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ดีแทคธรรมาภิบาลฉบบัภาษาองักฤษจะถือเป็นฉบบัหลกั ส่วนฉบบัภาษาไทยมีไวเ้พือ่ความสะดวกในการท าความเขา้ใจเท่านัน้ 

1. บทน า             
 

ดีแทคธรรมาภิบาลฉบบันีถื้อเป็นสาวนส าคญัยิ่งของหนลกัธรรมภิบาลของดีแทค ดีแทคธรรมาภิบาลฉบบันีก้ าหนนดหนลกัการ
ส าคญัและมาตรฐานด้านจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างคณุคาาในบริษัท หนลกัการและมาตรฐานจะก าหนนดเพิ่มเติมตาอไปใน
เอกสารธรรมาภิบาลฉบบัอื่นๆ ตามความเหนมาะสม  

ดีแทคธรรมาภิบาลฉบบันีอ้ยูาในความรับผิดชอบและการอนุมตัิของคณะกรรมการบริษัท ดีแทคธรรมาภิบาลถือเป็นหนลกั
ส าคญัของวิถีดีแทคในการด าเนินธุรกิจ สิง่ที่เราต้องการประสบความส าเร็จจะอธิบายไว้ใน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ แนวทางการ
ปฏิบตัิเพื่อให้นบรรลคุวามมุางหนวงัหนรือวิถีดีแทคจะก าหนนดไว้ในดีแทคธรรมาภิบาลฉบบันี ้ซึ่งถือเป็นรากฐานทางจริยธรรม คาานิยมใน
พฤติกรรมที่ถกูต้อง และทศันคติความเป็นผู้น าเพื่อน าพาวฒันธรรมองค์กรของเราไปในทิศทางทีมุ่างหนวงัไว้ 

ดีแทคธรรมาภิบาลฉบบันีใ้ช้บงัคบักบัดีแทคและบริษัทในเครือของดีแทค ซึ่งดีแทคถือหนุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไมาวาาโดยตรงหนรือ
โดยอ้อมมากกวาาร้อยละ 50 หนรือซึง่อ านาจควบคมุบริษัทมีอยูาและใช้โดยดีแทคหนรือในนามดีแทค  

ดีแทคธรรมาภิบาลฉบบันี ้ใช้บงัคบักบัคณะกรรมการบริษัท ผู้จดัการ และพนกังานอื่นๆ รวมถึงผู้ที่กระท าการในนามบริษัท
ด้วย อยาางไรก็ดี ดีแทคธรรมาภิบาลนีไ้มาใช้บงัคบัโดยตรงกบัหนุ้นสาวนทางธุรกิจของบริษัท  ทัง้นี ้ดีแทคไมาต้องการมีความสมัพนัธ์กบั
หนุ้นสาวนทางธุรกิจซึง่มิได้มีการปฏิบตัิงานโดยยดึถือตามมาตรฐานจริยธรรมที่เหนมาะสม  

จริยธรรมองค์กรนัน้เป็นสิ่งที่จะก าหนนดแนวทางในการปฏิบัติตนตาอเพื่อนราวมงานและบุคคลภายนอก  นับแตาได้มีการ
ประกาศใช้ธรรมาภิบาลนีม้าตัง้แตาปี พ.ศ. 2546 ธรรมาภิบาลฉบบันีก็้ถือเป็นรากฐานของวฒันธรรมองค์กรของเรา ทุกคนที่มีความ
เก่ียวพนักบัดีแทคจะต้องปฏิบตัิตามกฎและแนวทางปฏิบตัิอนัตัง้อยูาบนคาานิยมพืน้ฐานของดีแทค ดีแทคต้องการให้นทกุคนชาวยกนัสร้าง
วฒันธรรมองค์กรทีเ่หนมาะสม  

การไมาปฏิบตัิตามดีแทคธรรมาภิบาลอาจได้รับการยกเว้นได้ในบางกรณี  แตาเราจะไมาผาอนปรนความซื่อสตัย์สจุริตของเรา 
วิธีการนีเ้ป็นวิธีที่เราด าเนินธุรกิจของเราที่ดีแทค และเป็นวิถีทางที่เราจะสร้างคณุคาาเพื่อลกูค้า นกัลงทนุ พนกังาน และบคุคลใดก็ตามที่
ได้รับประโยชน์จากการให้นบริการของเรา  

ดีแทคธรรมาภิบาลนีส้างผลตาอวิธีที่เราคิดเก่ียวกบัการกระท าของเรา และสิ่งไหนนที่เราควรท าหนรือไมาควรท า พนกังานทกุคน
ต้องมีความเข้าใจวาาดีแทคธรรมาภิบาลนีจ้ะสางผลตาอการท างานในแตาละวนัของตนอยาางไร และแนวทางที่จะด าเนินการให้นเป็นไปตาม
ดีแทคธรรมาภิบาลด้วย ดงันัน้ ถือเป็นหนน้าที่ความรับผิดชอบของพนกังานแตาละคนที่จะต้องยดึถือปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีใช้บงัคบั  

ผู้จดัการฝา ายตาางๆ ต้องมีความเข้าใจวาาดีแทคธรรมาภิบาลฉบบันีเ้ป็นรากฐานในการตดัสินใจทางธุรกิจ และจะต้องมีความ
เข้าใจบทบาทของตนในการปฏิบตัิงาน ควบคมุงาน ประเมินผลงาน และติดตามงาน ซึ่งอยูาในสภาพแวดล้อมทางจริยธรรมที่สร้างขึน้
โดยสอดคล้องกบัข้อก าหนนดของดีแทคธรรมาภิบาลนี ้ 

เราจะต้องปฏิบตัิตามกฎหนมายและระเบียบตาางๆ ที่ใช้บงัคบั ในกรณีที่มีความแตกตาางกนัระหนวาางกฎหนมายและระเบียบตาางๆ 
กบัมาตรฐานท่ีระบใุนดีแทคธรรมาภิบาล ให้นถือปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีสงูสดุอนัสอดคล้องกบักฎหนมายท้องถ่ินท่ีใช้บงัคบั  

แม้วาาดีแทคธรรมาภิบาลฉบบันีจ้ะก าหนนดหนลกัการตาางๆ เพื่อให้นครอบคลมุหนลกัจริยธรรมในการปฏิบตัิที่เก่ียวข้องแล้วก็ตาม 
แตาอาจมีสถานการณ์ที่ดีแทคธรรมาภิบาลนีไ้มาได้ก าหนนดแนวทางไว้อยาางชดัเจน  ในสถานการณ์เชานนี ้หนลกัการ คือ ให้นปฏิบตัิเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของดีแทค  และให้นหนารือกบัหนวัหนน้างานหนากสงสยัวาาจะปฏิบตัิอยาางไร 

ในกรณีมีข้อสงสยัในการตีความหนรือการใช้ดีแทคธรรมาภิบาลนี ้โปรดปรึกษาหนวัหนน้างานหนรือเจ้าหนน้าที่ที่เก่ียวข้องในเร่ือง
นัน้ๆ ในกรณีที่ไมาสามารถหนาแนวทางการแก้ปัญหนาที่เหนมาะสมได้ ให้นปรึกษากบัเจ้าหนน้าที่ก ากบัดแูลและจริยธรรมองค์กร (dtac Ethics 
and Compliance Officer) 
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2. สังคมของบริษัท            

