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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
 

ธรรมาภิบาลของเรา  รากฐานที่เรายึดมัน่  

 

มุ่งสรา้งสังคมให้แขง็แกรง่ เชื่อมโยงทกุคนไปสู่ส่ิงที่ดทีี่สุด   
 

"นี่คือเป้าหมายของดีแทค  จากประสบการณก์ว่า 30 ปีในการด าเนินธุรกิจด้านโทรคมนาคม และจากความส าเรจ็และ

ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในอดีต เราได้รงัสรรค์การท างานและวัฒนธรรมองค์กรอันดีของเรา เพือ่พัฒนาการด าเนนิธุรกิจ

ท่ีมีความรบัผิดชอบและมุ่งเน้นความย่ังยืน เรายึดมั่นในการสรา้งมาตรฐานในการท างานต่างๆขึ้นมา ไม่ใชเ่พราะเพื่อ

ต้องการแสดงความจรงิใจและซื่อสัตย์ของเราต่อผู้มีส่วนเกีย่วข้องในการด าเนินธุรกิจของเรา แต่เป็นเพราะดีแทค

เชื่อมั่นว่าเราได้ด าเนนิธุรกิจท่ีดีและท าในส่ิงท่ีถูกต้องอยู่เสมอ"  

 

การสรา้งสังคมให้แข็งแกรง่ ดีแทคมุ่งเน้นท่ีการท าธุรกิจท่ีมีความรบัผิดชอบ การเชื่อมโยงลกูค้าผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี

ท่ีล ้าสมัยและโซลูชั่นใหม่ๆ เพราะเรามุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนช่วยท าให้โลกน่าอยู่ สะดวกสบายและง่ายขึ้นส าหรบัลูกค้าของเรา 

พนักงานของเรา เจ้าของธุรกิจต่างๆและส าหรบัสังคมท่ีเราด าเนินธุรกิจ  

 

เรยีนรูอ้ยู่เสมอ การท างานรว่มกัน รกัษาสัญญา และเคารพซึ่งกันและกัน  

พฤติกรรมของพวกเรา นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมของดีแทค แล้วยังบง่บอกส่ิงท่ีเราคาดหวังให้เป็น ซึ่ง

ความสมดุลในการด าเนินธุรกิจในทุกๆวันของเราเกิดจากพฤติกรรมท่ีเรายึดมั่น แสดงออกและสรา้งแรงบันดาลใจ 

ดังนั้นเราจึงต้องแสวงหา สรา้งสรรค์ และค้นหาโซลูชั่นใหม่ๆ  แต่ยังคงต้องส่งมอบบรกิารด้วยความเท่ียงตรง มี

ประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ ทักษะท่ีกล่าวมานี้เป็นความท้าทายท่ีส าคัญและเป็นกุญแจแห่งความส าเรจ็อย่างต่อเนื่อง

ส าหรบัดีแทคในปจัจุบัน  

 

ธรรมาภิบาลของเราคือ บรรทัดฐานและรากฐาน 

ธรรมาภิบาลจะเน้นถึงส่ิงเราควรปฏิบัติตัวท่ีดีแทค และส่ิงท่ีเราต้องการให้ลูกค้าและคูค่้าทางธรุกิจของเราได้พบเห็น ซึ่ง

พฤติกรรมเหล่านี้เป็นทัศนคติท่ีเราต้องการให้เพื่อนพนักงานมต่ีอธรรมาภบิาล ซึ่งเป็นกฎท่ีบรษิัทก าหนดขึ้นโดยเรา

คาดหวังว่าเพื่อนพนกังานทุกคนต้องปฏบิัติตาม โดยไมค่ านึงถงึต าแหน่ง หน้าท่ี หรอืสถานท่ี และธรรมาภบิาลจะช่วยน า

ทางให้เราผ่านสถานการณ์ท่ียากล าบากและเปน็แนวทางพ้ืนฐานในการปฏิบัติตนเพื่อเปน็เกราะสรา้งเสรมิจิตส านึกใน

จรยิธรรมของดีแทค  

 

เราก าหนดใหม้ีหัวใจส าคัญ 4 ประการ ใหค้รอบคลมุถงึความคาดหวังท่ีชัดเจนเกี่ยวกบัจรยิธรรมทางธุรกิจและช่วยให้

เรารบัมือกบัความท้าทายต่างๆท่ีเราก าลังประสบอยู่ในการท างานทุกวัน เราได้จัดท าธรรมาภิบาลซึ่งมกีฎและแนว

ปฏิบัติท่ีง่ายต่อการเข้าใจ รวมถงึแหล่งอ้างอิงท่ีเชื่อมไปยังนโยบายท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ แต่อาจไมส่ามารถครอบคลมุได้ทุก

ประเด็นท่ีเกิดขึ้นธรรมาภิบาลนีเ้ป็นเพียงเครือ่งมือช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้อง ส่ิงท่ีผมคาดหวัง คือ ขอให้ทุกคนกลับ 

มาทบทวนเนื้อหาของบทเรยีนอย่างสม ่าเสมอ และใช้เวลาพิจารณาสถานการณ์ท่ียากล าบากต่างๆ ท่ีคณุอาจต้องเผชิญ 

หน้าและพวกเราทุกคนควรท่ีจะทบทวนพิจารณาพันธสญัญาของเราท่ีให้ไว้ต่อบรษิัทภายใต้ดีแทคธรรมาภิบาลในทุกๆ 

ปี เพื่อให้พวกเราประสบความส าเรจ็ในการรกัษาจิตส านึกในจรยิธรรมของดีแทค  

 

ชารดั เมห์โรทรา 

 

ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารดีแทค 
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ท าไมเราจึงต้องมีดีแทคธรรมภิบาล 

การที่เราจะเป็นองค์กรที่มีค่านิยมที่ดี  ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องท าผลงานให้ดี  ตั้งเป้าหมาย และประสบ

ความส าเรจ็เท่านั้น แต่เรายังต้องให้ความส าคัญกับพฤติกรรมของเราต่อกันและกัน และต่อโลกรอบๆ ตัวเรา

ด้วย เราต้องการเป็นหุ้นส่วนที่ได้รบัความไว้วางใจจากทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น และเพื่อนรว่มงานของเรา รวมถึง

จากคู่ค้าทางธุรกิจและจากชุมชนแวดล้อมที่เราประกอบธุรกิจอยู่ด้วย  

การประกอบธุรกิจขององค์กรเราขึ้นอยู่กับความไว้วางใจเหล่านี้ และเราสัญญาว่าเราจะด าเนินธุรกิจของเรา

ด้วยความรบัผิดชอบ มีจรยิธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยหลักการแล้วดีแทคธรรมภิบาลเป็นรากฐาน

ของวัฒนธรรมองค์กรของเราและเป็นตัวก าหนดมาตรฐานของความซื่อสัตย์ในระดับสูงส าหรับวิธีการท า

ธุรกิจของเรา ทุกคนในดีแทคต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ เพราะการตัดสินใจในแต่ละวันของพวกเราอาจ

ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรเราได้ในทุกๆ ด้าน ดังนั้นการตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลที่เพียงพออาจท าให้

ชื่อเสียงองค์กรเราเสียหายได้แม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีก็ตาม 

หลักดีแทคธรรมภิบาลจะเป็นตัวก าหนดเงื่อนไขหลักๆในการปฏิบัติตัวหรอืในการประกอบธุรกิจขององค์กร

เรา ในดีแทคธรรมาภิบาลในแต่ละส่วนจะมีการพูดถึงข้อก าหนด และแนวทางเฉพาะส าหรบัเรือ่งที่มีความเส่ียง

ในระดับวิกฤตด้วย ทั้งนี้ดีแทคธรรมภิบาลจะช่วยให้เราทุกคนในองค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างรูเ้ท่าทันและ

ตัวดีแทคธรรมภิบาลฉบับนี้จะมีการขยายความเพิ่มเติมให้ด้วยว่าเราจะสามารถหาข้อมูลและสอบถามแนวทาง

เพิ่มเติมในแต่ละเรือ่งจากที่ใดได้บ้าง 

หัวใจส าคัญของดีแทคธรรมภิบาล 

หัวใจส าคัญของดีแทคธรรมภิบาล เป็นรากฐานของวัฒนธรรมด้านจริยธรรม และก าหนดกรอบในการ

ประกอบธุรกิจขององค์กรเรา 

• เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกติกา (We play by the rules)  

เราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของเรา และหากมีข้อขัดแย้งกัน เราจะยึด 

ตามมาตรฐานสูงสุด  

• เราต้องรบัผิดชอบในการกระท าของเรา (We are accountable for our actions)  

เราศึกษาหาข้อมูลอย่างกระตือรอืรน้อยู่เสมอ ท าความเข้าใจความรบัผิดชอบของเราเองและ 

ตระหนักถึงผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมที่องค์กรเราประกอบธุรกิจอยู่ 

• เราต้องโปรง่ใสและซื่อสัตย์ (We are transparent and honest)  

เราเปิดกว้างและตรงไปตรงมากับความท้าทายต่างๆของเรา 
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• เราต้องแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจรยิธรรม (We speak up)  

เราถามค าถามเมื่อมีข้อสงสัยและแจ้งเรือ่งที่เป็นความกังวลต่อสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้อง 

ตามหลักจรยิธรรมและเรายังส่งเสรมิให้เพื่อนรว่มงานคนอื่นๆท าตามเราด้วย โดยเราสรา้ง 

วัฒนธรรมที่จะปกป้องการถูกตอบโต้หรอืแก้แค้นต่อผู้ที่แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนดีแทค         

ธรรมาภิบาลด้วยความสุจรติ 

 

ใครต้องปฏิบัติตามดีแทคธรรมภิบาลบ้าง 

 

ดีแทคธรรมภิบาลใช้บังคับกับพนักงานทุกคนและบุคคลใดก็ตามที่กระท าการในนามของดีแทค ซึ่งรวมถึง

คณะกรรมการบรษิัทด้วย เราคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเราจะให้ค ามั่นสัญญาและปฏิบัติตามมาตรฐาน

จรยิธรรมในระดับสูง 

วิธีการใช้ดีแทคธรรมภิบาลฉบับน้ี  

หัวใจส าคัญของดีแทคธรรมภิบาล 4 ประการและข้อก าหนดเฉพาะเรือ่งในส่วนต่างๆของดีแทคธรรมภิบาล

ฉบับนี้เป็นหน้าที่พื้นฐานของพวกเรา นอกจากนี้พวกเราทุกคนจะต้องท าความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อก าหนด

ที่อาจมีการเพิ่มเติมเข้ามาในนโยบายและคู่มือต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดนั้นๆด้วย ในตอนท้าย

ของแต่ละส่วนของดีแทคธรรมภิบาลท่านจะพบลิงค์ของนโยบายและคู่มือต่างๆที่ใช้บังคับรวมถึงลิงค์ส าหรบั

แนวปฏิบัติ เครือ่งมือในการน าไปปฏิบัติ เนื้อหาที่ใช้เพื่อการอบรม และแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆอีกด้วย 

