ไมมี่นโยบายที�จะมอบหรือรับของขวญัในรูปแบบใด ๆ หรือที�
เป็นเงินสดกบัผู้ ที�ทําธุรกิจกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เว้นแต ่การให้หรือรับของขวญัและการเลี Nยงรับรองตาม
ประเพณีนิยมที�อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื�อรักษาความสมัพนัธ์ที�ดีกบัผู้ ทําธุรกิจ โดยไมห่วงัที�จะได้รับการบริการหรือ
สิ�งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที�ไม่ถกูต้องตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 3 ดูหนา้ 30-31 การใหข้องขวญัหรือให้การรับรอง 

 การให้หรือรับของขวญัและการเลี Nยงรับรอง ควรจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดงันี N  
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ชื$อเอกสาร มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น แก้ไขครั(งที$  
วันที$ประกาศใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้าที$ 16/40 

  

1. ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยม ซึ�งมีธรรมเนียมปฏิบติัอยู่ 
2. ต้องเป็นไปโดยประมาณ ไมบ่่อยครั Nงและเหมาะสมกบัโอกาส 
3. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคบั และเป็นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มฯ ในเรื�องการ

ขดัแย้งเกี�ยวกบัผลประโยชน์ 
 

ข้อพงึปฏบิัติการรับของขวัญ ของแถม หรือค่าตอบแทน4 

1. การรับของขวัญ ของแถม จะต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ของขวญัที�ได้รับจาก
คู่ค้าจะต้องนําไปใช้เพื�อผลประโยชน์ของบริษัทเท่านั Nน  หากเป็นของที�มีมูลค่าสูงแต่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์กับทางบริษัทได้ให้มีการพิจารณาจากกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการเพื�อนําเอาไปขาย
หรือประมูลและนําเงินกลบัเข้ามาเป็นผลประโยชน์ของบริษัทโดยมีเอกสารและขั Nนตอนปฏิบัติที�ชัดเจน 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

2. ค่าตอบแทน อนัเนื�องจากการส่งเสริมการขาย  จะต้องไมใ่ช่การติดสินบนเพื�อให้ได้มาซึ�งข้อตกลงในทํา
ธุรกิจร่วมกัน  และไม่เป็นการรับเพื�อผลประโยชน์ของบุคคลใด   โดยสามารถรับได้ในกรณีที�เป็นการให้
และรับบริษัทต่อบริษัทโดยไม่ขัดต่อนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชั�นและมีเอกสารการรับที�ชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้ 
 

การรับส่วนลดจากคู่ค้า  
ทั Nงในรูปตวัเงินหรือทรัพย์สินอื�นใดที�มีมลูคา่  ควรเป็นไปตามหลกัปฏิบติัทางธุรกิจปกติ  โดยไม่มี

วตัถปุระสงค์ที�ไม่เหมาะสม  และให้นําข้อพึงปฏิบติัการรับของขวญัและการรับค่าตอบแทนจากคูค้่ามาใช้ในกรณีนี N
ด้วย 
บริษัทและบุคคลที$มีความเกี$ยวข้องทางธุรกิจ 
 บริษัทและบุคคลที�มีความเกี�ยวข้องทางธุรกิจ ให้หมายความรวมถงึบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย  พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ ลกูค้า คู่ค้า และผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุ่ม ทั Nงที�เป็นรูปบุคคล
ธรรมดา นิติบคุคล หรือ องค์กร หน่วยงานใด ๆ ซึ�งจะต้องมุ่งมั�นดําเนินธุรกิจด้วยความซื�อสตัย์ เป็นธรรม โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 
 
4 ดูภาคผนวก หนา้ 35-36 ปฏิบติัการรับของขวญั ของแถม หรือค่าตอบแทน 
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กระบวนการปฏบิัตงิานสําหรับธุรกรรมต่างๆ 

การค้าและการลงทุน  

 บริษัท พรีเมยีร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน)   มีนโยบายการค้าและการลงทนุที�อยู่บนพื Nนฐานของคณุคา่
หลกัของกลุ่มพรีเมียร์  ยึดมั�นบนกรอบกติกาการแข่งขนัที�ดี  และดําเนินธุรกิจตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี  
การลงทนุเพิ�ม/ลดหรือลงทนุในธุรกิจใหมจ่ะต้องผ่านขั Nนตอนการอนมุติัตามอํานาจดําเนินการของกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ด้วยทกุครั Nง 
 บริษัท พรีเมยีร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน)  จะดาํเนินการค้า การลงทนุโดยปฏิบติัตามจรรณยาบรรณ
ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ที�มีต่อลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่งขนั ผู้ ถือหุ้น และ สงัคม  บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือ
ให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื�นใดกบัผู้ ใดหรือหนว่ยงานใด  เพื�อให้ได้มาซึ�งสญัญาทางธุรกิจ  สิทธิ
ประโยชน์  การปฏิบตัหิรือละเว้นการปฏิบติัใดๆที�ไมช่อบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมที�ดี 
 
การกู้ และ การให้กู้ ยืม  การก่อภาระผูกพนั 
 บริษัท พรีเมยีร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดขั Nนตอนและนโยบายการกู้ ยืมและการให้กู้ยืมเงิน 
และ การก่อภาระผกูพนัระหวา่งบริษัทกบับคุคลอื�น ให้เป็นไปตามอํานาจดําเนินการของกลุม่บริษัทพรีเมียร์และ
สอดคล้องกบักรอบรายการระหวา่งกนัที�ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท  การคิดผลประโยชน์หรือดอกเบี Nย
ระหว่างกนัควรเป็นไปอย่างเหมาะสมและอยู่ในกรอบของแนวนโยบายของหน่วยงานการเงินกลางของกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์   
  บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน)  ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ  เสนอหรือให้ผลประโยชน์
ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื�นใดแกผู่้ใดหรือหน่วยงานใด  เพื�อให้ได้มาซึ�งสญัญากู้ เงิน หรือให้กู้ เงิน หรือทําให้เกิด/
หมดไปซึ�งภาระผกูพนับริษัทฯ ที�ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจริยธรรมที�ดี 
 