2.1 สิทธิมนุษยชน  

ความเป็นมา  มนษุย์ทกุคนยาอมมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบตัิด้วยความเคารพ  ความเอาใจใสา และความมีศกัดิ์ศรี การประกอบ
ธุรกิจของดีแทคนัน้จะไมาสามารถยัง่ยืนอยูาได้ ถ้าเราไมายดึสิทธิมนษุยชนพืน้ฐานเป็นฐานส าหนรับความสมัพนัธ์กบั
พนกังานและระหนวาางพนกังานด้วยกนั รวมถึงยอมรับความแตกตาางในเชิงความหนลากหนลาย ในเชิงวฒันธรรม 
และในด้านอื่นๆ  

มาตรฐานของ
บริษัท 

ดีแทคสนบัสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดบัสากล รวมถึงปฏิญญาสหนประชาชาติและ
อนสุญัญาเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชน  

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ทาานจะต้องเคารพศกัดิ์ศรีสาวนบคุคล ความเป็นสาวนตวั และสิทธิของแตาละบคุคลที่ทาานมีปฏิสมัพนัธ์ในระหนวาาง
การท างาน และจะต้องไมากระท าประการใดๆ อันกาอให้นเกิดหนรือมีสาวนกาอให้นเกิดการละเมิดหนรือฝา าฝืนสิทธิ
มนษุยชน  

 

หนากทาานได้ทราบถึงสถานการณ์ใดที่ผิดมาตรฐานของดีแทค ทาานจะต้องแจ้งให้นหนวัหนน้างานของทาานทราบทนัที  

2.2 สภาพแวดล้อมการท างาน 

ความเป็นมา ดีแทคมุางมัน่ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน ซึ่งสางเสริมทางปฏิบตัิการจ้างงานที่เป็นธรรม และเป็นที่ที่
ความประพฤติทางจริยธรรมได้รับการยอมรับนบัถือและมีคณุคาา 

มาตรฐานของ
บริษัท 

ดีแทคจะต้องเป็นสถานท่ีท างานท่ีมีความเป็นมืออาชีพพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมการท างานท่ีจ าเป็น และเคารพ
อนสุญัญาพืน้ฐานขององค์การแรงงานระหนวาางประเทศ  
 

ดีแทคยอมรับนับถือและเคารพสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิราวมตัวในการเจรจาตาอรอง ตาม
กฎหนมายและข้อบงัคบัของประเทศ  
 

ดีแทคจะไมาใช้หนรือท าสญัญาวาาจ้างแรงงานเด็กหนรือแรงงานที่ถูกบงัคบัหนรือเกณฑ์มาไมาวาารูปแบบใด ตามที่
ก าหนนดโดยอนสุญัญาพืน้ฐานขององค์การแรงงานระหนวาางประเทศ  
 

ดีแทคตาอต้านการเลอืกปฏิบตัิ และจะด าเนินการอยาางเต็มที่เพื่อสางเสริมความเทาาเทียมกนัในการจ้างงาน 
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หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

มาตรฐานสภาพแวดล้อมการท างานของบริษัทนัน้จะต้องใช้กบัทกุคนในชุมชนที่มีความหนลากหนลายของดีแทค 
และทัง้หนวัหนน้างานและพนกังานจะต้องน ามาปฏิบตัิเป็นตวัอยาางที่ดี  
 

ทาานจะต้องปฏิบตัิงานอยาางซื่อสตัย์สจุริตและจะต้องปฏิบตัิตาอเพื่อนราวมงานและผู้อื่นที่ได้พบปะระหนวาางการ
ท างานด้วยความเคารพ  
 

ห้นามมิให้นกระท าการเลือกปฏิบตัิในทางลบไมาวาาโดยตรงหนรือโดยอ้อมอนัเก่ียวกบัเชือ้ชาติ สีผิว เพศ รสนิยมทาง
เพศ  อาย ุความพิการ ภาษา ศาสนา การแสดงออกของพนกังาน ความคิดเหน็นทางการเมืองหนรือเร่ืองอื่นใด ชาติ
ก าเนิดหนรือถ่ินก าเนิด ทรัพย์สนิ การเกิด หนรือสถานภาพอื่นใด 
 

บริษัทจะด าเนินการอยาางเด็ดขาดกับการปฏิบตัิอนักาอให้นเกิดความเสื่อมเสียตาอพนกังาน เชาน การคุกคามทาง
จิตใจหนรือทางเพศ หนรือการแสดงทาาทาง ภาษา หนรือการสมัผสัราางกายอนัเป็นเหนยียดหนยาม ในทางเพศ บีบบงัคบั 
ขามขูา หนยาบคาย หนรือแสวงประโยชน์ 

2.3 สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสวัสดภิาพของพนักงาน 

ความเป็นมา ดีแทคมุางมัน่ที่จะคุ้มครองสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัให้นแกาพนกังานทกุคน 
 

มาตรฐานของ
บริษัท 

ดีแทคจะเป็นผู้น าด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานในธุรกิจนี ้เพื่อสางเสริม
สภาพแวดล้อมการท างานที่ถูกสุขภาพอนามัย มีความปลอดภัย และมีสวัสดิภาพที่ดี โดยสอดคล้องกับ
มาตรฐานที่เก่ียวข้องอนัเป็นท่ียอมรับระดบัสากล  
 

ความสมดลุของชีวิตการท างานและชีวิตสาวนตวัที่ถกูสขุอนามยัและยัง่ยืน ต้องท าให้นมีขึน้ส าหนรับพนกังานทุก
คน 
 

เพื่อเป็นการป้องกนัอบุตัิเหนตแุละโรคภยัในการท างาน ให้นจดัให้นมีการระบ ุประเมินความเสีย่ง ลดระดบั และเฝ้า
ระวงัความอนัตรายตาางๆ 
 

การคุ้มครองสวสัดิภาพพนกังานที่จ าเป็น ต้องได้รับความใสาใจล าดบัต้นเสมอ มาตรการจัดสวสัดิภาพของ
พนกังาน จะต้องอยูาบนพืน้ฐานการวิเคราะห์นความเสีย่งและการด าเนินการเพื่อลดระดบัความเสีย่ง 
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ดีแทคธรรมาภิบาลฉบบัภาษาองักฤษจะถือเป็นฉบบัหลกั ส่วนฉบบัภาษาไทยมีไวเ้พือ่ความสะดวกในการท าความเขา้ใจเท่านัน้ 

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

เราจะด าเนินการอยาางเต็มที่ในการระบุความเสี่ยงอนัตรายในการท างาน จัดให้นมีการควบคมุความเสี่ยงนัน้ 
และเฝ้าระวงัการปฏิบตัิงานในเร่ืองนี ้การปฏิบตัิงานของเรานัน้จะต้องมีการรายงานในลกัษณะที่โปรางใสและ
ถกูต้องตามความเป็นจริง  
 

เป็นหนน้าที่ของพวกเราทกุคนที่ปฏิบตัิตามระเบียบวาาด้วยความปลอดภยั และประพฤติตนให้นเป็นตวัอยาางที่ดี 
รวมถึงต้องแจ้งและตอบสนองตาอเร่ืองใดๆ ที่อาจกาอให้นเกิดความนาาจะเป็นอนัตรายตาอสขุภาพอนามยัและความ
ปลอดภยั  
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3. ความสัมพันธ์ต่อบริษัท           