ดีแทคธรรมภิบาลจะระบุข้อก าหนดที่ชัดเจนเพื่อให้เราน าไปใช้ท างานในแต่ละวัน และวางแนวทางให้เราปฏิบัติ

ตามหากต้องเผชิญกับความท้าทายและเรื่องราวปญัหาเกี่ยวกับจริยธรรมต่างๆ เมื่อท่านมีค าถามหรือข้อ

กังวลท่านสามารถติดต่อหัวหน้างานของท่านหรอืหน่วยงานก ากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance 

Function)ได้ตลอดเวลา  นอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถสอบถามและขอค าแนะน าผ่าน Integrity Hotline 

หรอื สายด่วนธรรมาภิบาล โดยไม่เปิดเผยตัวตนได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ดี ธรรมภิบาลฉบับนี้จะไม่สามารถครอบคลุมเรือ่งราวปญัหาเกี่ยวกับจรยิธรรมหรอืเหตุการณ์ใดๆ

ได้ทั้งหมดทุกเรือ่งที่เราจะต้องเผชิญในชีวิตจรงิในการท างานของเรา ความท้าทายใหม่ๆในทางธุรกิจ รวมถึง

ความไม่แน่นอนในตัวบทกฎหมายและการออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคตจะยังคงมีอยู่ต่อไป ซึ่งในกรณีเหล่านี้ 

หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจรยิธรรมสูงสุดก็ยังคงมีอยู่ต่อไปเช่นกัน แต่เราควรขอค าแนะน า

เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในกรณีดังกล่าวเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง นอกจากการก าหนด

มาตรฐานด้านจริยธรรมของเราแล้วหลักดีแทคธรรมภิบาลยังบังคับให้เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  และ

ข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลใช้บังคับอีกด้วย ดังนั้น ท่านควรต้องท าความคุ้นเคยกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

หน้าที่การงานของท่าน และขอค าแนะน าจากฝ่ายกฎหมาย (Legal Function) หากท่านมีค าถามหรือข้อ

สงสัย   

 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

พวกเราในฐานะพนักงานควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง 

 

ในฐานะพนักงานของดีแทค เราคาดหวังว่าท่านจะต้อง 

• ท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ในระดับสูงเสมอ 

• อ่าน ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามดีแทคธรรมภิบาล นโยบาย และคู่มือต่าง ๆ  

• แจ้งเรื่องที่น่าสงสัยหรือประเด็นปญัหาเกี่ยวกับจริยธรรมที่ควรกังวลตามหัวข้อ  “การแจ้ง

สถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจรยิธรรม (How to Speak Up)” ตอนท้ายของเอกสาร

ฉบับนี้  

• เข้ารบัการฝึกอบรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในเวลาที่เหมาะสม 

• รูว้่าควรขอแนวทางเพิ่มเติมเมื่อใดและอย่างไร 

• ให้ความรว่มมืออย่างเต็มที่และอย่างโปรง่ใสในทุกๆกระบวนการสอบสวน 

• หลีกเลี่ยงการปฏิบัติใดๆ ที่อาจผิดกฎหมาย ไร้จรรยาบรรณ หรือท าให้ชื่อเสียงของดีแทค

เสียหาย  

• ประเมินความเส่ียงต่างๆ ที่ต้องเผชิญและแสวงหาการฝึกอบรมรวมทั้งขอค าแนะน าที่เหมาะสม

เพื่อให้สามารถจัดการกับความเส่ียงๆนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้น าของเราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร  

 

นอกเหนอืจากข้อก าหนดขา้งต้นที่ผู้น าในดีแทคตอ้งปฏิบตัิตามในฐานะพนักงานแล้ว จะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพิ่มเติมอกีด้วย 

 

• สรา้ง“Tone from the Top” และส่ือสารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานตระหนักถงึ

ความส าคญัของการปฏิบัติตนตามธรรมาภิบาล  

• แยกแยะและเตรยีมรบัมือกับประเด็นความเส่ียงด้านจรยิธรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่จะท าให้เราไม ่

สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านีไ้ด้ และซึ่งมีผลกระทบต่อการท างานของทีมท่าน 

• ระบุและแจกแจงถึงแผนงานที่ต้องท าอย่างกระตอืรอืล้นเพื่อที่จะลดความเส่ียงด้านจรยิธรรม  

• จัดการให้ทีมงานแตล่ะทีมไดร้บัการฝึกอบรมอย่างเพยีงพอและเตรยีมพรอ้มที่จะจัดการกับ    

ปญัหาเกี่ยวกับจรยิธรรมตา่งๆ ที่อาจเกิดขึ้น และตอ้งใหค้ าแนะน าที่ถูกต้องตอ่พนักงาน 

• สนับสนุนสภาพแวดลอ้มที่กระตุ้นให้พนักงานรายงานหากเจอเรือ่งราวปญัหาเกี่ยวกบั

จรยิธรรมที่นา่สงสัยหรอืควรกังวล ทั้งนี้เพือ่ช่วยให้ทุกคนในองค์กรไม่กลัวและรูสึ้กสบายใจที่จะ

หยิบยกประเด็นขอ้กังวลหรอืที่น่าสงสัยได้ โดยไม่ตอ้งกงัวลเรือ่งการตอบโต้หรอืแกแ้ค้น  

• ปฎิบัติตนให้เปน็แบบอย่างทีด่ีในเรือ่งการตัดสินใจและกระบวนการท างานตา่งๆ 

• ส่งเสรมิในเรือ่งความหลากหลายทางเพศและการยอมรบัความแตกต่างในสถานที่ท างาน โดย  

ไม่มีการเลอืกปฏิบัต ิ 

• ใช้มาตรฐานความซือ่สัตย์ในระดับสูงเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของกระบวนการพิจารณาสรรหา 

พนักงาน และการเลือ่นต าแหน่ง 

• หลีกเลี่ยงการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และระยะเวลาซึ่งอาจสรา้งความกดดันให้พนกังานหรอื     

คู่ค้าทางธุรกิจเขา้ไปเกีย่วพันกับการประพฤติมิชอบและผดิจรรยาบรรณ  



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

เนื้อหาของดีแทคธรรมภิบาล  

 

ต่อต้านการคอรร์ปัช่ัน (Anti-Corruption) 

เราจะไม่ทนและจะต่อต้านการคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• ดีแทคจะไม่ทนต่อ “การติดสินบน (Bribery)” หรอื “การจ่ายเงินหรอืให้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง

เหมาะสม (Improper Payments or Advantages)” ทุกประเภท 

• เราให้ค ามั่นสัญญาว่าเราจะด าเนินธุรกิจของเราอย่างเปิดกว้างและโปรง่ใส 

• การติดสินบน เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเส่ียงด้านชื่อเสียงและด้าน

กฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและต่อดีแทค 

• การติดสินบนอาจมีได้หลายรูปแบบ รวมถึง “การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation 

Payments)“  “ การจ่ายเงินหรอืให้ผลประโยชน์ในภายหลัง (Kick-back Schemes)”  และ 

“การใช้บรษิัทเปล่าที่เปิดมาบังหน้า (Shell Company) หรอื การปิดบังเจ้าของกิจการตัวจรงิ” 

• “เจ้าหน้าที่รัฐ” มักจะเป็นเป้าหมายและอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวด 

ดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รฐัโดยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

• ของขวัญและการดูแลด้วยไมตรจีิตอาจถือได้ว่าเป็นการติดสินบนหรอืเป็นการให้ประโยชน์ที่ไม่

ถูกต้องได้ในบางสถานการณ์ 

• แม้แต่การบริจาคหรือการเป็นสปอนเซอร์เพื่อการกุศล ก็อาจถูกมองหรือสงสัยว่าเป็นการติด

สินบนได้ถ้าเป็นการกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรยีบทางธุรกิจ 

• การทุจริตในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่องค์กรเราเป็นส่วนหนึ่งด้วย อาจก่อให้เกิด

ความเส่ียงอย่างเป็นนัยส าคัญต่อดีแทคได้แม้ว่าเราจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ตาม 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราจะต้องไม่ติดสินบนทุกรณีและต้องไม่มีการสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ต่อบุคคลใดใน

ทางอ้อม (Trading in Influence)  

• เราจะต้องไม่เสนอให้ รอ้งขอ หรอืรบัเงิน หรอืผลระโยชน์ใดๆที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 

• เราจะต้องไม่จ่ายค่าอ านวยความสะดวกใดๆ (Facilitation Payments) เว้นแต่ในกรณีที่ิเรา

ตกอยู่ในภาวะอันตรายที่มีผลต่อชีวิตและสุขภาพ 

• เราจะต้องรายงานตามขั้นตอนหากพบว่าบุคคลภายนอกเรยีกรอ้งให้เราติดสินบนหรอืจ่ายค่า

อ านวยความสะดวกให้แก่พวกเขา  

• เราจะต้องไม่ขอให้คนอื่นกระท าการทุจรติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเองก็ถูกห้ามไม่ให้กระท า  

• เราจะต้องเลือก“คู่ค้าทางธุรกิจ”ของเราอยา่งระมัดระวังและติดตามตรวจสอบว่าคู่ค้าฯเหลา่นัน้

ได้ด าเนินธุรกิจตามหลักจรยิธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรอืไม่  



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• เราจะต้องจัดท าและบันทึกบัญชีของเราอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้สะท้อนผลการประกอบ

ธุรกิจของเราอย่างตรงไปตรงมา  

• เราจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อใดก็ตามที่เราต้องติดต่อหรอืประสานงานกับ 

       เจ้าหน้าที่รฐั 

• เราต้องแจ้งรายงานต่อหัวหนา้งานของเรา ต่อหน่วยงาน Compliance หรอื แจ้งรายงานผ่าน  

Integrity Hotline สายด่วนธรรมาภิบาล เมื่อเราพบข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจจะ 

เกี่ยวพันกับเรือ่งทุจรติคอรร์ปัชั่นของเพื่อนรว่มงานหรอืของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้   

• เมื่อเรารบัทราบมาว่ามีข้อตกลงในการช าระเงินที่ผิดปกติหรอืสูงเกินจรงิโดยปราศจาก 

จุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน 

• เรามีข้อสงสัยว่าคู่ค้าทางธุรกิจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจของดีแทค 

• เมื่อเราทราบมาว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเรามีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรฐัในนามของดีแทค 

• เมื่อเราถูกร้องขอให้บริจาคเพื่อการกุศลหรือขอให้เป็นสปอนเซอร์แก่องค์กรที่อาจมีความ

เกี่ยวพันกับเจ้าหน้าที่รฐั 

• มีคนมาเสนอของขวัญให้เราหรือเราถูกร้องขอให้มอบของขวัญ รวมถึงการจ่ายค่าใช้จ่ายการ

เดินทาง การมอบเงินบรจิาค หรอืจ่ายค่าความบันเทิงที่ฟุ่มเฟือย หรอืแม้แต่ขอให้จ่ายเงินสดเพือ่

วัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม 

คู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partners)  

เราคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจของเราปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีแทคก าหนดและให้เคารพต่อค่านิยมในการ

ด าเนินธุรกิจของดีแทคเมื่อท าธุรกิจรว่มกัน 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• การกระท าใดๆของคู่ค้าทางธุรกิจของเราอาจจะสรา้งความเสียหายต่อชื่อเสียงของดีแทคและ 

อาจก่อให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมายต่อดีแทคได้ 

• คู่ค้าทางธุรกิจ ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาและองค์กรต่างๆ ที่ดีแทคก าลังท าธุรกิจด้วยหรอืที่ 

 วางแผนว่าจะรว่มท าธุรกิจด้วย เช่น ซัพพลายเออร ์ตัวแทน ผู้แทนจ าหน่าย ผู้ซื้อสิทธิแฟรนไชส์  

 และหุ้นส่วนกิจการรว่มค้า รวมถึงผู้รบัการให้สปอนเซอร ์ผู้รบับรจิาค คู่ค้าฯด้าน  

 Sustainability หรอืด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจ 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราจะรว่มท าธุรกจิเฉพาะกับคู่ค้าทางธุรกิจทีส่ามารถแสดงให้เราเห็นวา่มีมาตรฐานการด าเนิน

ธุรกิจที่รบัผิดชอบและมีคา่นยิมด้านจรยิธรรมที่ดีเทา่นัน้ 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• เราคาดหวังให้คู่คา้ทางธุรกจิปฏิบัติตามกฎหมายทีใ่ช้บังคบัทุกประเภท และด าเนนิธุรกจิตาม 

dtac Supplier Conduct Principles เพื่อสะท้อนในเรือ่งการด าเนินธุรกจิอย่างรบัผิดชอบ

และเพื่อช่วยปอ้งกันดีแทคจากความเส่ียงในดา้นตา่งๆ ขณะที่คู่ค้าฯก าลังท าธุรกจิรว่มกับเรา 

• เราคัดเลือกคู่คา้ทางธุรกจิดว้ยความรอบคอบและระมัดระวังโดยปฏิบัติตามนโยบายของดีแทค

ที่เกีย่วข้องในเรือ่งนี้ พรอ้มทัง้ท าการประเมินความเส่ียงตา่งๆด้วย 

• เราติดตามและสนับสนนุคู่ค้าทางธุรกิจของเราให้ท ากิจกรรมต่างๆตามมาตรฐานของดีแทค

เพื่อให้คู่ค้าฯด าเนนิธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบ 

• เราควรประเมินโอกาสทางธรุกิจอยา่งระมัดระวังเพื่อให้มัน่ใจวา่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายการ

ควบคุมทางการค้าใดๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบการคว า่บาตรและข้อกฎหมายต่างๆในเรือ่งการ

น าเข้าและส่งออก 

• เราปฏิบัติกับคู่ค้าทางธุรกิจดว้ยความเคารพ เป็นธรรม และโปรง่ใส 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• เมื่อเราเห็นวา่คู่ค้าทางธุรกิจของเราไม่ปฏิบัติตามหลักการด าเนินธุรกิจของเราและรวมทั้งไม่

ปฏิบัติตาม “หลักการด าเนนิธุรกิจของผู้จัดหาของดีแทค (dtac’ s Supplier Conduct 

Principles)”  

• เราก าลังมองหาคู่คา้ทางธุรกิจให้เข้ามาท าหน้าที่เปน็ลอ็บบี้ยิสต์ ตัวแทนหรอืเพือ่ให้กระท าการ

อื่นๆในนามของดีแทค 

• เรารบัทราบมาวา่คู่ค้าทางธุรกิจรายใดๆก าลังด าเนินธุรกจิในลักษณะทีอ่าจก่อให้เกิดผลกระทบ

เชิงลบต่อภาพลักษณ์ของดีแทค  

• เราพบการคัดเลอืกคู่ค้าทางธุรกิจอยา่งไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสมตามนโยบายและขอ้ก าหนด

ต่างๆที่เกี่ยวข้องของดีแทค 

• เราทราบถึงพฤติกรรมหรอืสถานการณ์อืน่ๆที่ท าให้เราเกดิความเคลือบแคลงสงสัยจรยิธรรม

ในการด าเนนิธุรกิจของคู่ค้าทางธุรกิจรายนัน้ๆ 

สภาพภูมิอากาศ และส่ิงแวดล้อม (Climate & Environment)  

เราให้ค ามั่นสัญญาว่าจะปกป้องส่ิงแวดล้อมและมีส่วนรว่มในการป้องกนัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change)  

 

ส่ิงที่เราจ าเปน็ต้องรู ้

• เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมที่เป็นทีย่อมรบักนัในระดับ

สากล  

• เราให้ค ามัน่สัญญาว่าจะลดการใช้ทรพัยากรของเรารวมถงึลดการใช้พลังงาน น ้าและวตัถุดิบ

ต่างๆ 

 

 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

 

เราควรต้องปฏบิัติตัวอย่างไร 

• เราพยายามลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนฯ จากกระบวนการปฏิบัติงานของเรา  

• เราจะพิจารณาผลกระทบทางด้านสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมเมื่อเราท าการซื้อสินค้าและ

บรกิารใดๆจากผู้ขายและจะประเมินผู้ขายรายนั้นในเรือ่งเกี่ยวกับการด าเนินธุรกจิด้วยความ

รบัผิดชอบ 

• เราสนับสนนุให้มีการบรหิารจัดการของเสียอยา่งยั่งยืนรวมทั้งเราต้องพยายามลดปรมิาณของ

เสีย 

• เราต้องรายงานเกี่ยวกับกจิกรรมการท างานของเราที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพภมูิอากาศ

และส่ิงแวดลอ้มด้วยความโปรง่ใส 

• เราจะรายงานเหตุการณ์ใดๆที่เราพบเห็นว่าอาจจะเปน็การท าลายสภาพภูมิอากาศและ

ส่ิงแวดล้อม  

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• เรารูว้่าการด าเนนิธุรกิจของดีแทคและของซัพพลายเออรข์องเราอาจจะไม่ปฏิบัติตามหรอืไม่

สอดคลอ้งกับมาตรฐานดา้นสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้ม 

• เรารูว้่าอาจมีการละเมิดขอ้ก าหนดด้านส่ิงแวดล้อมตา่งๆที่เกี่ยวข้องหรอืแนวปฏิบัติของบรษิัท 

การแข่งขันทางการค้าและธุรกิจ (Competition)  

เราจะแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• การแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นส่ิงที่ส าคัญต่อสังคมและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวส าหรบั

ดีแทค 

• การสร้างหรือการหาผลประโยชน์ใดๆจากข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมจะมีผลกระทบเชิงลบต่อ

ชื่อเสียงของดีแทค ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้าทางธุรกิจ และต่อสังคมได้  

• ข้อตกลงหรอืวิธีปฏิบัติใดๆที่จะไม่ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมนั้นขัดแย้งกับหลักการของดีแทค

และยังเป็นการละเมิดกฎหมายอีกด้วย 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องก าหนดราคาและกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราเองและแข่งขันกับคนอื่นบนพื้นฐานของจุดดี

หรอืจุดแข็งของเรา 

• เราต้องจ ากัดการส่ือสารกับคู่แข่งจริงหรือคู่แข่งในอนาคตของเราและต้องไม่แชร์ข้อมูลที่

อ่อนไหวเชิงพาณิชย์  



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• เราต้องไม่ท าข้อตกลง(ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ)กับคู่แข่งจรงิหรอืคู่แข่ง

ในอนาคตในเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาด การก าหนดราคาตายตัวหรอืจ ากัดการน าสินค้าเข้า

ตลาดหรอืการขาย 

• เราต้องได้รบัการอนุมัติจากผู้มีอ านาจของบรษิัทฯ ทุกครั้ง ก่อนที่เราจะเข้ารว่มสมาคมการค้า 

(Trade Association) หรอืการประชุมกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Forum) ใดๆ 

• เราต้องถอนตัวจากบทสนทนาทันทีและรายงานบทสนทนาดังกล่าวให้ฝ่ายกฎหมาย (Legal 

Function)ของบริษัท และ/หรือรายงานผ่าน Integrity Hotline  สายด่วนธรรมาภิบาล

ในทันที เมื่อพบว่าบทสนทนากับคู่แข่งจริงหรือคู่แข่งในอนาคตของเราเริ่มกลายเป็นประเด็น

เกี่ยวกับการต่อต้านการแข่งขันหรอืประเด็นที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม  

• เรามีหน้าที่ที่จะต้องรายงานเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทาง

การค้าและธุรกิจให้แกฝ่่ายกฎหมาย(Legal Function)ของบรษิัทในทันที 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• หากเราได้รบัการติดต่อจากบรษิัทคู่แข่ง ลูกค้า หรอืคู่ค้าทางธุรกิจปจัจุบันหรอืคู่ค้าฯในอนาคต 

โดยได้รับข้อมูลความลับทางด้านราคา กลยุทธ์ต่างๆ ยุทธวิธีทางธุรกิจหรือข้อมูลอื่นๆใน

ลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพวกเขา 

• หากเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสัญญาข้อตกลงใดๆที่มีอยู่แล้วในปจัจุบันหรอืที่ก าลังจะมีการลงนาม

ในอนาคต ทั้งที่ในรูปแบบที่เป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ ซึ่งมีข้อจ ากัดไม่ให้คู่แข่งปจัจุบันหรอื

คู่แข่งในอนาคตของเรา ท าธุรกิจกับลูกค้าหรอืด าเนินธุรกิจในตลาดการค้า 

• เราวางแผนที่จะเข้าประชุมอย่างไม่เป็นทางการหรือการประชุมสร้างเครือข่ายทางสังคมกับ

คู่แข่งรายปจัจุบันหรอืคู่แข่งในอนาคต 

• เรามีแผนที่จะติดต่อกับคู่แข่งรายปจัจุบันหรือคู่แข่งในอนาคต โดยอาจจะมีส่ิงบ่งชี้ว่าเพื่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลที่อ่อนไหวต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

• เราวางแผนที่จะก าหนดกลยุทธ์ ส าหรับการตั้งราคาหรือกลยุทธ์ทางการตลาดอื่นๆที่อาจถูก

มองว่าเป็นการละเมิดหรอืใช้สถานะของบรษิัทในทางที่ผิด 

การรักษาความลับและจัดการ กับข้อมูล  (Confidentiality and Information 

Handling)  

เราถือว่าข้อมูลเป็นทรพัย์สินที่มีค่าขององค์กรและใช้งานด้วยความรบัผิดชอบ 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• ในฐานะพนักงาน บางครั้งเราอาจจะได้รับรู้หรือได้ครอบครองข้อมูลที่เป็นความลับของบรษิัท 

ของลูกค้าหรอืของคู่ค้าทางธุรกิจ 

• ข้อมูลส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลและสามารถเข้าถึง  แก้ไข แชร์หรือท าซ ้าได้อย่าง

ง่ายดาย 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• บันทึกต่างๆเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าสูงและเป็นส่ิงที่ส าคัญต่อดีแทค ดังนั้นจึงต้องมีการระบุประเภท

