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บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

ฉบับทบทวน ปี 2564

นิยาม
DV8

หมายถึง บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

กรรมการ

หมายถึง กรรมการของ DV8 ซึงE ได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการ
K
และ/หรื อทีEประชุมผู้ถือหุ้น
ของ DV8

ผู้บริหาร

หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าบริ หาร และประเจ้ าหน้ าทีEฝ่ายต่าง ๆ ตามผังการบริ หารงาน
ของ DV8

พนักงาน DV8

หมายถึง พนักงานประจําภายใต้ สญ
ั ญาจ้ างงาน รวมถึงพนักงานในช่วงทดลองงาน ของ บริ ษัท ดีวี8
จํากัด (มหาชน) ทังหมด
K

ผู้มีส่วนได้ เสีย

หมายถึง บุคคล หรื อกลุม่ บุคคลซึงE ได้ รับผลกระทบ หรื อได้ รับผลประโยชน์ใด ๆ หรื อมีสว่ นทีEอาจทําให้
เกิดผลกระทบ จากการดําเนินธุรกิจของ DV8 ทังทางตรง
K
และทางอ้ อม

คู่ค้า

หมายถึง ผู้จําหน่ายสินค้ า ผู้ให้ เช่า หรื อผู้ให้ เช่าซื Kอ

ผู้ทเ=ี กี=ยวข้ องทางธุรกิจ หมายถึง บุคคล หรื อนิตบิ คุ คล ซึงE DV8 มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ธุรกรรม

หมายถึง กิจกรรมทีEเกีEยวกับการทํานิตกิ รรม สัญญา หรื อการดําเนินการใด ๆ กับผู้อืEน ทางการเงิน
ทางธุรกิจ หรื อการดําเนินการเกีEยวกับทรัพย์สนิ

คู่สัญญา

หมายถึง ผู้ทีEยอมเข้ าผูกพันตน และมีสทิ ธิ หน้ าทีE ความรับผิดชอบตามทีEปรากฎในสัญญาซึงE กระทํา
กับ DV8

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
DV8 Code of Conduct
จริยธรรมธุรกิจของ DV8
แนวทางการปฏิ บัติใ นการดํ า เนิ น ธุร กิ จ ซึEง ตังK มัEน ภายใต้ ก รอบการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การทีE ดี อัน เป็ น การกํ า หนดขอบเขต
มาตรฐานแนวทางในการประพฤติ ปฏิบตั ิ ซึEงบุคลากรของ DV8 ทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน พึงกระทํา
และปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม โดยถือเป็ นส่วนหนึงE ของระเบียบข้ อบังคับพนักงาน

หลักปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจของ DV8
บุคลากรของ DV8 ทุกคนต้ องศึกษาทําความเข้ าใจคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ (DV8 Code of Conduct) เพืEอยึดถือเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครั ด ซึEงถื อเป็ นวินัยในการปฏิบตั ิงาน ผู้ทีEฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม และผู้ทีEสนับสนุนให้ ผ้ ูอืEนกระทําผิด
จริ ยธรรมธุรกิจ รวมไปถึงผู้ทีEเพิกเฉยเมืEอพบเห็นการไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ ยอมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินยั
ตามระเบียบว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล และข้ อบังคับเกีEยวกับการทํางาน
อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจนี K ไม่อาจกําหนดให้ ครอบคลุมได้ ในทุกพฤติกรรม
และ/หรื อ ทุก เหตุก ารณ์ ดัง นันK หากพนัก งานประสบปั ญ หาในการตัด สิ น ใจ หรื อ การปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณ ควรปรึ ก ษา
ผู้บงั คับบัญชา หรื อสํานักเลขานุการ ตามแต่กรณี

(นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล)
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)

1
หลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณทัEวไป
เพืEอให้ การดําเนินธุรกิจของ DV8 เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมืออาชีพ โดยตังอยู
K ่บนพื Kนฐานของความมีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม
DV8 จึงได้ กําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ทิ ีEดีสาํ หรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ดังนี K

ความซื<อสัตย์
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ควรมีความซืEอสัตย์สจุ ริ ตต่อบุคคลทีEเกีEยวข้ อง และไม่ทําให้ เกิดความเข้ าใจผิด โดย
เจตนา หรื อหลอกลวงผู้อืEนโดยการบิดเบือนสารสนเทศ พูดเกินความจริ ง พูดความจริ งบางส่วน เลือกปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
หรื อโดยวิธีการอืEน ๆ

คุณธรรม
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ควรแสดงออกถึงคุณธรรมของตน และมีความกล้ าทีEจะทําตามสิEงทีEตนเองเชืEอ โดย
กระทําในสิEงทีEตนคิดว่าถูกต้ อง ถึงแม้ ว่าจะมีแรงกดดันให้ ทําตรงกันข้ าม เป็ นคนทีEยึดมันE ในหลักการน่าเคารพนับถือ และมีความ
เทีE ย งธรรม ควรต่อ สู้เพืE อ ความเชืE อ ของตน และไม่ย อมละทิ งK หลัก การเพืE อ วัต ถุป ระสงค์ ใ ดวัต ถุป ระสงค์ ห นึEง จนกลายเป็ น คน
หลอกลวงหรื อไม่มีคณ
ุ ธรรม