3.1 สิ่งแวดล้อม 

ความเป็นมา สิ่งแวดล้อมในปัจจุบนันบัวนัจะต้องเผชิญกบัความท้าทายและภยัคกุคามที่อาจสางผลกระทบอยาางร้ายแรงตาอ
สภาพอากาศ ทรัพยากร และคณุภาพชีวิต ในฐานะเป็นเสมือนประชาชนคนหนนึ่งในทางธุรกิจ ดีแทคมุางมัน่ที่จะ
ด าเนินกิจการด้วยความระมดัระวงัยิ่งตาอผลกระทบตาอสิง่แวดล้อม 
 

มาตรฐานของ
บริษัท 

ดีแทคมุางมัน่ท่ีจะท าให้นเกิดผลกระทบน้อยที่สดุตาอสิง่แวดล้อมจากการประกอบกิจการของดีแทค  
 

ดีแทคจะปฏิบตัิตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องในประเทศและที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จะท าให้นเกิดผล
กระทบน้อยที่สดุตาอสิ่งแวดล้อม และจะปรับปรุงการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมอยาางตาอเนื่องโดยวิธีการจดัหนา
จดัซือ้อยาางยัง่ยืน  
 

เราจะสนบัสนนุการพฒันาและการเผยแพราเทคโนโลยีที่เป็นมิตรตาอสิง่แวดล้อม  

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ทาานจะต้องมีสาวนในการท าให้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยูาอยาางจ ากดัลดลงที่สดุ ซึง่รวมถึงพลงังาน น า้ และวตัถดุิบ  
 

ทาานจะต้องมีสาวนในการท าให้นการปลาอยสิ่งที่เป็นอนัตรายตาอสิ่งแวดล้อมลดลงที่สดุ อนัรวมถึงของเสีย การ
ปลาอยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการปลาอยไอเสยีทางอากาศ และการทิง้ของเสยีลงน า้  

3.2 ลูกค้า 

 ความเป็นมา วิสยัทศัน์ของเรา คือ การสร้างความเข้มแข็งให้นแกาสงัคม  ผาานการสือ่สารในระบบดิจิตลั เพื่อสร้างโอกาสในการ
พฒันาคณุภาพชีวิต สร้างสงัคมและอนาคตที่ดีกวาาให้นกบัทกุคนอยาางเทาาเทียม  
 

พนัธกิจของเรา คือ การชาวยให้นลกูค้าของเราได้รับประโยชน์สงูสดุจากการเข้าถึงบริการ โทรคมนาคม ซึ่งเราจะ
วดัความส าเร็จด้วยความพงึพอใจของลกูค้าจากการบอกตาอถึงสนิค้าและบริการของเรา  
 

มาตรฐานของ
บริษัท 

ดีแทคจะเติบโตไปพร้อมกบัความพงึพอใจและความเช่ือมัน่จากลกูค้า และการให้นบริการท่ีคุ้มคาา  
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หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ทาานจะต้องพบปะลกูค้าด้วยความจริงใจ ความเคารพ และความเข้าใจ สิ่งส าคญัที่จะชาวยให้นบรรลุวิสยัทศัน์
และพนัธกิจของบริษัท คือ การมีจิตใจที่แนาวแนาที่จะท างานราวมกนัโดยมีคาานิยมอยาางเดียวกนั ซึ่งก็คือ การท า
ทกุอยาางให้นเป็นเร่ืองงาาย การรักษาค าพดู การสร้างแรงบนัดาลใจ และการให้นความเคารพ  
 
ทาานต้องพยายามที่จะสนองตอบความต้องการของลกูค้าให้นที่ดีที่สดุเทาาที่จะท าได้ ในขณะเดียวกันจะต้อง
ปฏิบตัิตามกฎหนมาย ข้อบงัคบั และวิถีดีแทคด้วย  

 
3.3 ผู้จ าหน่ายสินค้าและบริการ 
 

ความเป็นมา ผู้จ าหนนาายสินค้าและบริการของเรามีสาวนส าคญัตาอความสามารถในการประกอบกิจการและการผลิตสินค้า
และบริการให้นแกาลกูค้าของเรา ด้วยเหนตทุี่ดีแทคต้องสมาคมกบัผู้จ าหนนาายสนิค้าและบริการ การประพฤติปฏิบตัิ
ของผู้จ าหนนาายสนิค้าและบริการจึงอาจสางผลกระทบตาอช่ือเสยีงของดีแทคได้ 
 

มาตรฐานของ
บริษัท 

ผู้จ าหนนาายสนิค้าและบริการจะต้องได้รับการปฏิบตัิอยาางเป็นธรรมและเทาาเทียมกนั  
 

ผู้จ าหนนาายสินค้าและบริการที่แขางขนักันเพื่อให้นได้มาซึ่งสญัญากับดีแทคนัน้ จะต้องเช่ือมัน่ในกระบวนการคดั
สรรของดีแทค  
 

ผู้จ าหนนาายสนิค้าและบริการให้นแกาดีแทคจะต้องปฏิบตัิตามหนลกัธรรมาภิบาลส าหนรับผู้จ าหนนาายสนิค้าและบริการ
ของดีแทคด้วย  

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ในการคดัสรรผู้จ าหนนาายสนิค้าและบริการ ทาานจะต้องปฏิบตัิตามแนวทางและวิธีการท่ีบริษัทก าหนนดไว้  
 

ทาานจะต้องชาวยเหนลือผู้ จ าหนนาายสินค้าและบริการให้นเข้าใจถึงหนลกัธรรมาภิบาลส าหนรับผู้จ าหนนาายสินค้าและ
บริการของดีแทคด้วย  
 

นอกจากนี ้ทาานจะต้องเฝ้าระวงักิจกรรมของผู้จ าหนนาายสินค้าและบริการที่อาจผิดหนลกัธรรมาภิบาลส าหนรับผู้
จ าหนนาายสนิค้าและบริการ และจะต้องรายงานการฝา าฝืนดงักลาาวให้นหนวัหนน้างานของทาานทราบ 
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3.4 การแข่งขัน 
 

ความเป็นมา การแขางขนัที่เป็นธรรมและเทาาเทียมกนันัน้เป็นสิ่งส าคญัตาอสงัคม และยงัเป็นการเพิ่มความผาสกุให้นสงัคม อีก
ทัง้ยงัเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้นแกาดีแทคด้วย  

มาตรฐานของ
บริษัท 

ดีแทคสนบัสนนุให้นมีการแขางขนัอยาางเป็นธรรมและเสรีในตลาดทกุประเภท ไมาวาาในประเทศหนรือตาางประเทศ  
 

ความสามารถในการแขางขนัในตลาดของดีแทคขึน้อยูากบัผลติภณัฑ์และบริการท่ีดีในราคาที่เป็นธรรม  

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ทาานจะต้องพบปะกบัคูาแขางของดีแทคด้วยความซื่อสตัย์และเป็นมืออาชีพ  
 

ทาานจะต้องไมากาอให้นเกิดหนรือมีสาวนในการฝา าฝืนข้อบงัคบัทัว่ไปหนรือพิเศษวาาด้วยการแขางขนัทางการค้า เชาน การ
ราวมกันก าหนนดราคาโดยไมาชอบด้วยกฎหนมาย การก าหนนดสาวนแบางตลาดโดยไมาชอบด้วยกฎหนมาย หนรือการ
กระท าในลกัษณะใด ๆ ที่เป็นการผิดกฎหนมายการแขางขนัทางการค้า 

