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ขอ้ความหลกั 

- ดีแทคไมย่อมรบัการคอรร์ปัชัน่ และการติดสินบนแมแ้ต่นอ้ย 

- เรามีความรบัผิดชอบตลอดเวลา 

- เรามีความโปร่งใส และเมื่อเกิดกรณีท่ีมีขอ้สงสยั เราจะหาแนว

ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 

- หา้มท ากิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะต่อ

ภาครฐัหรือภาคเอกชน 

- ท่านจะตอ้งไม่เสนอ ให ้ยอมรบัหรือรบัสินบนหรือค่าอ านวย

ความสะดวกใดๆ  

- หากท่านทราบถึงการฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือกรอบวิถี

แห่งดีแทคแลว้ ท่านตอ้งแจง้เร่ืองดังกล่าวต่อหวัหน้า หากไม่

สามารถท าได ้ ใหท่้านแจง้เร่ืองดังกล่าว หรือรายงานการฝ่า

ฝืนน้ันโดยตรงต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายก ากับดูแลและจริยธรรม

องคก์ร (dtac Ethics and Compliance Officer) 
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ความน า 

 

หลกัดีแทคธรรมาภิบาลระบุไวอ้ย่างชดัเจนว่า เราต่อตา้นการ

คอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบอยา่งจริงจงั 

ดีแทคต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบอย่างจริงจงั  ส าหรบั

ดีแทคแลว้ การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่มิไดเ้ป็นเพียงพันธะทาง

กฎหมายและจุดยืนทางจริยธรรมเท่าน้ัน แต่เป็นภัยคุกคามต่อ

ธุรกิจและสงัคมของประเทศ และยงับัน่ทอนกิจกรรมทางธุรกิจท่ี

ชอบดว้ยกฎหมาย บิดเบือนการแข่งขนั ท าลายช่ือเสียง และท า

ใหบุ้คคลตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง  

ดีแทคไม่อาจยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ไดแ้มแ้ต่น้อย ทั้งน้ี ดีแทค 

มุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานทางจริยธรรม

ในระดบัสงูสุด 

โดยส่วนใหญ่แลว้ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัอภินันทนาการทางธุรกิจ

คือส่วนหน่ึงของทางปฏิบัติธุรกิจปกติ แต่ก็จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเรา

จะตอ้งมีความโปร่งใส  สมเหตุสมผล และมีการติดต่อธุรกิจอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมายเสมอ 
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คู่มือฉบบัน้ี มุ่งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในทางปฏิบติัท่ีจะช่วยท่านใน

ฐานะพนักงานของดีแทค ปฏิบติัเป็นไปตามค่านิยมและกฎเกณฑ์

ท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ในฐานะพนักงานของดีแทค  

ท่านอาจประสบกบัสถานการณท่ี์เส่ียงต่อการคอรร์ปัชัน่ ซ่ึงอาจ

เก่ียวขอ้งกบัการรบัหรือใหข้องขวญัและอภินันทนาการทางธุรกิจ

ต่างๆ เช่น รายการส่งเสริมการขาย การเล้ียงอาหาร งานบนัเทิง 

และประโยชน์อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่ิงมีค่า เช่น ของขวญั 

คู่มือฉบบัน้ี ไม่สามารถใหค้ าตอบแก่ทุกสถานการณ์หรือทุก

ปัญหาทางเลือกซ่ึงท่านอาจเผชิญ เราจึงสนับสนุนอย่างเต็มท่ีให้

ท่านขอค าแนะน าเมื่อมีขอ้สงสยั 
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ความรบัผิดชอบของทา่น 

 

ในฐานะพนักงานของดีแทค ท่านมีความรบัผิดชอบร่วมกนัท่ี

จะท าใหม้ัน่ใจว่าเราไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานของดีแทค ดงัน้ัน ใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ท่านจึงจ าเป็นตอ้งอ่าน

และเขา้ใจหลกัดีแทคธรรมาภิบาลนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่

และคู่มือ No Gift รวมทั้งท่านตอ้ง : 