ความน่ าเชื<อถือไว้ วางใจ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานควรเปิ ดเผย และจัดหาสารสนเทศทีEเกีEยวข้ อง และแก้ ไขความเข้ าใจผิดจากข้ อเท็จจริ ง
ผู้บริ หารควรพยายามในวิถีทางทีEเหมาะสม เพืEอให้ บรรลุคํามันE สัญญาของตน และไม่ควรใช้ เครืE องมือทีEมีอยู่ในทางทีEไม่ถูกต้ อง
และใช้ การตีความทางกฎหมายทีEไม่เหมาะสมใช้ เป็ นเหตุผลทีEจะไม่ให้ ความร่วมมือ หรื อหลีกเลียE งข้ อตกลงทีEวางไว้

ความจงรั กภักดี
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ควรแสดงความจงรักภักดีตอ่ บริ ษัทฯ โดยการช่วยเหลือ และอุทิศตนต่อหน้ าทีEไม่ควรใช้
หรื อเปิ ดเผยสารสนเทศทีEเป็ นความลับ เพืEอความได้ เปรี ยบส่วนบุคคล แต่ควรดํารงไว้ ซึEงความสามารถในการตัดสินใจอย่าง
มืออาชีพทีEเป็ นอิสระ โดยหลีกเลีEยงสิEงทีEไม่เหมาะสม และความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีความซืEอสัตย์ต่อบริ ษัทฯ และผู้ร่วมงาน
นอกจากนี K ถ้ า กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานมี ค วามตังK ใจทีE จ ะลาออก ควรบอกกล่า วล่ว งหน้ า อย่า งเหมาะสม รวมถึง ให้
ความสําคัญกับสารสนเทศของบริ ษัทฯ และไม่กระทํากิจการทีEใช้ ประโยชน์จากตําแหน่งหน้ าทีEการงานเดิมของตน

ความยุตธิ รรม
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ควรมีความยุติธรรม และคุณธรรมต่อผู้ทีEเกีEยวข้ อง ไม่ใช้ อํานาจตามอําเภอใจ และไม่ใช้
วิธีการโกง หรื อวิธีการทีEไม่เหมาะสมเพืEอให้ ได้ มา หรื อรักษาไว้ ซงึE ผลประโยชน์ หรื อข้ อได้ เปรี ยบจากความเข้ าใจผิด หรื อจากความ
ทุกข์ของผู้อืEน มีความยุติธรรม ควรเปิ ดเผยข้ อตกลง เพืEอให้ มีการพิจารณาและปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม เปิ ดใจทีEจะยอมรับ
ความเห็นทีEไม่ตรงกัน และเต็มใจทีEจะยอมรับเมืEอทําผิด และพร้ อมเปลียE นจุดยืน และความเชืEอทีEมีอยูไ่ ปสูส่ งิE ทีEถกู ต้ องเหมาะสม
คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ

หน้ า 1 จาก 12

ความเห็นอกเห็นใจผู้อ< ืน
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานควรเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ เมตตาปราณี และหวังดีต่อผู้อืEนตามหลักการทีEว่าให้ ปฏิบตั ิ
ต่อผู้อืEนเช่นเดียวกับทีEต้องการให้ ผ้ อู ืEนปฏิบตั ติ อ่ เรา

การปฏิบตั หิ น้ าที<อย่ างดี
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ควรปฏิบตั ิตามหน้ าทีEอย่างดี กล่าวคือ เป็ นผู้มีความรู้ ตระเตรี ยมการ มีความมุมานะ
มีความรู้ ความเชีEยวชาญ เพืEอสามารถจัดการกับทุกเรืE องทีEอยูใ่ นความรับผิดชอบ

ภาวะผู้นํา
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ควรตระหนักถึงความรั บผิดชอบ และภาวะการณ์ เป็ นผู้นําของตน และควรจัดหา
รู ปแบบของข้ อพึงปฏิบตั ิทีEเหมาะสม เพืEอประโยชน์ สําหรั บตนเองและองค์กร อีกทังK กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานควรสร้ าง
สภาพแวดล้ อมทีEให้ ความสําคัญต่อหลักการ และการตัดสินใจทีEมีจริ ยธรรมเป็ นสําคัญ

ชื<อเสียงและคุณธรรม
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ควรหาทางสร้ างชืEอเสียงให้ บริ ษัทฯ และสร้ างคุณธรรมในหมู่พนักงาน หรื อผู้ร่วมงาน
โดยไม่กระทําการใด ๆ ซึEงอาจเป็ นการทําลายความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทฯ และพนักงาน ในทางกลับกันพนักงานต้ องร่ วมกัน
ดําเนินการใด ๆ ทีEจําเป็ นเพืEอแก้ ไข หรื อป้องกันพฤติกรรมทีEไม่ถกู ต้ องเหมาะสมของคนอืEน

ความรั บผิดชอบตามหน้ าที<
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ควรตระหนัก และรั บผิดชอบตามหน้ าทีEของตนโดยคํานึงถึงจริ ยธรรมทีEใช้ สําหรั บ
การตัดสินใจ และในการละเว้ นบางสิงE เพืEอบริ ษัทฯ ตนเอง ผู้ร่วมงาน และชุมชน

คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ
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2
การเคารพกฎหมาย และป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน
บุคลากร DV8 ทุกคนต้ องเคารพกฎหมาย กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตามแต่ละสถานทีEซึEงเกีEยวข้ องกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีE รวมถึงการเคารพหลักสิทธิ มนุษยชน โดยการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ ยืนหยัดทําในสิEงทีE
ถูกต้ องเป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
1. ต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในกฎหมายทีEเกีEยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าทีEความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจควรขอคําปรึกษาจากหน่วยงานกฎหมายก่อนปฏิบตั ิ
2. ปฏิบตั ิต่อกันด้ วยความเคารพ ให้ เกี ยรติ และเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิตใจ เชือK ชาติ
ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา รวมทังสถานะทางสั
K
งคมอืEนใด
3. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน (forced labor) แรงงานทีE มาจากการค้ ามนุษย์ หรื อแรงงานเด็ก ซึEงมิชอบด้ วย
กฎหมาย รวมถึงไม่ใช้ การลงโทษทางกาย หรื อการคุกคามจากการถูกกระทํารุนแรง หรื อรูปแบบอืEน ๆ ของการข่มเหง
ทางกาย เพศ จิตใจ หรื อทางวาจาเป็ นมาตรการด้ านระเบียบวินยั หรื อการควบคุม
4. ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในหลักสิทธิ มนุษยชนแก่พนักงาน เพืEอให้ พนักงานปฏิบตั ิหน้ าทีEด้วยความระมัดระวัง และ
ป้องกันความเสียE งจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดําเนินธุรกิจ
5. ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมในทุกกระบวนการจ้ างงาน ตังแต่
K การสรรหา คัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
การลาหยุด การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การฝึ กอบรมและพัฒนา และการดําเนินงานอืEนใดโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

ข้ อมูลส่ วนบุคคล และการเก็บรั กษาข้ อมูล
DV8 เคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน และผู้ทีEเกีEยวข้ อง รวมทังตระหนั
K
กถึงความสําคัญในการคุ้มครองและเก็บ
รักษาข้ อมูลส่วนบุคคล และข้ อมูลสําคัญอืEน ซึงE ต้ องมันE ใจได้ วา่ ปลอดภัย และมีชอ่ งทางการเข้ าถึงข้ อมูลทีEเป็ นระบบ
1. ข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติการทํางาน ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูลการติดต่อ ข้ อมูลสุขภาพ
และข้ อมูลส่วนตัวอืEน ต้ องได้ รับการคุ้มครองไม่ให้ ถกู ใช้ เปิ ดเผย หรื อถ่ายโอนข้ อมูล เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจาก
พนักงานผู้นนั K หรื อได้ กระทําไปตามระเบียบ หรื อตามกฎหมาย ทังนี
K K การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั
2. กํ าหนดระดับชันK ความลับของข้ อมูล ซึEงพนักงานต้ องปฏิบตั ิตามเพืEอรั กษาความลับในส่วนทีEตนรั บผิดชอบ ไม่ให้
ความลับตกไปยังบุคคลอืEน รวมทังพนั
K กงานอืEนทีEไม่เกีEยวข้ อง
3. ต้ องรั กษาและปกปิ ดข้ อมูลลูกค้ า และข้ อมูลทางการค้ าไว้ เป็ นความลับ ต้ องไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้ าทังK ต่อ
พนักงานด้ วยกัน และบุคคลภายนอกทีEไม่เกีEยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นข้ อบังคับโดยกฎหมายให้ เปิ ดเผย การเปิ ดเผยเพืEอ
วัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้ องคดี หรื อคณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ใิ ห้ เปิ ดเผย
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การปฏิบตั หิ น้ าทีEของพนักงานทุกคนต้ องยึดถือประโยชน์สงู สุดของ DV8 ภายใต้ ความถูกต้ องตามกฎหมาย และจริ ยธรรม
โดยหลีกเลียE งการกระทําทีEก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีEอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใด ๆ
1. ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของ DV8 หรื อหาประโยชน์ส่วนตนจากโอกาส หรื อข้ อมูลทีEได้ จาก
การเป็ นพนักงาน DV8
2. พึงละเว้ นการถือหุ้น และ/หรื อเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อทีEปรึกษาในกิจการทีEเป็ นคูแ่ ข่งของ DV8 หากเป็ นเหตุทําให้
พนักงานกระทําการ หรื อละเว้ นการกระทําทีEควรทําตามหน้ าทีE หรื อส่งผลกระทบต่องานในหน้ าทีE ในกรณีทีEถือหุ้น หรื อ
ดํารงตําแหน่งข้ างต้ น มาก่อนการเป็ นพนักงาน DV8 หรื อก่อนทีE DV8 เข้ าไปทําธุรกิจนันK หรื อได้ มาโดยทางมรดก
พนักงานต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามลําดับชันทราบ
K
3. การทําธุรกรรมใด ๆ ทังในนามส่
K
วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิติบคุ คลซึงE ตนมีสว่ นได้ เสีย ต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ เสียต่อ
DV8 ก่อนเข้ าทํารายการ
4. ห้ ามพนักงาน DV8 ซึงE มีส่วนได้ เสีย อนุมตั ิการเข้ าทํารายการ หรื อการกระทําใด ๆ ในนาม DV8 เพืEอป้องกันการเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
5. การประชุมพิจารณาวาระใด ๆ ทีEมีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมมีส่วนได้ เสีย ผู้มีส่วนได้ เสียนันK ต้ องออกจากทีEประชุมเป็ นการ
ชัวE คราว เพืEอให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านอืEนสามารถพิจารณาได้ โดยปราศจากอิทธิพลของผู้มีสว่ นได้ เสีย