3.5 การคอร์รัปช่ันและการตดิสินบน 

ความเป็นมา การคอร์รัปชั่นนัน้ถือเป็นภยัคุกคามตาอธุรกิจและสงัคมในทุกประเทศ การคอร์รัปชั่นหนมายถึงการใช้อ านาจ
หนน้าที่เพื่อให้นได้มาซึง่ประโยชน์สาวนบคุคลโดยมิชอบ คอร์รัปชัน่เป็นการกระท าที่ผิดกฎหนมาย บคุคลที่เก่ียวข้อง
มีโทษทัง้ปรับและจ าคุก การคอร์รัปชั่นหนมายความรวมถึง สินบน คาาอ านวยความสะดวก หนรือ การเสนอ
ประโยชน์อื่นใดอนัมิชอบเพื่อจูงใจบคุคลอื่น การคอร์รัปชัน่อาจเป็นการกระท าตาอหนนาวยงานภาครัฐหนรือแม้แตา
ตาอหนนาวยงานเอกชน ส าหนรับดีแทคแล้ว การตาอต้านการคอร์รัปชัน่ไมาได้เป็นเพียงหนน้าที่ทางกฎหนมายเทาานัน้ แตา
ยงัเป็นจดุยืนทางจริยธรรมอีกด้วย  การแสดงจดุยืนเพื่อตาอต้านการคอร์รัปชัน่ถือเป็นประโยชน์ราวมกนัของเรา  
 

มาตรฐานของ
บริษัท 

ดีแทคจะไมาประนีประนอมตาอการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ และตาอต้านการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบอยาางสิน้เชิง  

 

 
หลักปฏิบัตขิอง

บริษัท 

 

 

ทาานจะต้องไมาเสนอ ให้น ขอ ยอมรับ หนรือรับสนิบน ไมาวาาในรูปแบบใด สนิบนเกิดขึน้เมื่อบคุคลหนนึง่พยายามที่จะ
โน้มน้าวการตดัสนิใจของบคุคลภายนอกโดยการเสนอผลประโยชน์อนัมิชอบ   

 

ทาานจะต้องไมาใช้การตกลงกบัคนกลางเป็นชาองทางในการจาายเงินให้นแกาผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการคอร์รัปชัน่ 
 

ทาานจะต้องใช้ความระมดัระวงัในการเลอืกและใช้คูาค้าของบริษัท เพื่อให้นแนาใจวาาดีแทคจะไมาเข้าไปเก่ียวข้องกบั
การคอร์รัปชัน่ใดๆ  
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3.6  ของขวัญและสินน า้ใจทางธุรกจิ  

ความเป็นมา การคอร์รัปชัน่กบัของขวญัและสนิน า้ใจทางธุรกิจนัน้อาจแยกความแตกตาางได้ยาก ฉะนัน้ ทาานจะต้องใช้ความ
ระมดัระวงัอยาางยิ่งในเร่ืองนี ้ 
 

มาตรฐานของ
บริษัท 

เราจะไมาเสนอหนรือยอมรับของขวญัหนรือสินน า้ใจทางธุรกิจที่มีราคาแพงหนรือหนรูหนรา และจะไมาเสนอหนรือยอมรับ
ของขวญัใดๆ ที่เป็นเงินสดหนรือสิง่เทียบเทาาเงินสด เราอาจเสนอ ให้น ยอมรับ หนรือ รับ เฉพาะสิง่ของที่ใช้ในการท า
การตลาด (Promotional Items) ซึ่งมีมลูคาาน้อยและมีสญัลกัษณ์ของบริษัทติดอยูา การยกเว้นสามารถท าได้ใน
กรณีพิเศษและต้องได้รับการอนมุตัิจาก CEOเทาานัน้ 

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

 

ทาานจะต้องใช้ความระมดัระวงัอยาางยิ่งในการเสนอหนรือรับของขวญัและสนิน า้ใจทางธุรกิจ  
 

ทาานจะต้องไมารับของขวญัหนรือสิง่ตอบแทนอื่นใด หนากมีเหนตอุนัควรเช่ือได้วาาของดงักลาาวมวีตัถปุระสงค์เพื่อโน้ม
น้าวให้นมีการตดัสินใจทางธุรกิจอยาางไมาสมควร หนากทาานได้รับของขวญัโดยไมาเป็นไปตามหนลกัการท่ีก าหนนดใน
ดีแทคธรรมาภิบาลฉบบันี ้ทาานจะต้องคืนของขวญันัน้ หนากการคืนนัน้ไมาสามารถกระท าได้ ทาานจะต้องน าสาง
ของขวญัดงักลาาวให้นกบับริษัททนัทีที่ทาานสามารถท าได้ และให้นถือวาาของขวญันัน้เป็นทรัพย์สนิของบริษัท 
 

ในกรณีที่มีข้อสงสยั โปรดหนารือกบัหนวัหนน้างานเสมอ  

3.7 การเข้าร่วมงานและการจัดงาน 

ความเป็นมา เมื่อจะต้องเข้าราวมหนรือจดัการรับประทานอาหนารค ่า หนรือ งานอื่นใด ทาานควรพิจารณาอยาางรอบคอบวาางาน
ดงักลาาวเหนมาะสมที่จะเข้าราวมหนรือไมา อีกทัง้จะต้องไมากาอให้นเกิดการการคอร์รัปชัน่ หนรือ มีลกัษณะสาอวาาเป็น
การคอร์รัปชัน่ 

มาตรฐานของ
บริษัท 

เราอาจจะจดัหนรือเข้าราวมงานและกิจกรรมใดๆ หนากเป็นไปเพื่อมีวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหนมาย 
โดยคาาใช้จาายจะต้องเป็นไปตามสมควรภายใต้ข้อก าหนนดที่เหนมาะสม และหนวัหนน้างานโดยตรงจะต้องได้รับ
การบอกกลาาวให้นทราบด้วย และทาานจะต้องไมาจดัหนรือเข้าราวมงานท่ีมีราคาแพงหนรือฟุา มเฟือย เว้นเสยีแตาวาามี
ความจ าเป็นทางธุรกิจและได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก CEO 
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หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

 

 

ทาานจะต้องแจ้งหนวัหนน้างานโดยตรงของทาานหนากทาานจะจดัหนรือเข้าราวมงานที่มีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจโดย
เป็นไปตามประเพณีนิยม 

 
หนากดีแทคจัดงานอนัเก่ียวข้องกับธุรกิจตามประเพณีนิยม เชาน งานสมัมนา หนรือ  งานแนะน าธุรกิจ ทาาน
จะต้องไมาจาายคาาเดินทาง คาาที่พกั หนรือ คาาใช้จาายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ให้นกบับคุคลภายนอก  

 
ทาานต้องจาายคาาเดินทาง คาาที่พัก และ คาาใช้จาายอื่นใดของทาานอันเกิดจากการเข้าราวมงานที่มีความ
เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ซึง่จดัโดยบคุคลภายนอก บคุคลภายนอกไมาควรช าระคาาใช้จาายใดๆของดีแทค 

3.8 การฟอกเงนิ 

 ความเป็นมา การประกอบอาชญากรรมนัน้เป็นภยัตาอสงัคม การฟอกเงินในที่นีห้นมายถึงการแปลงรายรับที่ได้มาจากการ
ประกอบอาชญากรรมให้นเป็นสนิทรัพย์ซึง่ดเูหนมือนวาาได้มาจากการประกอบธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหนมาย  

มาตรฐานของ
บริษัท 

 

ดีแทคตาอต้านการฟอกเงินทกุรูปแบบอยาางสิน้เชิง 

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ทาานจะต้องด าเนินธุรกิจกับคูาค้าซึ่งท าธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหนมายด้วยเงินทุนที่มาจากแหนลางทุนที่ชอบด้วย
กฎหนมายเทาานัน้ 
 

