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Governance – โทร. 081 406 9864 หรือ โทร. 099 151 7904 ชื่อสกุลของผู้
หารือจะได้รบั การปกปิ ดเป็ นความลับ
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ข้อความหลัก
- ดีแทคไม่ยอมรับการคอร์รปั ชัน่ และการติดสินบนแม้แต่นอ้ ย
- เรามีความรับผิดชอบตลอดเวลา
- เรามีความโปร่งใส และเมื่อเกิดกรณีที่มีขอ้ สงสัย เราจะหาแนว

ปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
- ห้ามทากิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าจะต่อ

ภาครัฐหรือภาคเอกชน
- ท่านจะต้องไม่เสนอ ให้ ยอมรับหรื อรับ สินบนหรือค่าอานวย

ความสะดวกใดๆ
- หากท่านทราบถึ งการฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกรอบวิถี

แห่งดีแทคแล้ว ท่านต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อหัวหน้า หากไม่
สามารถทาได้ ให้ท่านแจ้งเรื่องดังกล่าว หรือรายงานการฝ่ า
ฝื นนั้ น โดยตรงต่ อ เจ้า หน้ า ที่ ฝ่ ายก ากับ ดู แ ลและจริ ย ธรรม
องค์กร (dtac Ethics and Compliance Officer)
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ความนา
หลักดีแทคธรรมาภิบาลระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เราต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
ดีแทคต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง สาหรับ
ดี แ ทคแล้ว การต่อต้านการคอร์รัปชัน่ มิไ ด้เป็ นเพี ย งพันธะทาง
กฎหมายและจุดยืนทางจริยธรรมเท่านั้ น แต่เป็ นภัยคุ กคามต่อ
ธุรกิจและสังคมของประเทศ และยังบัน่ ทอนกิจกรรมทางธุรกิจที่
ชอบด้วยกฎหมาย บิดเบือนการแข่งขัน ทาลายชื่อเสียง และทา
ให้บุคคลต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ดีแทคไม่อาจยอมรับการคอร์รปั ชัน่ ได้แม้แต่น้อย ทั้งนี้ ดีแทค
มุง่ มัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจโดยสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ในระดับสูงสุด
โดยส่วนใหญ่แล้ว กิจกรรมที่เกี่ยวกับอภินันทนาการทางธุรกิจ
คือส่วนหนึ่ งของทางปฏิบัติธุรกิจปกติ แต่ก็จาเป็ นอย่างยิ่งที่ เรา
จะต้องมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และมีการติดต่อธุรกิจอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายเสมอ
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คู่มือฉบับนี้ มุ่งใช้เป็ นเครื่องมือในทางปฏิบตั ิที่จะช่วยท่านใน
ฐานะพนักงานของดีแทค ปฏิบตั ิเป็ นไปตามค่านิ ยมและกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ในฐานะพนักงานของดีแทค
ท่านอาจประสบกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการคอร์รปั ชัน่ ซึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ของขวัญและอภินันทนาการทางธุรกิจ
ต่างๆ เช่น รายการส่งเสริมการขาย การเลี้ ยงอาหาร งานบันเทิง
และประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็ นสิ่งมีค่า เช่น ของขวัญ
คู่มือฉบับนี้ ไม่สามารถให้คาตอบแก่ทุกสถานการณ์ หรือทุ ก
ปั ญหาทางเลือกซึ่งท่านอาจเผชิญ เราจึงสนับสนุ นอย่างเต็มที่ให้
ท่านขอคาแนะนาเมื่อมีขอ้ สงสัย
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ความรับผิดชอบของท่าน
ในฐานะพนักงานของดีแทค ท่านมีความรับผิดชอบร่วมกันที่
จะทาให้มนั ่ ใจว่าเราได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานของดีแทค ดังนั้น ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ท่านจึงจาเป็ นต้องอ่าน
และเข้าใจหลักดีแทคธรรมาภิบาลนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
และคู่มือ No Gift รวมทั้งท่านต้อง :
-

