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บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
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สารบัญ
บทนํา
นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
โครงสร้ างองค์กรและความรับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบตั ิ
ข้ อกําหนดในการดําเนินการ
นโยบายให้ การช่วยเหลือทางการเมือง
การบริ จาคเพือการกุศล
เงินสนับสนุน
ของขวัญ ค่าตอบแทนจากคู่ค้า
การรับส่วนลดจากคูค่ ้ า
บริ ษัทและบุคคลทีมีความเกียวข้ องทางธุรกิจ
กระบวนการปฏิบตั งิ านสําหรับธุรกรรมต่างๆ
การค้ าและการลงทุน
การกู้ และการให้ ก้ ยู ืม การก่อภาระผูกพัน
การจัดซื Nอ จัดจ้ างทัวไป
การปฏิบตั ิงาน บัญชีการเงิน
การปฏิบตั ิงาน งานทรัพยากรบุคคล ฝึ กอบรม
ช่องทางการร้ องเรี ยน / แจ้ งเบาะแส
การสือสาร
การเปิ ดเผยข้ อมูล
การบันทึกและเก็บรักษาข้ อมูล
กระบวนการการตรวจสอบ/ การควบคุมภายใน
การติดตามและทบทวน
เอกสารอ้ างอิง
ภาคผนวก
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บทนํา
กลุ่มบริ ษัทพรี เมียร์ เป็ นกลุ่มบริ ษัทชันN นํา ดําเนินธุรกิจหลายด้ าน อาทิ เช่น ธุรกิจการค้ าและบริ การ, ธุรกิจ
พัฒนาทีดิน, ธุรกิจการเงินและอุตสาหกรรมด้ านต่างๆ เป็ นต้ น
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็ นบริ ษัทลงทุนหรื อ Holding Company
โดยลงทุนในธุรกิจบริ การทางการเงิน (Specialty Finance) ต่าง ๆ ทีสําคัญได้ แก่ ธุรกิจให้ บริ การรถเช่ารถยนต์
ประเภทต่าง ๆ เพือการดําเนินงาน (Operating Lease) ธุรกิจด้ านการเป็ นทีปรึ กษาและตัวแทนประกันวินาศภัย
ธุรกิจให้ บริ การสินเชือเพือธุรกิจต่าง ๆ และให้ เช่าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ให้ บริ การจัดการสินเชือ การบริ หารสินทรัพย์
หนี Nอสังหาริ มทรัพย์และหนี Nเช่าซื Nอ ให้ กบั สถาบันการเงินต่างๆ
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญ ในการกํ ากับ ดูแลกิจ การ ภายในกรอบของการมีจริ ยธรรมที ดีสร้ าง
ความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมกับผู้เกียวข้ องทุกฝ่ าย ตลอดจนให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายทีเกี ยวข้ องกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รับชันในทุกรู ปแบบ โดยมุ่งมันทีจะสร้ างให้ เ ป็ น
วัฒนธรรมและค่านิยมหนึงในองค์กร
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หลักการและเหตุผล
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) มีอดุ มการณ์ ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน
ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลทีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษัทพรี เมียร์ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ ของบริ ษัทฯ และในปี
2555 บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ ลงนามเข้ าร่ วมใน “แนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่ อต้ านการทุจริ ต” เพือแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมันในการต่อต้ านคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบ เพื อให้
มันใจว่า บริ ษัทมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดในการดําเนินการทีเหมาะสม เพือ
ป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
เพื อให้ การตัดสินใจและการดําเนิ นการทางธุ รกิ จ ทีอาจมี ความเสียงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันได้ รับการ
พิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) จึงได้ จดั ทํา “นโยบายต่ อต้ าน
คอร์ รัปชั$น” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรขึ Nน เพือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิทีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กร
แห่งความยังยืน
คํานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชั$น
คอร์ รัปชัน (Corruption) หมายถึง การจ่ายเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดทีตีราคาเป็ นเงินได้ ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที
ของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อ องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน ตลอดจน เจ้ าหน้ าทีในหน่วยงานของรั ฐ เพือจูงใจให้ หรื อ
ตอบแทนการปฏิบตั ิตามหน้ าที หรื อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องตามหน้ าที หรือละเว้ นการปฏิบตั ิตามหน้ าที
ทุจริ ต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้ วยหน้ าทีหรื อด้ วยกฎหมายของกรรมการผู้บริ หารและ
พนักงาน ทั Nงของบริ ษัท ของลูกค้ า และของคู่ค้า หรื อคูส่ ญ
ั ญาของบริ ษัท อาทิ การทําหลักฐานการเงินเป็ นเท็จ การ
นํ าทรั พ ย์ สินของบริ ษัท ไปใช้ ส่วนตัว การเบี ยดบัง การยัก ยอก ฉ้ อโกง การกระทํ าในลัก ษณะที มี ก ารขัดกันของ
ผลประโยชน์ ฯลฯ
การจ่ายเงิ นคอร์ รัปชันหรื อการจ่ายผลประโยชน์ ทางทุจริ ตหมายความรวมถึง การจ่ายเงิ นทรั พ ย์ สินหรื อ
ผลประโยชน์ใด ๆ โดยตรงจากบริษัทเอง หรื อผ่านลูกค้ า/คูค่ ้ า หรือบุคคลทีสาม
นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั$น
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บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็ นบริ ษัทลงทุน หรื อ Holding Company
โดยดําเนินธุรกิจภายใต้ ปรัชญากลุม่ บริ ษัทพรี เมียร์ คือ “ธุรกิจก้ าวหน้ า พนักงานมันคง สังคมยังยืน” ซึงเป็ นคุณค่า
หลัก (Core Value) ทีบริ ษัทยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิตลอดมา โดยให้ ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการ ภายใต้
กรอบการบริ หารจัดการของการมีจริ ยธรรมที ดี มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที
เกียวข้ องหรื อสุม่ เสียงต่อการทุจริ ตภายในบริ ษัท รวมถึงการคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ ไม่ว่าทางตรงและทางอ้ อม บริ ษัท
จึงกําหนดนโยบายด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันไว้ ดังนี N
1.
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริษัทในสายธุรกิจดําเนินการหรื อยอมรับหรื อ
ให้ ก ารสนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัป ชันในทุก รู ป แบบทังN ทางตรงและทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึง
บริ ษัทย่อยทุกบริ ษัท พร้ อมให้ การสนับสนุนหรื อส่งเสริ มผู้มีสว่ นได้ เสีย ลูกค้ า คู่ค้า ผู้รับจ้ างหรื อผู้
รับจ้ างช่วง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริ ษัท และกําหนดให้ มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั นนี อN ย่ า งสมํ าเสมอ ตลอดจนมี ก ารทบทวนแนวทางการปฏิ บัติ ใ ห้
สอดคล้ องกั บ นโยบาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข้ อกํ า หนด ข้ อบั ง คั บ ประกาศ กฎหมาย และการ
เปลียนแปลงทางธุรกิจ
2.

มาตรการการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เป็ นส่วนหนึงของการดําเนินธุรกิจและเป็ นหน้ าทีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้บงั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ลูกค้ า คู่
ค้ า ผู้รับจ้ างหรื อผู้รับจ้ างช่วง ทีจะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกียวกับการปฏิ บัติเพือให้ การ
ดําเนินการด้ านการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชันบรรลุตามนโยบายทีกําหนด

3.

บริ ษัทพัฒนามาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้ สอดคล้ องกับกฎหมายทีเกียวข้ องรวมถึงหลัก
ปฏิบตั ิด้านจริ ยธรรม โดยจัดให้ มีการประเมินความเสียงในกิจกรรมทีเกียวข้ องหรื อสุ่มเสียงต่อการ
ทุจริ ตและคอร์ รัปชันและนํามาจัดทําเป็ นคู่มือแนวทางในการปฏิบตั ิแก่ผ้ เู กียวข้ อง

4.

บริ ษัทไม่กระทําหรื อสนับสนุนการให้ สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิจกรรมทีอยู่ภายใต้ การดูแล รวมถึง
การควบคุม การบริ จาคเพือการกุศล การบริ จาคให้ แก่พรรคการเมือง การให้ ของขวัญทางธุรกิจและ
สนับ สนุนกิจ กรรมต่างๆ มี ความโปร่ ง ใสและไม่มีเจตนาเพื อโน้ มน้ าวให้ เ จ้ าหน้ า ที ภาครั ฐ หรื อ
เอกชนดําเนินการทีไม่เหมาะสม

บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทเอกสาร
ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้

5.

คู่มือ
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บริ ษัทจัดให้ มีการควบคุมภายในทีเหมาะสม สมําเสมอ เพือป้องกันไม่ให้ พนักงานมีการปฏิบัติทีไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง งานด้ านการขาย การตลาด และการจัดซื Nอ

6.

บริ ษัทจัดให้ ความรู้ ด้านการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันแก่คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและ
พนักงาน เพือส่งเสริ มความซือสัตย์ สุจริ ต และความรั บผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้ าที รวมถึงสือ
ให้ เห็นถึงความมุง่ มันของบริ ษัท

7.

บริ ษัทจัดให้ มกี ลไกการรายงานสถานะการเงินทีโปร่ งใสและถูกต้ องแม่นยํา

8.

บริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการสือสารทีหลากหลายช่องทางเพือให้ พนักงานและผู้มีสว่ นเกียวข้ องสามารถ
แจ้ งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมันใจได้ ว่าผู้แ จ้ งเบาะแสได้ รับ การคุ้ม ครอง โดยไม่ใ ห้ ถูกลงโทษ
โยกย้ ายทีไม่เ ป็ นธรรมหรื อกลันแกล้ งด้ วยประการใด และรวมถึงการแต่งตังบุ
N คคลเพือตรวจสอบ
ติดตามทุกเบาะแสทีมีการแจ้ งเข้ ามา
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โครงสร้ างคณะทํางานมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั$น

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
งานตรวจสอบ
ภายใน

กรรมการผู้จัดการ

คณะทํางาน
บริหารความเสี$ยง

คณะทํางาน

1. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าทีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้ มีระบบทีสนับสนุนการ
ต่อต้ านคอร์ รัปชันทีมีประสิทธิ ภาพ เพื อให้ มนใจว่
ั าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญกับการต่อต้ าน
คอร์ รัปชันและปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าทีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสียงให้ มนใจว่
ั าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
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3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะจัดการและผู้บริ หาร มีหน้ าทีและรับผิดชอบในการกําหนดให้ มีระบบและให้ การ
ส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน เพื อสือสารไปยังพนักงานและผู้เกียวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังN
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้ อบังคับและข้ อกําหนดของกฎหมาย
4. ผู้ อํา นวยการสํ า นั ก งานตรวจสอบภายใน มีห น้ าที และรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมาย
ข้ อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพือให้ มนใจว่
ั ามีระบบควบคุมทีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสียง
ด้ านคอร์ รัปชันทีอาจเกิดขึ Nนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการผู้จัดการ มีหน้ าทีและรับผิดชอบในการควบคุมการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย
6. คณะทํางาน แต่งตังขึ
N Nนจากผู้รับผิดชอบของฝ่ ายต่าง ๆ ในผังองค์กร
แนวทางการปฏิบัติ
1) กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อ ต้ านคอร์ รั ปชันและจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษัทพรี เมี ยร์ โดยต้ องไม่เ ข้ าไปเกี ยวข้ องกับ เรื อง
คอร์ รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพือมุง่ หวังประโยชน์ตอ่ ตนเอง ครอบครัว เพือนและคนรู้จกั
2) พนักงานบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ไม่พึงละเลยหรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําที
เข้ าข่ายคอร์ รัปชันทีเกียวข้ องกับบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู ังคับบัญชา
หรื อบุคคลทีรับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อ
ซักถาม ให้ ปรึ กษากับผู้บังคับบัญชา หรื อบุคคลทีกําหนดให้ ทําหน้ าทีรับผิดชอบเกียวกับการติดตามการ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของกลุม่ บริ ษัทพรี เมียร์ ผ่านช่องทางต่างๆทีกําหนดไว้
3) บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานทีปฏิเสธหรื อแจ้ ง
เรื องคอร์ รัปชันทีเกียวข้ องกับบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้
ร้ องเรี ยน หรื อผู้ทีให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ตามทีบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์
จํากัด (มหาชน) กําหนดไว้ ใน มาตรการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั$น อีกทังN ไม่มีการดําเนินการใด ๆ
เพือลดตําแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานทีปฏิเสธการคอร์ รัปชัน แม้ ว่า การกระทํานันจะทํ
N
าให้
บริ ษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั Nงนี N บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดกระบวนการ
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การปฏิ บัติงานของแต่ละหน่วยงานขึนN เพือเป็ นแนวปฏิ บัติ กํ าหนดบทบาทหน้ าทีและความรั บผิ ดชอบ มี
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบได้
4) กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ทุกระดับ ทีกระทําการ
คอร์ รัปชัน ถือเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณของกลุม่ บริ ษัทพรี เมียร์ ซึงจะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั
ตามระเบียบทีบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) กําหนดไว้ นอกจากนี N อาจจะได้ รับโทษตาม
กฎหมาย หากการกระทํานั Nนผิดกฎหมาย
5) บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทํา
ความเข้ าใจกับบุคคลอืนทีต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯในเรื องที
ต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี N
6) บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํ ากัด (มหาชน) มุ่งมันทีจะสร้ างและรั กษาวัฒนธรรมองค์กรที ยึดมันว่า
คอร์ รัปชันเป็ นสิงทียอมรับไม่ได้ ทังการทํ
N
าธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
ข้ อกําหนดในการดําเนินการ
N การสรรหาหรื อการ
1. นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี N ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
คัดเลือกบุคคลากร การเลือนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้
ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับสือสารทําความเข้ าใจ กับพนักงานเพือใช้ ในกิจกรรมทาง
ธุรกิจทีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามทีกําหนดไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณ
และนโยบายของกลุ่มบริ ษัทพรี เมียร์ นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี นโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วน
ได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ รวมทังN ระเบียบ และคูม่ อื ปฏิบตั ิงานของบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ที
เกียวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิ บัติอืนใดทีบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) จะกําหนดขึนN
ต่อไป
3. เพือความชัดเจนในการดําเนินการในเรื องทีมีความเสียงสูงกับการเกิดคอร์ รัปชัน กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
และพนักงานบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ทุกระดับต้ องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังใน
เรื องดังต่อไปนี N
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ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้
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3.1 ของกํานัล การเลี Nยงรับรองและค่าใช้ จ่าย การให้ มอบ หรื อรับ ของกํานัล การเลี Nยงรับรอง ให้ เป็ นไป
ตามทีกําหนดในจรรยาบรรณของกลุม่ บริ ษัทพรี เมียร์
3.2 เงินบริ จาคเพือการกุศล หรื อเงินสนับสนุน การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่าง
โปร่ งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมันใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถูกนําไปใช้ เพือ
เป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
3.3 ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจและการจัดซื Nอจัดจ้ างกับ ภาครั ฐ ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุก
ชนิด การดําเนินงานของบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) รวมถึงการติดต่องานกับภาครัฐ
จะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซือสัตย์ และต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
นโยบายให้ การช่ วยเหลือทางการเมือง
กลุ่มบริ ษัทพรี เมียร์ จะไม่ให้ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึงพรรคใด โดยจะ
วางตัวเป็ นกลางไม่ฝักใฝ่ พรรคหรื อกลุ่มการเมืองใด และจะไม่ให้ ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตังทางการเมื
N
องคน
หนึงคนใดโดยเฉพาะ
กลุ่มบริ ษัทพรี เ มี ยร์ ถื อว่าพนักงานมีสิทธิ แ ละหน้ าที ในระบอบประชาธิ ปไตยทีจะเข้ าไปมีส่วนร่ วมหรื อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ได้ อย่างอิสระเป็ นการส่วนตัว โดยกระทํานอกเวลาทําการและไม่ใช้ ทรัพย์สิน
ของบริ ษัทฯ ในการกระทําดังกล่าว
การบริจาคเพื$อการกุศล1
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ใช้ ความระมัดระวังการบริ จาคทีเกิดขึ Nนจากคําขอร้ องหรื อ
คําชี Nแนะหรื อการแนะนําของเจ้ าหน้ าทีของรัฐหรื อหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพราะการจ่ายเงินบริ จาคแก่องค์กรดังกล่าวอาจ
ถูกพิจารณาว่าเป็ นการให้ สินบนทางอ้ อมเพือทีจะได้ รับหรื อรักษาไว้ ซึงสัญญาธุรกิจ การอนุญาตของรั ฐบาล ข้ อ
วินิจฉัยทีทําให้ ได้ ประโยชน์ด้านภาษี หรื อศุลกากร หรื อเกิดความได้ เปรี ยบทางธุรกิจทีไม่เหมาะสม
บริ ษัท พรี เ มียร์ เอ็นเตอร์ ไ พรซ์ จํ ากัด (มหาชน) มีนโยบายให้ บ ริ จาคเงินแก่มูลนิ ธิห รื อ องค์ กรการกุศ ล
สาธารณะ ซึงปั จจุบนั กลุม่ บริ ษัทพรี เมียร์ ได้ ก่อตังขึ
N Nน 3 มูลนิธิและได้ ให้ การสนับสนุนมาโดยตลอด ได้ แก่
1

ดูภาคผนวกหน้า 26-27 การบริ จาคเพือการกุศล
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1. มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็ นองค์ กรสาธารณกุศล ตั NงขึนN เพือส่งเสริ มและพัฒนาเยาวชนทีด้ อยโอกาสให้ มี
พื Nนฐานการศึกษา ทีเหมาะสมกับความสามารถและสติปัญญา เพือสร้ างเสริ มเยาวชนให้ มีอาชีพที
เหมาะสมกับท้ องถินนันN ๆ และดําเนิ นการเพือสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบ
แทน
2. มูลนิธิเอ็นไลฟ ได้ ดําเนินการก่อตังมาเพื
N
อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริ มกิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟื นN ฟู
และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ในท้ องทะเล
3. มูลนิธิเพื อ "คนไทย" ได้ ถูกจัดตังขึ
N นN เพือให้ คนไทยทุกคนได้ เกิดความตระหนัก เข้ าใจ และมีส่วน
ร่ วมในการลงมือทําเพื อแก้ ไขปั ญหา และเสริ มสร้ างปั จจัยทีมีผลในการสร้ างความอยู่ดีมีสุขให้
สังคมไทย การทํ างานของมูลนิธิเพือ "คนไทย" เน้ นถึงการสร้ างกลไกหลัก เพือให้ เกิดการทํางาน
ร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ
สําหรับการบริ จาคทีนอกเหนือจากนี N ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากกรรมการบริ ษัท โดยเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิใน
มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน องค์กรการกุศลต่าง ๆ นันN ควรเป็ นองค์กรตามรายชือทีระบุโดยกรมสรรพากร
หรื อกระทรวงการคลัง
เงินสนับสนุน2
หมายถึงเงินทีจ่ายให้ หรื อได้ รับจาก ลูกค้ า คูค่ ้ าและหุ้นส่วนทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือธุรกิจ ตราสินค้ า หรื อชือเสียงของบริ ษัท เป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างความน่าเชือถือทางการค้ า (goodwill) ช่วย
กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมแก่โอกาส นอกจากนี Nควรเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็น
เตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) โดยมีความถูกต้ อง โปร่ งใส สามารถมีหลักฐานเพือบันทึกบัญชีได้ ควรระบุถึงบุคคลที
เกียวข้ อง จุดประสงค์ทางธุรกิจอย่างชัดแจ้ ง อธิ บายรายละเอียดกิจกรรมนันN และระบุถึงจํานวนเงินทีได้ ใช้ จ่ายไป
เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีกระบวนการควบคุม การตรวจสอบ เพือให้ มนใจว่
ั าการใช้ เงินสนับสนุนไม่ได้ ใช้ เป็ น
ข้ ออ้ างสําหรับการคอร์ รัปชัน มีขนตอนการอนุ
ัN
มตั ิและการใช้ เงินสนับสนุนสอดคล้ องกับกระบวนการควบคุมภายใน
2