ทาานจะต้องใช้มาตรการท่ีเหนมาะสมในการป้องกนัและตรวจจบัรูปแบบการช าระเงินที่ไมาชอบด้วยกฎหนมาย และ
จะป้องกนัมิให้นบคุคลอื่นอาศยัธุรกรรมการเงินของดีแทคเพื่อการฟอกเงิน 

 

3.9 ข้อมูล การส่ือสาร และส่ือ  
 

ความเป็นมา ผู้มีสาวนได้เสียมีสิทธิอนัชอบด้วยกฎหนมายในการเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัดีแทคและการประกอบการของดีแทค 
สทิธิดงักลาาวนีจ้ะสมัฤทธ์ิผลได้เมื่อเราได้ให้นข้อมลูท่ีถกูต้อง เช่ือถือได้ ทนัสมยั และตรงประเด็น เพื่อเป็นพืน้ฐาน
ในการประเมินของผู้มีสาวนได้เสยีได้  

มาตรฐานของ
บริษัท 

ข้อมลูจากดีแทคจะต้องเช่ือถือได้และถกูต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมขัน้สงู  
 

การติดตาอกับหนนาวยงานราชการต้องกระท าในลักษณะที่ เหนมาะสมและเปิดเผย การสื่อสารกับสื่อตาางๆ 
สาธารณชน และตลาดการเงิน จะต้องกระท าตามวธีิการท่ีก าหนนดขึน้โดยสอดคล้องกบัข้อบงัคบัและวิธีปฏิบตัิที่
ใช้บงัคบักบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหนลกัทรัพย์  
 

ดีแทคเคารพและสนบัสนนุให้นพนกังานมีความสนใจในการเป็นพลเมืองที่ตื่นตวัในกิจกรรมสาธารณะ  
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หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

การสื่อสารข้อมลูสาธารณะเก่ียวกบัดีแทคจะต้องกระท าโดยผู้ รับผิดชอบในการสื่อสารกบัสาธารณะ และโดย
ผู้บริหนารของดีแทคที่ได้รับอ านาจให้นกระท าการได้เทาานัน้  
 

พนกังานที่เข้าราวมในการอภิปรายสาธารณะมีหนน้าที่ต้องท าให้นมั่นใจวาาได้แยกแยะบทบาทของตนในฐานะ
พลเมืองสาวนบคุคลและในฐานะพนกังานของดีแทคอยาางชดัเจน 

3.10 กจิกรรมทางการเมือง 

ความเป็นมา ดีแทคจะไมาแสดงจดุยืนทางการเมืองหนรือราวมเคลือ่นไหนวทางการเมืองใดๆ แตาอยาางไรก็ดี ดีแทคอาจเข้าราวมการ
อภิปรายสาธารณะทีม่ีความส าคญัตาอกลยทุธ์และการด าเนินธุรกิจของดีแทค  

มาตรฐานของ
บริษัท 

ดีแทคไมาสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ไมาวาาจะเป็นในรูปของการสนบัสนุนทางการเงินหนรือโดยให้นพนกังาน
ดีแทคราวมกิจกรรมในเวลาท างาน  
 
พนักงานอาจเข้าราวมกิจกรรมทางการเมืองที่ชอบด้วยกฎหนมายได้โดยต้องไมาอ้างอิงถึงดีแทคหนรือการ เป็น
พนักงานของดีแทค พนักงานที่เข้าราวมในกิจกรรมดังกลาาวจะต้องได้รับอนุญาตให้นลางานโดยเป็นไปตาม
กฎหนมายและสญัญาที่เก่ียวข้อง  

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ทาานจะต้องแจ้งให้นหนวัหนน้างานทราบลาวงหนน้า หนากต้องการลางานเพื่อราวมกิจกรรมทางการเมืองข้างต้น  
 

การลางานที่ได้รับอนุญาตนัน้จะต้องอยูาภายในกรอบเวลาที่เหนมาะสม และจะต้องค านึงถึงผลกระทบตาอ
กิจกรรมทางธุรกิจที่ด าเนินการอยูาในขณะนัน้ ทัง้นี ้โดยเป็นไปตามกฎหนมายและสญัญาที่เก่ียวข้อง 
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4. สินทรัพย์ของบริษัท          
 

4.1 การควบคุมภายในและอ านาจหน้าที่ 

ความเป็นมา การควบคมุภายใน ซึง่รวมถึงอ านาจในการกระท าการแทนและท าการให้นมีผลผกูพนัดีแทคนัน้ จะต้องท าให้น
มัน่ใจวาา ขัน้ตอนทางธุรกิจมีประสทิธิภาพและมีระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้, สนิทรัพย์ที่มีตวัตนและไมามี
ตวัตนได้รับการดแูลและน ามาใช้ท าประโยชน์, ข้อมลูด้านการเงินมีความถกูต้อง สมบรูณ์ และทนัสมยั และ
กฎหนมาย ข้อบงัคบั และแนวปฏิบตัิตาางๆ ได้มีการปฏิบตัิตาม  

มาตรฐานของ
บริษัท 

ดีแทคจะต้องมีการควบคุมภายในที่ท าให้นมัน่ใจได้วาาเป้าหนมาย กลยุทธ์ และขัน้ตอนทางธุรกิจของดีแทคได้
ด าเนินการอยาางมีประสทิธิภาพ  
 

พนัธะผกูพนัทัง้หนมดจะต้องด าเนินการโดยสอดคล้องกบัข้อบงัคบัเก่ียวกบัอ านาจหนน้าที่ท่ีใช้บงัคบัอยูา    

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ทาานจะต้องปฏิบตัิตามวิธีการและแนวทางที่ได้ก าหนนดไว้ หนากไมามีวิธีการและแนวทางดงักลาาว ทาานจะต้อง
ด าเนินการเพื่อประโยชน์สงูสดุของดีแทค หนากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลาาว  ให้นปรึกษาหนวัหนน้า
งานของทาาน  
 

ทาานอาจกระท าการผกูพนับริษัทได้ ก็ตาอเมื่อทาานได้รับอ านาจหนน้าที่ให้นกระท าการนัน้ได้เทาานัน้ ทาานจะต้องไมา
กระท าการนอกเหนนือไปจากอ านาจหนน้าที่ท่ีได้รับมอบหนมาย 
 

การควบคมุภายในถือเป็นความรับผิดชอบของฝา ายบริหนาร อยาางไรก็ตาม พนกังานทกุคนจะต้องมีสาวนท าให้น
มัน่ใจวาาขัน้ตอนทางธุรกิจที่มีประสทิธิภาพและเช่ือถือได้ ได้ถกูน ามาปฏิบตัิ 

 

 

4.2 ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

ความเป็นมา ผลประโยชน์ทบัซ้อน หนมายถงึ การท่ีเรามีผลประโยชน์สาวนตวัหนรือผลประโยชน์ภายนอก ที่ขดักบัผลประโยชน์
สงูสดุของบริษัท ผลประโยชน์สาวนตวันีอ้าจรวมถงึผลประโยชน์ด้านการเงินในบริษัทอื่น หนรือในธุรกรรมหนรือ
ความสมัพนัธ์สาวนตวั ซึง่รวมถึงแตาไมาจ ากดัเพียงสมาชิกครอบครัวชัน้ต้น หนรือผลประโยชน์หนรือความสมัพนัธ์อื่น
ใดที่อาจสางผลกระทบอยาางไมาเหนมาะสมตาอการพจิารณาและการตดัสนิใจของเรา  
 

