นโยบายการต่ อต้ านการทุจริ ตหรือคอร์ รัปชั่ น
บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จากัด (มหาชน)
_________________________________________________________________________________________________

1)

การทุจริตหรือคอร์ รัปชั่น

การปฏิ บัติ หรื อ ละเว้นการปฏิ บัติ ในตาแหน่ งหน้าที่ หรื อใช้อานาจในต าแหน่ งหน้าที่ โดยมิ ชอบ การฝ่ าฝื น
กฎหมาย จริ ยธรรม ระเบียบหรื อนโยบายของบริ ษทั ฯ เพื่อการแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้ ทั้งนี้ ในรู ปแบบต่างๆ
เช่น การเรี ยก รับ เสนอ หรื อให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อบุคคลอื่นใดที่ ทาธุ รกิ จกับ
บริ ษทั ฯ เป็ นต้น
2) นโยบาย
บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุ รกิจด้วยความโปร่ งใส ภายใต้กติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรม

ดังนั้น บริ ษทั จึ งไม่ยอมรั บการติ ดต่ อ หรื อทาธุ รกิ จที่ ไม่โปร่ งใส หรื อเข้าข่ายที่ เป็ นการทุ จริ ต ซึ่ งเป็ นการกระทาที่
ขัดแย้งกับการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และเป็ นการทาลายเกียรติ และชื่อเสี ยงทั้งขององค์กร และของประเทศ
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั กระทาการอันใดที่ เป็ นการเกี่ ยวข้องกับการทุ จริ ต
คอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรื อทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู ้จกั ไม่ว่าตนจะอยู่ใน
ฐานะเป็ นผูร้ ับ ผูใ้ ห้ หรื อผูเ้ สนอให้สินบน ทั้งที่ เป็ นตัวเงิ น หรื อไม่เป็ นตัวเงิ น แก่หน่ วยงานของรัฐ หรื อหน่ วยงาน
เอกชน ที่บริ ษทั ได้ดาเนินธุรกิจ หรื อติดต่อด้วย โดยจะปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตอย่างเคร่ งครัด
รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างผูร้ ับผิดชอบ และระบบการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในเพื่อป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ต หรื อคอร์รัปชัน่ ภายในองค์กร
3) คานิยาม
“การทุจริ ต” หมายความรวมถึง การคอร์รัปชัน่ (Corruption) , การติดสิ นบน (Bribery) และการฉ้อฉล (Fraud)
การคอร์ รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การใช้อานาจหน้าที่ ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น ซึ่ งสามารถ
แบ่งออกได้เป็ นการคอร์รัปชัน่ ขนาดใหญ่ ขนาดเล็กและการทุจริ ตทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นการให้ประโยชน์แก่พวก
พ้อง การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
“การติดสิ นบน” (Bribery) หมายถึง การเสนอ สัญญา ให้ รับ หรื อ เรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อจูงใจให้
กระทาการหรื อไม่กระทาการอย่างใด ในแง่ที่ไม่ถกู ต้องตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมต่อหน้าที่ ซึ่ งแรงจูงใจอาจปรากฏ
ในหลายรู ปแบบ เช่น ของขวัญ เงินรางวัล เป็ นต้น
“การฉัอฉล” หมายถึง การโกง หรื อการกระทาที่เอื้อประโยชน์ให้บางฝ่ ายได้รับประโยชน์อย่างไม่เป็ นธรรม
ส่ วนใหญ่มกั เป็ นเรื่ องที่ผิดกฎหมาย เช่น การตกแต่งบัญชี การปั่นหุน้ เป็ นต้น
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4) หน้ าที่ความรับผิดชอบ
4.1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่พิจารณา และอนุมตั ินโยบายการต่อต้านทุจริ ตทุกรู ปแบบทั้งทางตรง
และทางอ้อม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการยึดถือ และนาไปปฏิบตั ิของคนทั้งองค์กร
4.2. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หาร
นามาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ไปให้พนักงานปฏิบตั ิ
4.3. คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย ข้อกาหนด และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.4. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบ หรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทาซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัย ส าคัญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง การทุ จ ริ ต คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
4.5. หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิ งาน
ของทุกหน่วยงาน ให้เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิ ทธิ ภาพ และความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน โดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4.6. ฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่ สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้าน
การทุจริ ต
5) มาตรการปฏิบัติ