และการป้องกันเป็นอย่างดี 

• อาจจะมีข้อก าหนดอื่นๆ เช่น กฎหมายในเรือ่งนี้ที่ระบุว่าเราต้องจะเก็บรกัษาข้อมูลประเภทต่างๆ

ไว้นานเท่าใด 

• การรกัษาความลับถือเป็นส่ิงที่ส าคัญต่อชื่อเสียงของดีแทคและเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ

ดีแทคในกระบวนการทางการแข่งขันและทางข้อก าหนดต่างๆ และยังเป็นการช่วยรกัษาข้อมูลที่

ถือว่าเป็นทรพัย์สินที่มีค่าขององค์กรด้วย 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราจะแชร์ข้อมูลความลับได้ก็ต่อเมื่อเราได้รบัอนุญาตอย่างเป็นทางการจากบรษิัทและมีเหตุผล

ที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าสามารถให้แชรไ์ด้เท่านั้น 

• เราต้องป้องกันการเข้าถึงข้อมูลความลับทุกรูปแบบของบรษิัทจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรอืจากผู้

ไม่หวังดี 

• เราส่งเสริมวัฒนธรรมการแบ่งปนัและแลกเปลี่ยนความรู้ในบริษัท แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง

อย่างสูงเมื่อเป็นชุดข้อมูลที่เป็นความลับ  

• ข้อมูลต่างๆจากบุคคลที่สามหรอืบุคคลภายนอกที่มีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจกับดีแทคนั้นเป็น

ข้อมูลที่เป็นความลับ ดังนั้นเราจะดูแลบรหิารจัดการเสมือนว่าเป็นข้อมูลของเราเอง 

• เราต้องไม่พูดคุยเกี่ยวกับเรือ่งราวหรอืประเด็นที่มีความอ่อนไหวของดีแทคในที่สาธารณะ 

• เราเชื่อมั่นว่าข้อมูลทุกประเภทของดีแทค มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐาน

ทางการด าเนินธุรกิจที่มีความเป็นมืออาชีพในระดับสูง 

• เราใช้ระบบประมวลผลข้อมูลต่างๆที่ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อก าหนด

กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆในการท างานของดีแทค 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• เราบังเอิญได้ยินพนักงานดีแทคพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับของบรษิัทในที่สาธารณะ 

• เมื่อได้รบัการรอ้งขอจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ให้ลงนามในเอกสารสัญญาการรกัษาความลับ

หรอืสัญญาห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

• เราก าลังใช้ข้อมูลหรอืบันทึกธุรกรรมต่างๆที่เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของดีแทคที่ต้องได้รบัการ

ปกป้องอย่างดี 

• หากมีใครก็ตามพยายามหาเรือ่งคุยกับเราเพื่อน าไปสู่ประเด็นหรอืข้อมูลที่เป็นรายละเอียดในการ

ท าธุรกิจดีแทค 

• เมื่อคุณก าลังแชรข์้อมูลความลับของดีแทคกับบุคคลภายนอกรายอื่นๆ 

 

 

 

 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  

เราจะท าเพื่อประโยชน์สูงสุดของดีแทคเสมอ 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเราขัดแย้งหรอืถูกมองได้ว่าขัดแย้งกับ

ผลประโยชน์ของดีแทค 

• ผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงผลประโยชน์ทางการเงิน โอกาสทางธุรกิจ การท างานเป็นลูกจ้าง

ของที่อื่นด้วยหรือผลประโยชน์ของผู้ที่ใกล้ชิดกับเรา เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนส่วนตัว 

(Personal Friends) หรอืคนอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวพันกันในเชิงธุรกิจ 

• เหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างที่อาจถูกมองว่า เราไม่ได้ท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ดีแทค อาจจะท าให้มีคนตั้งค าถามถึงความซื่อสัตย์ของเราและส่งผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียง

ของเราได้ 

• การตัดสินใจทั้งหมดที่ท าในนามของดีแทคต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และการประเมินผล

ประโยชน์ของบริษัทอย่างตรงไปตรงมาโดยต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวของเราเองเข้ามา

เกี่ยวข้อง 

• การเปิดเผยเรือ่งผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างตรงไปตรงมาและอย่างโปรง่ใส เป็นปจัจัยส าคัญที่

จะท าให้เราสามารถบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่จริง ที่อาจเกิดขึ้น หรือที่อาจถูก

มองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนได้  

• ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถเกิดขึ้นได้ตราบใดที่ดีแทคได้รบัประโยชน์ แต่ต้องเปิดเผยโปรง่ใส 

และตรวจสอบได้ 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนและสถานการณ์อื่นๆที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของเรา 

• เราต้องไม่เข้าไปยุ่งกับสถานการณ์และการตัดสินใจที่เราอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรอืที่อาจ

ถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน  

• เราต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่จริง ที่อาจมี และที่อาจถูกมองว่ามี ให้หัวหน้างาน 

และ/หรอืผู้จัดการของเราทราบ 

• เราต้องรว่มมือกับหัวหน้างานและ/หรอืผู้จัดการของเราเพื่อแก้ปญัหาเรือ่งผลประโยชน์ทับซอ้น

ของเราและลงบันทึกค าตัดสินและค าชี้แนะของหัวหน้างานเป็นหนังสือเก็บไว้ 

• เราต้องให้หน่วยงานก ากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) เข้ามามีส่วน

รว่มด้วยทันทีถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนได้  

• เราต้องไม่เข้าไปรบัหน้าที่หรอืรบัต าแหน่งภายนอกที่อาจส่งผลกระทบหรอืถูกมองได้ว่าจะส่งผล

กระทบต่อความรบัผิดชอบของเราที่จะต้องท าหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของดีแทค 

• เราต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานและ/หรือผู้จัดการของเรา ก่อนที่เราจะเข้าไปรับ

ต าแหน่งกรรมการ หรือรับมอบหมายต าแหน่งที่ส าคัญอื่นๆภายนอกบริษัท และเราจะต้องลง

บันทึกเรือ่งดังกล่าวตามขั้นตอนของบรษิัทเป็นหนังสือไว้ด้วย 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

•      หากเรามีผลประโยชน์ในแง่ตัวเงินหรอืผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นกับคู่ค้าทางธุรกิจปจัจุบันหรอื 

       คู่ค้าในอนาคตของดีแทค 

•      หากเรามีต าแหน่งในบรษิัทอื่นภายนอกดีแทค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเรา 

       เพื่อดีแทค  

•      หากเราก าลังจะจ้างหรอืจะได้เป็นหัวหน้างานโดยตรงของสมาชิกในครอบครบั เพื่อน หรอืบุคคล 

       ที่เรามีความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างใกล้ชิดที่จะมีผลต่อการตัดสินใจของเรา 

•       หากคู่ค้าทางธุรกิจของดีแทคในปจัจุบันหรอืในอนาคต ได้เสนอส่ิงของมีค่าใดๆให้เราเป็นการ 

        ส่วนตัว รวมถึงของขวัญต่างๆ ส่วนลดต่างๆหรอืผลประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น 

•       หากคู่ค้าทางธุรกิจของดีแทคก าลังให้บรกิารหรอืจะให้บรกิารต่างๆกับเราเป็นการส่วนตัว 

  

จรยิธรรมทางด้านการเงินและการฉ้อโกง (Financial Integrity and Fraud)  

เราจะต้องเก็บบันทึกหรือเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือ

มาตรฐานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเครง่ครดั 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• จรยิธรรมทางด้านการเงินเป็นส่วนส าคัญในการสรา้งความไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า

ทางธุรกิจและพนักงานของเรา  

• ระบบการบันทึกเอกสารทางการเงินที่ได้มาตรฐานสากล Financial Reporting Standards 

จะส่งผลให้เราสามารถบรหิารจัดการธุรกิจได้อย่างเต็มที่ 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชี (Accounting Principles) และปฏิบัติตามกระบวนการ 

ควบคุมภายใน (Internal Controls) ที่ดีแทคปฏิบัติใช้ด้วย 

• เราต้องลงบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักการปฏิบัติ 

ด้านบัญชีที่ดี 

• เราต้องรายงานหรอืแจ้งเรือ่งต่างๆ ให้แม่นย า เชื่อถือได้ โปรง่ใส สม ่าเสมอ และในเวลา 

ที่เหมาะสม 

• เมื่อมีการใช้จ่ายเงินของบรษิัท เราต้องบันทึกการใช้จ่ายดังกล่าวให้ถูกต้องเหมาะสม  

• กระบวนการตัดสินใจต่างๆ ทางด้านการเงินของเราจะต้องด าเนินการตาม Authority Matrix  

และต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ต่างๆของแต่ละส่วนหรอืแต่ละคนอย่างชัดเจน  

• เราต้องตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และความครบถ้วนของข้อมูล และเหตุผลทางธุรกิจก่อนที่จะอนุมัติ 

ธุรกรรมหรอืลงนามในสัญญาใดๆ  

 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• เราต้องไม่ปลอมแปลง สรา้งเอกสารเท็จหรอืบิดเบือนข้อเท็จจรงิใดๆที่เกี่ยวกับธุรกรรมทาง 

การเงินหรอืข้อมูลทางการเงิน 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• หากเราเห็นความผิดปกติทางด้านการเงินและบัญชี 

• หากเรารับทราบมาว่า เพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเราท าการปลอมแปลงเอกสาร  

หรอืสรา้งเอกสารเท็จต่างๆ 

• หากเราไม่มั่นใจว่า เราได้บันทึกธุรกรรมทางการเงินถูกต้องหรอืไม่ 

• หากเราสงสัยว่าพนักงานของดีแทคบางคนก าลังรายงานข้อมูลทางการเงิน ยอดขายหรอืการ 

คาดการณ์ยอดขายที่เป็นเท็จ  

• หากเราสงสัยว่ามีการใช้ทรพัยากรต่างๆของดีแทคและการบันทึกการใช้จ่ายอย่างไม่สอดคล้อง

กับนโยบายของดีแทค 

ของขวัญ การดูแลด้วยไมตรีจิต และค่าใช้จ่ายเดินทาง (Gifts, Hospitality and 

Travel) 

เราจะหลีกเลี่ยงสินน ้าใจทางธุรกิจที่เราคาดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของเรา 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

•        สินน า้ใจทางธุรกจิ (Business Courtesies) บางอย่าง เช่น การให้ของขวญั การดูแลด้วย 

          ไมตรจีิต และการให้ค่าใช้จ่ายเดินทางอาจท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรอือาจถือว่าเปน็การ 

          ติดสินบนในบางสถานการณ์ได้ 

•        โดยหลักการแล้ว ของขวัญควรเป็นส่ิงที่เราใหโ้ดยไม่คาดหวังว่าจะได้ส่ิงใดๆกลบัคืนมา 

          แม้กระทั่งการได้รบัความมีน ้าใจตอบแทนกลับมากต็าม 

•        การดูแลด้วยไมตรจีิตแก่ใครเป็นกรณีพิเศษ มีได้หลายรูปแบบซึ่งสามารถรวมถงึการเลี้ยง 