ถึงแม้วาาเราจะเช่ือวาาการพิจารณาตดัสนิใจของเรามิได้เกิดขึน้จากผลประโยชน์ภายนอกก็ตาม แตาหนากบคุคลอื่น
อาจมเีหนตอุนัควรคิดได้วาา ผลประโยชน์นัน้มีสาวนส าคญั ดงันี ้การทบัซ้อนของผลประโยชน์ก็อาจมอียูา   
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มาตรฐานของ
บริษัท 

การท างานให้นดีแทคต้องไมาตกอยูาภายใต้ผลประโยชน์หนรือความได้เปรียบสาวนบคุคล การตดัสินใจกระท าการ
ใดๆ ในนามดีแทค จะต้องอยูาบนพืน้ฐานของวตัถปุระสงค์และการประเมินอยาางเป็นธรรมเพื่อผลประโยชน์ของ
ดีแทค โดยปราศจากอิทธิพลจากผลตอบแทนอื่นใด 
 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เกิดขึน้จริงหนรือที่สามารถเล็งเหน็นได้วาาได้เกิดขึน้นัน้ต้องได้รับการเปิดเผยตาอหนวัหนน้างาน
หนรือหนนาวยงานดแูลตามความเหนมาะสม  
 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีเปิดเผยแล้วจะได้รับการพิจารณาตามหนลกัเอกสารธรรมาภิบาลของดีแทค 

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

   
ทาานจะต้องไมามีแสดงบทบาทน าหนรือพยายามที่จะใช้อ านาจที่ตนเองมีเพื่อโน้มน้าวการตดัสินใจที่วาาทาานมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เกิดขึน้จริงหนรือที่เป็นไปได้หนรือไมา หนรือมีสภาพการณ์อื่นซึ่งสามารถใช้เป็นเหนตผุลตาอข้อ
สงสยัในการพิจารณาตดัสินใจของทาานหนรือไมา  เว้นเสียแตาได้รับการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรลาวงหนน้าจาก
หนวัหนน้างานของทาาน การอนมุตัิดงักลาาวจะกระท าได้ก็ตาอเมื่อเป็นกรณีที่ถือวาาเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัท 
 

ถ้าเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนขึน้ ทาานจะต้องประเมินด้วยตวัทาานเองถึงสภาพการณ์ที่อาจมีนยัเป็นผลประโยชน์
ทบัซ้อนหนรือวาาทาานไมามีสาวนเก่ียวข้อง และแจ้งให้นหนวัหนน้างานของทาานทราบถึงสภาพการณ์ดงักลาาว 

4.3 ประโยชน์และกจิกรรมส่วนตัว 

ความเป็นมา การรับต าแหนนางและการแตางตัง้จากภายนอกอาจสางผลกระทบตาอความสมัพนัธ์ในการท างานในดีแทค หนรืออาจ
ขดักบัผลประโยชน์ทางธุรกิจของดีแทคได้  

มาตรฐานของ
บริษัท 

ผู้จดัการและพนกังานจะต้องไมามีหนน้าที่หนรือต าแหนนางภายนอกอนัมีขอบขาายและภาระการท างานซึ่งอาจสางผล
กระทบตาอความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของตน เว้นแตาหนน้าที่หนรือต าแหนนางดงักลาาวได้รับการ
อนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากหนวัหนน้างานแล้ว  

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

กาอนที่จะยอมรับหนน้าที่หนรือต าแหนนางภายนอก ทาานจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบตาอความสามารถและการ
ปฏิบตัิงานของทาาน ถ้าทาานเช่ือวาาการรับหนน้าที่หนรือต าแหนนางนัน้จะสางผลกระทบในทางลบตาอดีแทค ทาานจะต้อง
ไมาเข้ารับการแตางตัง้นัน้  
 

การอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรลาวงหนน้าจากหนวัหนน้างานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหนรับหนน้าที่และต าแหนนางภายนอกซึง่
อาจสางผลกระทบตาอความสามารถและการปฏิบตัิงานของทาาน 
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4.4 การรักษาความลับ 

ความเป็นมา ข้อมลูอาจมีคาาส าหนรับดีแทคหนรืออาจจะต้องได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลบั เพราะอาจเก่ียวพนักบัพนกังาน
หนรือบุคคลที่สามได้ การเข้าถึงข้อมลูดงักลาาวโดยไมาได้รับอนุญาตอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียตาอคณุคาาและ
สางผลกระทบตาอช่ือเสยีงของดีแทคอีกด้วย  

มาตรฐานของ
บริษัท 

ที่ดีแทคนัน้ เราจะปกป้องรักษาข้อมลูที่มีความอาอนไหนว หนรือซึง่ได้รับการระบใุห้นเป็นข้อมลูลบัด้วยเหนตผุลอื่นใด  
 

ข้อมูลจากบุคคลภายนอกนัน้อยาางน้อยที่สดุจะต้องได้รับการรักษาไว้เป็นความลบัในระดบัเดียวกันกับการ
รักษาข้อมลูลบัของดีแทคเอง  
 

หนน้าที่ในการรักษาความลบันัน้ยงัคงมีอยูาตาอไปแม้จะสิน้สดุการจ้างงานหนรือความสมัพนัธ์ทางสญัญากบัดีแทค
แล้วก็ตาม ตราบเทาาที่ข้อมลูนัน้ยงัเป็นข้อมลูลบัอยูา  

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ให้นถือเป็นหนน้าที่ของทาานในการที่จะด าเนินการให้นข้อมลูที่ทาานได้สร้างหนรือได้รับมานัน้ได้รับการระบจุดัประเภท
ข้อมลูอยาางถกูต้อง และจะเปิดเผยข้อมลูนัน้ได้ก็ตาอเมื่อเป็นไปตามกฎและระเบียบของดีแทคแล้วเทาานัน้  
 

ทาานจะต้องใช้ความระมดัระวงัในการเจรจาพดูคยุเร่ืองราวภายในเพื่อหนลกีเลีย่งมิให้นผู้ที่มิได้รับอนญุาตได้ยิน  
หนากต้องมีการสางข้อมลูลบัให้นแกาบคุคลภายนอกบริษัท ให้นถือเป็นหนน้าที่ของทาานท่ีจะต้องท าให้นแนาใจวาาได้มีการ
ท าสญัญาการรักษาความลบักบับคุคลดงักลาาวแล้ว 

4.5 ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น 

ความเป็นมา เนื่องจากดีแทคเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหนลกัทรัพย์ ดีแทคจึงต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวกบัการ
จัดการข้อมูลที่มีความอาอนไหนวอันอาจสางผลกระทบตาอราคาตลาดของหนลกัทรัพย์ที่ออกโดยดีแทคอยาาง
เครางครัด  เป็นหนน้าที่ของดีแทคที่จะต้องให้นนกัลงทุน นกัวิเคราะห์น และฝา ายตาางๆ ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมลูที่มีความอาอนไหนวนัน้ได้ในเวลาเดียวกนัก็ต้องท าให้นแนาใจวาาบคุคลดงักลาาวจะได้รับการปฏิบตัิและได้รับ
โอกาสในการใช้ข้อมลูนัน้อยาางเทาาเทียมกนั ทัง้นี ้ข้อมลูที่ได้รับการพิจารณาวาาเป็นข้อมูลที่มีความอาอนไหนว 
คือ ข้อมลูที่นกัลงทนุใช้เพื่อพิจารณาในการประเมินราคาของหนลกัทรัพย์  