5.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั มอบหมายให้ฝ่ายบริ หารนามาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ไปสื่ อสารและปฏิบตั ิ
5.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานซึ่ งฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรื อระเบียบของบริ ษทั ฯ
แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั ฯ จะไม่ลดตาแหน่ ง ลงโทษ หรื อให้ผลทางลบต่ อผูท้ ี่ ปฏิ เสธการคอร์ รัปชั่น แม้ว่าการ
กระทานั้นจะทาให้บริ ษทั สูญเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
5.3 บริ ษทั ฯ จัดให้มีระเบี ยบการเบิ กจ่ายโดยกาหนดวงเงิ น อานาจอนุมตั ิ วัตถุประสงค์ และผูร้ ับ ซึ่ งต้องมี
เอกสารหลักฐานที่ ชัด เจนประกอบ เพื่ อป้ องกันไม่ ให้มีการการทุ จริ ต หรื อคอร์ รั ปชั่น พร้ อมทั้ง มี
กระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5.4 บริ ษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขาย และการตลาด รวมถึงงานจัดซื้ อ และทาสัญญาเกี่ยวกับ
ความเสี่ ยงต่อการเกิดคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย และระเบียบการ
จัดซื้ อ โดยสานักตรวจสอบภายในจะให้ความเห็น และติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
5.5 บริ ษทั ฯ จัดให้มีกระบวนการบริ หารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ต่อมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตาแหน่ง
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5.6 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในที่กาหนดขึ้นช่วย
ให้บริ ษทั ฯ บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่ องจุดอ่อน รวมถึงให้คาแนะนาในการพัฒนาระบบการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
5.7 หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่ งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
6) การเผยแพร่ นโยบายการต่ อต้ านการทุจริต
6.1. บริ ษทั ฯ จะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ ทุกแห่ง
6.2. บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ผ่านช่องทางการสื่ อสารของบริ ษทั ฯ เช่น เว็บไซต์
บริ ษทั แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี (56-2)
6.3. บริ ษทั ฯ จะบรรจุนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตลงในคู่มือพนักงาน
6.4. พนักงานทุกคนต้องลงนามในแบบฟอร์มและให้คารับรองเพื่อยืนยันว่าได้รับรู ้เนื้อหาของจรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Codes of Conduct) และนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตหรื อคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็ นเครื่ องยืนยันว่าได้
อ่านแล้วและยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในเรื่ องต่างๆทั้งนี้พนักงานไม่สามารถใช้ขอ้ อ้างว่าไม่ได้
อ่านหรื อไม่ได้ลงนามรับรู ้ในแบบฟอร์มมาเป็ นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบตั ิตาม
6.5. หากจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) หรื อนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตหรื อคอร์รัปชัน่ มีการ
ยกเลิ กข้อกาหนดข้อใดข้อหนึ่ งในนโยบายนั้น การถูกยกเลิ กจะต้องได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการ
บริ ษทั และจะต้องเปิ ดเผยข้อกาหนดที่ถกู ยกเลิกนั้นให้ทราบในทันที

7) การช่ วยเหลือทางการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่ งของ และ
หรื อการเข้าร่ วมกิจกรรม ตลอดจนการส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริ ษทั เพื่อให้
ได้มาซึ่ งความได้เปรี ยบทางธุ รกิ จการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่ พนักงานเข้าร่ วมกิ จกรรมตามสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วน
บุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่ องมือใด ๆ ของบริ ษทั ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ในทางการเมือง
บริ ษทั ฯ จะไม่สนับสนุ นทางการเงิ นหรื อสิ่ งของให้แ ก่ พ รรคการเมื อง นักการเมื องหรื อผูส้ มัครรั บเลื อ กทาง
การเมื องใด ๆ ไปเพื่ อเป็ นการช่ วยเหลือทางการเมื องตามความหมายในวรรคแรก โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ทางธุรกิจให้กบั บริ ษทั
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8) การบริจาคเพือ่ การกุศล
การบริ จาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations And Aid Grants) บริ ษทั ได้กาหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดงั ต่อไปนี้
8.1. การบริ จาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริ ง และมีการดาเนิ นการ