- มีคู่มือเล่มน้ี 

- เข ้าร่วมโครงการฝึกอบรมและกิจกรรมต่อต้านการ

คอรร์ปัชัน่ของดีแทค  

- ขอค าแนะน า หากท่านไม่แน่ใจเก่ียวกบัหลกัดีแทคธรร-

มาภิบาล นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ หรือเอกสาร

หลกัอ่ืนๆ ของดีแทค  

หากท่านทราบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือกรอบ

วิถีแห่งดีแทค ท่านตอ้งแจง้เร่ืองดงักล่าวต่อหวัหน้าของท่าน หาก

ไมส่ามารถท าไดห้รือไม่เหมาะท่ีจะท า ท่านตอ้งแจง้เร่ืองดงักล่าว

หรือรายงานการฝ่าฝืนน้ันโดยตรงต่อเจา้หน้าท่ีฝ่ายก ากับดูแล

และจริยธรรมองคก์ร 
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ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหาร 

ในฐานะผูบ้ริหารของดีแทค ท่านมีความรับผิดชอบท่ีจะท าให้

มัน่ใจว่า บุคคลากรในทีมงานของท่านตระหนักและปฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนดในกรอบวิถีแห่งดีแทค  

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ ใหท่้านดูขอ้ก าหนด

ในหลกัดีแทคธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่และคู่มือ No Gift 
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วิถีแห่งดีแทค  

เพ่ือท่ีจะเผชิญความเปล่ียนแปลงรอบตัวได้อย่างประสบ

ความส าเร็จและใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีเขา้มา เราจึงสรา้ง

รากฐานท่ีมัน่คงเพ่ือความกา้วหน้าในอนาคต ดว้ยหลกัการในวิถี

แห่งดีแทค ซ่ึงระบุถึงความมุ่งมัน่และก าหนดมาตรฐานในการ

ด าเนินธุรกิจของเรา 

เมื่อท่านเผชิญกับปัญหาทางเลือกเก่ียวกับการคอรร์ัปชัน่ซ่ึง

เช่ือมโยงกับผู ้จัดจ าหน่ายหรือหุน้ส่วนทางธุรกิจ ท่านควรจะ

ศึกษานโยบายห่วงโซ่อุปทานท่ียัง่ยืน  พรอ้มทั้งคู่มือและแนว

ปฏิบติัของนโยบายดงักล่าว  
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การตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

 

สิง่ที่ตอ้งรู ้

การคอรร์ปัชัน่บัน่ทอนกิจกรรมทางธุรกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมาย

และบิดเบือนการแข่งขนั ดงัน้ัน การคอรร์ปัชัน่จึงท าลายช่ือเสียง

และท าใหบุ้คคลตอ้งเผชิญกบัความเส่ียง   

ดีแทคต่อต้านการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และ

พยายามอย่างยิ่งท่ีจะท าใหม้ัน่ใจว่าจะไม่เกิดการคอรร์ปัชัน่ขึ้ นใน

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท 

 

สิง่ที่ตอ้งท า 

o ท่านจะตอ้งไมข่อ ยอมรบั รบั เสนอ หรือใหสิ้นบน 

o หากท่านสงสยัว่าการกระท าท่ีท่านก าลงัจะท าน้ันอยู่ภายใต้

หลักดีแทคธรรมาภิบาล, นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่

หรือคู่มือ No Gift หรือไม่ ท่านจะตอ้งขอค าอธิบายจาก

หวัหน้างานโดยตรง ถา้เห็นไดช้ดัว่าไม่ใช่ประเด็นเล็กน้อย 

ใหท้ าเอกสารบนัทึกค าถามและค าอธิบายน้ันไวด้ว้ย 

o หากท่านหรือหัวหน้างานโดยตรงของท่าน สงสัยเก่ียวกับ
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ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า หรือวิธีตีความ

นโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชัน่ ท่านตอ้งขอค าแนะน าทาง

กฎหมายจากฝ่าย Legal Governance 

 

สิง่ที่ตอ้งระวงั 

o สินบน คือ การท่ีบุคคลหน่ึงพยายามท่ีจะสรา้งอิทธิพลเหนือ

การตดัสินใจของบุคคลท่ีสามในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสม ดว้ย