มาตรฐานของ
บริษัท 

ดีแทคจะปฏิบตัติามกฎหนมายและระเบียบตาางๆ ทีเ่ก่ียวข้องในการจดัการหนลกัทรัพย์  
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หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ถ้าทาานได้ทราบถึงข้อมลูที่มีความอาอนไหนว ให้นถือเป็นหนน้าที่ของทาานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมลูนัน้ไว้เป็นความลบั 
จนกวาาตลาดหนลกัทรัพย์จะได้รับข้อมลูนัน้ และเปิดเผยข้อมลูนัน้ผาานระบบการให้นข้อมูลของตลาดหนลกัทรัพย์  
หนรือจนกวาาข้อมลูนัน้จะสิน้สดุสภาพการเป็นข้อมลูที่มีความอาอนไหนว  
 

ถ้าทาานมีหนรือได้รับข้อมูลที่อาจมีผลกระทบตาอราคาหนลกัทรัพย์ ทาานจะต้องไมาค้าหนลกัทรัพย์นัน้กาอนที่ข้อมูล
ดงักลาาวจะได้ถกูเปิดเผยแกาสาธารณชน หนรือสิน้สดุสภาพการเป็นข้อมลูที่มีความอาอนไหนว พนกังานต้องไมาสาง
ข้อมลูดงักลาาวให้นแกาบคุคลใด ไมาวาาโดยตรงหนรือโดยอ้อม เว้นแตาผู้ที่ได้รับอนญุาตให้นรับทราบข้อมลูนัน้ได้เพื่อใช้
ในการปฏิบตัิหนน้าที่ให้นแกาดีแทค  
 

ถ้าทาานมีข้อมลูที่มีความอาอนไหนวและมีข้อสงสยัวาาจะต้องด าเนินการอยาางไรกบัข้อมลูนัน้ ทาานจะต้องปรึกษากบั
หนวัหนน้าฝา ายความสมัพนัธ์นกัลงทนุ (Head of Investor Relations) หนรือหนวัหนน้าฝา ายกฎหนมาย (Head of Legal 
Division) 

4.6 ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว 

ความเป็นมา ลูกค้า พนักงาน และผู้ที่เก่ียวข้องอื่นๆ จะต้องได้รับความมั่นใจวาาข้อมูลสาวนบุคคลนัน้ได้ถูกด าเนินการใน
ลกัษณะที่ข้อมลูนัน้จะถกูใช้เฉพาะเพื่อวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหนมายเทาานัน้  

มาตรฐานของ
บริษัท 

ดีแทคจะประมวลผลข้อมลูสาวนบคุคลด้วยความระมดัระวงัและด้วยความตระหนนกั ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบตัิตาม
กฎหนมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตาางๆ  การประมวลผลข้อมลูสาวนบคุคลจะต้องจ ากดัอยูาเพียงเทาาที่จ าเป็นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน  เพื่อการดูแลลูกค้าอยาางมีประสิทธิภาพ เพื่อกระท ากิจกรรมทางการค้าที่
เก่ียวข้อง และเพื่อการบริหนารทรัพยากรบคุคลอยาางเหนมาะสม  

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ทาานจะต้องรวบรวม ประมวลผล และเก็บรักษาข้อมลูสาวนบคุคลเพื่อวตัถปุระสงค์ในการด าเนินการทางธุรกิจ
โดยชอบด้วยกฎหนมาย และจะต้องเก็บรักษาข้อมลูนัน้ไมานานเกิดกวาาความจ าเป็นตามวตัถปุระสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูนัน้  
 

ทาานจะต้องประมวลผลข้อมลูสาวนบคุคลของลกูค้าตามกฎหนมายและข้อบงัคบัวาาด้วยการคุ้มครองข้อมูลสาวน
บคุคล  

4.7 ทรัพย์สินทางปัญญา 

   ความเป็นมา ทรัพย์สินทางปัญญา เชาน เคร่ืองหนมายการค้า งานท่ีมีลิขสิทธ์ิคุ้มครอง สิ่งประดิษฐ์ ความลบัทางการค้า และ
วิทยาการเฉพาะ (know-how) เป็นสิง่ที่มีคาาและอาจมีความส าคญัตาอความส าเร็จในตลาดของดีแทคได้  
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มาตรฐานของ
บริษัท 

ทรัพย์สินทางปัญญาของดีแทคจะต้องได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงโดยมิได้รับอนญุาต  การสางตาอ และการ
ใช้โดยมิชอบด้วยกฎหนมาย  
 

ดีแทคจะเคารพในทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ทาานจะต้องปกป้องและด าเนินการเก่ียวกบัทรัพย์สนิทางปัญญาเพื่อประโยชน์สงูสดุของดีแทค  
 

โดยเฉพาะอยาางยิ่ง ทาานจะต้องไมาท าให้นทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังไมาได้รับการปกป้องใดๆ ปรากฏตาอ
บคุคลภายนอก เว้นแตาวาาจะได้รับอนญุาตลาวงหนน้าจากหนวัหนน้างานของทาาน และต้องมีการลงนามในสญัญา
รักษาความลบักบับคุคลนัน้ๆ ด้วย   

 

ทาานจะต้องไมาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  โดยเฉพาะอยาางยิ่ง ทาานจะต้องปฏิบตัิตามพนัธะผูกพนั
ทัง้หนลายที่มีเพื่อรักษาความลบัทางการค้าซึง่เปิดเผยโดยบคุคลที่สาม 

4.8 ทรัพย์สินและสินทรัพย์ 

   ความเป็นมา สินทรัพย์ของดีแทคแสดงให้นเหน็นถึงมูลคาาที่ส าคัญ (significant value) และเป็นสิ่งส าคัญตาอการประสบ
ความส าเร็จในตลาดที่ดีแทคประกอบกิจการ  

มาตรฐานของ
บริษัท 

ทรัพย์สนิและสนิทรัพย์ของดีแทค เชาน อาคารและอปุกรณ์ จะต้องได้รับการบริหนารจดัการและปกป้องดแูลรักษา
ให้นเหนมาะสมกบัมลูคาานัน้ๆ  
 

ทรัพย์สินและสินทรัพย์ของดีแทคจะต้องถูกใช้เพื่อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจเทาานัน้ เว้นแตาจะได้มีการตกลงใน
สญัญาวาาจ้างการท างานหนรือเป็นไปตามวิธีการและแนวทางปฏิบตัิที่ดีแทคก าหนนด  

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ทาานจะต้องใช้ทรัพย์สินและสินทรัพย์ของดีแทค ด้วยความระมัดระวังและในลกัษณะที่เหนมาะสมเพื่อการ
ปกป้องมลูคาาของทรัพย์สนิและสนิทรัพย์นัน้  
 

ทาานจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนนด ค าสัง่ และแนวทางปฏิบตัิของดีแทคที่เก่ียวข้องกบัการป้องกนัสินทรัพย์และ
ทรัพย์สนิจากภยัคกุคามภายนอก ซึง่รวมถึงการกาอการร้าย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการทจุริต 
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4.9 การรายงานบัญชีและการเงนิ  

ความเป็นมา โดยที่ดีแทคเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหนลกัทรัพย์ ดีแทคจึงต้องปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวกบัการรายงาน
ทางการเงินซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหนวาางประเทศ (IFRS) และหนลกัการปฏิบตัิด้าน
การบญัชีที่ดี การรายงานด้านการเงินที่เช่ือถือได้ โปรางใส สอดคล้องต้องกัน และทนัสมยั ยาอมเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้นกบันกัลงทนุและผู้มีสาวนได้เสยีในดีแทคและยงัเป็นการให้นโอกาสที่เทาาเทียมกนัในการด าเนินการ
เก่ียวกบัข้อมลูนัน้ 