มีค่มู ือเล่มนี้
- เข้า ร่ ว มโครงการฝึ กอบรมและกิ จ กรรมต่ อ ต้า นการ
คอร์รปั ชัน่ ของดีแทค
- ขอคาแนะนา หากท่านไม่แน่ ใจเกี่ยวกับหลัก ดีแทคธรรมาภิ บาล นโยบายต่ อต้านการคอร์รัปชัน่ หรือเอกสาร
หลักอื่นๆ ของดีแทค
หากท่านทราบว่ามีการฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ หรือกรอบ
วิถีแห่งดีแทค ท่านต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อหัวหน้าของท่าน หาก
ไม่สามารถทาได้หรือไม่เหมาะที่จะทา ท่านต้องแจ้งเรื่องดังกล่าว
หรือรายงานการฝ่ าฝื นนั้ นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกากับดูแ ล
และจริยธรรมองค์กร
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ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
ในฐานะผูบ้ ริหารของดี แทค ท่านมีความรับผิ ดชอบที่ จะทาให้
มัน่ ใจว่า บุคคลากรในทีมงานของท่านตระหนักและปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดในกรอบวิถีแห่งดีแทค
ในส่วนที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ให้ท่านดูขอ้ กาหนด
ในหลักดีแทคธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และคู่มือ No Gift
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วิถีแห่งดีแทค
เพื่ อ ที่ จ ะเผชิ ญ ความเปลี่ ย นแปลงรอบตัว ได้อ ย่ า งประสบ
ความส าเร็ จ และใช้ป ระโยชน์ จ ากโอกาสที่ เ ข้า มา เราจึ ง สร้า ง
รากฐานที่มนั ่ คงเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ด้วยหลักการในวิถี
แห่งดี แ ทค ซึ่ งระบุถึงความมุ่งมัน่ และกาหนดมาตรฐานในการ
ดาเนิ นธุรกิจของเรา
เมื่อท่านเผชิญกับ ปั ญหาทางเลือกเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน่ ซึ่ ง
เชื่ อ มโยงกับ ผู ้จัด จ าหน่ า ยหรื อ หุ น้ ส่ ว นทางธุ ร กิ จ ท่ า นควรจะ
ศึ ก ษานโยบายห่ว งโซ่ อุป ทานที่ ย ัง่ ยื น พร้อ มทั้ง คู่มื อและแนว
ปฏิบตั ิของนโยบายดังกล่าว

Legal Division (15 February 2016)

9

10

dtac Anti-Corruption Handbook

การต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น
สิง่ ที่ตอ้ งรู ้
การคอร์รปั ชัน่ บัน่ ทอนกิจกรรมทางธุ รกิจที่ ชอบด้วยกฎหมาย
และบิดเบือนการแข่งขัน ดังนั้น การคอร์รปั ชัน่ จึงทาลายชื่อเสียง
และทาให้บุคคลต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ดี แ ทคต่ อ ต้า นการคอร์รัป ชัน่ ทุ ก รู ป แบบอย่ า งจริ ง จัง และ
พยายามอย่างยิ่งที่จะทาให้มนั ่ ใจว่าจะไม่เกิดการคอร์รปั ชัน่ ขึ้ นใน
กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

สิง่ ที่ตอ้ งทา
o ท่านจะต้องไม่ขอ ยอมรับ รับ เสนอ หรือให้สินบน
o หากท่านสงสัยว่าการกระทาที่ท่านกาลังจะทานั้นอยู่ภายใต้

หลัก ดี แ ทคธรรมาภิ บาล, นโยบายต่ อต้านการคอร์รัปชัน่
หรือคู่มือ No Gift หรือไม่ ท่านจะต้องขอคาอธิบายจาก
หัวหน้างานโดยตรง ถ้าเห็นได้ชดั ว่าไม่ใช่ประเด็นเล็กน้อย
ให้ทาเอกสารบันทึกคาถามและคาอธิบายนั้นไว้ดว้ ย
o หากท่ า นหรื อ หัวหน้า งานโดยตรงของท่ า น สงสัย เกี่ ย วกับ
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ความชอบด้ว ยกฎหมายของการกระท า หรื อ วิ ธี ตี ค วาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ท่านต้องขอคาแนะนาทาง
กฎหมายจากฝ่ าย Legal Governance

สิง่ ที่ตอ้ งระวัง
o สินบน คือ การที่บุคคลหนึ่ งพยายามที่จะสร้างอิทธิพลเหนื อ

การตัดสินใจของบุคคลที่สามในลักษณะที่ไม่ เหมาะสม ด้วย
การเสนอผลประโยชน์ อนั มิชอบหรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ห้าม
มิ ใ ห้ท าการคอร์ รั ป ชั ่น ไม่ ว่ า ในส่ ว นของภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชน
o ผลประโยชน์ ที่ไม่เหมาะสมอาจมีหลายรูปแบบ เช่น เงินสด