 
การจดัซื (อ จัดจ้างทั$วไป  
 บริษัท พรีเมยีร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) การจดัซื Nอทรัพย์สิน/วสัดสุํานกังาน รวมทั Nงการจดัจ้างอื�นใน
การให้บริการทกุครั Nง  ต้องนําเสนอให้ผู้บงัคบับญัชาตามสายงานอนุมติัและควรระบวุตัถปุระสงค์ของการจดัซื Nอ/จดั
จ้าง ในการอนุมติัให้เป็นตามอํานาจดําเนินการของกลุม่บริษัทพรีเมียร์ การจดัซื Nอ/จดัจ้างที�มีมลูค่าสงูควรมีการ
เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้ ให้บริการรายอื�นด้วย และปฏิบติัด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 
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  บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ  เสนอหรือให้  ผลประโยชน์ทาง
การเงินหรือผลประโยชน์อื�นใดแก่ผู้ขายหรือผู้ ให้บริการ เพื�อที�จะรับทรัพย์สนิหรือวสัดอุปุกรณ์ที�มีสภาพหรือ
คณุสมบตัไิม่ได้มาตรฐานและไมต่รงตามใบสั�งซื Nอ หรือเพื�อที�จะรับการบริการที�ไมมี่คณุภาพและไมต่รงตามข้อตกลง  
ในกรณีที�พบเหตกุารณ์ดงักลา่วให้แจ้งผู้บงัคบับญัชาทราบโดยทนัที  และหาทางแก้ไขร่วมกนัรวมทั Nงพิจารณาไมรั่บ
หรือชะลอการรับดงักล่าว  หากจะทําให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือคูส่ญัญา 
 
 
การปฏบิัตงิาน บัญชีการเงิน 
การรับ-จ่ายเงิน 

บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) มีข้อปฏิบตัใินการรับหรือจ่ายเงิน ดงันี N 
1. การรับเงนิจากลูกค้า นิตบุิคคลหรือบุคคลอื$นใด 

1.1   ก่อนการรับเงิน  ฝ่ายการเงินต้องทราบทุกครั Nงว่าเป็นการรับเงินเพื�อวัตถุประสงค์ใด  และมีเหตอุนั
ควรให้รับเงินจํานวนดงักลา่ว 

1.2   ในการรับเงินต้องออกเอกสารการรับเงินเป็นหลกัฐานให้ผู้จ่ายเงินทุกครั Nง  และมีเอกสารที�สามารถ
บนัทกึบญัชีได้ตามหลกัการบญัชี 

1.3   ในกรณีที�การรับเงินนั Nนไมช่อบด้วยกฎหมายหรือไมถู่กต้องตามวตัถปุระสงค์  ให้ปฎิเสธ การรับเงิน
ดังกล่าวและแจ้งให้ผู้ บริหารทราบเพื�อหาทางป้องกันและแก้ไข  ในกรณีที�เกี�ยวข้องกับประเด็น
กฎหมายให้หารือฝ่ายกฎหมายของกลุม่บริษัทเพื�อดําเนินการที�เหมาะสม 

1.4   ขอความร่วมมือกบัผู้จา่ยเงินให้ชําระเงินเป็นเช็คขีดค่อมและระบุ “A/C PAYEE”  หรือชําระโดยโอน
เงินให้บริษัทผ่านธนาคาร  ในกรณีที�รับเป็นเงินสดต้องมีกระบวนการที�ให้เกิดความมั�นใจว่าเงินสด
ทั Nงหมดได้เข้าธนาคารของบริษัท 

1.5   ห้ามนําเงินที�ผู้จ่ายเงินต้องชําระให้กบับริษัทเข้าบัญชีพนกังานหรือบัญชีผู้ ใด  ที�บริษัทไม่มีอํานาจ
สั�งจ่ายตามอํานาจดําเนินการ  และต้องไมอ่นญุาตให้ผู้จ่ายเงินกระทําเช่นกนั 

1.6   ไม่เรียกหรือรับ  ไม่เสนอหรือให้  ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื�นใด ให้กับผู้จ่ายเงิน
เพื�อที�ชะลอการรับเงินของบริษัท  หรือทําให้บริษัทเกิดความเสียหายจากไม่ได้รับเงินหรือได้รับล่าช้า
หรือได้รับไมเ่ตม็จํานวน 
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2.  การจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี ( นิติบุคคลหรือบุคคลอื$นใด 
2.1   ก่อนการจ่ายเงินทุกครั Nง ต้องมีการวิเคราะห์การจ่ายเงินดงักล่าวเพื�อวตัถุประสงค์ใด และต้องผ่าน

การบนัทกึบญัชีจากฝ่ายบญัชีและเป็นรายการที�ถกูต้องตามหลกัการบญัชีและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
2.2   หากพบรายการที�ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม  ให้รายงานให้ผู้ บังคับบัญชาทราบและหาแนวทาง

ป้องกนัและแก้ไขให้ถกูต้องตามหลกัการบญัชีและกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 
2.3   ในการจ่ายเงินทกุครั Nง  การอนมุตัสิั�งจ่ายให้เป็นไปตามคู่มืออํานาจดําเนินการ  
2.4   ในการจ่ายเงินทกุครั Nง  ต้องได้รับหลกัฐานการจ่ายเงินที�ถกูต้องตามกฎหมาย (ประมวลรัษฎากร) 
2.5  ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี Nหรือผู้ รับเงินในลักษณะที�เท่าเทียมกัน  โดยชําระเงินตามเงื�อนไขธุรกิจที�

เหมาะสม  ไมเ่ลือกปฎิบติักบัเจ้าหนี Nหรือผู้ รับเงินรายใดด้วยอคติหรือลําเอียง 
2.6   ไม่เรียกหรือรับ  ไม่เสนอหรือให้  ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื�นใด กับเจ้าหนี Nหรือ

ผู้ รับเงินในอนัที�จะทําให้บริษัทเกิดความเสียหายจากการชําระเงินหรือชําระล่าช้าหรือชําระไม่เต็ม
จํานวน 

  

การปฏบิัตงิาน งานทรัพยากรบุคคล ฝึกอบรม 
  

บริษัท พรีเมยีร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) ได้กําหนดขั Nนตอนการดําเนินการงานทรัพยากรบุคคล เริ�ม
ตั Nงแต่การสรรหา การตรวจสอบประวติัการทํางาน การจ้างงาน การปฐมนิเทศ การฝึกอบรมเพื�อพฒันาบคุคลากร 
การประเมินผล การสอบสวน การลงโทษพนกังาน ฯลฯ ไว้ในระเบียบปฏิบตั ิงานทรัพยากรบุคคล และคู่มือพนกังาน 
 

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)  มีข้อกําหนดในการดําเนินงานและแนวปฏิบัติไว้อย่าง
ชดัเจน รวมถงึการไม่เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ จากผู้สมคัรหรือผู้ เกี�ยวข้อง
กบัการสมคัร ทั Nงในช่วงการสมคัรงาน และช่วงประเมินผลทดลองงาน เพื�อให้มีการบรรจเุป็นพนกังาน 
 