มาตรฐานของ
บริษัท 

กระบวนการด้านบญัชีของดีแทคจะต้องด าเนินการโดยให้นธุรกรรมทุกรายการได้รับการลงบญัชีอยาางถกูต้อง
ตามกฎหนมายท้องถ่ินและการปฏิบตัิด้านการบญัชีที่ดี  
 

งบการเงินประจ าปีและงบการเงินระหนวาางปีจะต้องได้รับการจดัท าตามกฎหนมาย ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหนวาางประเทศ และการปฏิบตัิด้านบญัชีที่ดี  

หลักปฏิบัตขิอง
บริษัท 

ทาานจะต้องปฏิบัติตามวิธีการด้านการบัญชีของดีแทคเก่ียวกับการลงบัญชีรายการธุรกรรมและการจัดท า
เอกสารอยาางเหนมาะสม เพื่อให้นธุรกรรมด้านธุรกิจได้มีการบนัทึกอยาางถกูต้องและจดัท าเป็นเอกสารตามวิธีการ
ด้านบญัชีที่ใช้บงัคบั  
 

หนากทาานมีสาวนราวมในกระบวนการรายงานตาางๆ ของดีแทค ทาานจะต้องเข้าใจการประเมินมลูคาาและข้อก าหนนด
เก่ียวกับการแสดงบญัชี และจะต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนนด และ/หนรือการควบคมุการเปิดเผยข้อมูลด้านบญัชี 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหนวาางประเทศและมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
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5. การด าเนินการเมื่อมีการฝ่าฝืน          

5.1 การรายงาน  
 

ดีแทคมีความมุางมัน่ที่จะเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร ที่ให้นพนกังานรู้สกึมัน่ใจที่จะแจ้งเร่ืองราวปัญหนาเก่ียวกบัจริยธรรม และ
แจ้งสถานการณ์ที่อาจไมาถูกต้องตามหนลกัจริยธรรม ส าหนรับดีแทคแล้ว เป็นเร่ืองส าคญัที่พนักงานจะต้องแจ้งเร่ืองราวดังกลาาวให้น
ดีแทคทราบ 

สิง่ที่ส าคญัของดีแทคธรรมาภิบาลคือ การจดัการกบัการท าผิดดีแทคธรรมาภิบาล รวมถึงกฎหนมาย ข้อบงัคบั และเอกสารธรร
มาภิบาล (Governing Documents) ที่เก่ียวข้อง ในเอกสารนีก้ารท าผิดดงักลาาวจะเรียกวาา การฝา าฝืนหนรือไมาปฏิบตัิตามธรรมาภิบาล 
(Compliance Incident) เจ้าหนน้าที่ก ากับดแูลและจริยธรรมองค์กรจะเป็นผู้ด าเนินการเก่ียวกับการไมาปฏิบตัิตามธรรมาภิบาล  ตาม
กฎระเบียบที่ก าหนนดไว้ในเอกสารธรรมาภิบาล  

พนกังานต้องรายงานถึงการกระท าใดๆ ที่อาจเป็นการฝา าฝืนดีแทคธรรมาภิบาลผาานทางสายดาวนก ากบัดแูลและจริยธรรม
องค์กร (Ethics and Compliance Hotline) หนากทาานต้องการค าแนะน าอันเก่ียวข้องกับการรายงานการฝา าฝืน ทาานควรติดตาอขอ
ค าแนะน าจากเจ้าหนน้าที่ก ากบัดแูลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Officer) หนรือสอบถามได้ที่สายดาวนก ากบัดแูลและ
จริยธรรมองค์กร หนรือ หนวัหนน้างานของทาาน  

สายดาวนก ากบัดแูลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Hotline) คือ ระบบการรับเร่ืองทางโทรศพัท์และเวบไซต์
โดยข้อมลูถือเป็นความลบั  และระบบนีจ้ะมี Navex Global เป็นผู้ด าเนินการซึง่เป็นบริษัทผู้ให้นบริการทีม่ีสถานท่ีตัง้อยูาในสหนภาพยุโรป
และมิได้อยูาในเครือของบริษัท รายงานทัง้หนมดจะได้รับการดูแลโดยหนนาวยงานก ากับดูแลและจริยธรรมองค์กร  (Ethics and 
Compliance Function) ที่เหนมาะสม 

รายงานทัง้หนมดจะถกูเก็บเป็นความลบั ทาานสามารถเลือกที่จะรายงานโดยไมาเปิดเผยตวัตนได้ นอกจากนีจ้ะไมามีการบนัทกึ
ข้อมลูจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของทาาน (เชาน IP Address) หนรือ หนมายเลขโทรศพัท์ของทาาน 

ดีแทคจะไมายอมให้นผู้ใดกระท าการอนัเป็นการตอบโต้แก้แค้นผู้สจุริตที่แจ้งเบาะแสการฝา าฝืนธรรมาภิบาล 
สายดาวนก ากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Ethics and Compliance Hotline) รวมถึงรายละเอียดโดยสรุปของหนมายเลข

โทรศพัท์ ซึง่ทาานสามารถโทรได้โดยไมาเสยีคาาใช้จาาย สามารถเข้าไปดไูด้ที่ 
 
http://dtac.ethicspoint.com 
 

ชาองทางการติดตาอถึงเจ้าหนน้าก ากบัดแูลและจริยธรรมองค์กรอิสระ  

Telenor ASA  
Independent Ethics & Compliance Officer  
NO-1331 Fornebu  
Norway  
อีเมล: compliance@telenor.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dtac.ethicspoint.com/
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5.2 การลงโทษ  
 

ผู้ที่ฝา าฝืนดีแทคธรรมาภิบาลจะต้องได้รับผลของการกระท าฝา าฝืนนัน้ ซึง่เป็นไปตามชนิดและความรุนแรงของการฝา าฝืน การ
ฝา าฝืนอยาางร้ายแรงอาจน าไปสูาการเลกิจ้างได้  
การประพฤตมิิชอบซึง่อาจถกูลงโทษทางวินยันัน้รวมถงึ (แตาไมาจ ากดัเพียง) การกระท าเหนลาานีด้้วย  

 การฝา าฝืนหนรือการขอให้นผู้อื่นฝา าฝืน ดีแทคธรรมาภิบาลฉบบันี ้ 

 การไมารายงานในทนัทีถงึการฝา าฝืนที่ได้รู้หนรือที่สงสยัวาาได้เกิดขึน้  

 การไมาให้นความราวมมือกบัดีแทคในการสบืสวนการฝา าฝืนท่ีอาจเกิดขึน้  

 การแก้แค้นตอบโต้ตาอพนกังานท่ีได้รายงานข้อสงสยัในการประพฤติมิชอบโดยสจุริต   

 
คณะกรรมการบริษัทฯ จะด าเนินการตามที่พิจารณาเหน็นวาาเหนมาะสมเพื่อสบืสวนการฝา าฝืนใดๆ ถ้ามีการฝา าฝืนจริง ดีแทคจะ

ลงโทษทางวินยัหนรือด าเนินการป้องกนัมใิห้นเกิดการฝา าฝืนนัน้ ทัง้นีต้ามทีเ่หน็นสมควร 

 
 