การเสนอผลประโยชน์อนัมิชอบหรือไม่เหมาะสม ทั้งน้ี หา้ม

มิให้ท าการคอร์รัปชั ่น  ไม่ว่าในส่วนของภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน  

o ผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมอาจมีหลายรูปแบบ เช่น เงินสด 

ส่ิงเทียบเท่าเงินสด ของขวญั  เครดิต  ส่วนลด  ค่าเดินทาง  

ผลประโยชน์ส่วนตัว  การอ านวยความสะดวก หรือการ

บริการ 
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ถาม/ตอบ 

ถาม : ตามหลักดีแทคธรรมาภิบาล ดีแทคต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ค าว่า “การคอร์รัปชัน่” มี

ความหมายวา่อยา่งไร? 

ตอบ : การท าการคอรร์ปัชัน่จะเกิดขึ้ นเมื่อบุคคลใดก็ตาม ขอ 

รบั ยอมรบั ให ้หรือเสนอผลประโยชน์ การช่วยเหลือ 

หรือส่ิงจงูใจท่ีไมเ่หมาะสมไมว่่าชนิดใดก็ตาม อนัเน่ือง

กบัต าแหน่ง หนา้ท่ี หรืองานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

  “ผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม” เหล่าน้ี มีหลายรูปแบบ 

เช่น เงินสด ส่ิงเทียบเท่าเงินสด ของขวัญ เครดิต 

ส่วนลด ค่าเดินทาง ผลประโยชน์ส่วนตวั การอ านวย

ความสะดวก หรือการบริการ เป็นต้น (โปรดด ู

นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน่) 

ถาม: หากเราสงสัยว่าสถานการณ์หน่ึงอาจจะไม่เหมาะสม

ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่  เราควรจะท า

อยา่งไร? 

ตอบ: ประเมินสถานการณอ์ยา่งรอบคอบ และขอแนวทางจาก 

หัวหน้างานโดยตรงของท่าน หากยังสงสัยอยู่ ให้ขอ          

ค าแนะน าจากฝ่าย Legal Governance  
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การจา่ยค่าอ านวยความสะดวก 

 

สิง่ที่ตอ้งรู ้

การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก คือ เงินจ านวนเล็กน้อยท่ีจ่าย

ไปเพ่ือรับประกันหรือเพ่ือเร่งการด าเนินงานประจ าหรืองานท่ี

จ าเป็น ซ่ึงผูจ้่ายมีสิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิอ่ืนๆ ถึงแมว้่าการ

จ่ายเงินเช่นน้ีจะเกิดขึ้ นทัว่ไป แต่ในประเทศส่วนใหญ่ถือว่าผิด

กฎหมาย  

ดีแทคต่อตา้นการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก และท่านจะตอ้ง

ไมจ่่าย หากไดร้บัค าขอมา 

เมื่อมีพฤติการณย์กเวน้ เช่น ในกรณีท่ีเห็นว่าอาจเกิดอนัตราย

ต่อชีวิต สุขภาพ หรือทรัพย์สิน และไม่มีทางเลือกอ่ืน อาจ

พิจารณาจ่ายค่าอ านวยความสะดวกได ้แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งใช้

วิจารณญาณอย่างดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และปรึกษากับหัวหน้า

งาน และ/หรือ ฝ่าย Legal Governance 
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สิง่ที่ตอ้งท า 

o ท าใหแ้น่ใจวา่ ลกูคา้และหุน้ส่วนธุรกิจไดร้บัทราบว่าบริษัทมี

นโยบายไมจ่่ายค่าอ านวยความสะดวก  

o ระบุและรายงานความเส่ียงของการจ่ายค่าอ านวยความ

สะดวก รวมทั้งพิจารณาและเตรียมมาตรการเพ่ือลดความ

เส่ียงน้ี 

o พิจารณาว่าจะจัดการกับความเส่ียงน้ีอย่างไรในสัญญากับ

หุน้ส่วนทางธุรกิจ ลกูคา้ ผูจ้ าหน่าย และเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

o หากท่านไมแ่น่ใจ  ใหป้รึกษาหวัหนา้งานหรือฝ่ายกฎหมาย 

 