          อาหารและเครือ่งดื่ม การจัดสัมมนา การจัดงานต้อนรบั การจัดงานสังคม และการจัดงาน 

          บันเทิงตา่งๆ 

•        ค่าใช้จา่ยเดนิทาง หมายถึงค่าพาหนะที่ใชใ้นการเดินทางได้แก่ คา่แท็กซี่ คา่รถโดยสาร ค่ารถไฟ 

          ค่าเครือ่งบิน ค่าที่พักและโรงแรมรวมถึงค่าใช้จา่ยอืน่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 

•        คู่ค้าทางธุรกิจ(รวมถึงเจ้าหนา้ที่รฐัด้วย) อาจมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในเรือ่งเกี่ยวกับการให้หรอื 

          การรบัสินน ้าใจทางธุรกิจใดๆ 

 

 เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องไม่เสนอให้หรือรับสินน ้าใจทางธุรกิจ (Business Courtesies) บางอย่าง ที่อาจหรือ

อาจเชื่อได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวให้มีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจอย่างที่ไม่ถูกต้องหรอื 

ไม่เหมาะสม 

 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• เราจะต้องไม่เสนอ หรอืรบัเงินสดหรอืส่ิงที่เทียบเท่ากับเงินสดหรอืของขวัญราคาแพง หรอื 

ฟุ่มเฟือย 

• เราจะต้องไม่เสนอให้หรอืรบัของขวัญใดๆ ยกเว้นส่ิงของหรอืสินค้าจ าพวกที่บรษิัทจัดท าเพื่อ   

โปรโมทซึ่งมีมูลค่าเล็กน้อย (Promotional Items of Minimal Value) ซึ่งมีโลโก้ของบรษิัท

ติดอยู่ 

และมักจะใช้ในกรณีที่มอบให้หรอืการรบัไว้ที่ปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมทางธุรกิจปกติเท่านั้น 

• หากพนักงานได้รบัของขวัญหรอืสินน ้าใจทางธุรกิจซึ่งไม่สอดคล้องตามธรรมาภิบาลในหัวข้อนี้  

ให้คืนกับผู้ให้ หรอืส่งมอบให้กับบรษิัทโดยทันทีรวมทั้งแจ้งต่อหน่วยงาน Compliance ทุกกรณี 

• เราสามารถเสนอให้หรอืรบัสินน ้าใจทางธุรกิจใดๆได้ก็ต่อเมื่อเป็นเรือ่งที่มีจุดประสงค์ทางธุรกิจ 

ที่ชัดเจนและถูกต้อง รวมทั้งสินน ้าใจทางธุรกิจนั้นมีมูลค่าหรอืราคาที่สมเหตุสมผล แต่ดีแทค 

ต้องการที่จะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านั้นด้วยตนเอง 

• บรษิัทจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรือ่งค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงาน

ดีแทคเองเสมอและบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้อื่นหรอื

บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด 

• เราไม่อนุญาตให้น าสมาชิกในครอบครวัของพนักงานหรอืเพื่อนสนิทที่มีผลต่อการตัดสินใจทาง

ธุรกิจมาเกี่ยวข้องกับเรือ่งการให้หรอืรบัสินน ้าใจทางธุรกิจใดๆ 

• เราควรพูดคุย ปรึกษาหารือกับหัวหน้างานของเราเสมอเมื่อเราต้องการเสนอให้หรือจะรับ

สินน ้าใจทางธุรกิจ 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• เมื่อมีการเสนอสินน ้าใจทางธุรกิจ (Business Courtesies) ให้แก่ดีแทคในขณะที่เราอยู่ใน 

สถานการณ์ส าคัญบางอย่าง เช่น ในขณะเจรจาธุรกิจที่ต่อเนื่องหรอือยู่ในกระบวนการจัดซื้อ 

จัดจ้าง  

• หากบรษิัทได้รบัการรอ้งขอให้พิจารณาในเรือ่งการให้สปอนเซอร์ การให้บรจิาค หรอืการ 

สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมต่อองค์กรเอกชนต่างๆ พรรคการเมือง หน่วยงานของรฐัใดๆ 

หน่วยงานทหารต่างๆ หน่วยงานต ารวจต่างๆ หรอืสถาบันหรอืองค์กรของรฐัอื่นๆทุกประเภท 

• หากเรารบัทราบว่ามีการให้หรอืรบัสินน ้าใจทางธุรกิจ (Business Courtesies) บางอย่างที่ไม่ 

เปิดเผยหรอืไม่โปรง่ใส 

• หากมีการให้หรอืรบัสินน ้าใจทางธุรกิจ (Business Courtesies) บางอย่างอาจท าให้คน กลุ่ม

คน องค์กรอื่นๆและสังคมภายนอกดีแทคตั้งค าถามหรอืเกิดข้อสงสัยในความเป็นกลางและ 

จรยิธรรมของดีแทค 

• หากพบว่าเมื่อมีการเสนอให้หรอืการได้รบัสินน ้าใจทางธุรกิจจากบรษิัท คู่ค้าทางธุรกิจรายเดิมๆ  

ซ ้าๆบ่อยๆ 

 

 

 

 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน  (Health, Safety and 

People Security)  

เราจะจัดหาสถานที่ท างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส าหรบัพนักงานทุกคนและซัพพลายเออร ์

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• เราทุกคนมีความรบัผิดชอบที่จะต้องช่วยกันจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย  

มีสุขภาพอนามัยที่ดีและมั่นคงส าหรบัพนักงาน ซัพพลายเออรแ์ละแขกผู้มาเยือนองค์กรของเรา 

• พวกเราทุกคนมีความรบัผิดชอบรว่มกันที่จะสรา้งเสรมิความเป็นอยู่ที่ดี ความปลอดภัยในชีวิต 

และสุขภาพที่ดีในกระบวนการท างานต่างๆและในการด าเนินธุรกิจของเรา 

• เราปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรบัในระดับประเทศและในระดับสากล  

รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดในเรือ่งนี้ 

• เราส่งเสรมิวัฒนธรรมในองค์กรในหมวดของการมุ่งมั่นและมีส่วนรว่มในเรือ่งสุขภาพ ความ 

ปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานของเรา และบุคคลที่ท างานให้เรา 

• เราส่งเสรมิวัฒนธรรมในการแจ้งรายงานอุบัติเหตุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัย 

และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการท างานของพนักงานและซัพพลายเออรข์องเรา 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

•      เราต้องมีจิตส านึกต่อส่ิงแวดล้อมในการท างานและมีความรบัผิดชอบต่อการกระท าของเรา 

•      เราต้องส่งเสรมิวัฒนธรรมในการท างานอย่างปลอดภัยและรว่มมือกับซัพพลายเออรข์องเรา ใน 

       การระบุความเส่ียงและหาแนวทางป้องกันความเส่ียงด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ 

       สวัสดิภาพเหล่านั้น 

•      เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรือ่งความปลอดภัยและปฏิบัติตามนโยบายและข้อก าหนดต่างๆ 

       ของดีแทคที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งเหล่านี้  เราใส่ใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรือ่งการหาวิธีการ 

       ป้องกันสถานการณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิต 

•      เราต้องมั่นใจว่ามีการรายงานเรือ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (incident) และเหตุการณ์ที่ 

       เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ (near misses) ในด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของ 

       พนักงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้เรยีนรูแ้ละป้องกันปรบัปรุงให้ดีขึ้นอย่างสม ่าเสมอ 

•      เราต้องหยุดยั้งการท างานที่ไม่ปลอดภัยและรายงานต่อหัวหน้างานและผู้ที่รบัผิดชอบในทันที 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• หากเราพบเจอการกระท าหรือเงื่อนไขใดๆ ที่ไม่ปลอดภัยอันอาจท าให้เกิดความเส่ียงในเรื่อง

สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสวัสดิภาพต่อตัวเรา ต่อเพื่อนรว่มงาน และต่อซัพพลายเออร์

ของเรา  

• หากเรามีข้อกังวลใจเกี่ยวกับปญัหาในเรื่องสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของ

พนักงาน 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• หากนโยบายและข้อก าหนดต่างๆของบรษิัทอาจจะไม่สอดคล้องหรอืไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้าน 

สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน และหากมีสัญญาณใดๆที่แสดงให้

เห็นถึงเรือ่งการท างานที่ไม่ปลอดภัย ความเครยีดที่สะสมและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรอืความ

เป็นอยู่ในการท างานที่ไม่ดีของพนักงานและของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา 

สิทธิมนษุยชนและสิทธิของลูกจ้าง (Human Rights and Labor Rights)  

เราให้ความเคารพและสนับสนุนเรือ่งสิทธิมนุษยชนและสิทธิของลูกจ้าง 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• เราทุกคนมีสิทธิมนุษยชนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทั้งนี้ตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญา

ระหว่างประเทศและในกฎหมายในประเทศของเรา  

• เรามีความรับผิดชอบและแสดงถึงความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิลูกจ้างซึ่งมี

ความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจของดีแทค  

• ดีแทคมีพันธสัญญาในการประกอบธุรกิจของเราและพยายามสรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

ในเรือ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เรามุ่งมั่นที่ให้ความส าคัญต่อการไม่ละเมิดสิทธิมนุยชนของผู้อื่นและเราก็ไม่ต้องการให้บุคคลอื่น

มาละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิลูกจ้างของพนักงานดีแทค ของลูกค้า ของคู่ค้าทางธุรกิจ และของ

บุคคลอื่นๆที่สัมพันธ์ต่อการด าเนินธุรกิจของดีแทค 

• เราจะต้องร้องเรียนหรือรายงานเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิลูกจ้างโดยสุจริตต่อ

หัวหน้างานหรอืต่อบรษิัทผ่านทาง Integrity Hotline สายด่วนธรรมาภิบาล 

• เราพยายามสร้างผลกระทบเชิงบวกในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิทธิของเด็กและ

เยาวชน (children’s rights) และการเข้าถึงทางดิจิทัล (Digital Inclusion)  

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• หากเราพบเจอ เห็นหรือรับทราบมาว่า มีการละเมิดสิทธิมนุยชนต่อเพื่อนร่วมงานของเรา ต่อ

พนักงานของคู่ค้าทางธุรกิจของเราหรอืบุคคลอื่นๆที่สัมพันธ์ต่อการด าเนินธุรกิจของเรา 

• หากเราหรือเพื่อนร่วมงานของเราถูกขัดขวางไม่ให้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การมีส่วนรว่มของพนักงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เข้ารว่มสหภาพแรงงาน  

• หากใครก็ตาม (รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ) ได้ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานของดีแทค 

เกี่ยวกับลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจโดยไม่มีอ านาจอันชอบธรรมตามกฎหมายและปราศจาก

กระบวนการรอ้งขอที่ถูกกฎหมาย 

• หากสัญญาที่เราก าลังเจรจามีมูลค่าต ่ามากหรอืมีระยะเวลาจัดส่งสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ส้ันมาก 