ดูภาคผนวกหน้า 28-29 การจ่ายเงิ นสนับสนุนหรื อเงิ นช่วยเหลือทางธุรกิ จ

กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณา การขออนุมัตเิ งินบริจาคหรื อเงินสนับสนุน
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1. เงินบริ จาคและเงินสนับสนุนจะต้ องประกอบด้ วยกิจกรรมย่อย ๆ ทีเกียวข้ อง สอดคล้ อง มีความสัมพันธ์
กับแผนงานและนโยบาย ภายใต้ วตั ถุประสงค์เดียวกันกับบริ ษัทและกลุม่ บริ ษัทพรี เมียร์
2. มีการกําหนดวัตถุประสงค์ ทีชัดเจนในการใช้ เงินบริ จาคและเงินสนับสนุนเหล่านันและสามารถวั
N
ดได้
และปฏิบตั ิได้ ทังนี
N Nเพือเป็ นแนวทางในการดําเนินงานและติดตามประเมินผลได้ เงินบริ จาคและเงินสนับสนุนหนึงๆ
อาจมี ม ากกว่ า หนึ งวั ต ถุ ป ระสงค์ ก็ ไ ด้ กล่ า วคื อ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก และวั ต ถุ ป ระสงค์ ร องและต้ อ งกํ า หนด
วัตถุประสงค์ทีสามารถปฏิบตั ิได้ มิใช่วตั ถุประสงค์ทีเลือนลอย / เพ้ อฝั น หรื อเกินความเป็ นจริ ง
3. มีการกําหนดระยะเวลาเริ มต้ นและสิ Nนสุดของกิจกรรม
4. มีระบุสถานทีตังในการนํ
N
าเงินบริ จาค หรื อ เงินสนับสนุนไปใช้ ให้ ชดั เจน
5. มีบุคลากรหรื อองค์กรทีเฉพาะเจาะจง ในการนําเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุนไปใช้ ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
จะต้ องมีหน่วยงานหลัก รับผิดชอบ และควรจะระบุบุคลากรผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน เพือเป็ นหลักประกันว่าบุคคล/
องค์กรนั Nนจะปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและจริ งใจ
6. มีการใช้ เงินบริ จาคและเงินสนับสนุนให้ เกิดประโยชน์ จะต้ องระบุการนําไปใช้ ให้ ชดั เจน ทั Nงนี N จะทําให้ ง่าย
ในการดําเนิ นการและควบคุมตรวจสอบในการใช้ งบประมาณให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดได้ พร้ อมทังN มีหลักฐานและ
ใบเสร็จรับเงินทีถูกต้ อง
n. ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้ รับ ต้ องระบุถึงผลทีคาดว่าจะได้ รับจากการดําเนินโครงการประกอบด้ วยผล
ทางตรงและผลทางอ้ อม นอกจากนันต้
N องระบุด้วยว่าใครจะได้ รับประโยชน์จากโครงการบ้ าง ได้ รับประโยชน์อย่างใด
ระบุทงเชิ
ั N งปริมาณ และเชิงคุณภาพ
o. อํานาจการอนุมตั ิ เป็ นไปตามระเบียบของบริ ษัท โดยใช้ “อํานาจดําเนินการ กลุ่มบริ ษัทพรี เมียร์ ” เพือ
ประกอบการพิจารณา
การให้ ของขวัญหรื อให้ การรั บรอง3
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายทีจะมอบหรื อรับของขวัญในรูปแบบใด ๆ หรือที
เป็ นเงินสดกับผู้ทีทําธุรกิจกับบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เว้ นแต่ การให้ หรื อรับของขวัญและการเลี Nยงรับรองตาม
ประเพณีนิยมทีอยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพือรักษาความสัมพันธ์ทีดีกบั ผู้ทําธุรกิจ โดยไม่หวังทีจะได้ รับการบริการหรื อ
สิงตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงทีไม่ถกู ต้ องตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3

ดูหน้า 30-31 การให้ของขวัญหรื อให้การรับรอง

การให้ หรื อรับของขวัญและการเลี Nยงรับรอง ควรจะต้ องอยู่ในเกณฑ์ดงั นี N
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1. ต้ องเป็ นไปตามประเพณีนิยม ซึงมีธรรมเนียมปฏิบตั ิอยู่
2. ต้ องเป็ นไปโดยประมาณ ไม่บ่อยครังN และเหมาะสมกับโอกาส
3. ต้ องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้ อบังคับ และเป็ นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของกลุ่มฯ ในเรื องการ
ขัดแย้ งเกียวกับผลประโยชน์
ข้ อพึงปฏิบัติการรั บของขวัญ ของแถม หรื อค่ าตอบแทน4
1. การรั บของขวัญ ของแถม จะต้ องเป็ นไปตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษัทพรี เมียร์ ของขวัญทีได้ รับจาก
คู่ค้ า จะต้ อ งนํ า ไปใช้ เ พื อผลประโยชน์ ข องบริ ษั ทเท่ า นันN หากเป็ นของที มี มูล ค่ า สูง แต่ ไ ม่ส ามารถใช้
ประโยชน์ กับทางบริ ษัทได้ ให้ มีการพิจารณาจากกรรมการผู้จัดการหรื อคณะกรรมการเพือนําเอาไปขาย
หรื อประมูล และนํ าเงินกลับเข้ ามาเป็ นผลประโยชน์ ของบริ ษัทโดยมีเอกสารและขันN ตอนปฏิ บัติทีชัดเจน
โปร่ งใส และตรวจสอบได้
2. ค่ าตอบแทน อันเนืองจากการส่งเสริ มการขาย จะต้ องไม่ใช่การติดสินบนเพือให้ ได้ มาซึงข้ อตกลงในทํา
ธุรกิจร่ วมกัน และไม่เป็ นการรับเพือผลประโยชน์ของบุคคลใด โดยสามารถรับได้ ในกรณีทีเป็ นการให้
และรับบริ ษัทต่อบริ ษัทโดยไม่ขัดต่อนโยบายในการต่อต้ านการคอร์ รัปชันและมีเอกสารการรับทีชัดเจน
สามารถตรวจสอบได้
การรั บส่ วนลดจากคู่ค้า
ทังในรู
N ปตัวเงินหรือทรัพย์สินอืนใดทีมีมลู ค่า ควรเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิทางธุรกิจปกติ โดยไม่มี
วัตถุประสงค์ทีไม่เหมาะสม และให้ นําข้ อพึงปฏิบตั ิการรับของขวัญและการรับค่าตอบแทนจากคูค่ ้ ามาใช้ ในกรณีนี N
ด้ วย
บริษัทและบุคคลที$มีความเกี$ยวข้ องทางธุรกิจ
บริ ษัทและบุคคลทีมีความเกียวข้ องทางธุรกิจ ให้ หมายความรวมถึงบริ ษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษัทย่อย พนักงาน ผู้บริ หาร กรรมการ ลูกค้ า คู่ค้า และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่ม ทังที
N เป็ นรูปบุคคล
ธรรมดา นิติบคุ คล หรื อ องค์กร หน่วยงานใด ๆ ซึงจะต้ องมุ่งมันดําเนินธุรกิจด้ วยความซือสัตย์ เป็ นธรรม โปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้
4 ดูภาคผนวก หน้า 35-36 ปฏิ บตั ิการรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทน

บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทเอกสาร
ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
19 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเลขเอกสาร
แก้ ไขครั ง( ที$
หน้ าที$