 
 
ช่องทางการร้องเรียน / แจ้งเบาะแส 
 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)  ได้กําหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส 
จากการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น หรือพฤติกรรมที�อาจ
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ส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ�งรวมถึงพนักงาน ผู้บริหารและผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทั Nงมี
กลไกในการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมลู และให้ความสําคญักบัการเก็บข้อมลูข้อร้องเรียนเป็นความลบั เพื�อสร้างความมั�นใจ
ให้กบัผู้ ร้องเรียน ดงันี N 
 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื�อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี และจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท
พรีเมียร์ โดยบริษัทฯ คาดหวงัให้ทุกคนรายงานโดยสจุริตถงึการปฏิบัติที�ขดั หรือสงสยัว่าจะขดัต่อ
เรื�องดงักล่าวให้บริษัทฯ รับทราบ  ทางบริษัทฯ จะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดําเนินการให้เกิดความ
ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที�มีการให้ความคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานกํากับดูแลด้วย ซึ�งเป็น
หลกัการที�บริษัทฯ นํามาใช้ปฏิบติั 

1.2 เพื�อให้มั�นใจว่า ผู้บงัคบับัญชา และฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด 
(มหาชน)  ทําหน้าที�ดูแล และให้คําแนะนํา ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการ
กระทําต่าง ๆ ของพนักงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้ แจ้งเรื�องดงักล่าวจะได้รับความคุ้มครอง 
หากเป็นการกระทําด้วยความสจุริตใจ 

2. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
         เมื�อมีข้อสงสยั หรือพบเห็นการกระทํานา่สงสยัว่าฝ่าฝืนหลกัปฏิบตัทีิ�ดี  ดงัเรื�องตอ่ไปนี N 

• การฝ่าฝืนการปฏิบติัตามหลกัการและแนวปฏิบติัของนโยบายการกํากบัดแูละกิจการที�ดี 

• การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท 

• การได้รับความไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบติังาน 

• การกระทําทจุริต 
 
 
3.  ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน สามารถแจ้งผา่น  2 ช่องทาง ดงันี N 

3.1 เลขานกุารบริษัท 
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  
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โดยการจดัสง่ผ่านระบบอิเลก็ทรอนิคส์ จดหมาย หรือช่องทางอื�นตามสมควรและปลอดภยั กรณีที� 
พบประเด็นที�ต้องรายงานอย่างเร่งด่วน ให้รีบรายงานตรงตอ่เลขานกุารบริษัท 

4. เงื$อนไขและการพจิารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

4.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที�จะนําสืบหา
ข้อเท็จจริงเพื�อดําเนินการตอ่ไปได้ 

4.2 ข้อมูลที�ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื�อผู้ ที�แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียนต่อ
สาธารณชน หากไมไ่ด้รับความยินยอม 

4.3 ผู้ ที�แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รับความคุ้ มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือ
บคุคลภายนอก  

4.4 ระยะเวลาตอบกลบัผู้ ร้องเรียนไม่ควรเกิน 3 วนัหลงัจากได้รับข้อร้องเรียน 
4.5 ระยะเวลาในการดําเนินการเรื�องร้องเรียน ขึ Nนอยู่กับความซับซ้อนของเรื�อง ความเพียงพอของ

เอกสารหลกัฐานที�ได้รับจากผู้ ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐาน และคําชี Nแจงของผู้ถูกร้องเรียน แต่
ไมเ่กิน 30 วนัทําการ 

4.6 ผู้ รับข้อร้องเรียน และผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที�
เกี�ยวข้องเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าที�จําเป็น โดยคํานึงถงึความปลอดภัย และความเสียหายของ
ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแหล่งที�มาของข้อมลู หรือบุคคลที�
เกี�ยวข้อง 

5.  กลุ่มบุคคลที$เกี$ยวข้อง 
5.1 ผู้แจ้งข้อมลู หมายถงึ ผู้ ที�แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 
5.2 ผู้ประสานงานเรื�องร้องเรียน หมายถึง ผู้ ทําหน้าที�รับเรื�อง และเก็บข้อมูลเบื Nองต้นและเก็บผลสรุป

ของการดําเนินงาน ได้แก่ เลขานกุารบริษัท 
5.3 ผู้ดแูลเรื�องร้องเรียน หมายถึง ผู้บังคบับัญชาโดยตรงของผู้ ที�ถูกร้องเรียน หรือผู้บังคับบัญชาเหนือ

ขึ Nนไปของหนว่ยงานที�ถกูร้องเรียน 
5.4 ผู้ดแูลเรื�องระเบียบ หมายถงึ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
5.5 ประธานกรรมการบริษัท 
5.6 คณะกรรมการตรวจสอบ 
5.7 เลขานกุารบริษัท 
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6. ขั (นตอนการดําเนินการ 

6.1 การลงทะเบียนและสง่เรื�อง 
- ผู้ประสานงานเรื�องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื�องร้องเรียน และกําหนดวนัแจ้งความคืบหน้าของ

เรื�องที�ร้องเรียนแก่ผู้ ร้องเรียน ดงันี N 
1) กรณีที�มีผลกระทบตอ่ชื�อเสยีงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ให้ดาํเนินการโดยดว่นที�สดุ  
2) กรณีอื�น ให้ดําเนินการโดยเร็ว 

- ผู้ประสานงานเรื�องร้องเรียน ลงบนัทกึข้อมลูจากผู้ ร้องเรียน ดงันี N 
1) ชื�อผู้ ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที�ไมไ่ด้ระบุชื�อ 
2) วนัที�ร้องเรียน 
3) ชื�อ บุคคล หรือเหตกุารณ์ที�ร้องเรียน 
4) ข้อมลูที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ 

6.2  เมื�อลงทะเบียนรับเรื�องร้องเรียนแล้ว ให้กําหนดชั Nนความลบัตามเนื Nอหาของเรื�อง และดําเนินการ
ดงันี N 

� ส่งให้ผู้ดแูลเรื�องร้องเรียนดาํเนินการหาข้อเท็จจริง และสั�งการตามอํานาจหน้าที�ที�ม ี
� ส่งสําเนาเรื�องให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเบื Nองต้น เพื�อเตรียมให้คําแนะนําการ