สิง่ที่ตอ้งระวงั 

o ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้รอ้งเรียนต่อหุน้ส่วนทางธุรกิจหรือคนกลาง

ท่ีมีอยูห่รืออาจมีข้ึนเก่ียวกบัการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 

o สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะมีการจ่ายค่าอ านวยความ

สะดวกส าหรบั :- 

 การเห็นชอบ อนุมติั และอนุญาตของเจา้หน้าท่ี 

 พิธีการศุลกากร 

 ใบอนุญาตท างานและการตรวจลงตรา (visa) 
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ถาม/ตอบ 

ถาม : การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก คืออะไร 

ตอบ : การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก อาจอธิบายว่าเป็น 

การจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีต่างประเทศ  เจา้หน้าท่ี

ของรัฐ หรือสมาชิกพรรคการเมือง เป็นต้น เพ่ือ

กระตุน้ใหบุ้คคลดงักล่าวเร่งการท างานประจ าของรฐั 

เช่น การด าเ นินการด้านเอกสารและการออก

ใบอนุญาต ดังน้ัน จึงเป็นการจ่ายเงินส าหรับบริการ

ประจ าซ่ึงผูร้บัเงินน้ันมีหนา้ท่ีตอ้งท าอยูแ่ลว้  

ดีแทคมองว่าการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก คือ การ

คอรร์ปัชัน่รูปแบบหน่ึง ทั้งน้ี ดีแทคต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่

ทุกรูปแบบ 

“ท่านจะตอ้งปฏิเสธท่ีจะจ่ายค่าอ านวยความสะดวก 

เวน้แต่ท่านมีเหตุผลอันเช่ือไดว้่า ชีวิต สุขภาพ หรือ

ทรพัยสิ์นของท่านหรือของผูอ่ื้นอาจตกอยู่ในอนัตราย 

หรือมีพฤติการณย์กเวน้อยา่งอ่ืน [. . .]” 
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ของขวญั 

 
สิง่ที่ตอ้งรู ้

การแลกเปล่ียนของขวัญมักจะเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม

และประเพณี อย่างไรก็ตาม การแยกแยะระหว่าง การคอรร์ปัชัน่ 

การใหข้องขวญั และการเสริมสรา้งความความสมัพนัธท์างธุรกิจ

กลบัเป็นเร่ืองยาก ท่านจึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอย่างเหมาะสม

ในการพิจารณา 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคู่มือ No Gift ท่านจะตอ้งไม่เสนอ ให ้

ยอมรบัหรือรบัของขวญัแก่/จากบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีจ าเป็น

ตามประเพณีทางธุรกิจ การรับหรือใหข้องขวญัตอ้งเป็นไปตาม

ขอ้ยกเวน้ท่ีระบุไวใ้นคู่มือ No Gift ทั้งน้ี หากท่านหรือหวัหน้างาน

โดยตรงของท่านสงสยัเก่ียวกบัความถูกตอ้งตามกฎหมายของการ

กระท าหรือวิธีการตีความคู่มือ No Gift ฉบบัน้ี ใหข้อค าแนะน า

จากเจา้หน้าท่ีก ากับดูแลและจริยธรรมองค์กรของดีแทคหรือ 

เจา้หนา้ท่ีต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของดีแทค  

เราจะตอ้งใชว้ิจารณญาณอย่างเหมาะสมและค านึงถึงช่ือเสียง

และจรรยาบรรณของดีแทคเป็นแนวปฏิบติัสงูสุดเสมอ 

สิง่ที่ตอ้งท า 
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o ท่านมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบัติตามหลักดีแทคธรรมาภิบาล 

นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ คู่มือ No Gift และกฎหมาย

วา่ดว้ยการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทั้งหลาย 

o ท่านจะตอ้งไม่รบัของขวญัจากบุคคลภายนอก (โดยถือเป็น

หลกัการทางธุรกิจและกฎหลกั) 

o หากท่านหรือหัวหน้างานโดยตรงของท่านสงสัยเ ก่ียวกับ

ความถูกตอ้งตามกฎหมายของการกระท าหรือวิธีการตีความ

คู่มือ No Gift ใหข้อค าแนะน าจากเจา้หน้าท่ีก ากบัดูแลและ

จริยธรรมองค์กรของดีแทคหรือเจ้าหน้าท่ีต่อต้านการ

คอรร์ปัชัน่ของดีแทค 

สิง่ที่ตอ้งระวงั 

o ท่านสามารถให้ของขวัญได้ตามประเพณีทางธุรกิจ โดย

จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ยกเวน้ในคู่มือ No Gift 

o การอนุมติัใหข้องขวญัน้ันมีความแตกต่างกนัไปแลว้แต่กรณี 

ดังน้ัน ท่านจึงตอ้งดูกรอบอ านาจอนุมติัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ 

No Gift  

o ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้งินสดหรือส่ิงเทียบเท่าเงินสดหรือของขวญั

ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งง่ายดาย ไมว่า่กรณีใด 
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ถาม/ตอบ 

ถาม : ค าวา่ “ของขวญั” หมายถึงอะไร? 

ตอบ : ส่ิงใดก็ตามท่ีมีมูลค่า ซ่ึงบุคคล/บริษัท มอบใหแ้ก่อีก

บุคคล/บริษัทหน่ึง โดยไม่มีการเรียกรอ้งส่ิงตอบแทน

โดยตรง ของขวญัอาจเป็นวตัถุ หรืออาจอยู่ในรูปแบบ

ผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น สถานะบุคคลพิเศษ (VIP) 

หรือสมาชิกสโมสรกอลฟ์ 

ถาม : ถา้ของขวญัน้ันเป็นเงินสดหรือส่ิงเทียบเท่ากบัเงินสด 

จะไดไ้หม? 

ตอบ : ไม่ได้ การรับหรือให้ของขวัญท่ีเป็นเงินสดหรือส่ิง

เทียบเท่าเงินสดน้ันจะท าไมไ่ดเ้ลย 

ถาม : ขา้พเจา้สามารถรบัของขวญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจรจา

ท าสญัญาไดห้รือไม่? 

ตอบ : ของขวญัท่ีใหห้รือรับโดยเก่ียวขอ้งกับการเจรจาท า                                 

สัญญาน้ัน มีแนวโน้มท่ีจะท าใหเ้กิดขอ้สงสัยในเร่ือง

การใหสิ้นบน กฎหลัก คือ ท่านจะตอ้งไม่เสนอว่าจะ

ใหห้รือรับของขวัญไม่ว่าสถานการณ์ใด เวน้แต่เป็น

กรณียกเวน้ท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ No Gift 
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การจดังาน 

 

สิง่ที่ตอ้งรู ้

การจัดงานและการเขา้ร่วมงานน้ันอาจอยู่ในหลายรูปแบบ 

เช่น การจัดกิจกรรม การจัดเล้ียง การแสดงดนตรี และการ

เดินทาง  การเสนอและการยอมรบัการจดังานเหล่าน้ี อาจเป็นส่ิง

ท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจ ทั้งยังอาจสรา้งภาพลักษณ์และเสริม

ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีดี การตดัสินใจทางธุรกิจของเราจะตอ้ง

ยึดตามส่ิงท่ีเป็นประโยชน์สงูสุดส าหรบัดีแทคเสมอ 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของดีแทคระบุไวว้่า ท่าน

สามารถจดังานหรือเขา้ร่วมงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจตามประเพณี

นิยมได้ เช่น งานเล้ียงอาหารเย็น อาหารกลางวัน การเล้ียง

รับรอง หรือการเข ้าร่วมงานในลักษณะอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม 

ค่าใชจ้่ายจะต้องอยู่ในวงเงินท่ีสมเหตุสมผลเสมอ ตามแต่ละ

สถานการณ ์

ห้ามมิให้เขา้ร่วมงานท่ีแพงหรือฟุ่มเฟือย แต่หัวหน้างาน

โดยตรงของท่านอาจอนุมติัใหเ้ขา้ร่วมงานเช่นน้ันไดห้ากมีความ

จ าเป็นจากมุมมองทางธุรกิจ 

เราจะตอ้งใชว้ิจารณญาณอย่างดี และค านึงถึงช่ือเสียงและ
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จรรยาบรรณของดีแทคเพ่ือเป็นแนวปฏิบติัสงูสุดเสมอ 