CORM-PE-001
17/40

กระบวนการปฏิบัตงิ านสําหรับธุรกรรมต่ างๆ
การค้ าและการลงทุน
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการค้ าและการลงทุนทีอยู่บนพื Nนฐานของคุณค่า
หลักของกลุ่มพรี เมียร์ ยึดมันบนกรอบกติกาการแข่งขันทีดี และดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
การลงทุนเพิม/ลดหรื อลงทุนในธุรกิจใหม่จะต้ องผ่านขั Nนตอนการอนุมตั ิตามอํานาจดําเนินการของกลุ่มบริ ษัท
พรี เมียร์ ด้วยทุกครังN
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการค้ า การลงทุนโดยปฏิบตั ิตามจรรณยาบรรณ
ของกลุ่มบริ ษัทพรี เมียร์ ทีมีต่อลูกค้ า คูค่ ้ า คูแ่ ข่งขัน ผู้ถือหุ้น และ สังคม บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อ
ให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดกับผู้ใดหรือหน่วยงานใด เพือให้ ได้ มาซึงสัญญาทางธุรกิจ สิทธิ
ประโยชน์ การปฏิบตั หิ รื อละเว้ นการปฏิบตั ิใดๆทีไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรือจริ ยธรรมทีดี
การกู้ และ การให้ ก้ ูยืม การก่ อภาระผูกพัน
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดขันตอนและนโยบายการกู
N
้ ยืมและการให้ ก้ ูยืมเงิน
และ การก่อภาระผูกพันระหว่างบริ ษัทกับบุคคลอืน ให้ เป็ นไปตามอํานาจดําเนินการของกลุม่ บริ ษัทพรี เมียร์ และ
สอดคล้ องกับกรอบรายการระหว่างกันทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท การคิดผลประโยชน์หรื อดอกเบี Nย
ระหว่างกันควรเป็ นไปอย่างเหมาะสมและอยู่ในกรอบของแนวนโยบายของหน่วยงานการเงินกลางของกลุ่มบริ ษัท
พรี เมียร์
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายเรียกหรื อรับ เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์
ทางการเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดแก่ผ้ ใู ดหรื อหน่วยงานใด เพือให้ ได้ มาซึงสัญญากู้เงิน หรื อให้ ก้ เู งิน หรื อทําให้ เกิด/
หมดไปซึงภาระผูกพันบริ ษัทฯ ทีไม่ชอบด้ วยกฎหมายหรื อจริยธรรมทีดี
การจัดซือ( จัดจ้ างทั$วไป
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) การจัดซื Nอทรัพย์สิน/วัสดุสํานักงาน รวมทั Nงการจัดจ้ างอืนใน
การให้ บริ การทุกครังN ต้ องนําเสนอให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามสายงานอนุมตั ิและควรระบุวตั ถุประสงค์ของการจัดซื Nอ/จัด
จ้ าง ในการอนุมตั ิให้ เป็ นตามอํานาจดําเนินการของกลุม่ บริ ษัทพรี เมียร์ การจัดซื Nอ/จัดจ้ างทีมีมลู ค่าสูงควรมีการ
เปรี ยบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้ให้ บริ การรายอืนด้ วย และปฏิบตั ิด้วยความโปร่ งใสเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
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บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายเรี ยกหรื อรับ เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทาง
การเงินหรื อผลประโยชน์อืนใดแก่ผ้ ขู ายหรื อผู้ให้ บริ การ เพือทีจะรับทรัพย์สนิ หรือวัสดุอปุ กรณ์ทีมีสภาพหรื อ
คุณสมบัตไิ ม่ได้ มาตรฐานและไม่ตรงตามใบสังซื Nอ หรื อเพือทีจะรับการบริ การทีไม่มีคณ
ุ ภาพและไม่ตรงตามข้ อตกลง
ในกรณีทีพบเหตุการณ์ดงั กล่าวให้ แจ้ งผู้บงั คับบัญชาทราบโดยทันที และหาทางแก้ ไขร่ วมกันรวมทังพิ
N จารณาไม่รับ
หรื อชะลอการรับดังกล่าว หากจะทําให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญา
การปฏิบัตงิ าน บัญชีการเงิน
การรั บ-จ่ ายเงิน
บริ ษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) มีข้อปฏิบตั ใิ นการรับหรื อจ่ายเงิน ดังนี N
1. การรั บเงินจากลูกค้ า นิตบิ ุคคลหรื อบุคคลอื$นใด
1.1 ก่อนการรั บเงิน ฝ่ ายการเงินต้ องทราบทุกครังN ว่าเป็ นการรั บเงินเพือวัตถุประสงค์ใด และมีเหตุอนั
ควรให้ รับเงินจํานวนดังกล่าว
1.2 ในการรับเงินต้ องออกเอกสารการรับเงินเป็ นหลักฐานให้ ผ้ จู ่ายเงินทุกครังN และมีเอกสารทีสามารถ
บันทึกบัญชีได้ ตามหลักการบัญชี
1.3 ในกรณีทีการรับเงินนันไม่
N ชอบด้ วยกฎหมายหรื อไม่ถูกต้ องตามวัตถุประสงค์ ให้ ปฎิเสธ การรับเงิน
ดังกล่าวและแจ้ งให้ ผ้ ูบริ หารทราบเพื อหาทางป้ องกันและแก้ ไข ในกรณี ทีเกียวข้ องกับ ประเด็น
กฎหมายให้ หารือฝ่ ายกฎหมายของกลุม่ บริ ษัทเพือดําเนินการทีเหมาะสม
1.4 ขอความร่วมมือกับผู้จา่ ยเงินให้ ชําระเงินเป็ นเช็คขีดค่อมและระบุ “A/C PAYEE” หรื อชําระโดยโอน
เงินให้ บริ ษัทผ่านธนาคาร ในกรณีทีรับเป็ นเงินสดต้ องมีกระบวนการทีให้ เกิดความมันใจว่าเงินสด
ทั Nงหมดได้ เข้ าธนาคารของบริ ษัท
1.5 ห้ ามนําเงินทีผู้จ่ายเงินต้ องชําระให้ กบั บริ ษัทเข้ าบัญชีพนักงานหรื อบัญชีผ้ ูใด ทีบริ ษัทไม่มีอํานาจ
สังจ่ายตามอํานาจดําเนินการ และต้ องไม่อนุญาตให้ ผ้ จู ่ายเงินกระทําเช่นกัน
1.6 ไม่เ รี ยกหรื อรั บ ไม่เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรื อผลประโยชน์ อืนใด ให้ กับผู้จ่ายเงิน
เพือทีชะลอการรับเงินของบริษัท หรื อทําให้ บริ ษัทเกิดความเสียหายจากไม่ได้ รับเงินหรื อได้ รับล่าช้ า
หรื อได้ รับไม่เต็มจํานวน
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2. การจ่ ายเงินให้ กับเจ้ าหนี ( นิติบุคคลหรื อบุคคลอื$นใด
2.1 ก่อนการจ่ายเงินทุกครังN ต้ องมีการวิเคราะห์การจ่ายเงินดังกล่าวเพื อวัตถุประสงค์ใด และต้ องผ่าน
การบันทึกบัญชีจากฝ่ ายบัญชีและเป็ นรายการทีถูกต้ องตามหลักการบัญชีและกฎหมายทีเกียวข้ อง
2.2 หากพบรายการทีไม่ถูกต้ องหรื อไม่เหมาะสม ให้ รายงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชาทราบและหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ ไขให้ ถกู ต้ องตามหลักการบัญชีและกฎหมายทีเกียวข้ อง
2.3 ในการจ่ายเงินทุกครังN การอนุมตั สิ งจ่
ั ายให้ เป็ นไปตามคู่มืออํานาจดําเนินการ
2.4 ในการจ่ายเงินทุกครังN ต้ องได้ รับหลักฐานการจ่ายเงินทีถูกต้ องตามกฎหมาย (ประมวลรัษฎากร)
2.5 ให้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ เจ้ า หนี หN รื อ ผู้รั บ เงิ น ในลัก ษณะที เท่ า เที ย มกัน โดยชํ า ระเงิ น ตามเงื อนไขธุ ร กิ จ ที
เหมาะสม ไม่เลือกปฎิบตั ิกบั เจ้ าหนี Nหรื อผู้รับเงินรายใดด้ วยอคติหรื อลําเอียง
2.6 ไม่เรี ยกหรื อรั บ ไม่เสนอหรื อให้ ผลประโยชน์ ทางการเงินหรื อผลประโยชน์ อืนใด กับเจ้ าหนีหN รื อ
ผู้รับเงินในอันทีจะทําให้ บริ ษัทเกิดความเสียหายจากการชําระเงินหรื อชําระล่าช้ าหรื อชําระไม่เต็ม
จํานวน
การปฏิบัตงิ าน งานทรั พยากรบุคคล ฝึ กอบรม
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดขันตอนการดํ
N
าเนินการงานทรัพยากรบุคคล เริม
ตังแต่
N การสรรหา การตรวจสอบประวัติการทํางาน การจ้ างงาน การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรมเพือพัฒนาบุคคลากร
การประเมินผล การสอบสวน การลงโทษพนักงาน ฯลฯ ไว้ ในระเบียบปฏิบตั ิ งานทรัพยากรบุคคล และคู่มือพนักงาน
บริ ษัท พรี เ มีย ร์ เอ็นเตอร์ ไ พรซ์ จํากัด (มหาชน) มีข้อกํ าหนดในการดํ าเนิ นงานและแนวปฏิ บัติไว้ อย่าง
ชัดเจน รวมถึงการไม่เรี ยกรับ หรื อรับผลประโยชน์หรื อผลตอบแทนไม่ว่าในรู ปแบบใด ๆ จากผู้สมัครหรื อผู้เกียวข้ อง
กับการสมัคร ทังในช่
N วงการสมัครงาน และช่วงประเมินผลทดลองงาน เพือให้ มกี ารบรรจุเป็ นพนักงาน

ช่ องทางการร้ องเรี ยน / แจ้ งเบาะแส
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนหรื อการแจ้ งเบาะแส
จากการกระทําผิดกฎหมายหรื อจรรยาบรรณหรื อละเมิดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อพฤติกรรมทีอาจ
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ส่อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึงรวมถึงพนักงาน ผู้บริ หารและผู้มีส่วนได้ เสีย รวมทั Nงมี
กลไกในการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล และให้ ความสําคัญกับการเก็บข้ อมูลข้ อร้ องเรี ยนเป็ นความลับ เพือสร้ างความมันใจ
ให้ กบั ผู้ร้องเรี ยน ดังนี N
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื อส่งเสริ มให้ ผ้ ูบริ หารและพนักงาน ดําเนินธุร กิจอย่างถูก ต้ อง โปร่ ง ใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้ องกับ หลัก การกํากับ ดูแ ลกิ จ การทีดี และจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษัท
พรี เมียร์ โดยบริ ษัทฯ คาดหวังให้ ทุกคนรายงานโดยสุจริ ตถึงการปฏิบัติทีขัด หรื อสงสัยว่าจะขัดต่อ
เรื องดังกล่าวให้ บริ ษัทฯ รั บทราบ ทางบริ ษัทฯ จะได้ ปรั บ ปรุ งแก้ ไข หรื อดําเนินการให้ เกิดความ
ถูกต้ อง เหมาะสม โปร่ งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที มีก ารให้ ค วามคุ้มครองผู้ให้ ข้ อมูลโดยสุจริ ตแก่ห น่วยงานกํ ากับดูแ ลด้ วย ซึงเป็ น
หลักการทีบริษัทฯ นํามาใช้ ปฏิบตั ิ
1.2 เพือให้ มนใจว่
ั า ผู้บงั คับบัญชา และฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด
(มหาชน) ทําหน้ าทีดูแล และให้ คําแนะนํา ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการ
กระทําต่าง ๆ ของพนักงานให้ เป็ นไปโดยถูกต้ อง และผู้แจ้ งเรื องดังกล่าวจะได้ รับความคุ้มครอง
หากเป็ นการกระทําด้ วยความสุจริ ตใจ
2. ขอบเขตการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน
เมือมีข้อสงสัย หรื อพบเห็นการกระทําน่าสงสัยว่าฝ่ าฝื นหลักปฏิบตั ทิ ีดี ดังเรื องต่อไปนี N
• การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกํากับดูและกิจการทีดี
• การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริ ษัท
• การได้ รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
• การกระทําทุจริ ต

3. ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน สามารถแจ้ งผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี N
3.1 เลขานุการบริ ษัท
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ
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โดยการจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ จดหมาย หรื อช่องทางอืนตามสมควรและปลอดภัย กรณีที
พบประเด็นทีต้ องรายงานอย่างเร่ งด่วน ให้ รีบรายงานตรงต่อเลขานุการบริ ษัท
4. เงื$อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรือข้ อร้ องเรี ยน
4.1 รายละเอียดของเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน ต้ องเป็ นความจริ ง มีความชัดเจน หรื อพอทีจะนําสืบหา
ข้ อเท็จจริ งเพือดําเนินการต่อไปได้
4.2 ข้ อ มูล ที ได้ รั บ จะถื อ เป็ นความลับ และไม่มี ก ารเปิ ดเผยชื อผู้ ที แจ้ ง เบาะแส หรื อ ผู้ ร้ องเรี ย นต่ อ
สาธารณชน หากไม่ได้ รับความยินยอม
4.3 ผู้ ที แจ้ งเบาะแส หรื อ ข้ อร้ องเรี ย น จะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ไม่ ว่ า จะเป็ นพนั ก งาน หรื อ
บุคคลภายนอก
4.4 ระยะเวลาตอบกลับผู้ร้องเรี ยนไม่ควรเกิน 3 วันหลังจากได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
4.5 ระยะเวลาในการดํ าเนินการเรื องร้ องเรี ยน ขึนN อยู่กับ ความซับซ้ อนของเรื อง ความเพี ยงพอของ
เอกสารหลักฐานทีได้ รับจากผู้ร้องเรี ยน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และคําชี Nแจงของผู้ถูกร้ องเรี ยน แต่
ไม่เกิน 30 วันทําการ
4.6 ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน และผู้มีส่วนเกี ยวข้ องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง ต้ องเก็บข้ อมูลที
เกียวข้ องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าทีจําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ
ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง หรื อแหล่งทีมาของข้ อมูล หรื อบุคคลที
เกียวข้ อง
5. กลุ่มบุคคลที$เกี$ยวข้ อง
5.1 ผู้แจ้ งข้ อมูล หมายถึง ผู้ทีแจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน
5.2 ผู้ประสานงานเรื องร้ องเรี ยน หมายถึง ผู้ทําหน้ าทีรับเรื อง และเก็บข้ อมูลเบือN งต้ นและเก็บผลสรุ ป
ของการดําเนินงาน ได้ แก่ เลขานุการบริ ษัท
5.3 ผู้ดแู ลเรื องร้ องเรี ยน หมายถึง ผู้บังคับ บัญชาโดยตรงของผู้ทีถูกร้ องเรี ยน หรื อผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ Nนไปของหน่วยงานทีถูกร้ องเรี ยน
5.4 ผู้ดแู ลเรื องระเบียบ หมายถึง ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
5.5 ประธานกรรมการบริษัท
5.6 คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 เลขานุการบริ ษัท
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6. ขัน( ตอนการดําเนินการ
6.1 การลงทะเบียนและส่งเรื อง
- ผู้ประสานงานเรื องร้ องเรี ยน ลงทะเบียนรั บเรื องร้ องเรี ยน และกําหนดวันแจ้ งความคืบหน้ าของ
เรื องทีร้ องเรี ยนแก่ผ้ รู ้ องเรี ยน ดังนี N
1) กรณีทีมีผลกระทบต่อชือเสียงของบริ ษัทฯ อย่างร้ ายแรง ให้ ดาํ เนินการโดยด่วนทีสุด
2) กรณีอนื ให้ ดําเนินการโดยเร็ว
- ผู้ประสานงานเรื องร้ องเรี ยน ลงบันทึกข้ อมูลจากผู้ร้องเรี ยน ดังนี N
1) ชือผู้ร้องเรี ยน ยกเว้ นกรณีทีไม่ได้ ระบุชือ
2) วันทีร้ องเรี ยน
3) ชือ บุคคล หรื อเหตุการณ์ทีร้ องเรี ยน
4) ข้ อมูลทีเกียวข้ องอืน ๆ
6.2 เมือลงทะเบี ยนรั บเรื องร้ องเรี ยนแล้ ว ให้ กําหนดชันN ความลับตามเนือN หาของเรื อง และดําเนินการ
ดังนี N
ส่งให้ ผ้ ดู แู ลเรื องร้ องเรี ยนดําเนินการหาข้ อเท็จจริ ง และสังการตามอํานาจหน้ าทีทีมี
ส่ ง สํ า เนาเรื องให้ ฝ่ ายทรั พ ยากรบุ ค คลทราบเบื อN งต้ น เพื อเตรี ย มให้ คํ า แนะนํ า การ
ดําเนินการด้ านระเบียบวินยั หรื ออืน ๆ
ส่งสําเนาเรืองให้ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทราบเรื อง
6.3 การรวบรวมข้ อเท็จจริ งและสังการ
ผู้ดูแลเรื องร้ องเรี ยน ดําเนิ น การหาข้ อเท็จ จริ ง และให้ ข้อแนะนําผู้ที เกี ยวข้ องให้ มีก าร
ประพฤติ หรื อปฏิบัติทีเหมาะสมต่อไป หากต้ องมีการลงโทษทางวินยั ควรปรึกษากับฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล เพื อให้ การลงโทษเป็ นไปตามระเบี ยบบริ ษัทด้ วย และหากผู้ดูแลเรื อง
ร้ องเรี ยนไม่มีอํานาจสังลงโทษให้ เสนอเป็ นลําดับชันไปจนถึ
N
งผู้มีอํานาจแล้ วแต่กรณี และ
ให้ สง่ ข้ อเท็จจริ ง ผลการดําเนินการและการสังลงโทษแล้ วแต่กรณี ไปให้ ประธานกรรมการ
บริ ษัท และกรรมการผู้จัดการ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับขันN เพือทราบหรื อพิจารณา
สังการ
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กรณี เป็ นเรื องร้ องเรี ยนจากผู้ไม่ระบุชือ และไม่สามารถหาข้ อมูลเพิ มเติมได้ เพียงพอ ให้
ผู้ดูแ ลเรื องร้ องเรี ยนส่ ง รายงานผลการตรวจสอบข้ อ มูล และความเห็น เกี ยวกับเรื อง
ร้ องเรี ยนนันไปที
N
ประธานกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการผู้จดั การ โดยผ่านผู้บงั คับบัญชา
ตามลําดับขันN เพือขอแนวทางการดําเนิ นการที เหมาะสมต่อไป หากประธานกรรมการ
บริ ษั ท หรื อ กรรมการผู้ จัด การเห็ น ว่ า ไม่ส ามารถดํ า เนิ น การตามข้ อ ร้ องเรี ย นได้ ข้ อ
ร้ องเรี ยนนันN จะถูกปิ ดเรื องไป และให้ ผ้ ูดแู ลเรื องร้ องเรี ยนส่งสําเนาให้ ผ้ ูประสานงานเรื อง
ร้ องเรี ยนทราบ เพือรายงานแก่เลขานุการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
หากผู้ดแู ลเรื องร้ องเรี ยนตรวจสอบข้ อเท็จจริ งแล้ ว พบว่า ผู้ถูกร้ องเรี ยนไม่มีความผิด หรื อ
เป็ นเรื องทีเกิดจากความเข้ าใจผิด หรื อได้ ให้ ข้อแนะนําแก่ผ้ ถู ูกร้ องเรี ยน หรื อผู้ทีเกียวข้ อง
ให้ มีการประพฤติหรื อปฏิบตั ิทีเหมาะสมแล้ ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ ปิดเรื องโดยไม่มี
การลงโทษใด ๆ ให้ ผ้ ูดแู ลเรื องร้ องเรี ยน เสนอเรื องดังกล่าวแก่ผ้ บู ังคับบัญชาลําดับเหนือ
ขึ Nนไป เพือขออนุมตั ิปิดเรื อง และสําเนาเรื องให้ ผ้ ปู ระสานงานเรื องร้ องเรี ยน เพือแจ้ งแก่ผ้ ู
ร้ องเรี ยนทราบ และรายงานแก่เลขานุการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
6.4 การสอบสวนข้ อเท็จจริ ง
ในกรณี ทีผู้ดูแลเรื องร้ องเรี ยน และฝ่ ายทรั พยากรบุคคลเห็นว่า จะต้ องมีการลงโทษทาง
วินัย ให้ ฝ่ายทรั พยากรบุคคล เสนอเรื องต่อประธานกรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จัดการ
สอบสวนข้ อเท็จจริ งต่อไป
เมือมีผลสังการของประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จัด การแล้ ว ให้ แ จ้ งผลให้
ผู้ดแู ลเรื องร้ องเรี ยนทราบ เพือดําเนินการตามขันตอนต่
N
อไป
6.5 การแจ้ งผลสรุปต่อผู้ร้องเรี ยน และการปรับปรุ งแก้ ไข
ผู้ดแู ลเรื องร้ องเรี ยน ดําเนินการตามคําสังการของประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ผู้จัดการ ให้ ข้อแนะนําให้ มีการประพฤติ หรื อ ปฏิ บัติที เหมาะสมต่อไป และแจ้ งผลการ
ดําเนินการให้ ผ้ ปู ระสานงานเรื องร้ องเรี ยนทราบด้ วย
ผู้ประสานงานเรื องร้ องเรี ยน แจ้ งผลการดําเนิ นการให้ กับผู้ร้องเรี ยนทราบ และบันทึก
ผลของการดําเนิ นการเกี ยวกับเรื องร้ องเรี ยนไว้ โดยนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบเป็ นรายไตรมาส
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ประสานงานเรื องร้ องเรี ยน ติดตามผลการปรับปรุ งแก้ ไข (ถ้ ามี) และรายงานให้ ประธาน
กรรมการบริ ษัท กรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริ ษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
7. การร้ องเรี ยนโดยไม่ สุจริต หรื อผิดช่ องทาง
หากการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน ให้ ถ้อยคํา หรื อให้ ข้อมูลใด ๆ ทีพิสจู น์ได้ ว่ากระทําโดยไม่
สุจริต หรื อทําผิดช่องทาง กรณีเป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ จะได้ รับการลงโทษทางวินยั แต่หาก
เป็ นบุคคลภายนอกทีการกระทํานันN ทําให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความเสียหาย ทางบริ ษัทฯ จะพิจารณาดําเนินคดี
กับบุคคลนั Nน ๆ ด้ วย
8. ความรั บผิดชอบของผู้ บังคับบัญชาเหนื อขึน( ไป กรณี ทีผู้ดแู ลเรื องร้ องเรี ยนละเลย หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
นโยบายนี N ผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ Nนไปจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ด้ วย
9. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน
9.1 บริ ษัทฯ จะเก็บข้ อมูลและตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน และผู้ถกู ร้ องเรี ยนเป็ นความลับ
9.2 บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าทีจําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน
แหล่งทีมาของข้ อมูลหรื อบุคคลทีเกียวข้ องทีได้ รับความเสียหาย จะได้ รับการบรรเทาความเสียหาย
ด้ วยกระบวนการทีเหมาะสมและเป็ นธรรม
9.3 กรณี ทีผู้ร้ องเรี ย น หรื อผู้ทีให้ ความร่ วมมือ ในการตรวจสอบข้ อเท็ จจริ ง สามารถร้ องขอให้ บ ริ ษัท ฯ
กําหนดมาตรการคุ้มครองทีเหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยน
หรื อผู้ทีให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื องทีมีแนวโน้ ม
ทีจะเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
9.4 บริ ษัท ฯ จะไม่ กระทํ าการใดอัน ไม่เ ป็ นธรรมต่อ ผู้แ จ้ งเบาะแสหรื อ ผู้ร้ องเรี ย น ไม่ ว่า จะโดยการ
เปลียนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานทีทํางาน สังพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิก
จ้ าง หรื อกระทําการอื นใดที มีลักษณะเป็ นการปฏิ บัติ อย่ างไม่เ ป็ นธรรมต่อผู้แ จ้ ง เบาะแสหรื อ ผู้
ร้ องเรี ยน หรือผู้ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
การสื$อสาร5
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) สือสารข้ อมูลต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือให้ พนักงาน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม และผู้ทีเกียวข้ องทางธุรกิจ
ได้ รับทราบ โดยผ่านการประชุมประจําเดือนของฝ่ ายบริ หาร การแจ้ งผ่านบอร์ ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ Website
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รายงานประจําปี หรื อวิ ธี ก ารอื น ๆ ตามความเหมาะสม ได้ แ ก่ การสอดแทรกในการจัดกิ จ กรรมประจํ าปี การ
สอดแทรกในการจัดอบรมให้ พนักงาน เป็ นต้ น
การเปิ ดเผยข้ อมูล5
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) มีการเปิ ดเผยข้ อมูลแก่พนักงาน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่
ค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ และผู้เกียวข้ อง ผ่านรายงานประจําปี (Annual Report), Website ของบริ ษัท หรื อวิธีการ
อืน ๆ ตามความเหมาะสม เพือให้ มนใจว่
ั าบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีการดําเนินงานทีโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
การบันทึกและเก็บรั กษาข้ อมูล
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการในส่วนทีเกียวข้ องกับข้ อมูลตามนโยบายของ
กลุ่มบริ ษัทพรี เมียร์ ซึงมีความมุ่งมันทีจะรักษามาตรฐานเกียวกับระบบงาน ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบการสือสาร
ข้ อมูล ซึงเป็ นพื Nนฐานทีสําคัญในการสร้ างระบบการควบคุมทีมีประสิทธิภาพ โดยจะดําเนินการในเรื องต่าง ๆ เพือให้
เกิดความมันใจว่า ข้ อมูลระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ได้ มีการป้องกันรั กษาให้ พร้ อมทีจะใช้ ได้ ตลอดเวลาใน
ธุรกิจของกลุ่มฯ ตลอดจนการวางรู ปแบบและต้ นทุนของมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมดูแลให้ เป็ นไปตามความ
เหมาะสมต่อความเสียงของข้ อมูล ระบบงาน และระบบของคอมพิวเตอร์
• ข้ อมูลหมายรวมถึง ข้ อมูลทีเป็ นอิเล็กทรอนิกส์ และข้ อมูลทีเป็ นเอกสาร สิงพิมพ์ ข้ อมูลภาพ/เสียง ฯลฯ
• ระบบงานครอบคลุมถึงระบบข้ อมูล และการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
• คอมพิวเตอร์ ครอบคลุมถึงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสือสาร และอุปกรณ์การคํานวณทีเกียวข้ อง