สิ่งเทียบเท่าเงินสด ของขวัญ เครดิต ส่วนลด ค่าเดินทาง
ผลประโยชน์ ส่ ว นตัว การอ านวยความสะดวก หรื อ การ
บริการ
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ถาม/ตอบ
ถาม : ตามหลั ก ดี แ ทคธรรมาภิ บ าล ดี แ ทคต่ อ ต้า นการ
คอร์รัปชัน่ ทุ ก รูปแบบ คาว่า “การคอร์รัปชัน่ ” มี
ความหมายว่าอย่างไร?
ตอบ : การทาการคอร์รปั ชัน่ จะเกิดขึ้ นเมื่อบุคคลใดก็ตาม ขอ
รับ ยอมรับ ให้ หรือเสนอผลประโยชน์ การช่วยเหลือ
หรือสิ่งจูงใจที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าชนิ ดใดก็ตาม อันเนื่ อง
กับตาแหน่ ง หน้าที่ หรืองานที่ได้รบั มอบหมาย
“ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม” เหล่านี้ มีหลายรูปแบบ
เช่ น เงิ น สด สิ่ ง เที ย บเท่ า เงิ น สด ของขวัญ เครดิ ต
ส่วนลด ค่าเดินทาง ผลประโยชน์ส่วนตัว การอานวย
ความสะดวก หรื อ การบริ ก าร เป็ นต้น (โปรดดู
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ )
ถาม: หากเราสงสัยว่าสถานการณ์หนึ่ งอาจจะไม่เหมาะสม
ตามนโยบายต่ อต้า นการคอร์รัปชัน่ เราควรจะท า
อย่างไร?
ตอบ: ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ และขอแนวทางจาก
หัว หน้ า งานโดยตรงของท่ า น หากยัง สงสัย อยู่ ให้ข อ
คาแนะนาจากฝ่ าย Legal Governance
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การจ่ายค่าอานวยความสะดวก
สิง่ ที่ตอ้ งรู ้
การจ่ายค่าอานวยความสะดวก คือ เงินจานวนเล็กน้อยที่จ่าย
ไปเพื่อรับประกันหรือเพื่อเร่งการดาเนิ นงานประจ าหรื องานที่
จาเป็ น ซึ่งผูจ้ ่ายมีสิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิอื่นๆ ถึงแม้ว่าการ
จ่ายเงิ นเช่ นนี้ จะเกิด ขึ้ นทัว่ ไป แต่ ในประเทศส่วนใหญ่ถื อว่า ผิ ด
กฎหมาย
ดีแทคต่อต้านการจ่ายค่าอานวยความสะดวก และท่านจะต้อง
ไม่จ่าย หากได้รบั คาขอมา
เมื่อมีพฤติการณ์ยกเว้น เช่น ในกรณีที่เห็นว่าอาจเกิดอันตราย
ต่ อ ชี วิ ต สุ ข ภาพ หรื อ ทรัพ ย์สิ น และไม่ มี ท างเลื อ กอื่ น อาจ
พิ จ ารณาจ่ ายค่าอานวยความสะดวกได้ แต่ ท้ังนี้ ท่ านจะต้องใช้
วิจ ารณญาณอย่างดี ที่สุดเท่ าที่ จ ะท าได้ และปรึ กษากับหัวหน้า
งาน และ/หรือ ฝ่ าย Legal Governance
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สิง่ ที่ตอ้ งทา
o ทาให้แน่ ใจว่า ลูกค้าและหุน้ ส่วนธุ รกิจได้รบั ทราบว่าบริษัทมี

นโยบายไม่จ่ายค่าอานวยความสะดวก
o ระบุ แ ละรายงานความเสี่ ย งของการจ่ า ยค่ า อ านวยความ

สะดวก รวมทั้งพิจารณาและเตรียมมาตรการเพื่อลดความ
เสี่ยงนี้
o พิ จารณาว่าจะจัดการกับความเสี่ ยงนี้ อย่างไรในสัญญากับ

หุน้ ส่วนทางธุรกิจ ลูกค้า ผูจ้ าหน่ าย และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o หากท่านไม่แน่ ใจ ให้ปรึกษาหัวหน้างานหรือฝ่ ายกฎหมาย

สิง่ ที่ตอ้ งระวัง
o ข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่อหุน้ ส่วนทางธุ รกิจหรือคนกลาง

ที่มีอยูห่ รืออาจมีขนเกี
ึ้ ่ยวกับการจ่ายค่าอานวยความสะดวก
o สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงที่ จะมีการจ่ายค่า อานวยความ

สะดวกสาหรับ : การเห็นชอบ อนุ มตั ิ และอนุ ญาตของเจ้าหน้าที่
 พิธีการศุลกากร
 ใบอนุ ญาตทางานและการตรวจลงตรา (visa)