การใช้ ข้อมูลภายใน และการซือV ขายหลักทรั พย์
ข้ อมูลภายในเป็ นข้ อมูลอันสําคัญ ซึงE ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หากเปิ ดเผยแล้ วย่อมส่งผลกระทบต่อ DV8 โดยเฉพาะ
อย่างยิEงย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลีEยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ จึงต้ องดําเนินการให้ เหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้ เสียโดยรวม รวมถึงความถูกต้ องตามกฎหมาย และต้ องไม่ใช้ ข้อมูลนันเพื
K Eอประโยชน์สว่ นตน
1. ไม่ใช้ ข้อมูลภายในซึEงเป็ นข้ อมูลสําคัญ และยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ในการซื Kอขายหลักทรั พย์ หรื อเพืEอแสวง
ผลประโยชน์อืEนใดโดยเป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลภายนอก
2. ไม่ให้ คําแนะนําในการซื Kอขายหลักทรัพย์ของ DV8 เว้ นแต่เป็ นเรืE องทีEเกีEยวข้ องกับหน้ าทีEการงานทีEได้ รับมอบหมาย
3. ห้ ามเปิ ดเผย หรื อส่งผ่านข้ อมูลภายในของ DV8 ไปยังบุคคลทีEไม่เกีEยวข้ อง ซึงE รวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพีEน้อง
เพืEอนฝูง เป็ นต้ น
4. พนักงานทีEไม่มีหน้ าทีEเปิ ดเผยข้ อมูล เมืEอถูกถามให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีEตนไม่มีหน้ าทีEเปิ ดเผย ควรแนะนําผู้ถามให้ สอบถาม
ต่อผู้ทีEทําหน้ าทีEเปิ ดเผยข้ อมูลนันK เพืEอให้ การให้ ข้อมูลถูกต้ อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
5. พนักงานในหน่วยงานทีEเกีEยวข้ องกับการจัดทํางบการเงิน หรื อข้ อมูลอืEนทีEมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ DV8
รวมถึงบุคคลในครอบรัว ต้ องไม่ซื Kอขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาก่อนทีEจะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันK
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3
ความรั บผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถอื หุ้น
DV8 มีความมุ่งมันE ทีEจะดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการ เพืEอประโยชน์ สงู สุด และเพิEมมูลค่าให้ กับผู้ถือหุ้น
ในระยะยาว โดยการดําเนินการให้ มนัE ใจได้ ว่าผู้ถือหุ้นของ DV8 จะได้ รับการปฏิบตั ิทีEเท่าเทียมกัน และสามารถใช้ สิทธิพื Kนฐานใน
ฐานะผู้ถือหุ้นได้ อย่างครบถ้ วน ซึงE กําหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้น ดังนี K
1. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทําการใด ๆ ทีEเป็ นการกีดกันK หรื อลิดรอนสิทธิทีEผ้ ถู ือหุ้น
พึงได้ รับ
2. จัดตังคณะกรรมการบริ
K
ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการกําหนดทิศทาง เป้าหมายทาง
ธุ ร กิ จ แผนธุ ร กิ จ และงบประมาณประจํ า ปี รวมถึ ง เป็ น ผู้ส อบทานการปฏิ บัติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบทีEเกีEยวข้ อง โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเป็ นสําคัญ
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ เสนอวาระการประชุม และชืEอบุคคลเพืEอเป็ นกรรมการบริ ษัท ตามความเหมาะสมภายใน
ช่วงเวลาทีEเพียงพอ
4. ให้ ข้อมูลทีEเพียงพอต่อการพิจารณาในทีEประชุมเป็ นการล่วงหน้ า และมีชอ่ งทางการเข้ าถึงข้ อมูลทีEสะดวก
5. ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิขนพื
ั K Kนฐานของตน ให้ ความสําคัญต่อสิทธิในการรับรู้ขา่ วสาร และความเป็ นไปของบริ ษัท
ฯ อย่างครบถ้ วน ซึงE รวมไปถึงการรายงานสารสนเทศสําคัญทีEอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทังที
K Eต้อง
รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และทีEรายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมาย และ/หรื อประกาศทีEเกีEยวข้ อง
6. ผู้ถือหุ้นสามารถรายงาน หรื อร้ องเรี ยนเรืE องทีEอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ DV8 โดยรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษัท ผ่านช่องทางการรายงานทีEกําหนดตามนโยบายการแจ้ งเบาะแส และการรับข้ อร้ องเรี ยน (Whistleblowing
Policy)

การปฏิบตั ติ ่ อลูกค้ า / ผู้บริโภค
DV8 มุง่ มันE ทีEจะส่งมอบบริ การ เพืEอความพึงพอใจของผู้บริ โภค และประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า ผ่านการบริ การทีEมีคณ
ุ ภาพ
โดยกําหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ า/ผู้บริ โภค ดังนี K
1.
2.
3.
4.
5.

