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นโยบายการรับข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท 

และหลักจรรยาบรรณในการด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
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นโยบำยกำรรับข้อมูลร้องเรียนและเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษัท และหลักจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

 

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จ ำกัด (“บริษัท”) มีนโยบำยรับข้อมูลร้องเรียนและเบำะแสเกี่ยวกับกำร
ทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
จำกผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ ลูกค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง เป็นต้น โดยบริษัทจะให้กำรคุ้มครองและให้
ควำมเป็นธรรมแก่บุคคลที่แจ้งข้อมูลหรือ ให้เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่ำว ดังนี้ 

 
ขอบเขต 
 นโยบำยนี้ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทได้รับกำรร้องเรียนจำกผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ 
ลูกค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง เป็นต้น  
 
ผู้ร้องเรียน 
 ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่พบเห็นกำรกระท ำที่ทุจริต หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท/หรือบริษัท
ย่อย หรือหลักจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  
 
ผู้รับเรื่องร้องเรียน 
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 
 
วิธีกำรร้องเรียน  

1. ร้องเรียนได้โดยตรงเป็นลำยลักษณ์อักษร ผ่ำนระบบ E-mail หรือส่งจดหมำยมำยังคณะกรรมกำร

ตรวจสอบของบริษัท  

1) ทำงไปรษณีย์    : ถึง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
           บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จ ำกัด  
           496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
           จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

2) ทำงอีเมล        : Whistleblower@primo.co.th 
3) ทำงเว็บไซด์     :  www.primo.co.th 

mailto:Whistleblower@primo.co.th
http://www.primo.co.th/


 

                                                       
 
 

 

3 
 

บริษัทพรีโม เซอรว์ิส โซลชูั่น จ ำกัด 
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 
 
 
 
 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรสั่งกำร เพ่ือตรวจสอบข้อมูล และหำแนวทำงแก้ไขโดยไม่

ชักช้ำ โดยจะจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ

ควำมเหมำะสม และดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

3. ในกรณีท่ีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐำนที่ชัดเจน 

เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรกระท ำที่เป็นกำรทุจริต หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือหลักจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท

เกิดข้ึน  

ทั้งนี้ กำรร้องเรียนจะถือเป็นควำมลับที่สุด โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรรับเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสกำร
กระท ำผิดและกำรทุจริต และผู้ร้องเรียนไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน แต่หำกเปิดเผยตนเองจะท ำให้
บริษัท สำมำรถแจ้งผลกำรด ำเนินกำรหรือรำยละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทรำบได้ 

 

ขั้นตอนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 หำกตรวจสอบแล้วพบว่ำเรื่องร้องเรียนเป็นควำมจริง คณะกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1. ในกรณีที่เป็นกำรร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำกำรอันทุจริต หรือผิดกฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหลักจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ
เสนอเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวพร้อมควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำต่อไป 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบแจ้งควำมคืบหน้ำและผลกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนกำรกระท ำผิด 
และกำรทุจริต ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ อีเมล์ หรือช่องทำงติดต่ออ่ืนๆ 
ไว้ อย่ำงไรก็ตำม ในบำงครั้งด้วยเหตุผลควำมจ ำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษำควำมลับบริษัท 
อำจไม่สำมำรถให้ข้อมูลในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสอบสวนได้ 

2. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนดังกล่ำวเป็นเรื่องส ำคัญ เช่น เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภำพลักษณ์หรือ
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหำรระดับสูง เป็นต้น ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเสนอเรื่ องดังกล่ำวพร้อม
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำต่อไป 

3. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ใดผู้หนึ่ ง ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ
วิธีกำรบรรเทำควำมเสียหำยที่เหมำะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหำยตำมที่ เห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
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กำรคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแส 

1. ผู้ร้องเรียนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยอำจท ำให้เกิดควำม

เสียหำยกับตนเอง แต่ต้องระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็น

ว่ำมีเหตุอันควรเชื่อว่ำมีกำรกระท ำที่ เป็นกำรทุจริต หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม หำก

เลือกที่จะเปิดเผยตนเองก็จะท ำให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรร้องเรียน บริษัทและบริษัทย่อยถือเป็นควำมลับและจะเปิดเผยเท่ำที่

จ ำเป็นโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำยของผู้รำยงำนแหล่งที่มำของข้อมูล หรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3. กรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่ำตนอำจได้รับควำมไม่ปลอดภัย หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย ผู้

ร้องเรียนสำมำรถร้องขอให้บริษัทหรือบริษัทย่อย ก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมก็ได้ หรือ

บริษัทหรือบริษัทย่อยอำจก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หำกเห็นว่ำ

เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดควำมเสียหำยหรือควำมไม่ปลอดภัย 

4. กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัทหรือบริษัทย่อย ที่ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ด้วยวิธีกำรที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีกำรที่ไม่เหมำะสม หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ

บุคคลนั้น อันมีเหตุจูงใจมำจำกกำรที่บุคคลนั้นได้ร้องเรียน ได้แจ้งข้อมูล ร้องเรียนหรือให้เบำะแส

เกี่ยวกับกำรทุจริตหรือกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักจรรยำบรรณใน

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงกำรที่บุคคลนั้นฟ้องร้องด ำเนินคดี เป็นพยำน ให้ถ้อยค ำ หรือ

ให้ควำมร่วมมือใดๆ ต่อศำลหรือหน่วยงำนของรัฐ ถือเป็นกำรกระท ำควำมผิดวินัยที่ต้องได้รับโทษ 

ทัง้นี้อำจได้รับโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้หำกกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย 

5. ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยวิธีกำรหรือกระบวนกำรที่มี 

ควำมเหมำะสมและเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้

พิจำรณำ 
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กำรจัดท ำทะเบียนและกำรรำยงำน 

ผู้จัดกำรฝ่ำยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท มีหน้ำที่จัดท ำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนและเบำะแสกำร

กระท ำผิดและกำรทุจริตและจัดท ำรำยงำนสรุปกำรรับแจ้งข้อมูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริตทั้งหมดของบริษัททั้งที่ได้

ด ำเนินกำรพิจำรณำแล้วหรืออยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบเป็นประจ ำอย่ำง

น้อยไตรมำสละครั้ง และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือรับทรำบต่อไป  

 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  

 

หมำยเหตุ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที ่1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 

 

 

 

 

            

นำงสำวจิรยง  อนุมำนรำชธน นำยนิวัติ  ลมุนพันธ์ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรบริษัท 

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จ ำกัด บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จ ำกัด 

 

 