ดําเนินการด้านระเบียบวินยั หรืออื�น ๆ 
� ส่งสําเนาเรื�องให้ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบเรื�อง 

6.3  การรวบรวมข้อเทจ็จริงและสั�งการ 
� ผู้ดูแลเรื�องร้องเรียน ดําเนินการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อแนะนําผู้ ที�เกี�ยวข้องให้มีการ

ประพฤติ หรือปฏิบัติที�เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินยัควรปรึกษากบัฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล เพื�อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบบริษัทด้วย และหากผู้ดูแลเรื�อง
ร้องเรียนไม่มีอํานาจสั�งลงโทษให้เสนอเป็นลําดบัชั Nนไปจนถงึผู้มีอํานาจแล้วแต่กรณี และ
ให้สง่ข้อเท็จจริง ผลการดําเนินการและการสั�งลงโทษแล้วแตก่รณี ไปให้ประธานกรรมการ
บริษัท และกรรมการผู้จัดการ ผ่านผู้บังคบับัญชาตามลําดบัขั Nน เพื�อทราบหรือพิจารณา
สั�งการ 
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� กรณีเป็นเรื�องร้องเรียนจากผู้ ไม่ระบุชื�อ และไม่สามารถหาข้อมลูเพิ�มเติมได้เพียงพอ ให้
ผู้ ดูแลเรื�องร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเกี�ยวกับเรื�อง
ร้องเรียนนั Nนไปที�ประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จดัการ โดยผ่านผู้บงัคบับญัชา
ตามลําดบัขั Nน เพื�อขอแนวทางการดําเนินการที�เหมาะสมต่อไป หากประธานกรรมการ
บริษัทหรือกรรมการผู้ จัดการเห็นว่า ไม่สามารถดําเนินการตามข้อร้องเรียนได้ ข้อ
ร้องเรียนนั Nนจะถูกปิดเรื�องไป และให้ผู้ดแูลเรื�องร้องเรียนส่งสําเนาให้ผู้ประสานงานเรื�อง
ร้องเรียนทราบ เพื�อรายงานแก่เลขานกุารบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

� หากผู้ดแูลเรื�องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า ผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือ
เป็นเรื�องที�เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนําแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที�เกี�ยวข้อง
ให้มีการประพฤติหรือปฏิบติัที�เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื�องโดยไมมี่
การลงโทษใด ๆ ให้ผู้ดแูลเรื�องร้องเรียน เสนอเรื�องดงักล่าวแก่ผู้บังคบับัญชาลําดบัเหนือ
ขึ Nนไป เพื�อขออนมุติัปิดเรื�อง และสําเนาเรื�องให้ผู้ประสานงานเรื�องร้องเรียน เพื�อแจ้งแก่ผู้
ร้องเรียนทราบ และรายงานแก่เลขานกุารบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

6.4  การสอบสวนข้อเทจ็จริง 
� ในกรณีที�ผู้ดูแลเรื�องร้องเรียน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นว่า จะต้องมีการลงโทษทาง

วินัย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เสนอเรื�องต่อประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้ จัดการ 
สอบสวนข้อเทจ็จริงตอ่ไป 

� เมื�อมีผลสั�งการของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการแล้ว ให้แจ้งผลให้
ผู้ดแูลเรื�องร้องเรียนทราบ เพื�อดําเนินการตามขั Nนตอนต่อไป 

6.5  การแจ้งผลสรุปตอ่ผู้ ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข 
� ผู้ดแูลเรื�องร้องเรียน ดําเนินการตามคําสั�งการของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการ

ผู้จัดการ ให้ข้อแนะนําให้มีการประพฤติ หรือปฏิบัติที�เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการ

ดําเนินการให้ผู้ประสานงานเรื�องร้องเรียนทราบด้วย 

�  ผู้ประสานงานเรื�องร้องเรียน แจ้งผลการดําเนินการให้กับผู้ ร้องเรียนทราบ และบันทึก  
ผลของการดําเนินการเกี�ยวกับเรื�องร้องเรียนไว้ โดยนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบเป็นรายไตรมาส 
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� ประสานงานเรื�องร้องเรียน ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้ประธาน
กรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการ เลขานกุารบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

7. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือผิดช่องทาง 
หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคํา หรือให้ข้อมลูใด ๆ ที�พิสจูน์ได้ว่ากระทําโดยไม ่
สจุริต หรือทําผิดช่องทาง กรณีเป็นพนกังานของบริษัทฯ จะได้รับการลงโทษทางวินยั แต่หาก 
เป็นบุคคลภายนอกที�การกระทํานั Nน ทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินคดี
กบับุคคลนั Nน ๆ ด้วย 

8. ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ (นไป กรณีที�ผู้ดแูลเรื�องร้องเรียนละเลย หรือไม่ปฏิบติัตาม
นโยบายนี N ผู้บงัคบับญัชาเหนือขึ Nนไปจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัด้วย 

9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 
9.1 บริษัทฯ จะเก็บข้อมลูและตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ ร้องเรียน และผู้ถกูร้องเรียนเป็นความลบั 
9.2 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูเทา่ที�จําเป็น โดยคาํนงึถงึความปลอดภยั และความเสียหายของผู้ รายงาน

แหลง่ที�มาของข้อมลูหรือบคุคลที�เกี�ยวข้องที�ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหาย
ด้วยกระบวนการที�เหมาะสมและเป็นธรรม 

9.3 กรณีที�ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ 
กําหนดมาตรการคุ้มครองที�เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียน 
หรือผู้ที�ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไมต้่องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื�องที�มีแนวโน้ม
ที�จะเกิดความเดอืดร้อนเสียหาย หรือความไมป่ลอดภยั 

9.4 บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการ
เปลี�ยนแปลงตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที�ทํางาน สั�งพกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิก
จ้าง หรือกระทําการอื�นใดที�มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ แจ้งเบาะแสหรือผู้
ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

 
การสื$อสาร5 
 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)  สื�อสารข้อมูลต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั�น เพื�อให้พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผู้ ที�เกี�ยวข้องทางธุรกิจ
ได้รับทราบ โดยผ่านการประชุมประจําเดือนของฝ่ายบริหาร การแจ้งผ่านบอร์ดประชาสมัพันธ์ แผ่นพับ Website 
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รายงานประจําปี หรือวิธีการอื�น ๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ การสอดแทรกในการจัดกิจกรรมประจําปี  การ
สอดแทรกในการจดัอบรมให้พนกังาน  เป็นต้น 
 