Legal Division (15 February 2016)
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ถาม/ตอบ
ถาม : การจ่ายค่าอานวยความสะดวก คืออะไร
ตอบ : การจ่ ายค่ าอานวยความสะดวก อาจอธิ บายว่า เป็ น
การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรื อ สมาชิ ก พรรคการเมื อ ง เป็ นต้น เพื่ อ
กระตุน้ ให้บุคคลดังกล่าวเร่งการทางานประจาของรัฐ
เช่ น การด าเนิ นการด้ า นเอกสารและการออก
ใบอนุ ญาต ดังนั้ น จึงเป็ นการจ่ายเงินสาหรับบริการ
ประจาซึ่งผูร้ บั เงินนั้นมีหน้าที่ตอ้ งทาอยูแ่ ล้ว
ดี แ ทคมองว่ า การจ่ า ยค่ า อ านวยความสะดวก คื อ การ
คอร์รปั ชั ่นรู ปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ ดีแทคต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น
ทุกรูปแบบ
“ท่านจะต้องปฏิเสธที่ จะจ่ ายค่าอานวยความสะดวก
เว้นแต่ท่านมีเหตุ ผลอันเชื่อได้ว่า ชีวิต สุ ขภาพ หรื อ
ทรัพย์สินของท่านหรือของผูอ้ ื่นอาจตกอยู่ในอันตราย
หรือมีพฤติการณ์ยกเว้นอย่างอื่น [. . .]”
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ของขวัญ
สิง่ ที่ตอ้ งรู ้
การแลกเปลี่ ย นของขวัญ มัก จะเป็ นส่วนหนึ่ งของวัฒ นธรรม
และประเพณี อย่างไรก็ตาม การแยกแยะระหว่าง การคอร์รปั ชัน่
การให้ของขวัญ และการเสริมสร้างความความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กลับเป็ นเรื่องยาก ท่านจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสม
ในการพิจารณา
เพื่ อให้เป็ นไปตามคู่มือ No Gift ท่ านจะต้องไม่เสนอ ให้
ยอมรับหรือรับของขวัญแก่/จากบุคคลภายนอก ในกรณีที่จาเป็ น
ตามประเพณีทางธุ รกิจ การรับหรือให้ของขวัญต้องเป็ นไปตาม
ข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในคู่มือ No Gift ทั้งนี้ หากท่านหรือหัวหน้างาน
โดยตรงของท่านสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการ
กระทาหรือวิธีการตีความคู่มือ No Gift ฉบับนี้ ให้ขอคาแนะนา
จากเจ้า หน้าที่ ก ากับ ดูแ ลและจริ ย ธรรมองค์ก รของดี แ ทคหรื อ
เจ้าหน้าที่ต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ของดีแทค
เราจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสมและคานึ งถึงชื่อเสียง
และจรรยาบรรณของดีแทคเป็ นแนวปฏิบตั ิสงู สุดเสมอ

สิง่ ที่ตอ้ งทา
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o ท่ า นมี ห น้า ที่ ที่ จ ะต้อ งปฏิ บัติ ต ามหลัก ดี แ ทคธรรมาภิ บ าล

นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ คู่มือ No Gift และกฎหมาย
ว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ทั้งหลาย
o ท่านจะต้องไม่รบ
ั ของขวัญ จากบุคคลภายนอก (โดยถือเป็ น

หลักการทางธุรกิจและกฎหลัก)
o หากท่ า นหรื อ หัว หน้ า งานโดยตรงของท่ า นสงสัย เกี่ ย วกับ

ความถูกต้องตามกฎหมายของการกระทาหรือวิธีการตีความ
คู่มือ No Gift ให้ขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่กากับดู แลและ
จริ ย ธรรมองค์ก รของดี แ ทคหรื อ เจ้า หน้ า ที่ ต่ อ ต้า นการ
คอร์รปั ชัน่ ของดีแทค

สิง่ ที่ตอ้ งระวัง
o ท่ า นสามารถให้ข องขวัญ ได้ต ามประเพณี ท างธุ ร กิ จ โดย

จะต้องเป็ นไปตามข้อยกเว้นในคู่มือ No Gift
o การอนุ มตั ิ ให้ของขวัญนั้ นมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี

ดังนั้น ท่านจึงต้องดูกรอบอานาจอนุ มตั ิที่กาหนดไว้ในคู่มือ
No Gift
o ไม่อนุ ญาตให้ใช้เงินสดหรือสิ่งเที ยบเท่าเงินสดหรือของขวัญ