ซึ่งอาจจะท าให้ลูกจ้างของซัพพลายเออรเ์หล่านั้นจะโดนบีบค่าแรง/ค่าจา้งให้ต ่าหรอืโดนใช้งานใน

จ านวนชั่วโมงการท างานที่มากเกินไป 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• หากคู่ค้าทางธุรกิจของเราในปจัจุบันหรือในอนาคต ได้ปฏิเสธหรือไม่ให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติตาม Supplier Conduct Principles ของดีแทคหรือไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือใน

การกระบวนการตรวจสอบติดตามและประเมินผล (Audit & Inspection) หรอืความรว่มมือ

ในเรือ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

การแอบใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน (Insider Trading)  

เราไม่แชรห์รอืกระท าการใดๆอันละเมิดต่อข้อมูลภายใน 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• ข้อมูลภายในคือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะใดๆที่จะมีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทหากนักลงทุน

รับทราบถึงข้อมูลดังกล่าว เช่น ผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 

ข้อมูลการจะควบรวมกิจการหรอืซื้อขายกิจการ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบรหิารระดับสูง และ

ประเด็นอื่นๆทางกฎหมายที่ค่อนข้างส าคัญ 

• การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเป็นการละเมิดมาตรฐานด้านจรยิธรรมและผู้ละเมิด

ต้องรับผิดเป็นส่วนตัวทางอาญาภายใต้กฎหมายไทยด้วย และการกระท าดังกล่าวอาจมี

ผลกระทบที่รา้ยแรงต่อพนักงานในฐานะส่วนตัวและส าหรบัดีแทคในฐานะบรษิัท 

• การแชร์ข้อมูลภายในให้กับผู้อื่นที่ไม่มีสิทธิรู้ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรพัย์จาก

ข้อมูลนั้น ถือเป็นการขัดต่อกฎระเบียบการก ากับดูแลต่างๆของดีแทคและผิดกฎหมาย 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เมื่อเราได้รบัรูเ้กี่ยวกับข้อมูลภายในเกี่ยวกับดีแทคหรอืบรษิัทอื่นๆเราต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์

หรอืเผยแพรข่้อมูลภายในให้คนอื่นที่ไม่มีสิทธิรู้ หรอืแนะน าผู้อื่นให้ซื้อขายหลักทรพัย์ใดๆ  

• เราจะต้องปฏิบัติเสมือนหนึ่งว่าข้อมูลภายในต่างๆนั้นเป็นทรพัย์สินของบรษิัท และเป็นข้อมูลลับ 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

•    หากเรามีโอกาสรบัทราบหรอืรบัรูม้าว่า มีประเด็นทางธุรกิจหรอืทางกฎหมายใดๆบางเรือ่งเกิดขึ้น  

     ซึ่งอาจมีผลลัพธ์ในเชิงบวกหรอืเชิงลบต่อราคาหุ้นของดีแทคหรอืต่อลูกค้าหรอืต่อคู่ค้าทางธุรกิจ 

      ของเรา 

•    หากเราได้รบัค าแนะน าจากใครบางคนให้ซื้อหรอืขายหลักทรพัย์ โดยอาศัยข้อมูลภายในที่เป็น 

     สาระส าคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

•    หากเราเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ใน “Insider List”  

•    หากเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมงานที่ก าลังเจรจาท าธุรกรรมเกี่ยวกับการควบรวมกิจการหรอื 

     ท างานในโครงการเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของดีแทค 

•    หากบรษิัทของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรพัย์ 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

การฟอกเงิน (Money Laundering)  

ดีแทคต่อต้านกระบวนการฟอกเงินทุกรูปแบบ 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• การฟอกเงิน คือกระบวนการซ่อนหรอือ าพรางเงินที่ได้จากอาชญากรรม 

• เงินที่ได้จากอาชญากรรมคือส่ิงใดก็ได้ที่มีค่ารวม ถึงเงิน สินค้า ทรพัย์สินและอสังหารมิทรพัย์ 

• การฟอกเงินมีหลายรูปแบบและอาจเกิดขึ้นในการท าธุรกิจและธุรกรรมได้ทุกประเภท รวมถึงใน

ธุรกิจการธนาคาร การลงทุน การออกใบแจ้งหนี้และอสังหารมิทรพัย์ 

• กองทรสัต์ (Trusts) และบรษิัทเปล่าที่เปิดมาบังหน้า (Shell Companies) อาจมีการอ าพราง

เจ้าของเงินลงทุนที่แท้จรงิและเพิ่มความเส่ียงในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 

• การฟอกเงินอาจจะรวมถึงการใช้เงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น

อาชญากรรมหรอืการก่อการรา้ยด้วย 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• ดีแทคจะรว่มลงทุนกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีแหล่งเงินลงทุนที่ได้มาจากการด าเนินธรุกิจที่ถูก 

กฎหมายเท่านั้น 

• เราหลีกเลี่ยงการฟอกเงินโดยการคัดกรองและติดตามพฤติกรรมของคู่ค้าทางธุรกิจตาม 

นโยบายและข้อก าหนดในการด าเนินธุรกิจของดีแทค 

• เราจะตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงินหรอืธุรกรรมทางธนาคารที่ผิดปกติและแจ้งรายงานต่อ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• เราต้องปรกึษาหน่วยงานกฎหมายและ/หรอืหน่วยงานที่ดูแลเรือ่งภาษี หากเรามีข้อสงสัยเกี่ยว 

กับที่มาหรอืปลายทางของเงินลงทุนหรอืทรพัย์สินใดๆก็ตาม  

• เราต้องแจ้งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยหรอืเหตุการณ์ที่เป็นการฟอกเงิน 

• เราต้องระมัดระวังใบแจ้งหนี้หรอืทรพัย์สินที่อาจมีการตั้งมูลค่าที่ต ่าหรอืสูงกว่าราคาตลาดหรอื 

มาตรฐานที่ควรจะเป็น 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• มีการจ่ายเงินโดยตรงหรอืผา่นบุคคล ที่มิใช่เปน็คู่สัญญาในสัญญาที่เกี่ยวขอ้งนัน้ๆ  

• มีการขอใหจ้่ายเงินหรอืมีการจ่ายเงนิในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญา 

• มีการรบัเงินสดส าหรบัธุรกรรมที่โดยปกติจะไม่ได้มีการจา่ยกันเปน็เงินสด 

• มีการจ่ายเงินมาจากบัญชีธนาคารในตา่งประเทศ  

• มีการจ่ายเงินมาจากบัญชอีืน่ที่ไม่ใช่บญัชีที่โดยปกติคู่สัญญาจะใช้ 

• มีการจ่ายเงินมาจากบัญชอีืน่ที่ไม่ใช่บญัชีที่โดยปกติคู่สัญญาจะใช้  
•  

 

 

 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

ข่าวสารและส่ือสังคมออนไลน์ (News and Social Media)  

เรารบัผิดชอบต่อการส่ือสารออกไปสู่ภายนอกบรษิัท 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• ดีแทคส่งเสรมิให้พนักงานทุกคนแชรข์่าวสารหรอืความส าเรจ็ใดๆของดีแทค และข้อมูลต่างๆที่ 

ไม่ใช่ความลับของบรษิัทฯ ผ่านทางโซเชียลมิเดียส่วนบุคคลของพนักงานได้ 

• เฉพาะบุคคลผู้ที่ได้รบัแต่งตั้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นที่จะสามารถส่ือสารในนามของ 

ดีแทค บนส่ือสังคมออนไลน์หรอืแพลตฟอรม์ดิจิทัลอื่นๆ   

• ดีแทคไม่ได้มีจุดยืนทางการเมืองและจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆ  

แต่เราอาจมีการเข้าไปรว่มอภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะซึ่งมีความส าคัญต่อ 

กลยุทธ์และผลประกอบการทางธุรกิจของบรษิัท 

• ดีแทคไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงหรอื 

จ่ายเงินเป็นค่าเสียเวลา 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราจะต้องไม่พูดคุยกับบุคคลภายนอกบรษิัทในนามของดีแทค รวมถึงบนส่ือสังคมออนไลน์ เว้น

แต่เราจะได้รบัอนุญาตจากบรษิัทอย่างเป็นทางการให้กระท าการดังกล่าวได้  

• เราจะต้องไม่พูดคุยหรอืสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลที่อ่อนไหวหรอืข้อมูลที่เป็นความลับของบรษิัทในที่

สาธารณะหรอืเผยแพรบ่นส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆโดยเด็ดขาด 

• พนักงานดีแทคสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองเพื่อสะท้อนมุมมองส่วนตัวบนส่ือสังคม

ออนไลน์ต่างๆได้ แต่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุด เพราะการโพสต์ใดๆบนส่ือฯเหลา่นัน้

อาจมีการกระจายกันต่อได้อย่างรวดเรว็และยากที่จะเรยีกกลับคืนได้ ดังนั้นเราจึงต้องใช้ความ

ระมัดระวังอย่างมากก่อนที่จะโพสต์ข้อความใดๆเสมอ  

• หน่วยงานทางด้านการส่ือสารองค์กรและผู้แถลงข่าวของดีแทคที่ได้รบัมอบหมายจะมีหน้าที่ใน

การให้ข้อมูลหรอืตอบค าถามต่อส่ือภายนอกเช่น นักข่าวหรอืส่ือต่างๆ 

• ดีแทคด าเนินการบนค่านิยมที่หลากหลายและกรอบของกฎหมาย ซึ่งหมายถึงเรามีความระมัด 

ระวังในการส่ือสารใดๆขององค์กรที่อาจจะสามารถสรา้งผลกระทบส าคัญต่อสังคมของเราได้ 

• พนักงานดีแทคสามารถเข้ารว่มในกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายได้  แต่ต้องไม่ใช่

ในเวลาท างานและต้องใช้ทรพัยากรส่วนบุคคลของพนักงานเองเท่านั้น และการแสดงออก การ

ส่ือสารใดๆจะต้องไม่มีความเชื่อมโยงอ้างอิงหรอืส่งผลกระทบในฐานะพนกังานของดีแทคและตอ่

บรษิัทในทุกกรณี 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• หากเรารบัรูว้่ามีกระทู้หรอืข้อความใดๆบนส่ือสังคมออนไลน์หรอืแพลตฟอรม์สาธารณะต่างๆที่

อาจมีผลกระทบหรอืมีความเส่ียงต่อชือ่เสียงของดีแทค 

• เมื่อเราจะตอ้งท าหน้าทีไ่ปส่ือสารหรอืแสดงความคิดเหน็ในงานหรอืกิจกรรมตา่งๆภายนอกใน

นามหรอืในฐานะตัวแทนของดีแทค 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• หากเรามีความกังวลว่าการส่ือสารใดๆระหว่างเรากับบุคคลภายนอกอาจท าให้เกิดผลเชิงลบ

ต่อชื่อเสียงของดีแทคได ้

• หากเราพยายามโปรโมทหรอืประชาสัมพันธ์บรษิัทของเรา แต่กลับได้รบัปฏิกิรยิาตอบรบัที่ไม่ดี