เพื่ อสนับ สนุ นให้วตั ถุ ประสงค์ข องโครงการประสบผลส าเร็ จ และก่ อให้เ กิ ด ประโยชน์ต่ อสังคม
อย่า งแท้จริ งหรื อ เพื่ อเป็ นไปตามวัต ถุ ประสงค์ข องการด าเนิ น งานด้วยความรั บผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility : CSR)
8.2. การบริ จาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็ นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรื อหน่วยงานใด
9) เงินสนับสนุน
เงินสนับสนุน (Sponsorships) เนื่ องจากเงินสนับสนุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุ รกิจ ตราสิ นค้า หรื อชื่ อเสี ยงของ
บริ ษทั ซึ่ งมีความเสี่ ยงเนื่ องจากเป็ นการจ่ายเงินสาหรับการบริ การหรื อผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม
เงินสนับสนุ นยังอาจถูกเชื่ อมโยงไปเกี่ ยวกับการติ ดสิ นบน บริ ษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ต่อไปนี้
9.1. เงิ นสนับสนุ นนั้นต้อ งพิ สูจน์ได้ว่าผูข้ อเงิ นสนับสนุ นได้ทากิ จกรรมตามโครงการดังกล่าวจริ งและ
เป็ นการดาเนิ นการเพื่อสนับสนุ นให้วตั ถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็ จ และก่อให้เกิ ดประ
โยชน์ต่ อสังคมอย่า งแท้จริ ง หรื อเพื่ อเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการด าเนิ นงานด้วยความรั บผิ ด
ชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
9.2. เงิ นสนับสนุ นนั้นต้องพิ สูจน์ได้ว่าการให้เงิ นสนับสนุ นหรื อประโยชน์อื่นใดที่ สามารถคานวณเป็ น
ตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พกั และอาหาร เป็ นต้น
9.3 ในการเป็ นผูใ้ ห้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทาใบบันทึกคาขอ ระบุชื่อเงินสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ
การสนับสนุ นพร้ อ มแนบเอกสารประกอบทั้ง หมดเสนอให้ผูม้ ี อานาจอนุ มตั ิ ข องบริ ษ ัท พิ จ ารณา
อนุมตั ิตามระดับอานาจอนุมตั ิของบริ ษทั
10) ของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรับ และค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ (Gifts / Hospitality And Others)
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและขั้นตอนการควบคุมเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าของขวัญ ค่าบริ การต้อนรับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่พนักงาน ไว้ดงั ต่อไปนี้
10.1 ไม่เป็ นการกระทาโดยตั้งใจ เพื่ อครอบงา ชักนา หรื อตอบแทนบุ คคลใด ๆ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งความได้
เปรี ยบใด ๆ ผ่านการกระทาไม่เหมาะสม หรื อเป็ นการแลกเปลี่ ยนอย่างชัดเจนหรื อแอบแฝงเพื่ อให้
ได้มาซึ่ งการช่วยเหลือหรื อผลประโยชน์
10.2 เป็ นการให้ในนามบริ ษทั ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
10.3 ไม่เป็ นของขวัญที่อยูใ่ นรู ปของเงินสดหรื อสิ่ งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรื อบัตรกานัล)
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10.4 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่ น การให้ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุ ษจี น
หรื อปี ใหม่ ซึ่ งถือเป็ นธรรมเนียมปกติ
10.5 ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถกู ต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณี บริ ษทั อยูร่ ะหว่าง จัด
ให้มีการประมูลที่ ดิน พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรื อค่าบริ การต้อนรั บจากบริ ษทั อื่น ๆ ที่ เข้ามา
ร่ วมงาน
10.6 เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10.7 เป็ นการให้อย่างเปิ ดเผย ไม่ปกปิ ด
ในกรณี ที่ไ ม่ ส ามารถปฏิ เ สธและจะต้องรั บ ของขวัญ พนักงานต้อ งแจ้ง ให้ผูบ้ ังคับบัญชาทราบโดย
นาส่ งของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการประธานกรรมการหรื อ กรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อนาไปเป็ นของรางวัลให้แก่
พนักงาน หรื อบริ จาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม
11) การแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการกระทาผิดกฎหมาย
จรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที่อาจส่ อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง และกลไกในการ
คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนร่ วมในการสอดส่ องดูแลผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
11.1 ขอบเขตการร้องเรี ยน และการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
 การกระทาผิ ด กฎหมาย ทุ จริ ต ระเบี ย บบริ ษทั ฯ หรื อการทาผิ ด จรรยาบรรณของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่ อง