 

สิง่ที่ตอ้งท า 

o ประเมินไวก้่อนว่าการจดังานหรือการเขา้ร่วมงานน้ันถือว่า

เป็นผลประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องและจึงเป็นส่ิงผิดกฎหมาย

หรือไม ่

o ท่านควรจะพิจารณาถึง: 

 ความมุง่หมายของการจดังานน้ัน 

 รปูแบบและเน้ือหาของการจดังานน้ัน 

 สถานการณซ่ึ์งมีการจดังานน้ัน 

 มลูค่าและลกัษณะของการจดังานน้ัน 

o หากไม่แน่ใจ ให้ถามหัวหน้างาน แมว้่าท่านจะมีอ านาจ

ตดัสินใจท่ีจะเขา้ร่วมงานน้ันเองก็ตาม  

 

สิง่ที่ตอ้งระวงั 

o การจดังานท่ีมีหุน้ส่วน/คู่สมรสเขา้ร่วมดว้ย 

o การเชิญร่วมงานท่ีไมม่ีวาระทางธุรกิจอยา่งแทจ้ริง 

o การจัดงานท่ีอาจส่งผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างไม่

เหมาะสม 
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o การจดังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจรจาสญัญา 

o การจดังานท่ีมีการจดัเก็บภาษีส่วนบุคคล 

o การจดังานท่ีมีการเสนอส่ิงแลกเปล่ียน  
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ถาม/ตอบ 

ถาม : ขา้พเจา้ไดร้บัเชิญไปงานซ่ึงมีเน้ือหาของวิชาชีพ  โดย

เจา้ภาพเป็นผูจ้่ายค่าอาหารและท่ีพัก  ขา้พเจา้จะไป

ร่วมงานน้ันไดห้รือไม?่ 

ตอบ : ได้ ในกรณีท่ีราคาค่าอาหารและค่าท่ีพักน้ันอยู่ใน

วงเงินท่ีสมเหตุสมผล 

ถาม : ในงานเดียวกันน้ัน เจ ้าภาพยังเสนอท่ีจะจ่ายค่า

เดินทางให ้ ขา้พเจา้สามารถรบัไดห้รือไม่? 

ตอบ :  ไมไ่ด ้ กฎหลกัของดีแทค คือ แต่ละฝ่ายจะตอ้งจ่ายค่า     

เดินทางไปและกลับจากงานด้วยตนเอง ขอ้ยกเวน้

ส าหรบั กฎน้ีอาจมีไดใ้นพฤติการณพิ์เศษ 
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เจา้หนา้ที่ของรฐั 

สิง่ที่ตอ้งรู ้

เพ่ือหลีกเล่ียงขอ้สงสัยหรือภาพลักษณ์ท่ีว่าดีแทคพยายาม

สรา้งอิทธิพลต่อเจา้หน้าท่ีของรฐั นโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่

ของดีแทคจึงก าหนดใหท่้านตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในคู่มือ No 

Gift เก่ียวกบัของขวญัหรือการจดังานท่ีเก่ียวกบัเจา้หน้าท่ีของรฐั 

รวมทั้งองคก์รระหว่างประเทศและองคก์ารพฒันาเอกชน (NGO) 

ดว้ย 

สิง่ที่ตอ้งท า 

ท่านจะต้องไม่รับของขวัญ จากบุคคลภายนอก โดยถือเป็น

หลกัการทางธุรกิจและกฎหลกั 

 

สิง่ที่ตอ้งระวงั 

เจา้หนา้ท่ีของรฐัอาจมีกฎเกณฑท่ี์เขม้งวดเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะรับ ท่าน

ควรจะตรวจสอบอยู่เสมอว่าของขวญัหรือการจัดงานน้ันเป็นไป

ตามกฎเกณฑด์ังกล่าวหรือไม่ ยิ่งไปกว่าน้ันของขวญัท่ีท่านจะให้

น้ันตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดในคู่มือ No Gift 
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ถาม/ตอบ 

ถาม : ในขณะน้ี รัฐสภาก าลังพิจารณาพระราชบัญญัติใหม ่

ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของดีแทค เรา

ก าลังพิจารณาการใช้ผู ้เ ช่ียวชาญการเจรจาเพ่ือ

สนับสนุนความคิดของดีแทคต่อเจา้หน้าท่ีรัฐ เราจะ

ด าเนินการเร่ืองน้ีอยา่งไร? 