จากคนภายนอกบนส่ือสังคมออนไลน์หรอืแพลตฟอรม์ตา่งๆ 

 

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว (Privacy)  
ดีแทคจะได้รบัความไว้วางใจจากลูกค้า เมื่อเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ลูกค้า  

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ส าคัญของลูกค้าและของพนักงานของเราทุกคน ดังนั้นเราจึงมี

หน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

เท่านั้น 

• ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า และของคู่ค้าทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ข้อความที่

ใช้ติดต่อพูดคุยทางธุรกิจ ( Content of Communications) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ 

ต าแหน่งที่ตั้ง ประวัติการใช้โทรศัพท์ การช าระค่าโทรศัพท์ เงินเดือน และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 

• ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้ถือเป็นข้อมูลลับทั้งหมดไม่ว่าในกรณีใดๆ  

• การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆด้วยความรับผิดชอบจะเป็นการรักษาความไว้วางใจจากลูกค้าและ

จากพนักงานของเรา 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องไม่แชรข์้อมูลส่วนบุคคลใดๆกับคนอื่น หากปราศจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการเฉพาะ 

ที่ชัดเจน เว้นแต่จะเป็นการแชรข์้อมูลซึ่งได้รบัอนุญาตให้แชรไ์ด้หรอืเป็นเรือ่งที่กฎหมายก าหนดให้ 

ปฏิบัติตาม  

• เราจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ เมื่อเรามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการเฉพาะเท่านั้น  

• บริษัทต้องเปิดเผยและซื่อสัตย์กับลูกค้าและต่อพนักงานของเรา เมื่อจะมีการน าข้อมูลส่วนบุคคล

ของบุคคลเหล่านั้นไปใช้ 

• บริษัทต้องมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะถูกประมวลผลโดยมีการควบคุมการเข้าถึง ความ

ปลอดภัยของข้อมูลและมีการคุ้มครองข้อมูลอย่างเหมาะสม  

• เราตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อเรือ่งข้อมูลความเป็นส่วนตัว เมื่อเราท ากิจกรรมหรอืโครงการ

ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนตัว 

• เราต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการเรือ่งข้อมูลความเป็นส่วนตัวของดีแทคอย่างเครง่ครดั 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• หากเรารับรู้มาว่ามีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการแชร์ข้อมูลส่วน

บุคคลใดๆให้กับบุคคลภายนอกโดยปราศจากการป้องกันที่เหมาะสม  

• หากเราท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหรอืลูกค้าโดยที่ไม่ได้รบัอนุญาต 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• หากเรารบัรูม้าว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรอืลูกค้าของเราก าลังถูกล่วงละเมิด 

• หากเจ้าหน้าที่รฐัท าการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหรอืลูกค้าของเรา (รวมถึงเอกสารบันทึก

ข้อมูลรายละเอียดทางธุรกิจของเรา) โดยปราศจากกระบวนการรอ้งขอที่ถูกกฎหมาย  

• เมื่อมีเหตุเชื่อได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆถูกละเมิดหรอือาจจะถูกละเมิด 

  

เจ้าหน้าที่รฐั (Public Officials)  

ถ้าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รฐั เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจรยิธรรมที่เครง่ครดัในระดับ 

สูงเสมอ 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• เจ้าหน้าที่รัฐ ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาทุกคนที่เป็นลูกจ้างของรัฐบาลหรือที่กระท าการในนามของ

รัฐบาล ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ออกกฎหมาย ด้านการปกครอง 

ด้านการบรหิารประเทศหรอืด้านการทหารด้วย  

• เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทในการก ากับดูแลหน่วยงาน องค์กร และสังคมที่ดีแทคประกอบกิจการอยู่

รวมถึงก ากับดูแลใบอนุญาตต่างๆที่ดีแทคใช้ในการประกอบกิจการด้วย  

• ดีแทคมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายระดับ หลายหน่วยงานและมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่

หลากหลาย 

• ข้อมูลใดๆที่ดีแทคแชร์กับเจ้าหน้าที่รัฐอาจกลายเป็นข้อมูลสาธารณะได้ โดยปริยาย เนื่องจาก

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของรฐัได้ตามกฎหมาย 

• บุคคลธรรมดาทุกคนที่เป็นลูกจ้างของหน่วยงานและองค์กรรฐัวิสาหกิจใดๆ ถือว่า เป็นเจ้าหน้าที่รฐั 

ด้วย 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราจะต้องไม่กระท าการใดๆที่อาจถูกมองว่าเป็นการโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่รฐัท างานอย่างไม่ชอบธรรม

หรอืไม่เหมาะสม 

• เมื่อใดก็ตามที่ดีแทคก าลังอยู่ในกระบวนการท าธุรกิจเชิงพาณิชย์ใดๆกับหน่วยงานของรฐั เราจะต้อง

ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเวลามีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รฐัเสมอ  

• เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งกฎเกณฑ์หรอืกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้กับ 

เจ้าหน้าที่รฐัเสมอ  

• เราจะต้องไม่เสนอ หรอืให้ของขวัญใดๆแก่เจ้าหน้าที่รฐั ยกเว้นส่ิงของที่บรษิัทจัดให้เป็นการโปรโมท

สินค้าของบริษัทซึ่งมีมูลค่าเล็กน้อย (Promotional Items of Minimal Value) และสามารถให้

ได้ในโอกาสที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติปกติเท่านั้น 

• เราจะต้องไม่จ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่เจ้าหน้าที่รฐั 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• เราจะเสนอหรอืมอบสินน ้าใจทางธุรกิจที่มีมูลค่าไม่เกินกว่าตามที่กฎหมายก าหนดไว้แก่เจ้าหน้าที่รฐั 

เราจะต้องระบุถึงวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีค่าใช้จ่ายที่

สมเหตุสมผลและด าเนินการด้วยวิธีการที่เปิดเผยและโปรง่ใสเสมอ  

• หากพนักงานจะเสนอสินน ้าใจทางธุรกิจให้แก่เจ้าหน้าที่รฐั พนักงานจะต้องหารอืกับหัวหน้างานของ

ตนก่อน แล้วขอค าแนะน าจากหน่วยงาน Compliance ก่อนทุกครัง้ 

• เราจะต้องไม่จ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payments) ใดๆให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ และ

หากมีเจ้าหน้าที่รฐัรอ้งขอพนักงานจะต้องรายงานให้หน่วยงาน Compliance ทราบโดยทันที 

• หากเราจะต้องใช้นักล็อบบี้ (Lobbyist) ในนามของดีแทค เราจะใช้ได้เฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้น และ 

จะต้องกระท าการด้วยความโปรง่ใส และจะต้องได้รบัอนุญาตอยา่งเป็นทางการเป็นหนงัสือจาก CEO 

ของดีแทคก่อนเสมอ 

• เราต้องมั่นใจว่า บุคคลภายนอกที่ดีแทคก าลังเจรจาธุรกิจด้วยนั้นรับรู้ว่าดีแทคจ้างวาน นักล็อบบี้ 

(Lobbyist) มาด าเนินการในนามของดีแทคอย่างเปิดเผย และการจ้างงาน Lobbyist ต้องมี

สัญญาจ้างก ากับไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

• เราจะต้องไม่พูดคุยหารอืกับเจ้าหน้าที่รฐัในนามของดีแทคในเรือ่งอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน

ธุรกิจของดีแทค และการเจรจาใดๆในนามของดีแทคกับหน่วยงานของรฐั พนักงานผู้นั้นจะต้องได้รบั

มอบอ านาจอย่างเป็นทางการก่อนล่วงหน้าเสมอ 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• คู่ค้าทางธุรกิจของดีแทคเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมกับเจ้าหน้าที่รฐัในนามของ

ดีแทค 

• เจ้าหน้าที่รัฐมีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของดีแทค ลูกค้า หรือบุคคลอื่นๆที่มี

ความสัมพันธ์ในการด าเนินธุรกิจของดีแทค 

• เจ้าหน้าที่รฐัขอให้ดีแทคส่งข้อมูลหรอืข้อความไปยังผู้ใช้บรกิารของเรา 

• เจ้าหน้าที่รฐัเป็นเจ้าของเป็นผู้บรหิารหรอืมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในรูปแบบอื่นใดกับคู่ค้าทางธุรกิจ

ของดีแทค  

• เจ้าหน้าที่รัฐหรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

เจ้าหน้าที่รฐัได้มีการยื่นสมัครงานเข้ามาที่ดีแทค 

การปกป้องรกัษาทรพัย์สินของดีแทค (Safeguarding Our Assets)   

ในทุกส่ิงที่ดีแทคท าอยู่ภายใต้เรือ่งความปลอดภัย 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• ทรพัย์สินของบรษิัท คือทุกส่ิงที่บรษิัทเป็นเจ้าของหรอืใช้เพื่อด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะรวมถึงอุปกรณ์ ส่ิง

อ านวยความสะดวก ระบบฯต่างๆที่ใช้งานและข้อมูลต่างๆ ด้วย 

• การปกป้องทรพัย์สินของบรษิัทถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานทุกคน 



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• ทรพัย์สินทางปญัญา เช่น เครือ่งหมายการค้า งานที่มีลิขสิทธิ์ ส่ิงประดิษฐ์ ความลับทางการค้า และ

องค์ความรู ้Know-how ต่างๆเหล่านั้นมีค่าและอาจจะเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จ

ในธุรกิจของดีแทค 

• ถ้ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นภัยคุกคามเกิดขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของ

บรษิัทมีผลกระทบทางด้านการเงิน วิธีปฏิบัติงานและด้านชื่อเสียงของบรษิัทอย่างมีนัยส าคัญ 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราจะต้องประเมินความเส่ียงต่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามนโยบายและข้อก าหนดเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย 

• เราต้องรายงานเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีตามขั้นตอน 

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

• เราต้องปกป้องทรพัย์สินของบริษัทจากความสูญหาย ความเสียหาย การโจรกรรม การสูญเสียไป

โดยเปล่าประโยชน์และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

• เราต้องจ ากัดจ านวนพนักงานและบุคคลภายนอกที่จะมีสิทธิเข้าถึงทรัพย์สินของบริษัทตามจ านวน

และตามรายชื่อที่จ าเป็น เพื่อการท างานที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็ลุล่วงเท่านั้น 

• เราจะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบข้อก าหนดในเรื่องการก าหนดสิทธิ์และวิธีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของ

บรษิัทอย่างถูกต้องเหมาะสม และพนักงานจะไม่แชร์ รหัสใดๆส าหรบัเข้าถึงส่วนบุคคล รวมถึง PIN 

Code และ รหัสผ่าน (Username /Password) ให้แก่บุคคลอื่นใดทราบโดยเด็ดขาด 

• พนักงานจะต้องใช้งานระบบต่างๆที่(system)ได้รับอนุมัติจากดีแทคเพื่อท าการแชร์และเก็บรกัษา