ส่งมอบสินค้ าและบริ การทีEตรงตามข้ อตกลง ภายใต้ เงืEอนไขทีEเป็ นธรรม และไม่มีการเลือกปฏิบตั กิ บั รายใดเป็ นพิเศษ
มุง่ มันE พัฒนา และสร้ างสรรค์นวัตกรรม เพืEอให้ ได้ มาซึงE บริ การทีEทนั สมัยตรงตามความต้ องการของลูกค้ า/ผู้บริ โภค
ต้ องไม่ทําการใดอันเป็ นการหลอกลวง หรื อทําให้ หลงเชืEอในคุณภาพสินค้ าและบริ การ
มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลลูกค้ า และป้องกันความปลอดภัยในการนําข้ อมูลไปใช้ อย่างไม่ถกู ต้ อง
พึงรั กษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจัง เว้ นแต่ ลูกค้ ายิ นยอมให้ เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์ อักษร หรื อเป็ นไปตาม
กฎหมาย
6. มีช่องทางในการรับข้ อเสนอแนะ ให้ คําปรึกษา และรับเรืE องร้ องเรี ยน เพืEอให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ และได้ รับประโยชน์สงู สุด
จากการใช้ บริ การ
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การปฏิบตั ติ ่ อคู่ค้า
DV8 ยึดมันE ในกรอบการแข่งขันทางการค้ าทีEสจุ ริ ต เป็ นธรรม โปร่ งใส และตรวจสอบได้ โดยกําหนดเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ า ดังนี K
1. ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาค บนพื Kนฐานของการแข่งขันทีEเป็ นธรรม
2. ให้ ข้อมูลแก่คคู่ ้ าทุกรายอย่างเท่าเทียม ถูกต้ อง โดยปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. พิจารณาการจัดซื Kอ จัดหา โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของคุณภาพ บริ การ และราคา รวมทังมี
K การจัดซื Kอ จัดหา
ทีEรัดกุมสอดคล้ องกับสถานการณ์ รวมไปถึงความน่าเชืEอถือของคูค่ ้ าแต่ละราย
4. ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงืEอนไขต่างๆ ตามตกลงไว้ อย่างเคร่ งครัด เมืEอพบว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อคู่ค้า
ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรื อเหตุอืEนใดทีEทําให้ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้ รายงานผู้บังคับบัญชา เพืEอ
ปรึกษาในทันที และหาแนวทางแก้ ไขต่อไป
5. ไม่เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์ใด ๆ ทีEไม่สจุ ริ ตในการค้ า จากคู่ค้า และต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่ใกล้ ชิดกับคู่ค้าจนทําให้
คูค่ ้ ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป

การปฏิบตั ติ ่ อชุมชน สังคม และสิ<งแวดล้ อม
DV8 ให้ ความสําคัญต่อความปลอดภัยของชุมชม สังคม และผลกระทบต่อสิEงแวดล้ อม ซึงE เกีEยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ
ของ DV8 รวมไปถึงการมุ่งมัEนทีEจะส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตสํานึก และความรั บผิดชอบต่อสิEงแวดล้ อม สังคม และชุมชน โดย
กําหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ชุมชน สังคม และสิงE แวดล้ อม ดังนี K
1. รับผิดชอบ และให้ ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม แก่สงั คม และชุมชน โดยเฉพาะชุมชมบริ เวณโดยรอบสถานทีEตงั K
ของ DV8 โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิEนตามแต่บริ เวณ
2. ดําเนินกิจกรรม หรื อมีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรม เพืEอสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิงE แวดล้ อม อย่างสมํEาเสมอ
3. ปลูกฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม สิงE แวดล้ อม และทรัพยากรธรรมชาติ ให้ กบั พนักงานทุกระดับ
4. สนับสนุนและส่งเสริ ม ให้ มีการใช้ วสั ดุ หรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ รวมทังทรั
K พยากรต่าง อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. สนับสนุนการแบ่งปั นข้ อมูลด้ านสิงE แวดล้ อม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทังในและนอกประเทศ
K
อันเป็ นประโยชน์ตอ่
สิงE แวดล้ อม

การปฏิบตั ติ ่ อเจ้ าหนี V
DV8 ยึดมันE ทีEจะดําเนินธุรกิจด้ วยความสุจริ ต โปร่งใส และเป็ นธรรม โดยกําหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ เจ้ าหนี K ดังนี K
1. ปฏิบตั ติ ามเงืEอนไข และ/หรื อสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
2. ชําระคืนตรงตามกําหนดเวลา และหากเกิดกรณีทีEไม่สามรถปฏิบตั ิตามเงืEอนไขได้ บริ ษัทจะรี บแจ้ งเรืE องไปยังเจ้ าหนี K
เพืEอร่วมหาแนวทางการแก้ ไข
3. ไม่ใช้ วธิ ีการทุจริ ต หรื อปกปิ ดข้ อมลู หรื อข้ อเท็จจริ งสําคัญใด ๆ ทีEอาจทําให้ เจ้ าหนี Kได้ รับความเสียหาย
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การปฏิบตั ติ ่ อคู่แข่ ง
DV8 ยึดมันE ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความสุจริ ต ปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง เพืEอให้ เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ภายใต้ กรอบของ
กฎหมาย และหลักจรรยาบรรณ โดยกําหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่ง ดังนี K
1. ปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาการแข่งขันทีEดี และกฎหมายทีEเกีEยวข้ อง ไม่บิดเบือนข้ อมูล หลอกลวง รวมทังไม่
K เอาเปรี ยบ
คูแ่ ข่งด้ วยวิธีทีEไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อไม่ถกู ต้ องตามครรลองการแข่งขันทีEดี
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลทีEเป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีทีEไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม
3. ไม่ทําลายชืEอเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย ไม่โจมตีคแู่ ข่ง โดยปราศจากข้ อมูลทีEเป็ นความจริ ง