 เรื่ องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรื อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
11.2 ช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยน
 ส่ งเรื่ องผ่านกล่องความคิดเห็นประจาบริ ษทั ฯ
 ติดต่อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
E-mail: Porameth.r@digitaltechplanet.com
Tel: 02-732-9001-4
 ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบ
E-mail: suthep_p@rd.go.th
 ติดต่อกรรมการบริ ษทั
E-mail: Premchai.k@digitaltechplanet.com
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Tel: 02-732-9001-4
 ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
E-mail: ir@digitaltechplanet.com
Tel: 02-732-9001-4
11.3 กลไกการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส
 บริ ษทั จะเก็บข้อมูล และตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส ผูร้ ้องเรี ยน และผูถ้ กู ร้องเรี ยน เป็ นความลับ
 บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึ งถึงความปลอดภัย และความเสี ยหายของผูร้ ายงาน
แหล่งที่มาของข้อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 ผูท้ ี่ได้รับความเสี ยหายจะได้รับการบรรเทาความเสี ยหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและ
เป็ นธรรม
 ถื อเป็ นหน้าที่ ของผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้าหน่ วยงานของผูท้ ี่ ถูกร้ องเรี ย นทุ กคน ในการใช้
ดุ ลพิ นิจสั่งการที่ สมควร เพื่ อคุ ม้ ครองผูร้ ้ องเรี ยน พยานและบุ คคลที่ ให้ขอ้ มูลในการสื บสวน
สอบสวนมิให้ตอ้ งรับภยันตรายและความเดือดร้อน หรื อความไม่ชอบธรรมอันเนื่ องมาจากการ
ร้องเรี ยน การเป็ นพยานหรื อการให้ขอ้ มูล
12) กระบวนการเมือ่ ได้ รับข้ อร้ องเรียน
12.1 รวบรวมข้อเท็จจริ ง
ผูร้ ับข้อร้องเรี ยนจะดาเนิ นการรวบรวมข้อเท็จจริ งแล้วต้องส่ งเรื่ องต่อเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
12.2 กลัน่ กรองข้อมูลและสอบสวน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอต่อกรรมการผูจ้ ดั การ หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อกลัน่ กรองข้อมูลและสอบสวน โดยตัวแทนคณะกรรมการสอบสวนที่
เข้าร่ วมในการพิจารณา ได้แก่
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคล หรื อตัวแทนจากหน่วยงาน
 ผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานของผู้ร้องเรี ยน ซึ่ งต้องเป็ นบุคคลผูไ้ ม่มีความขัดแย้ง หรื อผลประโยชน์
ใดกับผูร้ ้องเรี ยน
 ผู ้บัง คับ บัญ ชาในสายงานของผู้ ถู ก ร้ องเรี ย น ซึ่ งต้อ งเป็ นบุ ค คลผู ้ไ ม่ มี ค วามขัด แย้ง หรื อ
ผลประโยชน์ใดกับผูถ้ กู ร้องเรี ยน
 ผูบ้ ริ หารระดับสูง
โดยมีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ วมเพื่อสังเกตการณ์
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13) กาหนดมาตรการดาเนินการ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูส้ รุ ปรายงาน และเสนอรายงานในการดาเนินการต่อข้อ
ร้ องเรี ยน และการแจ้งเบาะแส เสนอต่ อกรรมการผูจ้ ดั การหรื อประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร แล้วแต่ กรณี เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิการดาเนินการนั้น
ในกรณี ที่เป็ น เรื่ องที่กระทบต่อชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษทั หรื อขัดแย้งกับ
นโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั หรื อเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
14) การฝึ กอบรม
พนักงานทุกคนในบริ ษทั ฯ จะได้รับการสื่ อสารให้รับทราบหรื อจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ต
และสร้ า งความตระหนักให้แ ก่ พ นักงานในช่ วงการคัด เลื อกบุ คลากร รวมทั้งจะด าเนิ นการฝึ กอบรมให้แก่
พนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในเรื่ องของประเภทของการทุจริ ต ความเสี่ ยงของกิจกรรมที่
มีส่วนร่ วมหรื อเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตรวมถึงกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการทุจริ ต นโยบายต่อต้านการทุจริ ตของ
บริ ษทั และการรายงานเกี่ยวกับการทุจริ ต
15) กระบวนการลงโทษ
การลงโทษให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยวินยั พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้นไป ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2558
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

................................................................
(นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จากัด (มหาชน)
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