ที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้อย่างง่ายดาย ไม่วา่ กรณีใด
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ถาม/ตอบ
ถาม : คาว่า “ของขวัญ” หมายถึงอะไร?
ตอบ : สิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า ซึ่งบุคคล/บริษัท มอบให้แก่อีก
บุคคล/บริษัทหนึ่ ง โดยไม่มีการเรียกร้องสิ่งตอบแทน
โดยตรง ของขวัญอาจเป็ นวัตถุ หรืออาจอยู่ในรูปแบบ
ผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น สถานะบุคคลพิเศษ (VIP)
หรือสมาชิกสโมสรกอล์ฟ
ถาม : ถ้าของขวัญนั้ นเป็ นเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่ากับเงินสด
จะได้ไหม?
ตอบ : ไม่ ไ ด้ การรับ หรื อ ให้ข องขวัญ ที่ เ ป็ นเงิ น สดหรื อ สิ่ ง
เทียบเท่าเงินสดนั้นจะทาไม่ได้เลย
ถาม : ข้าพเจ้าสามารถรับของขวัญที่ เกี่ยวข้องกับการเจรจา
ทาสัญญาได้หรือไม่?
ตอบ : ของขวัญที่ให้หรือรับโดยเกี่ยวข้องกับการเจรจาทา
สัญญานั้ น มีแ นวโน้มที่ จะท าให้เกิดข้อสงสัยในเรื่อง
การให้สินบน กฎหลัก คือ ท่านจะต้องไม่เสนอว่าจะ
ให้ห รื อรับของขวัญ ไม่ว่าสถานการณ์ใด เว้นแต่ เป็ น
กรณียกเว้นที่กาหนดไว้ในคู่มือ No Gift
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การจัดงาน
สิง่ ที่ตอ้ งรู ้
การจัดงานและการเข้าร่วมงานนั้ น อาจอยู่ในหลายรูปแบบ
เช่ น การจัด กิ จ กรรม การจัด เลี้ ยง การแสดงดนตรี และการ
เดินทาง การเสนอและการยอมรับการจัดงานเหล่านี้ อาจเป็ นสิ่ง
ที่ เหมาะสมสาหรับธุ รกิจ ทั้งยังอาจสร้างภาพลัก ษณ์แ ละเสริ ม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี การตัดสินใจทางธุรกิจของเราจะต้อง
ยึดตามสิ่งที่เป็ นประโยชน์สงู สุดสาหรับดีแทคเสมอ
นโยบายต่ อ ต้า นการคอร์ รัป ชัน่ ของดี แ ทคระบุ ไ ว้ว่ า ท่ า น
สามารถจัดงานหรือเข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามประเพณี
นิ ย มได้ เช่ น งานเลี้ ยงอาหารเย็ น อาหารกลางวัน การเลี้ ยง
รับ รอง หรื อ การเข้า ร่ ว มงานในลัก ษณะอื่ น ๆ อย่ า งไรก็ ต าม
ค่ า ใช้จ่ า ยจะต้อ งอยู่ ใ นวงเงิ น ที่ ส มเหตุ ส มผลเสมอ ตามแต่ ล ะ
สถานการณ์
ห้า มมิ ใ ห้เ ข้า ร่ ว มงานที่ แ พงหรื อ ฟุ่ มเฟื อย แต่ หัว หน้ า งาน
โดยตรงของท่านอาจอนุ มตั ิ ให้เข้าร่วมงานเช่นนั้นได้หากมีความ
จาเป็ นจากมุมมองทางธุรกิจ
เราจะต้องใช้วิจ ารณญาณอย่างดี และค านึ งถึ งชื่ อเสี ย งและ
Legal Division (15 February 2016)
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จรรยาบรรณของดีแทคเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิสงู สุดเสมอ

สิง่ ที่ตอ้ งทา
o ประเมินไว้ก่อนว่าการจัดงานหรื อการเข้าร่วมงานนั้ นถื อว่า

เป็ นผลประโยชน์ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ งและจึ ง เป็ นสิ่ ง ผิ ด กฎหมาย
หรือไม่
o ท่านควรจะพิจารณาถึง:


ความมุง่ หมายของการจัดงานนั้น
 รูปแบบและเนื้ อหาของการจัดงานนั้น
 สถานการณ์ซึ่งมีการจัดงานนั้น
 มูลค่าและลักษณะของการจัดงานนั้น
o หากไม่ แ น่ ใ จ ให้ถ ามหัว หน้ า งาน แม้ว่ า ท่ า นจะมี อ านาจ

ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมงานนั้นเองก็ตาม

สิง่ ที่ตอ้ งระวัง
o การจัดงานที่มีหุน้ ส่วน/คู่สมรสเข้าร่วมด้วย
o การเชิญร่วมงานที่ไม่มีวาระทางธุรกิจอย่างแท้จริง
o การจัด งานที่ อ าจส่ งผลต่ อ การตัด สิ นใจทางธุ ร กิ จ อย่า งไม่