การปฏิบตั ติ ่ อพนักงาน
DV8 ตระหนักดีวา่ พนักงานเป็ นทรัพยากรทีEมีคณ
ุ ค่า อันเป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้ างความสําเร็ จขององค์กร ดังนันK DV8
ให้ คํามันE สัญญาว่าจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึงE ไม่ขดั ต่อกฎหมาย โดยคํานึงถึงความต้ องการของพนักงาน เพืEอ
ส่งเสริ มพัฒนาทักษะ และสร้ างความมันE คง รวมไปถึง ความก้ าวหน้ าในอาชีพให้ แก่พนักงาน ซึงE กําหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ต่อพนักงาน ดังนี K
1. กําหนดกระบวนการสรรหาพนักงาน ด้ วยระบบการคัดเลือกทีEเหมาะสม และกําหนดเงืEอนไขการว่าจ้ างอย่างเป็ นธรรม
ภายใต้ หลักสิทธิมนุษยชนทีEเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกถิEนกําเนิด เชื Kอชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ
ตระกูล สถานศึกษา หรื อสถานะอืEนใดทีEมิได้ เกีEยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
2. เคารพ และปกป้องสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ของพนักงานทุกคน อย่างเป็ นธรรม
3. กําหนดการบริ หารค่าตอบแทน และสวัสดิการทีEเป็ นธรรม และเหมาะสมต่อหน้ าทีEความรับผิดชอบ โดยมีการประเมิน
และวิเคราะห์คา่ งานให้ มีความเป็ นปั จจุบนั อย่างสมํEาเสมอ อีกทังยั
K งพิจารณาเปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนในบริ ษัท
ซึEงดําเนินธุรกิจทังในอุ
K ตสาหกรรมเดียวกัน และต่างอุตสาหกรรม เพืEอให้ พนักงานได้ รับผลตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการทีEเป็ นไปตามกฎหมาย เหมาะสม เป็ นธรรม และสามารถแข่งขันกับบริ ษัทชันK นําอืEน ๆ ได้ พร้ อมทังK
ทบทวนให้ มีความเหมาะสมอย่างสมํEาเสมอ
4. จัดให้ มีกองทุนสํารองเลี Kยงชีพ เพืEอสนับสนุน และส่งเสริ มให้ พนักงานออมเงินระยะยาว รวมทังส่
K งเสริ มให้ พนักงาน
มีความรู้ ความเข้ าใจ ในการบริ หารจัดการ การเงินส่วนบุคคล
5. สนับ สนุน และส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารพัฒ นาศัก ยภาพของพนัก งานในทุก ระดับ ตามความเหมาะสมต่อ หน้ า ทีE ค วาม
รับผิดชอบ เพืEอเพิEมประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ซึงE ส่งผลต่อความก้ าวหน้ าในอาชีพ
6. ดูแลสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิงาน ให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ รวมทังK จัดหา
เครืE องมือและอุปกรณ์การทํางาน ทีEเหมาะสมและอยูใ่ นสภาพทีEปลอดภัย ให้ กบั พนักงานทุกคนในการดําเนินงาน
7. จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดให้ มีช่องทางในการเข้ าถึงข้ อมูล / คูม่ ือพนักงาน เพืEอให้ พนักงานทุกคนได้ ทราบถึง
สิทธิทีEพนักงานพึงจะได้ รับ
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4
ความปลอดภัย และป้ องกันการละเมิดทรั พย์ สนิ ทางปั ญญา
ความปลอดภัย และชีวอนามัย
DV8 ให้ ความสําคัญอย่างยิEงในเรืE องสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ทีEเกีEยวข้ องทุกส่วน โดยดูแลสถาน
ประกอบการ ให้ มีความปลอดภัย และชีวอนามัยในการปฏิบตั ิงานทีEดี ตลอดจนปลูกฝั งจิตสํานึกในเรืE องดังกล่าว แก่พนักงานให้
ดําเนินการแนวปฏิบตั ทิ ีEเกีEยวข้ อง
1. ดําเนินการตามกฎหมาย มาตรฐาน และกฎระเบียบต่างๆ ทีEเกีEยวข้ องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
2. เสริ มสร้ างให้ พนักงานทุกระดับมีความรู้ และตระหนักถึงการปฏิบตั หิ น้ าทีE ด้ วยความปลอดภัยและชีวอนามัยทีEดี
3. ดูแ ลและตรวจสอบความพร้ อมของสภาพแวดล้ อ ม และวิธี ก ารปฏิ บัติง าน ทีE จ ะช่ว ยให้ เกิ ด ความปลอดภัย และ
สุขอนามัยทีEดีของพนักงาน
4. ควบคุมติดตาม ให้ มีการปฎิบตั ติ ามนโยบาย หรื อระเบียบด้ านความปลอดภัยของบริ ษัท อย่างเคร่งครัด
5. ส่งเสริ มการปลูกฝั งจิตสํานึกในเรืE องสุขภาพ และความความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน เช่น การจัดอบรมให้ ความรู้
และการเข้ าร่วมฝึ กซ้ อมการหนีภยั ภายในอาคารสถานทีEตงสํ
ั K านักงานของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น เพืEอเตรี ยมความพร้ อม และ
เสริ มสร้ างให้ พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
6. จัดให้ มีช่องทางในการรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ รวมไปถึงข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ในเรืE องความปลอดภัย หรื อการ
รักษาสิงE แวดล้ อม ด้ วยเห็นว่าพนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการป้องกันอุบตั เิ หตุ และรักษาสิงE แวดล้ อม