5

ดูภาคผนวกหน้า 36 แนวทางการเปิ ดเผยและสือสารให้ผทู้ ี เกี ยวข้อง

เพือให้ บรรลุถึงความมุง่ มันดังกล่าว จึงได้ ดําเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบตั ดิ งั นี N
1. กําหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้ งานและผู้ดแู ลข้ อมูลทังระบบงาน
N
และระบบคอมพิวเตอร์ ทงหมด
ัN
2. ประเมิ น ความเสี ยงและสร้ างระบบควบคุม ความเสี ยงให้ เหมาะสมต่ อ สภาวะแวดล้ อ มที มี ก าร
เปลียนแปลง
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3. สร้ างระบบป้องกันข้ อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรทีเกียวข้ อง
4. สร้ างระบบรักษาข้ อมูลเพือป้องกันการเข้ าดูข้อมูล การแก้ ไข การทํางานข้ อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็ น
การกระทําโดยอุบตั ิเหตุ หรื อด้ วยความตังใจ
N
กระบวนการตรวจสอบ / การควบคุมภายใน
บริ ษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ จัดให้ มีกระบวนการตรวจสอบภายในเป็ นประจําทุกปี
จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของกลุม่ บริ ษัท ทั Nงนี N บริ ษัทฯ ให้ ความเป็ นอิสระและไม่จํากัดขอบเขตแก่ผ้ ูตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี Nยังมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทุกๆไตรมาสและทุกปี ตามที
กําหนดโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า และกรมสรรพากร
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการจัดให้ มีการควบคุมเพือให้ มนใจว่
ั าธุรกิจทีดําเนินการในขอบเขตที
ถูกต้ องเหมาะสมและปฏิ บัติตามนโยบายของพรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์แ ละปฏิ บัติตามกฎหมายและข้ อกํ าหนดที
บังคับใช้ กบั ธุรกิจนันN คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและตรวจสอบว่าพนักงานได้ ปฏิบัติตามนโยบายหรื อตาม
ขันตอนที
N
เกียวข้ อง และสอดคล้ องตามกฎหมายและข้ อกําหนดทีระบุถึงอย่างสมําเสมอ
การติดตามและทบทวน
บริ ษัท พรี เ มียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํ ากัด (มหาชน) กําหนดให้ มีการติดตามและทบทวน นโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอทุกปี โดยทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องตามโครงสร้ างหน้ าทีความรับผิดชอบในการติดตามและ
ทบทวนการปฏิ บัติ งาน หากมีข้อสงสัย ว่ากิ จกรรมที ทํ าหรื อ รายการธุ รกิ จใดๆอาจละเมิดนโยบายนี N หรื อละเมิ ด
กฎหมาย หรื อข้ อกําหนดต่างๆ ต้ องรายงานข้ อมูลดังกล่าวต่อกรรมการผู้จดั การหรื อผู้เกียวข้ องตามช่องทางในการ
แจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยน

เอกสารอ้ างอิง
1. ประมวลกฎหมายอาญา
2. ระเบียบปฏิบตั ิงานบุคคล
3. คูม่ อื พนักงาน
4. ระเบียบบริ ษัทในสายธุรกิจการเงิน

บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทเอกสาร
ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
19 กุมภาพันธ์ 2557

5. นโยบายของกลุม่ บริ ษัทพรีเมียร์ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
6. อํานาจดําเนินการของกลุ่มบริ ษัทพรีเมียร์

ภาคผนวก
ก. ขัน( ตอนและกระบวนการควบคุมในกิจกรรมที$สําคัญ
1. การบริ จาคเพือการกุศล

หมายเลขเอกสาร
แก้ ไขครั ง( ที$
หน้ าที$
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บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทเอกสาร
ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
19 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเลขเอกสาร
แก้ ไขครั ง( ที$
หน้ าที$
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เมื อบริ ษั ท มีค วามประสงค์ จ ะบริ จ าคเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น เพื อการกุศ ลสาธารณะ หรื อ เมื อมี ผ้ ู ใ ดหรื อ
หน่วยงานใดแจ้ งความประสงค์ขอรับเงินบริ จาคจากบริ ษัทเพือการกุศล ให้ ปฏิบตั ติ ามขันตอน
N
ดังนี N

บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทเอกสาร
ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้
1

1.1

หมายเลขเอกสาร
แก้ ไขครั ง( ที$
หน้ าที$

คู่มือ
มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
19 กุมภาพันธ์ 2557

ขัน( ตอนกระบวนการบริจาคเงินหรือทรัพย์ สิน

หน่วยงานทีเสนอเรื อง พิ จารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายกลุ่ม
บริ ษัทพรี เมียร์ หรื อไม่