เหมาะสม
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o การจัดงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาสัญญา
o การจัดงานที่มีการจัดเก็บภาษี ส่วนบุคคล
o การจัดงานที่มีการเสนอสิ่งแลกเปลี่ยน

Legal Division (15 February 2016)

21

22

dtac Anti-Corruption Handbook

ถาม/ตอบ
ถาม : ข้าพเจ้าได้รบั เชิญไปงานซึ่งมีเนื้ อหาของวิชาชีพ โดย
เจ้าภาพเป็ นผูจ้ ่ายค่าอาหารและที่พัก ข้าพเจ้าจะไป
ร่วมงานนั้นได้หรือไม่?
ตอบ : ได้ ในกรณี ที่ ร าคาค่ า อาหารและค่ า ที่ พัก นั้ น อยู่ ใ น
วงเงินที่สมเหตุสมผล
ถาม : ในงานเดี ย วกั น นั้ น เจ้า ภาพยัง เสนอที่ จ ะจ่ า ยค่ า
เดินทางให้ ข้าพเจ้าสามารถรับได้หรือไม่?
ตอบ : ไม่ได้ กฎหลักของดีแทค คือ แต่ละฝ่ ายจะต้องจ่ายค่า
เดิ น ทางไปและกลับ จากงานด้ว ยตนเอง ข้อ ยกเว้น
สาหรับ กฎนี้ อาจมีได้ในพฤติการณ์พิเศษ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ
สิง่ ที่ตอ้ งรู ้
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งข้อสงสัย หรื อ ภาพลัก ษณ์ที่ ว่า ดี แ ทคพยายาม
สร้างอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
ของดีแทคจึงกาหนดให้ท่านต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในคู่มือ No
Gift เกี่ยวกับของขวัญหรือการจัดงานที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศและองค์การพัฒนาเอกชน (NGO)
ด้วย

สิง่ ที่ตอ้ งทา
ท่ า นจะต้อ งไม่ รับ ของขวัญ จากบุ ค คลภายนอก โดยถื อ เป็ น
หลักการทางธุรกิจและกฎหลัก

สิง่ ที่ตอ้ งระวัง
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกี่ยวกับสิ่งที่จะรับ ท่าน
ควรจะตรวจสอบอยู่เสมอว่าของขวัญหรือการจัดงานนั้ นเป็ นไป
ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ ยิ่งไปกว่านั้นของขวัญที่ท่านจะให้
นั้นต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดในคู่มือ No Gift
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ถาม/ตอบ
ถาม : ในขณะนี้ รัฐสภากาลังพิจารณาพระราชบัญญัติใหม่
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจของดี แทค เรา
ก าลั ง พิ จ ารณาการใช้ผู ้ เ ชี่ ย วชาญการเจรจาเพื่ อ
สนั บสนุ นความคิดของดี แทคต่อเจ้าหน้าที่ รัฐ เราจะ
ดาเนิ นการเรื่องนี้ อย่างไร?
ตอบ : การใช้ผู ้เชี่ ย วชาญการเจรจาในกรณี นี้อาจเป็ นสิ่ ง ที่ พึ ง
ประสงค์ แ ละถู ก กฎหมาย อย่ า งไรก็ ต าม การใช้
ผู ้เ ชี่ ย วชาญการเจรจานั้ น จะต้อ งกระท าในลัก ษณะที่
เปิ ดเผยและโปร่งใส โดยท่านจะต้องทาให้มนั ่ ใจว่า ได้มี
การเปิ ดเผยต่อเจ้าหน้าที่ ของรัฐโดยทันที ว่าผูเ้ ชี่ยวชาญ
การเจรจานั้นเป็ นตัวแทนของดีแทค ท่านจะต้องทาความ
ตกลงเป็ นหนั งสือกับผู ้เชี่ย วชาญการเจรจา โดยระบุถึง
หน้าที่ในเรื่องนี้ ด้วย
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ความสัมพันธ์กบั บุคคลที่สาม
สิง่ ที่ตอ้ งรู ้
ดีแทคตระหนักว่าหุน้ ส่วนทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ น ผูล้ งทุน
รายใหม่ , หุ ้น ส่ ว น, ตัว แทน, ที่ ป รึ ก ษา, คู่ สัญ ญา หรื อ ผู ้จัด
จาหน่ าย ย่อมมีความสัมพันธ์กบั ดีแทค
ดีแทคอาจต้องรับผิ ดเกี่ยวกับการคอร์รปั ชัน่ หรือฉ้อโกง
อันเกิดจากการทาของบุคคลที่สามซึ่งมีความสัมพันธ์ทางสัญญา
กับดีแทค เราจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องจากัดความเสี่ยงที่บุคคลที่
สามได้ท าหรื อ เจตนาจะท าคอร์ รั ป ชั ่น หรื อ ฉ้อ โกงอั น อาจ
เกี่ยวเนื่ องกับดีแทค
การกากับดูแลในแง่ของการเลือกหุน้ ส่วนทางธุ รกิจ เพื่อ
ป้องกันการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การคอร์รปั ชัน่ ดังนั้ นก่อน
การเลื อ กมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ หุ ้น ส่ ว นทางธุ ร กิ จ ท่ า นจะต้อ ง
ปรึ ก ษากับ เจ้า หน้ า ที่ ต่ อ ต้า นการคอร์รัป ชัน่ หรื อ หัว หน้ า ฝ่ าย
กฎหมายก่อนเสมอ หากการตรวจวิเคราะห์สถานะความซื่อสัตย์
(Integrity Due Diligence) แสดงให้เห็นความเสี่ยงที่ไม่อาจรับได้
ดีแทคก็จะไม่เข้าไปมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับหุน้ ส่วนทางธุรกิจ
นั้น เว้นแต่จะมีเอกสารสนับสนุ นว่าความเสี่ยงนั้นลดลงจนอยู่ใน
เกณฑ์ที่น่าพอใจแล้ว
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สิง่ ที่ตอ้ งทา
o ท่ า นต้อ งมัน่ ใจว่ า หุ น
้ ส่ ว นธุ ร กิ จ นั้ นมี ชื่ อเสี ย งที่ ดี มี ความ