ข้อมูลต่างๆเท่านั้น 

• พนักงานจะต้องป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ

ต่างๆของดีแทคและพนักงานต้องแสดงหรอืสวมบัตรประจ าตัวพนักงานเมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่การ

ท างานของดีแทค 

• พนักงานจะต้องปกป้องทรพัย์สินทางปญัญาของดีแทคอย่างเหมาะสม และเคารพสิทธิในทรพัย์สิน

ทางปญัญาของผู้อื่นด้วย 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• หากเราพบเห็นว่ามีบุคคลภายนอกก าลังพยายามเข้าสถานที่ท างานของบรษิัทโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

หรอืไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันตัวตนที่เหมาะสม 

• หากโทรศัพท์มือถือ Laptop หรอืคอมพิวเตอรข์องเราสูญหาย ถูกขโมยหรอืมีการท างานที่ไม่ปกติ 

• หากเราได้รบัอีเมล์หรอืข้อความหรอืโทรศัพท์ที่น่าสงสัย 

• หากเราตรวจพบจุดอ่อนในระบบ ในกระบวนการท างานหรอืข้อบกพรอ่งของเครือ่งมือ และส่ิงอ านวย

ความสะดวกต่างๆของบรษิัท 

  



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน (Workplace Environment)  

เราต้องให้ความเคารพเพื่อนพนักงานและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

 

ส่ิงที่เราจ าเป็นต้องรู ้

• พนักงานทุกคนควรมีสภาพแวดล้อมในการท างาน สถานที่ท างานที่เป็นเอกเทศ ที่ปราศจากการ

คุกคาม การข่มขู่ การเลือกปฏิบัติหรอืการขู่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการกระท าบน

พื้นฐานของเพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ ความพิการ ประเทศถิ่นก าเนิดหรือ

สัญชาติและความเชื่อทางศาสนา 

• ดีแทคมองว่าความหลากหลายของพนักงานเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากความ

หลากหลายจะท าให้บรษิัทมีมุมมองที่กว้างขึ้นและท าให้บรษิัทสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า

ของบรษิัทได้ดีขึ้น 

• ดีแทคจะท าทุกอย่างที่จ าเป็นและอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสรมิความเท่าเทียมกันในทุกๆ เรือ่งเกี่ยวกับการ

จ้างงาน 

• ดีแทคสนับสนุนสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อกัน

อย่างมืออาชีพ ยอมรบัและให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นที่แตกต่างและที่ไม่เหมือนใครของพนักงาน 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องเคารพเพื่อนรว่มงานของเราและปฏิบัติตนต่อพวกเขาเฉกเช่นที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อ

ตัวเรา 

• เราจะต้องไม่ตอบโต้หรือแก้แค้นกับพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือลูกค้าที่รายงานข้อมูลใดๆ ด้วย

เจตนาที่ดี 

• เราจะต้องไม่เข้ารว่มการสนทนาหรอืการส่ือสารทุกชนิดที่มีการใช้วาจาหยาบคาย ล้อเลียน ขบขัน ใส่

รา้ยป้ายสี แบ่งพรรคแบ่งพวก ข่มขู่ หรอืมีการโชว์หรอืแชรรู์ปภาพ การต์ูน ภาพวาด หรอืท่าทางที่น่า

รงัเกียจหรอืไม่เหมาะสม 

• เราต้องเปิดใจรบัฟงัการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและพิจารณาความคิดเห็นเหล่านั้นบนพื้นฐาน

ของความมีเหตุมีผลหรอืความถูกต้องเหมาะสม  

• หากเราเผชิญหน้ากับเหตุการณที่เป็นการลว่งละเมิดใดๆ หรอืเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เราจะต้อง

กระตือรอืล้นในการรว่มมือกันเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานของบรษิัท 

• เราต้องไม่ดื่มหรอืเสพส่ิงใดๆที่มีแอลกอฮอล์ หรอืส่ิงเสพติดผิดกฎหมายในสถานที่ท างานหรอืใช้ยาที่

แพทย์ส่ังในทางที่ผิด และไม่ซื้อบรกิารทางเพศในระหว่างที่เราเดินทางเพื่อธุรกิจการงานหรอืระหว่าง

การท างานที่ได้รบัมอบหมาย 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปนี้  

• หากเราพบเห็นหรอืได้ยินเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง การล้อเลียน หรอืการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ 

• หากเราพบเห็นหรอืรบัทราบมาว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นการคุกคาม ล่วงละเมิดทางเพศหรอืการเหยียดสี

ผิวทุกชนิด ไม่ว่ารูปแบบใดและไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครก็ตาม  



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

• หากผู้จัดการและหัวหน้างานของเรามีการวิพากษ์วิจารณ์หรอืเลือกปฏิบัติกับเพื่อนรว่มงานของเรา

คนหนึ่งหรอืกลุ่มหนึ่งบ่อยๆ โดยที่การปฏิบัติเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับงาน  

• หากเราพบว่าเพื่อนรว่มงานบางคนหรอืบางกลุ่มไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรือ่งการเลื่อนต าแหน่ง

หรอืการมอบหมายงานในโครงการใดๆ 

• หากเราพบว่าเพื่อนร่วมงานบางคนหรือบางกลุ่มถูกกีดกันจากการร่วมวงสนทนาในเรื่องเกี่ยวกับ

การท างาน 

การแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจรยิธรรม (How to Speak up) 

หนึ่งในหัวใจส าคัญของดีแทคธรรมภิบาลคือ เราต้อง “แจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจรยิธรรม

(Speak Up)”  ทั้งนี้ ถ้าเรามีค าถามว่าการกระท าใดๆ ถูกต้องตามหลักจรยิธรรมหรอืไม่ หรอืเป็นไปตามหลัก

ดีแทคธรรมภิบาลของเราหรือไม่ เราจะต้องสอบถามหัวหน้างานและ/หรือผู้จัดการของเราและหน่วยงาน

ก ากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) เสมอ และถ้าเราเชื่อว่ามีการกระท าใดที่ขัดต่อ

ดีแทคธรรมภิบาลหรือผิดกฎหมาย เราจะต้องกล้าที่จะทักท้วงและรายงานการกระท าที่ขัดต่อดีแทคธรรมา    

ภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งการแจ้งและรายงานเหล่านี้จะช่วยให้ดีแทคสามารถกระท าตามพันธสัญญา

ของดีแทคที่ว่า ดีแทคจะประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจรยิธรรมซึ่งการแจ้งรายงานเหลา่นัน้

จะรกัษาชื่อเสียงที่ดีของบรษิัทไว้ได้ ดังนั้นหน้าที่เหล่านี้จึงถือเป็นความรบัผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะ

พนักงานของดีแทค 

 

แน่นอนว่าในบางครัง้เราจะต้องใช้ความกล้าหาญในการเสนอตัวและแจ้งหรอืรายงานประเด็นปญัหาเหล่านีใ้ห้

คนอื่นทราบ ดังนั้นหากเรารูสึ้กไม่สบายใจที่จะพูดคุยหรอืรายงานประเด็นปญัหาเหล่านี้กับหัวหน้างานและ/

หรอืผู้จัดการของเรา หรอืรายงานต่อหนว่ยงานก ากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) 

เราสามารถแจ้งหรือรายงานผ่าน Integrity Hotline สายด่วนธรรมาภิบาล ซึ่งมีไว้เพื่อให้พนักงานทุกคน 

และคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของดีแทครอ้งเรียนผ่านระบบนี้ได้เสมอ ทั้งนี้ Integrity Hotline 

ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรยีน โดยช่องทางการ

ร้องเรียนดังกล่าวดูแลและด าเนินการโดยบริษัทที่เป็นกลาง เรื่องที่มีการแจ้งหรือรอ้งเรียนจะถูกเก็บไว้เป็น

ความลับและจะมีการจ ากัดจ านวนผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ช่องทางการ

รอ้งเรยีนนี้เปิดรบัเรือ่งรอ้งเรยีนได้ตลอดเวลา และให้บรกิารในภาษาท้องถิ่นหลายภาษา เราสามารถเลือกทีจ่ะ

รอ้งเรยีนโดยไม่เปิดเผยตัวตนของเราได้ และข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ เว้นแต่เราจะ

ให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้ 

เรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะได้รับการด าเนินการอย่างจริงจัง  และการติดตามผลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ใน

เบื้องต้นเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานสอบสวน Investigation 

Department ของดีแทค โดยที่การร้องเรียนใดๆ ที่เป็นประเด็นขัดต่อดีแทคธรรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง 

หน่วยงาน Investigation Department จะท าหน้าที่ในการด าเนินการสอบสวนอย่างเป็นกลางเพื่อสืบหา

ข้อเท็จจรงิ และในกรณีอื่นๆ จะด าเนินการโดยผู้รับผิดชอบอิสระที่ได้รับการแต่งตั้ง อนึ่งหน่วยงานที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับเรือ่งรอ้งเรยีนดังกล่าวต้องเก็บรกัษาข้อมูลเรือ่งรอ้งเรยีนเหล่านั้นไว้เป็นความลับทั้งหมดเพื่อให้

แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆในเรือ่งนี้จะมีความถูกต้อง เหมาะสมและตรงไปตรงมา  



                                                 

 

 

 

Sensitivity: Internal 

ภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งในการก ากับดูแลจริยธรรมองค์กร คือ การด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อรักษาวินัยของพนักงาน ทั้งนี้ทุกๆ กรณีหน่วยงานก ากับดูแลและจริยธรรม

องค์กร (Compliance Function) จะให้การสนับสนุนและให้ค าปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิารในการตัดสินใจว่าควร

จะมีการลงโทษทางวินัยหรอืไม่ หรอืจะต้องด าเนินการแก้ไขปญัหาหรอืส่ิงที่ไม่ถูกต้องอย่างไร  ทั้งนี้ พนักงาน

ผู้ละเมิดกฎหมายหรือดีแทคธรรมภิบาลหรือพนักงานผู้มีพฤติกรรมใดๆ อันขัดต่อนโยบายหรือคู่มือการ

ปฏิบัติงานของดีแทคอาจต้องได้รับการลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเลิกจ้างได้ เพราะว่าการกระท า

ดังกล่าวอาจท าให้ดีแทคเสียชื่อเสียงและน าไปสู่ความสญูเสียทางธุรกิจได้ด้วย นอกจากนี้ การกระท าดังกล่าว 

อาจท าให้ดีแทคหรอืแม้แต่พนักงานที่กระท าผิดเองมีความเส่ียงที่จะโดนค่าปรบั โดนลงโทษ และต้องช าระค่า 

เสียหายและในบางกรณีอาจถูกจ าคุกได้ 

 

ดังนั้น ขอให้พนักงานทุกคนพึงระลึกอยู่เสมอว่า ท่านสามารถแจ้งรอ้งเรยีนสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตาม 

หลักจรยิธรรมหรอืที่ผิดกฎหมายได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้หรอืแก้แค้น ทั้งนี้ เพราะดีแทคจะไม่ยอมให้

ผู้ใดกระท าการแก้แค้นผู้สุจรติที่แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล                                                                    

:::: 