พิ จารณาว่าการบริ จาคเป็ นไปตามข้ อบังคับริ ษัท (ข้ อที19) หรื อไม่

29/40

การบริจาค

นโยบาย
กลุ่มบริษัท
พรีเมียร์

ไม่ใช่

ใช่

1.2

CORM-PE-001

ข้ อบังคับ
บริ ษัท

แจ้ งหน่ วยงานทีขอบริ จาค

ไม่ใช่

ใช่
1.3

ตรวจสอบข้ อมูลประกอบการบริ จาค
1.3.1 มีวตั ถุประสงค์ ชดั เจน

ตรวจสอบข้ อมูลประกอบ

1.3.2 มีหน่วยงานทีมีทีอยู่แน่นอน และมีผ้ รู ับผิดชอบ

1.4

หน่วยงานทีมีส่วนเกียวข้ องกับการบริ จาคนําเสนอเรื องเพื อขออนุมตั ิ

ส่งเรื องให้ ผ้ ูมีอํานาจอนุมัติ

ตามคู่มืออํานาจดํา เนินการ

1.5

ฝ่ ายบัญชีจดั ทําใบสําคัญจ่าย/ใบสําคัญการโอนทรัพย์สิน เพื อ
การบริ จาค

จัดทําใบสําคัญจ่าย หรื อ
ใบสําคัญการโอน ท/ส

JDE
1.6

ฝ่ ายการเงินส่งเช็คให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนาม และติ ดตามหลักฐานการรับ
เงินทีถูกต้ อง กรณีเป็ นการบริ จาคทรัพย์สิน ฝ่ ายทะเบียนทรัพย์สิน
เป็ นผู้ส่งมอบ และติ ดตามหลักฐานการรับทรัพย์สิน

1.7

จัดทําเช็ค/ชําระเงิน/ขอ
หลักฐานการรั บเงิน

ฝ่ ายบัญชีเก็บข้ อมูลเอกสารทังหมดเข้
N
าแฟ้มเอกสาร สามารถสืบค้ น
และตรวจสอบข้ อมูลได้

เก็บเข้ าแฟ้ ม

บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทเอกสาร
ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
19 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเลขเอกสาร
แก้ ไขครั ง( ที$
หน้ าที$
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2. การจ่ายเงินสนับสนุน หรื อเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ
เมือบริ ษัทมีความประสงค์จะจ่ายเงินหรื อทรัพย์ สินเพือสนับสนุนกิจกรรมหรื อหน่วยงานใด ๆ หรื อเมือมี
ผู้ใดหรื อหน่วยงานใดแจ้ งความประสงค์ขอรับเงินหรื อทรัพย์สินเพือสนับสนุนหรื อกิจกรรมใด ๆ มีวิธีและขันN ตอน
เหมือนการบริ จาคเพือการกุศล ดังนี N

บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทเอกสาร
ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้

หมายเลขเอกสาร
แก้ ไขครั ง( ที$
หน้ าที$

คู่มือ
มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
19 กุมภาพันธ์ 2557

2. ขัน( ตอนกระบวนการจ่ ายเงินหรือทรัพย์ สินเพื$อสนับสนุนกิจกรรมใดๆ

2.1 หน่วยงานทีเสนอเรื อง พิ จารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายกลุ่ม
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ขอการสนับสนุน

นโยบาย
กลุ่ม

ไม่ใช่

บริ ษัทพรี เมียร์ หรื อไม่
ใช่

2.2 พิ จารณาว่าการสนับสนุนเป็ นไปตามปกติ /ธรรมเนียมธุรกิจหรื อไม่

ธรรมเนี ยม
ทางธุรกิจ

แจ้ งหน่ วยงานทีเสนอเรื อง

ไม่ใช่

ใช่

2.3 ตรวจสอบข้ อมูลประกอบการขอสนับสนุน
2.3.1 มีวตั ถุประสงค์ ชดั เจน

ตรวจสอบข้ อมูลประกอบ

2.3.2 มีหน่วยงานทีมีทีอยู่แน่นอน และมีผ้ รู ับผิดชอบ

2.4 หน่วยงานทีมีส่วนเกียวข้ องกับนําเสนอเรื องเพื อขออนุมตั ิ

ส่งเรื องให้ ผ้ ูมีอํานาจอนุมัติ

ตามคู่มืออํานาจดํา เนินการ

2.5 ฝ่ ายบัญชีจดั ทําใบสําคัญจ่าย/ใบสําคัญการโอนทรัพย์สิน เพื อ
การสนับสนุนทางธุรกิจ

จัดทําใบสําคัญจ่าย หรื อ
ใบสําคัญการโอน ท/ส
JDE

2.6 ฝ่ ายการเงินส่งเช็คให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนาม และติ ดตามหลักฐานการรับ
เงินทีถูกต้ อง กรณีเป็ นการสนับสนุนด้ วยทรัพย์สิน ฝ่ ายทะเบียนทรัพย์สิน
เป็ นผู้ส่งมอบ และติ ดตามหลักฐานการรับทรัพย์สิน

จัดทําเช็ค/ชําระเงิน/ขอ
หลักฐานการรับเงิน

2.7 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้ อมูลเอกสารทังหมดเข้
N
าแฟ้ มเอกสาร สามารถสืบค้ น
และตรวจสอบข้ อมูลได้

เก็บเข้ าแฟ้ ม

บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทเอกสาร
ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
19 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเลขเอกสาร
แก้ ไขครั ง( ที$
หน้ าที$
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3. การให้ ของขวัญหรื อให้ การรับรอง
เมือบริ ษัทหรื อหน่วยงานใดมีความประสงค์จะให้ ของขวัญ หรือให้ การรับรองแก่ผ้ ใู ดหรื อหน่วยงาน
ภายนอก ซึงเป็ นไปตามประเพณีทางธุรกิจ เป็ นการรักษาสัมพันธ์ทีดีต่อกัน และไม่ขดั ต่อกฎหมาย สามารถ
ดําเนินการได้ โดยให้ ปฏิบตั ิตามขั Nนตอนวิธีการ ดังนี N

บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทเอกสาร
ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
19 กุมภาพันธ์ 2557

3. ขั น( ตอนกระบวนการให้ ของขวัญหรื อให้ การรั บรอง

3.1 หน่วยงานทีเสนอเรือง พิ จารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายกลุม่
บริ ษัทพรีเมี ยร์ หรื อไม่

หมายเลขเอกสาร
แก้ ไขครั ง( ที$
หน้ าที$
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การให้ ของขวั ญหรือรับรอง

นโยบาย
กลุ่มบริ ษัท
พรี เมียร์

ไม่ใช่

แจ้ งหน่ วยงานทีเสนอเรื อง

3.2 พิ จารณาความเหมาะสมด้ านปริ มาณและจํานวนเงิน โดยผ่านตั Nงแต่
ระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ Nนไป พร้ อมทั Nงเหตุผลประกอบ

ปริ มาณ/
จํานวนงิน/

เหตุผล

ไม่เหมาะสม

เหมาะสม

3.3 หน่วยงานทีมี สว่ นเกี ยวข้ องนํ าเสนอเรื องเพื อขออนุมัติ
ตามคูม่ ื ออํ านาจดําเนิ นการ

3.4 ฝ่ ายบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบการทํ าใบสําคัญจ่าย

ส่งเรื องให้ ผ้ ูมีอํานาจอนุมัติ

จัดทําใบสําคัญจ่าย พร้ อม
เอกสารประกอบ

JDE

3.5 ฝ่ ายการเงินส่งเช็คให้ ผ้ ูมีอํานาจลงนาม ประกอบหลักฐานการรับ
เงินที ถูกต้ อง กรณีเป็ นการเลี Nยงรับรองควรมี การระบุชือที อยู่ผ้ ูรับ

จัดทําเช็ค/ชําระเงิน/ขอ
หลักฐานการรั บเงิน

การรับรองและวัตถุประสงค์ด้วย

3.6 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้ อมูลเอกสารทั Nงหมดเข้าแฟ้มเอกสาร สามารถสืบค้ น
และตรวจสอบข้ อมูลได้

เก็บเข้ าแฟ้ม
เอกสาร

บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทเอกสาร
ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
19 กุมภาพันธ์ 2557

หมายเลขเอกสาร
แก้ ไขครั ง( ที$
หน้ าที$
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4. การจ่ายค่าใช้ จ่ายให้ พนักงาน
เมือบริ ษัทหรื อหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ่ายค่าใช้ จ่ายใด ๆ ให้ พนักงาน ซึงอาจมีทงรู
ั N ปแบบทีจ่าย
เข้ าบัญชีพนักงานโดยผ่านระบบ Payroll เช่น เงินเดือน ค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา และเงินสวัสดิการอืน ๆ และอีกรูปแบบ
หนึงคือ จ่ ายเป็ นเช็ค หรื อ เงิ นสดให้ พ นักงาน เช่ น ค่านํ าN มันเชื อN เพลิง ค่านายหน้ าพนัก งานขาย เงิ นชดเชยค่า
รักษาพยาบาล(กรณีพนักงานชําระเงินแทนบริ ษัท) ฯลฯ สามารถดําเนินการได้ โดยให้ ปฏิบตั ิ ดังนี N

บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทเอกสาร
ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
19 กุมภาพันธ์ 2557

4. ขัน( ตอนกระบวนการจ่ ายค่ าใช้ จ่ายให้ พนักงาน

4.1 หน่วยงานทีเสนอเรื อง พิ จารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายกลุ่ม

หมายเลขเอกสาร
แก้ ไขครั ง( ที$
หน้ าที$
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ค่ าใช้ จ่ายให้ แก่ พนักงาน

นโยบาย
กลุ่ม

ไม่ใช่

บริ ษัทพรี เมียร์ หรื อไม่
แจ้ งหน่ วยงานทีเสนอเรื อง

ใช่

4.2 พิ จารณาว่าเป็ นค่ าใช้ จ่ายทีอยู่ในระเบียบบริ ษัท และเป็ นค่ าใช้ จ่าย
ทีเกียวข้ องกับธุรกิจบริ ษัท

ระเบียบ/
เกียวข้ องธุรกิจ

ไม่ใช่

ใช่

4.3 กรณีเป็ นค่ าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงานทีอยู่ในระเบียบบริ ษัท ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล เป็ นผู้พิจารณาและเสนออนุมตั ิ เช่น เงินเดื อน OT
และนําเข้ าระบบงาน Payroll