น่ าเชื่อถือ และเป็ นองค์กรหรือบุคคลที่มีอยูจ่ ริง
o ปฏิ บัติ ต ามคู่ มื อ ว่ า ด้ว ยการตรวจวิ เ คราะห์ส ถานะความ

ซื่อสัตย์ของหุน้ ส่วนธุรกิจของดีแทค หากมีความจาเป็ น
o ปฏิบตั ิตามนโยบายจัดซื้ อจัดจ้างและหลักปฏิบตั ิ การกากับคู่

ค้าอย่างยัง่ ยืน หากมีความเกี่ยวข้อง

สิง่ ที่ตอ้ งระวัง
“ธงแดง” ต่อไปนี้ อาจชี้ ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับ
ได้เกี่ยวกับหุน้ ส่วนทางธุรกิจ
o หุน้ ส่วนทางธุรกิจอาจไม่เต็มใจที่จะรับรองว่าตนจะไม่กระทา

การใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
o รูป แบบการจ่ า ยเงิ นที่ ผิ ด ปรกติ (รวมทั้งการจ่ ายเงิ นไปยัง

“แหล่งหลบภาษี ”)
o ขาดความโปร่งในเรื่องค่าใช้จ่ายและบัญชี
o ขาดทรัพยากรหรือคุณสมบัติอย่างชัดเจน
o เงินสินบนหรือสิ่งที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
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o ค่าธรรมเนี ยมไม่ได้สดั ส่วนกับบริการที่ให้
o ชื่อเสียงทางธุรกิจและประวัติการดาเนิ นงานที่ผ่านมา
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ถาม/ตอบ
ถาม : คาว่า “หุน้ ส่วนทางธุรกิจ” สาหรับดีแทคหมายถึง
อะไร?
ตอบ : หุน้ ส่วนทางธุรกิจในบริบทนี้ หมายถึง:
 ผูร้ ่วมกิจการร่วมทุน
 ตัวแทน ที่ปรึกษา ซึ่งทาหน้าที่เป็ นผูต
้ ิดต่อระหว่าง
ดีแทคกับบุคคลที่สาม เช่น คนกลาง คู่สญ
ั ญาฝ่ ายอื่น
ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
คอร์รปั ชัน่ หรือ
เสี่ยงต่อการทุจริตเป็ นกรณีพิเศษอันเนื่ องจากปั จจัย
ต่างๆ เช่น ประเทศหรือประเภท
 หน่ วยงานที่เข้าไปดาเนิ นการ รูปแบบและชื่อเสียงของ
คู่สญ
ั ญานั้นๆ และรูปแบบของกิจการที่ดาเนิ นการ
แต่ไม่ได้รวมถึง:
 ผู ้ จ ั ด จ าหน่ า ย/ผู ้ข าย ที่ จ ั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้า หรื อ
บริการให้แก่ดีแทคและไม่ได้กระทาในลักษณะคน
กลางหรือผูต้ ิดต่อระหว่างดีแทคกับบุคคลที่สาม
 ลูกค้าของดีแทค
 ความตกลงมาตรฐานเกี่ ย วกับ ช่ อ งทางการจั ด
จาหน่ าย หรือข้อตกลงในลักษณะที่คล้ายกัน
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ผลของการคอร์รปั ชั ่น
การคอร์รัปชัน่ ส่ง ผลเสี ย หายโดยตรงต่ อ ความซื่ อสัต ย์
สุ จริตของดี แ ทค และยังส่งผลกระทบต่อความเสีย หายทางการ
เงิน ซึ่ งรวมไปถึ งค่าเสี ยหายจากการถูกปรับ ความสูญ เสียและ
ความล้มเหลวทางธุรกิจ ตลอดจนความเสียหายต่อชื่อเสียง
ผลเสียของการคอร์รปั ชัน่ ยังอาจรวมถึงการที่ตัวท่าน หรือบริษัท
ต้องรับโทษทางกฎหมายและข้อหาทางอาญา ทั้งยังอาจกระทบ
ต่อชื่อเสียงของดีแทคในระดับสากล
ความเสี ย หายทางการเงิ น อาจส่ ง ผลกระทบอย่ า งมี
นั ยสาคัญ ซึ่ งอาจนาไปสู่กรณี เหล่านี้ เช่ น มูลค่าของหุน้ ลดลง,