การใช้ และการดูแลทรั พย์ สนิ ของ DV8
DV8 ตระหนักถึงความสําคัญในการทีEจะใช้ ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สงู สุด พร้ อมทังส่
K งเสริ มให้
พนักงานตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลทรัพย์สนิ มิให้ เสียหาย สูญหาย หรื อนําไปใช้ เพืEอประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลอืEน
1. พนักงานมีหน้ าทีEและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของ DV8 มิให้ เสืEอมเสีย สูญหาย และใช้ ทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทังK ไม่นําทรัพย์สนิ ของ DV8 ไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ หรื อใช้ ในทางทีEผิดกฎหมาย
2. ต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจถึงวิธีการใช้ และคําแนะนําด้ านความปลอดภัยของทรัพย์สนิ และใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่
DV8 อย่างเต็มทีE และไม่นําทรัพย์สนิ ของ DV8 ไปใช้ เพืEอประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้อืEน
หมายเหตุ ทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินทังที
K Eมีตวั ตน และไม่มีตวั ตน เช่น สังหาริ มทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ เทคโนโลยี
ความรู้ ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ‚ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ‚ ตลอดจนข้ อมูล ทีEเป็ นความลับ ทีEไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ได้ แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้ อมูลด้ านทรัพยากรบุคคล

คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ

หน้ า 8 จาก 12

การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรั พย์ สนิ ทางปั ญญา
DV8 มุ่งเน้ นให้ การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ซึEงจะต้ องได้ รับการ
ดูแลรักษา โดยปราศจากการถูกล่วงละเมิด หรื อการนําไปใช้ อย่างไม่ถกู ต้ องตามสิทธิ ไปจนถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญา
ของ DV8 จากการนําไปใช้ หรื อเผยแพร่ โดยไม่ได้ รับอนุญาต พร้ อมทังปลู
K กฝั งให้ พนักงาน DV8 ตระหนักถึงความสําคัญในการ
เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อืEน
1. ต้ อ งปฏิ บัติ ง านโดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ทีE มี ลิ ข สิ ท ธิ‚ ถู ก ต้ อ งเท่ า นันK หลี ก เลีE ย งการติ ด ตังK ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ด้วยตนเอง รวมถึงการแก้ ไขเปลีEยนแปลงการตังK ค่าระบบทีEอาจมีผลกับความปลอดภัย หากประสบ
ปั ญหา/ความผิดปกติในการใช้ งานให้ ตดิ ต่อผู้ดแู ลทางด้ าน IT
2. หากต้ องนํ า อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ หรื อ อุ ป กรณ์ เ สริ ม จากภายนอกมาปฏิ บั ติ ง าน ต้ องได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
ผู้บงั คับบัญชา และตรวจสอบลิขสิทธิ‚จากผู้ดแู ลทางด้ าน IT ทุกครังK
3. ห้ ามใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ของ DV8 เข้ าถึง / เผยแพร่ ข้อมูลทีEไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารี ต
ประเพณี หรื อละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้ างความเสียหายแก่ชืEอเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ ซึEงสืEอลามกอนาจาร
การ Forward mail ทีEเป็ นการรบกวน เป็ นต้ น
4. ต้ องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้ เป็ นความลับ ไม่บอกบุคคลอืEน เพืEอป้องกันไม่ให้ บุคคลอืEนเข้ าถึงรหัสผ่านของตน
รวมทังไม่
K ใช้ อินเตอร์ เน็ตเข้ าไปยังเว็บไซต์ทีEไม่ค้ นุ เคย และอาจจะเป็ นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์
5. กรณี ทีEขออนุญาตให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานภายนอกใช้ ระบบสารสนเทศของ DV8 พนักงานผู้ขอต้ องควบคุมการใช้ งานของ
ผู้ปฏิบตั งิ านภายนอกนันK และต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีEอาจจะเกิดขึ Kนจากการใช้ ระบบสารสนเทศของ DV8
6. DV8 มีสิทธิ เข้ าตรวจสอบ ค้ นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ ระบบสารสนเทศของพนักงาน เพืEอป้องกัน
ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของ DV8
7. ผลงานทีEเกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้ าทีEถือเป็ นทรั พย์ สินทางปั ญญาของ DV8 และเมืEอพ้ นสภาพจากการเป็ น
พนักงาน จะต้ องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่าง ๆ ซึEงรวมไปถึงผลงาน สิEงประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้ DV8 ไม่ว่าจะเป็ น
ข้ อมูลทีEเก็บไว้ ในรูปแบบใด ๆ
8. ให้ ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อืEน โดยตรวจสอบผลงานอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอก
ทีEได้ รับมา หรื อทีEจะนํามาใช้ ภายใน DV8
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5
การต่ อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน
การต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน
DV8 ยึดมันE ในการดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา ซืEอสัตย์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทังจะไม่
K
ปฏิบตั ิ
หรื อไม่สนับสนุนการปฏิบตั ทิ ีEไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย และขัดต่อนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันของ DV8
1. ไม่ยอมรั บการทุจริ ตคอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ ซึEงทําให้ เกิดการใช้ อํานาจอย่างไม่ถูกต้ อง เพืEอประโยชน์ ทางตรง หรื อ
ทางอ้ อม ทังต่
K อตนเอง ครอบครัว เพืEอน และคนรู้จกั ไม่วา่ ตนจะอยูใ่ นฐานะเป็ นผู้รับ หรื อผู้ให้
2. ไม่ละเลย หรื อเพิกเฉย เมืEอพบเห็นการกระทําทีEเข้ าข่ายคอร์ รัปชัน ซึงE เกีEยวข้ องกับ DV8 ต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชา
หรื อผู้ทีEเกีEยวข้ องทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
3. การดําเนินธุรกิจกับภาครัฐต้ องดําเนินไปอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม และถูกต้ องตามกฎหมาย