ตรวจสอบ/เสนออนุมัติ

กรณีเป็ นค่ าใช้ จ่ายอืนๆ ให้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายตรวจสอบข้ อมูลก่อนนําเสนอ
ขออนุมตั ิ ตามอํานาจดํา เนินการ

4.4 ฝ่ ายบัญชีจดั ทําใบสําคัญจ่ายเพื อการบันทึกบัญชี

Payroll

จัดทําใบสําคัญจ่าย

และพิ จารณาเกียวกับภาษี เงินได้ ทีเกียวข้ องด้ วย
JDE

4.5 ฝ่ ายการเงินส่งเช็คให้ ผ้ มู ีอํานาจลงนาม และติ ดตามหลักฐานการรับ

จัดทําเช็ค/ชําระเงิน/ขอ
หลักฐานการรั บเงิน

เงินทีถูกต้ อง

4.6 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้ อมูลเอกสารทังหมดเข้
N
าแฟ้มเอกสาร สามารถสืบค้ น
และตรวจสอบข้ อมูลได้

เก็บเข้ าแฟ้ม
เอกสาร
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ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้
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5. การรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทน
เมือบริ ษัทหรื อหน่วยงานใดได้ รับของขวัญ ของแถม หรื อ ค่าตอบแทนจากลูกค้ า คู่ค้าหรื อหน่วยงาน
ภายนอก อันเนืองมาจากการดําเนินธุรกิจ หรื อเนืองจากหน้ าทีการงานของตน ต้ องไม่ใช่ลักษณะการติดสินบน
เพือให้ ได้ ซงข้
ึ อตกลงทางธุรกิจทีไม่เป็ นธรรม เมือจะรับของขวัญ ของแถม หรื อค่าตอบแทนใด ๆ จากผู้อืน ให้ ปฏิบตั ิ
ตามขันตอน
N
ดังนี N

บริษัท พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จํากัด (มหาชน)
ประเภทเอกสาร
ชื$อเอกสาร
วันที$ประกาศใช้

คู่มือ
มาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน
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การรับของขวัญ ของ
แถมหรือค่าตอบแทน

ไม่ใช่

นโยบาย
กลุ่ม
บริษัทฯ

5.1 หน่วยงานทีเสนอเรื อง พิ จารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายกลุ่ม
บริ ษัทพรี เมียร์ หรื อไม่

แจ ้งหน่วยงานที3
เสนอเรื3อง

ใช่

ของขวัญ/
ของแถม/
ค่าตอบ
แทน

5.2 พิ จารณาประเภทรายการทีได้ รับ เป็ นของขวัญ/ของแถม หรื อ
เป็ นค่ าตอบแทนจากการส่งเสริ มการขาย ให้ ระดับผู้จดั การฝ่ าย
ขึ นN ไปพิ จารณา

ไม่ใช่

ค่าตอบแทน

ของขวัญ
ของแถม

เป็ นการ
ส่งเสริม
การขาย

ส่งให ้ผู ้จั ดการ
พิจารณา

ใช่

5.3 พิ จารณาประโยชน์จากสิงทีได้ รับ
หากเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทหรื อหน่วยงานใด ให้ หน่วยงานนันเสนอ
N

ประโยชน์
ต่อบริษัท

ขออนุมตั ิ นําไปใช้ จาก MD
หากไม่เป็ นประโชน์ต่อบริ ษัท ให้ ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินนําออกขาย
โดยมีขันN ตอนทีโปร่ งใสและผ่านการอนุมตั ิ จากMD

5.4 เงินทีจําหน่ายได้ ฝ่ ายการเงินต้ องออกเอกสารการรับเงิน
และฝ่ ายบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบรายการและบันทึกบัญชี

5.5 ฝ่ ายบัญชีเก็บข้ อมูลเอกสารทังหมดเข้
N
าแฟ้มเอกสาร สามารถสืบค้ น
และตรวจสอบข้ อมูลได้

ไม่ม ี

มี

นําไป
ใช ้งาน

จําหน่าย

ใบรั บเงิน พร ้อม
เอกสารประกอบ

เก็บเข ้า
แฟ้ ม
เอกสาร

JDE
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ข. แนวทางการเปิ ดเผยและสื$อสารให้ ผ้ ูท$เี กี$ยวข้ องทราบเกี$ยวกับมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั$น
1. แนวทางการแจ้ งให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องทราบโดยทัวไป
1.1 การประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
1.2 การจัดทําแผ่นพับหรื อประกาศ เพือแจกจ่ายทัวไป
1.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายในกลุม่ บริ ษัทพรี เมียร์ เช่น ผ่านวารสารพรี เมียร์
1.4 การจัดทําสือหรื อสิงของหรื อสัญญลักษณ์ ใด ๆ ทีแสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน
1.5 การจัดกิจกรรมหรื อรณรงค์ร่วมกันระหว่างพนักงาน ผู้บริ หาร ลูกค้ า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ เสียอืนๆ
หรื อประชาชนทัวไป โดยมีการสอดแทรกวัตถุประสงค์สนับสนุนแนวนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
2. การแจ้ งให้ ลกู ค้ าและคูค่ ้ าทราบ
2.1 จัดทําข้ อมูลเกียวกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้ เป็ นเงือนไขหนึงในสัญญาธุรกิจ
ระหว่างบริ ษัทกับคู่สัญญาหรื อลูกค้ า เพื อเป็ นการแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบตังแต่
N วนั ทีเริ มทําธุรกิจระหว่างกัน ตัวอย่าง
ข้ อความ เช่น
- ในสัญญาให้ บ ริ ก ารเช่ ารถยนต์ควรมีเงื อนไข “ผู้ เช่ า หรื อ พนั ก งานหรื อตั วแทนของผู้ เ ช่ า
จะต้ องไม่ เรี ยกหรื อรั บ เงินหรื อทรั พย์ สินใดๆ จากพนักงานหรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่ าเพื$อตัดสินใจเข้ าทํา
สัญญาธุรกิจหรือเช่ ารถกับผู้ให้ เช่ าตามเงื$อนไขของสัญญานี ( ในกรณีท$ ีค่ ูสัญญาใดพบการกระทําดังกล่ าว
ให้ แจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรถึงการกระทํานัน( ให้ ค่ ูสัญญาอีกฝ่ ายหนึ$งทราบโดยเร็ ว และคู่สัญญาทัง( สอง
ฝ่ ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาธุรกิจหรื อสัญญาเช่ ารถยนต์ นัน( โดยมิต้องชดใช้ ความเสียหายที$อาจมีขึน( จาก
การบอกเลิกสัญญา”
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2.2 จัดพิมพ์ข้อความทีแสดงให้ ทราบว่าบริ ษัทมีแนวนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบและ
สนับสนุนให้ ทกุ คู่สญ
ั ญามีแนวปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน โดยการจัดพิมพ์ไว้ บนเอกสารทีใช้ ในการติดต่อทางธุรกิจ เช่น
- จัดให้ มีข้อความนีไN ว้ บน ใบสังซื Nอ(Purchase Order) ใบเสร็ จรั บเงิน(Receipt) “ บริ ษัทมี
นโยบายให้ บุคคลากรทุกคนต่ อต้ านและไม่ ยอมรั บการทุจริ ตคอร์ รัปชั$นทุกรู ปแบบ รวมทัง( สนับสนุ นให้
ท่ านปฏิบัติเช่ นเดียวกันทัง( นีเ( พื$อร่ วมกันสร้ างสังคมแห่ งความซื$อสัตย์ ”
2.3 จัดทําสัญลักษณ์หรื อสือใดๆ ทีแสดงถึงแนวนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน บนสิงของ
เพื อให้ แก่ลกู ค้ าหรื อคู่ค้า เช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรื อ ในโอกาสทางธุรกิจ หรื อในการส่งเสริ มการจําหน่ายของ
บริ ษัท
2.4 จัดทําจดหมายหรื อเอกสารแจ้ งให้ ลกู ค้ าและคูค่ ้ าทุกรายทราบ เพือสือสารนโยบายในเรื อง การ
รับ/มอบของขวัญ ของแจก การเลี Nยงรับรองลูกค้ า การให้ การรั บรองคู่ค้า การรับ/มอบสิงตอบแทน เป็ นต้ น โดย
กระทําในในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือ ในช่วงโอกาสทางธุรกิจ
3. การสือสารให้ พนักงานทราบ
3.1 นํานโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริ ษัทพรี เมียร์ คู่มือมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และ
เอกสารทีเกียวข้ องแสดงเผยแพร่ ไว้ ในเครื องมือสือสารภายใน (Palm) สําหรับพนักงานทีไม่ได้ อยู่ในเครื อข่ายหรื อไม่
มีอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้ สือสาร ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผู้ดําเนินการพิมพ์แจก
3.2 ติดประกาศทีบอร์ ดประชาสัมพันธ์พนักงาน เกียวกับข่าวสารและนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันเพือให้ พนักงานได้ ทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ และปฏิบตั ิในแนวทางทีถูกต้ องตรงกัน
3.3 จัดให้ มีการพบปะระหว่างผู้บริ หารกับพนักงานอย่างน้ อยปี ละ 2 ครังN และใช้ โอกาสนีใN นการ
สือสาร ทําความเข้ าใจเกียวกับนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมทังถามตอบข้
N
อสงสัยในการปฏิบัติ ปั ญหาที
เกิดขึ Nน และหาแนวทางทีเหมาะสมร่วมกัน
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3.4 ในการรับสมัครพนักงาน ต้ องให้ พนักงานใหม่ทราบถึงนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันที
บริ ษัทยึดถืออยู่ ซึงสามารถชี Nแจงได้ ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทั Nงของบริษัทและกลุ่มบริ ษัท
3.5 จัดให้ มีการสือสารผ่านช่องทางของกลุ่มบริ ษัทพรี เมียร์ เช่น ผ่านวารสารพรี เ มียร์ ผ่าน
Channel P (http://channelp.premier.co.th/) บอร์ ดประชาสัมพันธ์ของกลุม่ บริ ษัทฯ เป็ นต้ น