การเปิดเผยข้อมูล5 
 บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จํากดั (มหาชน) มีการเปิดเผยข้อมลูแก่พนกังาน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่
ค้า ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ และผู้ เกี�ยวข้อง ผ่านรายงานประจําปี (Annual Report),  Website ของบริษัท หรือวิธีการ
อื�น ๆ ตามความเหมาะสม เพื�อให้มั�นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการดําเนินงานที�โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
การบันทกึและเก็บรักษาข้อมูล 
 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)  ดําเนินการในส่วนที�เกี�ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของ
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ซึ�งมีความมุ่งมั�นที�จะรักษามาตรฐานเกี�ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื�อสาร
ข้อมลู ซึ�งเป็นพื Nนฐานที�สําคญัในการสร้างระบบการควบคมุที�มีประสิทธิภาพ โดยจะดําเนินการในเรื�องต่าง ๆ เพื�อให้
เกิดความมั�นใจว่า ข้อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการป้องกนัรักษาให้พร้อมที�จะใช้ได้ตลอดเวลาใน
ธุรกิจของกลุ่มฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมดแูลให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมต่อความเสี�ยงของข้อมลู ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์ 

• ข้อมลูหมายรวมถึง ข้อมลูที�เป็นอิเลก็ทรอนิกส์ และข้อมลูที�เป็นเอกสาร สิ�งพิมพ์ ข้อมลูภาพ/เสียง ฯลฯ  

• ระบบงานครอบคลมุถงึระบบข้อมลู และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

• คอมพิวเตอร์ครอบคลมุถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื�อสาร และอปุกรณ์การคํานวณที�เกี�ยวข้อง 
 
 
 
 
5ดูภาคผนวกหนา้ 36 แนวทางการเปิดเผยและสื�อสารให้ผูที้�เกี�ยวขอ้ง 

 เพื�อให้บรรลถุึงความมุง่มั�นดงักลา่ว  จงึได้ดําเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบติัดงันี N 
1. กําหนดความรับผิดชอบของผู้ ใช้งานและผู้ดแูลข้อมลูทั Nงระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์ทั Nงหมด 
2. ประเมินความเสี�ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี�ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที�มีการ

เปลี�ยนแปลง 
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3. สร้างระบบป้องกนัข้อมลู ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที�เกี�ยวข้อง 
4. สร้างระบบรักษาข้อมูลเพื�อป้องกันการเข้าดขู้อมูล การแก้ไข การทํางานข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็น

การกระทําโดยอบุติัเหต ุหรือด้วยความตั Nงใจ 
 
กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน 

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)  ได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็นประจําทุกปี
จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัท  ทั Nงนี N บริษัทฯ ให้ความเป็นอิสระและไมจํ่ากดัขอบเขตแก่ผู้ตรวจสอบ
ในการปฏิบติังาน  นอกจากนี Nยงัมีการตรวจสอบบญัชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนญุาตทุกๆไตรมาสและทุกปีตามที�
กําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กรมพฒันาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร 

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการจดัให้มีการควบคมุเพื�อให้มั�นใจวา่ธุรกิจที�ดาํเนินการในขอบเขตที�
ถูกต้องเหมาะสมและปฏิบัติตามนโยบายของพรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที�
บงัคบัใช้กบัธุรกิจนั Nน คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและตรวจสอบว่าพนกังานได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือตาม
ขั Nนตอนที�เกี�ยวข้อง และสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกําหนดที�ระบถุึงอย่างสมํ�าเสมอ 
 
การตดิตามและทบทวน 

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)  กําหนดให้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและ
แนวทางปฏิบติัอย่างสมํ�าเสมอทกุปี  โดยทกุฝ่ายที�เกี�ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที�ความรับผิดชอบในการติดตามและ
ทบทวนการปฏิบัติงาน หากมีข้อสงสัยว่ากิจกรรมที�ทําหรือรายการธุรกิจใดๆอาจละเมิดนโยบายนี N หรือละเมิด
กฎหมาย หรือข้อกําหนดต่างๆ ต้องรายงานข้อมูลดงักล่าวต่อกรรมการผู้จดัการหรือผู้ เกี�ยวข้องตามช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
1.  ประมวลกฎหมายอาญา 
2.  ระเบียบปฏิบติังานบุคคล 
3.  คูมื่อพนกังาน 
4.  ระเบียบบริษัทในสายธุรกิจการเงิน 
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5.  นโยบายของกลุม่บริษัทพรีเมียร์ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
6.  อํานาจดําเนินการของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ก.  ขั (นตอนและกระบวนการควบคุมในกิจกรรมที$สําคัญ  

 1. การบริจาคเพื�อการกศุล    
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     เมื�อบริษัทมีความประสงค์จะบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื�อการกุศลสาธารณะ หรือเมื�อมีผู้ ใดหรือ

หน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินบริจาคจากบริษัทเพื�อการกศุล  ให้ปฏิบติัตามขั Nนตอน ดงันี N 
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1 ขั (นตอนกระบวนการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน

1.1 หน่วยงานที�เสนอเรื�อง พิจารณาว่าเป็นไปตามนโยบายกลุ่ม

บริษัทพรีเมียร์หรือไม่

1.2 พิจารณาว่าการบริจาคเป็นไปตามข้อบงัคับริษัท (ข้อที�19) หรือไม่

1.3 ตรวจสอบข้อมลูประกอบการบริจาค

1.3.1 มีวตัถปุระสงค์ชดัเจน

1.3.2 มีหน่วยงานที�มีที�อยู่แน่นอน และมีผู้รับผิดชอบ

1.4 หน่วยงานที�มีส่วนเกี�ยวข้องกบัการบริจาคนําเสนอเรื�องเพื�อขออนมุติั

ตามคู่มืออํานาจดําเนินการ

1.5 ฝ่ายบญัชีจดัทําใบสําคัญจ่าย/ใบสําคัญการโอนทรัพย์สิน  เพื�อ

การบริจาค

1.6 ฝ่ายการเงินส่งเช็คให้ผู้ มีอํานาจลงนาม และติดตามหลกัฐานการรับ

เงินที�ถกูต้อง กรณีเป็นการบริจาคทรัพย์สิน ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน

เป็นผู้ ส่งมอบ และติดตามหลกัฐานการรับทรัพย์สิน

1.7 ฝ่ายบญัชีเก็บข้อมลูเอกสารทั Nงหมดเข้าแฟ้มเอกสาร  สามารถสืบค้น

และตรวจสอบข้อมลูได้

การบริจาค

ข้อบังคับ  
บริษัท

ตรวจสอบข้อมูลประกอบ

นโยบาย
กลุ่มบริษัท

พรีเมียร์

ส่งเรื�องให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ

จัดทําใบสําคัญจ่าย หรือ
ใบสําคัญการโอน ท/ส

จัดทําเช็ค/ชําระเงิน/ขอ
หลักฐานการรับเงิน

แจ้งหน่วยงานที�ขอบริจาค

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

JDE

เก็บเข้าแฟ้ม



 

บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ประเภทเอกสาร คู่มือ หมายเลขเอกสาร CORM-PE-001 
ชื$อเอกสาร มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น แก้ไขครั(งที$  
วันที$ประกาศใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้าที$ 30/40 

  

 2. การจ่ายเงินสนบัสนนุ หรือเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ   

     เมื�อบริษัทมีความประสงค์จะจ่ายเงินหรือทรัพย์สินเพื�อสนบัสนุนกิจกรรมหรือหน่วยงานใด ๆ หรือเมื�อมี

ผู้ ใดหรือหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือทรัพย์สินเพื�อสนับสนุนหรือกิจกรรมใด ๆ  มีวิธีและขั Nนตอน

เหมือนการบริจาคเพื�อการกศุล  ดงันี N 



 

บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ประเภทเอกสาร คู่มือ หมายเลขเอกสาร CORM-PE-001 
ชื$อเอกสาร มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น แก้ไขครั(งที$  
วันที$ประกาศใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้าที$ 31/40 

  

 

2. ขั (นตอนกระบวนการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินเพื$อสนับสนุนกิจกรรมใดๆ

2.1 หน่วยงานที�เสนอเรื�อง พิจารณาว่าเป็นไปตามนโยบายกลุ่ม

บริษัทพรีเมียร์หรือไม่

2.2 พิจารณาว่าการสนบัสนนุเป็นไปตามปกติ/ธรรมเนียมธรุกิจหรือไม่

2.3 ตรวจสอบข้อมลูประกอบการขอสนบัสนนุ

2.3.1 มีวตัถปุระสงค์ชดัเจน

2.3.2 มีหน่วยงานที�มีที�อยู่แน่นอน และมีผู้รับผิดชอบ

2.4 หน่วยงานที�มีส่วนเกี�ยวข้องกบันําเสนอเรื�องเพื�อขออนมุติั

ตามคู่มืออํานาจดําเนินการ

2.5 ฝ่ายบญัชีจดัทําใบสําคัญจ่าย/ใบสําคัญการโอนทรัพย์สิน  เพื�อ

การสนบัสนนุทางธรุกิจ

2.6 ฝ่ายการเงินส่งเช็คให้ผู้ มีอํานาจลงนาม และติดตามหลกัฐานการรับ

เงินที�ถกูต้อง กรณีเป็นการสนบัสนนุด้วยทรัพย์สิน ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน

เป็นผู้ส่งมอบ และติดตามหลกัฐานการรับทรัพย์สิน

2.7 ฝ่ายบญัชีเก็บข้อมลูเอกสารทั Nงหมดเข้าแฟ้มเอกสาร  สามารถสืบค้น

และตรวจสอบข้อมลูได้

ขอการสนับสนุน

ธรรมเนียม
ทางธุรกิจ

ตรวจสอบข้อมูลประกอบ

นโยบาย
กลุ่ม 

ส่งเรื�องให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ

จัดทําใบสําคัญจ่าย หรือ
ใบสําคัญการโอน ท/ส

จัดทําเช็ค/ชําระเงิน/ขอ

หลักฐานการรับเงิน

แจ้งหน่วยงานที�เสนอเรื�อง

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

JDE

เก็บเข้าแฟ้ม



 

บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ประเภทเอกสาร คู่มือ หมายเลขเอกสาร CORM-PE-001 
ชื$อเอกสาร มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น แก้ไขครั(งที$  
วันที$ประกาศใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้าที$ 32/40 

  

 3. การให้ของขวญัหรือให้การรับรอง   

     เมื�อบริษัทหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้ของขวญั หรือให้การรับรองแก่ผู้ ใดหรือหน่วยงาน

ภายนอก ซึ�งเป็นไปตามประเพณีทางธุรกิจ  เป็นการรักษาสมัพนัธ์ที�ดีต่อกนั  และไมข่ดัตอ่กฎหมาย  สามารถ

ดําเนินการได้โดยให้ปฏิบติัตามขั Nนตอนวิธีการ ดงันี N 



 

บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ประเภทเอกสาร คู่มือ หมายเลขเอกสาร CORM-PE-001 
ชื$อเอกสาร มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น แก้ไขครั(งที$  
วันที$ประกาศใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้าที$ 33/40 

  

 

3. ขั (นตอนกระบวนการให้ของขวัญหรือให้การรับรอง การให้ของขวัญหรือรับรอง

3.1 หน่วยงานที�เสนอเรื�อง พิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายกลุม่

บริษัทพรีเมียร์หรือไม่

3.2 พิจารณาความเหมาะสมด้านปริมาณและจํานวนเงิน โดยผ่านตั Nงแต่

ระดบัผู้ จดัการฝ่ายขึ Nนไป  พร้อมทั Nงเหตผุลประกอบ

3.3 หน่วยงานที�มีสว่นเกี�ยวข้องนําเสนอเรื�องเพื�อขออนุมัติ

ตามคูมื่ออํานาจดําเนินการ

3.4 ฝ่ายบญัชีตรวจสอบเอกสารประกอบการทําใบสําคญัจา่ย

3.5 ฝ่ายการเงินสง่เช็คให้ผู้มีอํานาจลงนาม ประกอบหลกัฐานการรับ

เงินที�ถูกต้อง กรณีเป็นการเลี Nยงรับรองควรมีการระบชืุ�อที�อยู่ผู้ รับ

การรับรองและวตัถุประสงค์ด้วย

3.6 ฝ่ายบญัชีเก็บข้อมูลเอกสารทั Nงหมดเข้าแฟ้มเอกสาร  สามารถสืบค้น

และตรวจสอบข้อมูลได้

ปริมาณ/
จํานวนงิน/

เหตุผล

ส่งเรื�องให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ

นโยบาย
กลุ่มบริษัท

พรีเมียร์

จัดทําใบสําคัญจ่าย พร้อม
เอกสารประกอบ

จัดทําเช็ค/ชําระเงิน/ขอ
หลักฐานการรับเงิน

แจ้งหน่วยงานที�เสนอเรื�อง

ไม่ใช่

ไม่เหมาะสม

เหมาะสม

JDE

เก็บเข้าแฟ้ม
เอกสาร



 

บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ประเภทเอกสาร คู่มือ หมายเลขเอกสาร CORM-PE-001 
ชื$อเอกสาร มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น แก้ไขครั(งที$  
วันที$ประกาศใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้าที$ 34/40 

  

 4. การจ่ายคา่ใช้จ่ายให้พนกังาน   

     เมื�อบริษัทหรือหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้พนกังาน ซึ�งอาจมีทั Nงรูปแบบที�จ่าย

เข้าบญัชีพนกังานโดยผ่านระบบ Payroll เช่น เงินเดือน  คา่จ้าง ค่าลว่งเวลา และเงินสวสัดิการอื�น ๆ  และอีกรูปแบบ

หนึ�งคือจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสดให้พนักงาน  เช่น ค่านํ Nามันเชื Nอเพลิง  ค่านายหน้าพนักงานขาย  เงินชดเชยค่า

รักษาพยาบาล(กรณีพนกังานชําระเงินแทนบริษัท)  ฯลฯ  สามารถดําเนินการได้โดยให้ปฏิบตั ิดงันี N 



 

บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ประเภทเอกสาร คู่มือ หมายเลขเอกสาร CORM-PE-001 
ชื$อเอกสาร มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น แก้ไขครั(งที$  
วันที$ประกาศใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้าที$ 35/40 

  

 

4. ขั (นตอนกระบวนการจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงาน

4.1 หน่วยงานที�เสนอเรื�อง พิจารณาว่าเป็นไปตามนโยบายกลุ่ม

บริษัทพรีเมียร์หรือไม่

4.2 พิจารณาว่าเป็นค่าใช้จ่ายที�อยู่ในระเบียบบริษัท และเป็นค่าใช้จ่าย

ที�เกี�ยวข้องกบัธรุกิจบริษัท

4.3 กรณีเป็นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนกังานที�อยู่ในระเบียบบริษัท ฝ่าย

ทรัพยากรบคุคล เป็นผู้พิจารณาและเสนออนมุติัเช่น เงินเดือน OT

และนําเข้าระบบงาน Payroll

กรณีเป็นค่าใช้จ่ายอื�นๆ ให้ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบข้อมลูก่อนนําเสนอ

ขออนมุติั  ตามอํานาจดําเนินการ

4.4 ฝ่ายบญัชีจดัทําใบสําคัญจ่ายเพื�อการบนัทึกบญัชี

และพิจารณาเกี�ยวกบัภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องด้วย

4.5 ฝ่ายการเงินส่งเช็คให้ผู้มีอํานาจลงนาม และติดตามหลกัฐานการรับ

เงินที�ถกูต้อง

4.6 ฝ่ายบญัชีเก็บข้อมลูเอกสารทั Nงหมดเข้าแฟ้มเอกสาร  สามารถสืบค้น

และตรวจสอบข้อมลูได้

ค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน

ระเบียบ/
เกี�ยวข้องธุรกิจ

ตรวจสอบ/เสนออนุมัติ

นโยบาย
กลุ่ม 

จัดทําใบสําคัญจ่าย 

จัดทําเช็ค/ชําระเงิน/ขอ
หลักฐานการรับเงิน

แจ้งหน่วยงานที�เสนอเรื�อง

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

JDE

เก็บเข้าแฟ้ม
เอกสาร

Payroll



 

บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ประเภทเอกสาร คู่มือ หมายเลขเอกสาร CORM-PE-001 
ชื$อเอกสาร มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น แก้ไขครั(งที$  
วันที$ประกาศใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้าที$ 36/40 

  

 5. การรับของขวญั ของแถม หรือคา่ตอบแทน   

     เมื�อบริษัทหรือหน่วยงานใดได้รับของขวัญ ของแถม หรือ ค่าตอบแทนจากลูกค้า คู่ค้าหรือหน่วยงาน

ภายนอก อนัเนื�องมาจากการดําเนินธุรกิจ  หรือเนื�องจากหน้าที�การงานของตน ต้องไม่ใช่ลักษณะการติดสินบน

เพื�อให้ได้ซึ�งข้อตกลงทางธุรกิจที�ไมเ่ป็นธรรม  เมื�อจะรับของขวญั ของแถม หรือคา่ตอบแทนใด ๆ จากผู้ อื�น ให้ปฏิบติั

ตามขั Nนตอน ดงันี N 



 

บริษัท พรีเมียร์ เอน็เตอร์ไพรซ์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ประเภทเอกสาร คู่มือ หมายเลขเอกสาร CORM-PE-001 
ชื$อเอกสาร มาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น แก้ไขครั(งที$  
วันที$ประกาศใช้ 19 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้าที$ 37/40 

  

 

5. ขั (นตอนกระบวนการรับของขวัญ ของแถม หรือค่าตอบแทน

5.1 หน่วยงานที�เสนอเรื�อง พิจารณาว่าเป็นไปตามนโยบายกลุ่ม

บริษัทพรีเมียร์หรือไม่

5.2 พิจารณาประเภทรายการที�ได้รับ เป็นของขวญั/ของแถม หรือ

เป็นค่าตอบแทนจากการส่งเสริมการขาย  ให้ระดับผู้จดัการฝ่าย

ขึ Nนไปพิจารณา

5.3 พิจารณาประโยชน์จากสิ�งที�ได้รับ

หากเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหรือหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั Nนเสนอ

ขออนมุติันําไปใช้จาก MD

หากไม่เป็นประโชน์ต่อบริษัท ให้ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินนําออกขาย

โดยมีขั Nนตอนที�โปร่งใสและผ่านการอนมุติัจากMD

5.4 เงินที�จําหน่ายได้ ฝ่ายการเงินต้องออกเอกสารการรับเงิน

และฝ่ายบญัชีตรวจสอบเอกสารประกอบรายการและบนัทึกบญัชี

5.5 ฝ่ายบญัชีเก็บข้อมลูเอกสารทั Nงหมดเข้าแฟ้มเอกสาร  สามารถสืบค้น

และตรวจสอบข้อมลูได้

การรับของขวัญ ของ
แถมหรอืคา่ตอบแทน

ของขวัญ/
ของแถม/
ค่าตอบ
แทน

สง่ใหผู้จั้ดการ
พิจารณา

นโยบาย
กลุ่ม 

บริษัทฯ

ใบรับเงิน พรอ้ม
เอกสารประกอบ

แจง้หน่วยงานที3
เสนอเรื3อง

ไมใ่ช่

คา่ตอบแทน

ใช่

ของขวัญ
ของแถม

JDEเก็บเขา้
แฟ้ม

เอกสาร

เป็นการ
ส่งเสริม
การขาย

ประโยชน์
ต่อบรษัิท

นําไป
ใชง้าน

มี
ไมม่ี

จําหนา่ย

ใช่

ไมใ่ช ่
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ข.  แนวทางการเปิดเผยและสื$อสารให้ผู้ที$เกี$ยวข้องทราบเกี$ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั$น 