การให้ การรั บของขวัญ หรื อประโยชน์ อ< ืนใด
DV8 จะกํากับดูแลให้ กระบวนการในการให้ หรื อรับผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็ นไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณีในแต่ละ
ท้ องถิEน หรื อแต่ละประเทศ รวมทังกฎหมายที
K
EเกีEยวข้ อง ไม่วา่ จะเป็ นผลประโยชน์ทางด้ านทรัพย์สนิ บริ การ การอํานวยความสะดวก
หรื อการเลี Kยงรับรอง โดยต้ องมีมลู ค่าทีEเหมาะสม และไม่เป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการตัดสินใจทีEไม่ชอบธรรม
1. ไม่เรี ยกรับ หรื อยินยอมทีEจะรับเงิน สิงE ของ หรื อประโยชน์อืEนใด จากผู้ทีEเกีEยวข้ องทางธุรกิจกับ DV8
2. ไม่รับ หรื อให้ ทรัพย์สิน บริ การ การเลี KยงรับรองทีEอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจใด ๆ และทําให้ เกิดการปฏิบตั ิ
หน้ าทีEทีEไม่ชอบธรรม
3. การให้ หรื อรับของขวัญ อาจกระทําได้ หากทําด้ วยความโปร่งใส หรื อทําในทีEเปิ ดเผย หรื อสามารถเปิ ดเผยได้
4. การเลี Kยงรับรองทางธุรกิจ เพืEอประโยชน์ทางธุรกิจของ DV8 เป็ นเรืE องทีEยอมรับได้ แต่ต้องใช้ จา่ ยอย่างสมเหตุสมผล
5. การจัดหาต้ องดําเนินตามขันตอนที
K
Eกําหนดไว้ ตามระเบียบของบริ ษัทฯ และมีความเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ีEมีส่วนเกีEยวข้ อง
โดยทีE การตัดสินใจต้ องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้ านราคา คุณภาพ และบริ การทีE ได้ รับ รวมทังK ต้ องสามารถ
ตรวจสอบได้ อย่างโปร่งใส
6. ในการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรื อหน่วยงานของรัฐ จะต้ องหลีกเลีEยงการกระทําทีEอาจจูงใจให้ รัฐ หรื อพนักงานของรัฐ
ดําเนินการทีEไม่ถกู ต้ องเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน หรื อการกระทําใด ๆ ในขอบเขตทีE
เหมาะสม และเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ินนก็
ั K สามารถทําได้ เช่น การไปแสดงความยินดี หรื อการให้ ช่อดอกไม้ ในโอกาส
ต่าง ๆ เป็ นต้ น
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การรายงาน/ร้ องเรี ยน การฝ่ าฝื น หรื อไม่ ปฏิบตั ติ ามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
พนักงาน DV8 มีหน้ าทีEต้องรายงานการปฏิบตั ิทีEขดั ต่อคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ ในกรณีทีEพบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ หรื อถูกกดดัน/บังคับให้ กระทําการใด ๆ ทีEเป็ นการขัดต่อคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ พนักงานสามารถรายงาน /
ส่งข้ อร้ องเรี ยน ไปยังผู้รับข้ อร้ องเรี ยน ผ่านช่องทางการร้ องเรี ยน ทีEกําหนด

ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
1. ผู้บงั คับบัญชาทีEทา่ นไว้ วางใจในทุกระดับ
2. สํานักเลขานุการ
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อประธานกรรมการบริ ษัท

ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1. ทางไปรษณีย์ (โปรดระบุว่าเป็ นเอกสารลับ)
สํานักเลขานุการ
บริ ษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน) เลขทีE 191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชันที
K E 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
2. ทาง E-mail ของผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
(1) นายนําชัย หล่อวัฒนตระกลู ประธานกรรมการบริ ษัท
E-Mail: numchai@dv8.co.th
(2) นายพูนสุข โตชนาการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail: poonsuk@dv8.co.th
(3) นางสาวกชกร รักษาสุข
เลขานุการบริ ษัท
E-Mail: kochakorn@dv8.co.th
หมายเหตุ : 1. ผู้รายงาน/ร้ องเรี ยน สามารถระบุชื;อ หรื อไม่ระบุชื;อก็ได้
2. ต้ องไม่เป็ นการรายงานข้ อมูลที;เป็ นเท็จ หรื อกลัน; แกล้ ง ซึง; ถือว่าผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล
3. ศึกษารายละเอียดเพิ;มเติมได้ ที;นโยบายการแจ้ งเบาะแส และการรับข้ อร้ องเรี ยน (Whistleblowing Policy)

DV8 ให้ คํามัEนสัญญาว่า จะรั บฟั งทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใส และเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย ด้ วยกระบวนการ
สอบสวนทีEมีประสิทธิ ภาพ ภายในกรอบระยะเวลาทีEเหมาะสม โดยชืE อของผู้ร้องเรี ยนจะถูกปิ ดเป็ นความลับ และได้ รับความ
คุ้มครองไม่ให้ ถกู กลันE แกล้ ง ทังในระหว่
K
างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน
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นโยบายทีEเกีEยวข้ อง
พนักงาน DV8 ทุกคนสามารถศึกษาข้ อมูลเพิEมเติม เพืEอความเข้ าใจในการปฏิบตั ิตามคูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจ (DV8 Code of
Conduct) ได้ ตามเอกสารนโยบายทีEเกีEยวข้ อง ดังนี K
o นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
www.dv8.co.th
o นโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชัน (Anti – Corruption Policy)
www.dv8.co.th
o นโยบายการแจ้ งเบาะแส และการรั บข้ อร้ องเรี ยน (DV8 Whistleblowing Policy)
www.dv8.co.th
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