โทษทางกฎหมายที่รุนแรง, สูญเสียข้อตกลงทางธุ รกิจ, ไม่ได้รบั
การสนั บสนุ นจากลูก ค้า, ผู ้จัดจาหน่ าย, ผู ้ลงทุ น, บุ คคลทัว่ ไป
และหน่ วยงานต่างๆ
พึงระลึกว่า การคอร์รปั ชัน่ และความพยายามที่จะทาการ
ดังกล่าวเป็ นการฝ่ าฝื นดีแทคธรรมาภิบาล นโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ และคู่มือ No Gift
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กฎระเบียบและแนวปฏิบตั ิอื่นๆ
คู่มือฉบับนี้ มีเนื้ อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ กล่าว
โดยเฉพาะคือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ของดี แทค แต่ก็ มี
เอกสารอื่นๆ ภายใต้วิถีแห่งดีแทค ที่เกี่ยวข้องอยู่ดว้ ยขึ้ นอยู่กบั แต่
ละสถานการณ์ ซึ่งท่านควรจะศึกษาเอกสารเหล่านั้นด้วย
ท่ า นอาจปรึ ก ษาหารื อ ในประเด็ น เหล่ า นี้ กับ เจ้า หน้า ที่ ฝ่ าย
กากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (dtac Ethics and Compliance
Officer) โดยการสื่อสารของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับ หากท่าน
รูส้ ึกว่าไม่อาจปรึกษากับ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายกากับดูแลและจริยธรรม
องค์กรและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบได้ ท่านควรใช้ “สายด่วน
ถึงฝ่ ายการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ”
การเปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ของท่าน จะต้องได้รบั การปฏิบตั ิ ดว้ ย
ความระมัดระวังอย่างยิ่ง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการ
กรณี ดัง กล่ า ว จะต้อ งรัก ษาความลับ ดี แ ทคจะไม่ ย อมรับ การ
โต้ตอบหรือการแก้แค้นต่อผูท้ ี่ รายงานความเหตุ การณ์ที่เ กิดขึ้ น
นั้นด้วยเจตนาดี
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ถาม/ตอบ
ถาม : นโยบายต่ อต้านการคอร์รัปชัน่ ได้วางมาตรฐานใน
ระดั บ สู ง ไว้ส าหรั บ การให้ แ ละรั บ ของขวั ญ และ
อภินันทนาการ แต่ เรายังพบว่า หัวหน้าและผูจ้ ดั การ
คนอื่นๆ ในแผนกอาจไม่ได้รับข่าวสารนี้ เราควรจะ
ทาอย่างไร?
ตอบ : มาตรฐานทางธุ รกิจของเราใช้กบั ทุกคนในดีแทค โดยไม่
คานึ งถึงตาแหน่ งหรือสถานะของผูน้ ้ัน ถึ งแม้ว่าท่านจะ
รูส้ ึกไม่สบายใจที่ จะต้องแจ้งข้อมูลในเรื่องนี้ แต่ท่านก็มี
หน้าที่ที่จะต้องทาเช่นนั้น
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ตอบข้อสงสัย
หากมีขอ้ สงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ของ
ดีแทค ท่านสามารถสอบถามได้ที่ :ฝ่ ายกฎหมาย–
ฝ่ าย Legal Governance –

โทร. 081 487 9948
โทร. 081 406 9864 หรือ
โทร. 099 151 7904
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