 1.  แนวทางการแจ้งให้ผู้ ที�เกี�ยวข้องทราบโดยทั�วไป 

  1.1 การประชาสมัพนัธ์บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

  1.2 การจดัทําแผน่พบัหรือประกาศ เพื�อแจกจ่ายทั�วไป 

  1.3 การประชาสมัพนัธ์ผ่านเครือข่ายในกลุม่บริษัทพรีเมียร์ เช่น ผา่นวารสารพรีเมียร์  

  1.4 การจดัทําสื�อหรือสิ�งของหรือสญัญลกัษณ์ใด ๆ ที�แสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั�น 

  1.5 การจดักิจกรรมหรือรณรงค์ร่วมกันระหว่างพนกังาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียอื�นๆ 

หรือประชาชนทั�วไป โดยมีการสอดแทรกวตัถปุระสงค์สนบัสนนุแนวนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น 

 2.  การแจ้งให้ลกูค้าและคูค้่าทราบ 

  2.1 จัดทําข้อมลูเกี�ยวกบัมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นให้เป็นเงื�อนไขหนึ�งในสญัญาธุรกิจ

ระหว่างบริษัทกับคู่สัญญาหรือลูกค้า  เพื�อเป็นการแจ้งให้ลูกค้าทราบตั Nงแต่วนัที�เริ�มทําธุรกิจระหว่างกัน  ตวัอย่าง

ข้อความ เช่น 

  - ในสัญญาให้บริการเช่ารถยนต์ควรมีเงื�อนไข “ผู้เช่า หรือ พนักงานหรือตัวแทนของผู้เช่า 

จะต้องไม่เรียกหรือรับ เงินหรือทรัพย์สินใดๆ  จากพนักงานหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าเพื$อตัดสินใจเข้าทํา

สัญญาธุรกิจหรือเช่ารถกับผู้ให้เช่าตามเงื$อนไขของสัญญานี (  ในกรณีที$คู่ สัญญาใดพบการกระทาํดังกล่าว

ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการกระทํานั(นให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ$งทราบโดยเร็ว  และคู่สัญญาทั (งสอง

ฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาธุรกิจหรือสัญญาเช่ารถยนต์นั(น  โดยมิต้องชดใช้ความเสียหายที$อาจมีขึ (นจาก

การบอกเลิกสัญญา” 
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  2.2 จดัพิมพ์ข้อความที�แสดงให้ทราบว่าบริษัทมีแนวนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั�นทุกรูปแบบและ

สนบัสนนุให้ทกุคู่สญัญามีแนวปฏิบติัเช่นเดียวกนั  โดยการจดัพิมพ์ไว้บนเอกสารที�ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจ  เช่น 

  - จัดให้มีข้อความนี Nไว้บน ใบสั�งซื Nอ(Purchase Order)   ใบเสร็จรับเงิน(Receipt)  “ บริษัทมี

นโยบายให้บุคคลากรทุกคนต่อต้านและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั$นทุกรูปแบบ  รวมทั (งสนับสนุนให้

ท่านปฏบิัติเช่นเดียวกันทั (งนี (เพื$อร่วมกันสร้างสังคมแห่งความซื$อสัตย์”  

  2.3 จดัทําสญัลกัษณ์หรือสื�อใดๆ ที�แสดงถงึแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น บนสิ�งของ

เพื�อให้แก่ลกูค้าหรือคู่ค้า เช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆ  หรือ ในโอกาสทางธุรกิจ หรือในการส่งเสริมการจําหน่ายของ

บริษัท 

  2.4  จดัทําจดหมายหรือเอกสารแจ้งให้ลกูค้าและคูค้่าทกุรายทราบ เพื�อสื�อสารนโยบายในเรื�อง การ

รับ/มอบของขวญั  ของแจก  การเลี Nยงรับรองลกูค้า  การให้การรับรองคู่ค้า  การรับ/มอบสิ�งตอบแทน เป็นต้น  โดย

กระทําในในช่วงเทศกาลต่าง  ๆ  หรือ ในช่วงโอกาสทางธุรกิจ 

 3.  การสื�อสารให้พนกังานทราบ 

  3.1  นํานโยบายตา่ง ๆ ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น  และ

เอกสารที�เกี�ยวข้องแสดงเผยแพร่ไว้ในเครื�องมือสื�อสารภายใน (Palm)  สําหรับพนกังานที�ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายหรือไม่

มีอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้สื�อสาร  ฝ่ายทรัพยากรบคุคลเป็นผู้ ดําเนินการพิมพ์แจก 

  3.2  ติดประกาศที�บอร์ดประชาสมัพนัธ์พนกังาน เกี�ยวกบัข่าวสารและนโยบายต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชั�นเพื�อให้พนกังานได้ทราบถงึเหตกุารณ์ต่าง ๆ และปฏิบติัในแนวทางที�ถกูต้องตรงกนั 

  3.3  จดัให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารกบัพนกังานอย่างน้อยปีละ 2 ครั Nง และใช้โอกาสนี Nในการ

สื�อสาร ทําความเข้าใจเกี�ยวกบันโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น  รวมทั Nงถามตอบข้อสงสยัในการปฏิบัติ ปัญหาที�

เกิดขึ Nน และหาแนวทางที�เหมาะสมร่วมกนั 
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  3.4  ในการรับสมคัรพนกังาน ต้องให้พนกังานใหม่ทราบถงึนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�นที�

บริษัทยดึถืออยู่  ซึ�งสามารถชี Nแจงได้ในการปฐมนิเทศพนกังานใหมท่ั Nงของบริษัทและกลุ่มบริษัท 

  3.5 จัดให้มีการสื�อสารผ่านช่องทางของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  เช่น  ผ่านวารสารพรีเมียร์   ผ่าน 

Channel P (http://channelp.premier.co.th/)  บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของกลุม่บริษัทฯ  เป็นต้น 

  

 


