นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน
ทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ และคู่มือจริยธรรม (Whistle blower policy)
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรายงานเบาะแส
บริษัทและบริษัทย่อย ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการรายงานเบาะแส ซึ่งเป็ นมาตรการในการคุม้ ครองและ
ให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงาน กรรมการ และบุคคลอื่น ๆ ในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน หรือการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
เบาะแสทีค่ วรรายงาน
1. การกระทาที่ทจุ ริตคอร์รปั ชัน และ/หรือฉ้อโกง
2. การใช้อานาจในทางไม่ชอบ
3. การใช้เงิน ทรัพย์สิน และ/หรือ สิ่งอานวยความสะดวกของบริษัทฯ โดยไม่ได้รบั การอนุมตั ิ
4. มีความเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ ตาแหน่งโอกาสทางธุรกิจ
5. การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองและการกระทาที่เป็ นอันตราย และ/หรือ ผิดกฎหมายอื่นๆ
7. การละเลย และ/หรือ การทุจริตคอร์รปั ชันต่อหน้าที่
8. การกระทาที่ผิดกฎหมาย
9. การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
10. การกระทาที่เสี่ยงต่อความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สิ่งอานวยความสะดวก และ/หรือ
ต่อพนักงานของบริษัทฯ
11. การกระทาที่ไม่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
12. การปกปิ ดข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
13. การกระทาที่ข่มขู่ คุกคาม สมาชิกของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ
เบาะแสทีไ่ ม่ควรรายงาน
1. ข้อมูลที่เป็ นเท็จและไม่มีเหตุอนั เป็ นสมควร
2. ข้อมูลที่เป็ นการใส่รา้ ยป้ายสี
3. ข้อมูลที่ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานเพียงพอ
แนวทางในการรายงานเบาะแส
1. ประเภทของการทุจริตคอร์รปั ชันหรือการกระทาที่ผิดปกติ
2. ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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3. เวลา สถานที่ และวันที่ของการทุจริตคอร์รปั ชัน
4. วิธีการที่กระทาการทุจริตคอร์รปั ชัน
5. ผูท้ ่เี ป็ นพยานในการทุจริตคอร์รปั ชัน
6. เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1. พนักงาน และ/หรือผูท้ ่ีพบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื น กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือถูกเลือก
ปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้รอ้ งเรียน ให้ขอ้ มูล หรือ
จะให้ขอ้ มูล ช่วยเหลือในขัน้ ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้แก่ผรู้ บั ข้อร้องเรียน รวมไปถึงการ
ฟ้องร้องดาเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ถอ้ ยคา หรือการให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับข้อร้องเรียนฃ
1. ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
2. เลขานุการบริษัท
3. กรรมการบริษัท
วิธีการร้องเรียน
ร้องเรียนต่อผูร้ บั ข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง โดยวิธีการดังต่อไปนี ้
1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร
2. ทาง E-Mail Address ของผูร้ บั ข้อร้องเรียน
3. ทาง Website ของบริษัทฯ
4. ทางไปรษณีย ์
5. ในกรณีท่ีผูร้ อ้ งเรียนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้
เห็นว่า มีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ทั้งนี ้ การร้องเรียนจะถือเป็ นความลับที่สุด และผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทางและไม่จาเป็ นต้อง
เปิ ดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน กรณีผรู้ อ้ งเรียนเปิ ดเผยตนเองจะทาให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดาเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ในเรื่องที่รอ้ งเรียนให้ทราบได้
ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนเป็ นผูด้ าเนินการตรวจสอบ และรวบรวม
ข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บคุ คลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง
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2. คณะกรรมการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนและ/หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายมีอานาจเชิญให้พนักงานผูใ้ ดผูห้ นึ่งมาให้
ข้อมูล หรือขอให้จดั ส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นความจริง บริษัทฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี ้
o ในกรณีท่ีขอ้ ร้องเรียนเป็ นเรื่องที่บริษัทฯ กระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ จะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น และกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิท่ีถกู ต้องต่อผูม้ ีอานาจดาเนินการ
ในบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาด าเนิ น การ และในกรณี ท่ี เ ป็ น เรื่ อ งส าคัญ เช่ น เป็ น เรื่ อ งที่ ก ระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ขัดแย้งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา
o ในกรณี ท่ี ข้อ ร้อ งเรี ย นก่ อ ให้เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผู้ใ ดผู้ห นึ่ ง จะเสนอวิ ธี ก ารบรรเทาความเสี ย หายที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมให้กบั ผูเ้ สียหาย
การปกป้ องคุ้มครองผู้ทแี่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
1. ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทาให้เกิดความเสียหายกับตนเอง แต่
ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชื่อว่ามีการกระทาที่
เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึน้
อย่างไรก็ตาม หากเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเอง ก็จะทาให้ผรู้ บั ข้อร้องเรียนสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และความ
เสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูร้ บั ผิดชอบในทุกขัน้ ตอนจะต้องเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้รบั รูไ้ ว้ในชัน้ ความลับสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่ าฝื นถือเป็ นการกระทาผิดวินยั
3. กรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียนสามารถ
ร้องขอให้บริษัทฯ กาหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกาหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผู้
ร้องเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลอื่นนัน้ อันมีเหตุจงู ใจมาจากการที่บคุ คลอื่นนัน้ ได้รอ้ งเรียน ได้แจ้งข้อมูลร้องเรียนหรือให้เบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชันหรือการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนัน้ ฟ้องร้องดาเนินคดี เป็ นพยาน ให้ถอ้ ยคา หรือให้ความร่วมมือใดๆ
ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็ นการกระทาความผิดวินยั ที่ตอ้ งได้รบั โทษ ทัง้ นี ้ อาจได้รบั โทษตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้หากการกระทานัน้ ถือเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมาย
5. ผูท้ ่ไี ด้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม
6. ผู้ใดที่กระทาการตอบโต้หรื อคุกคามผู้ให้เ บาะแสจะถูกดาเนิ นการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมาย
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E-Mail Address ของผู้รับข้อร้องเรียน
1. นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
2. นายพูนสุข โตชนาการ
3. นางสาวกชกร รักษาสุข

ประธานกรรมการบริษัท
E-Mail: numchai@dv8.co.th
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail: poonsuk@dv8.co.th
เลขานุการบริษัท
E-Mail: kochakorn@dv8.co.th

ทีอ่ ยู่บริษทั
บริษัท ดีวี8 จากัด (มหาชน)
เลขที่ 191/43 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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