ตอบ : การใชผู้ ้เช่ียวชาญการเจรจาในกรณีน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีพึง 

ประสงค์และถูกกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม การใช้

ผู ้เ ช่ียวชาญการเจรจาน้ันจะต้องกระท าในลักษณะท่ี

เปิดเผยและโปร่งใส โดยท่านจะตอ้งท าใหม้ัน่ใจว่า ไดม้ี

การเปิดเผยต่อเจา้หน้าท่ีของรฐัโดยทันทีว่าผูเ้ช่ียวชาญ

การเจรจาน้ันเป็นตวัแทนของดีแทค ท่านจะตอ้งท าความ

ตกลงเป็นหนังสือกับผู ้เช่ียวชาญการเจรจา โดยระบุถึง

หนา้ท่ีในเร่ืองน้ีดว้ย 
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ความสมัพนัธก์บับุคคลที่สาม 

สิง่ที่ตอ้งรู ้

ดีแทคตระหนักวา่หุน้ส่วนทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผูล้งทุน

รายใหม่, หุ ้นส่วน, ตัวแทน, ท่ีปรึกษา, คู่สัญญา หรือ ผู ้จัด

จ าหน่าย ยอ่มมีความสมัพนัธก์บัดีแทค 

ดีแทคอาจตอ้งรบัผิดเก่ียวกับการคอร์รปัชัน่หรือฉอ้โกง

อนัเกิดจากการท าของบุคคลท่ีสามซ่ึงมีความสมัพนัธท์างสญัญา

กบัดีแทค เราจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจ ากดัความเส่ียงท่ีบุคคลท่ี

สามได้ท าหรือเจตนาจะท าคอร์รัปชั ่นหรือฉ้อโกงอันอาจ

เก่ียวเน่ืองกบัดีแทค 

การก ากบัดูแลในแง่ของการเลือกหุน้ส่วนทางธุรกิจ เพ่ือ

ป้องกันการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการคอร์รปัชัน่ ดังน้ันก่อน

การเลือกมีความสัมพันธ์กับหุ ้นส่วนทางธุรกิจ ท่านจะต้อง

ปรึกษากับเจ้าหน้า ท่ีต่อต้านการคอร์รัปชัน่หรือหัวหน้าฝ่าย

กฎหมายก่อนเสมอ หากการตรวจวิเคราะหส์ถานะความซ่ือสตัย์ 

(Integrity Due Diligence) แสดงใหเ้ห็นความเส่ียงท่ีไม่อาจรบัได ้

ดีแทคก็จะไมเ่ขา้ไปมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัหุน้ส่วนทางธุรกิจ

น้ัน เวน้แต่จะมีเอกสารสนับสนุนว่าความเส่ียงน้ันลดลงจนอยู่ใน

เกณฑท่ี์น่าพอใจแลว้   
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สิง่ที่ตอ้งท า 

o ท่านต้องมัน่ใจว่า หุน้ส่วนธุรกิจน้ันมีช่ือเสียงท่ีดี มีความ

น่าเช่ือถือ และเป็นองคก์รหรือบุคคลท่ีมีอยูจ่ริง 

o ปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยการตรวจวิเคราะห์สถานะความ

ซ่ือสตัยข์องหุน้ส่วนธุรกิจของดีแทค หากมีความจ าเป็น 

o ปฏิบติัตามนโยบายจดัซ้ือจดัจา้งและหลกัปฏิบติัการก ากบัคู่

คา้อยา่งยัง่ยืน  หากมีความเก่ียวขอ้ง 

 

สิง่ที่ตอ้งระวงั 

“ธงแดง” ต่อไปน้ี อาจช้ีใหเ้ห็นถึงความเส่ียงท่ีไม่อาจยอมรบั

ไดเ้ก่ียวกบัหุน้ส่วนทางธุรกิจ 

o หุน้ส่วนทางธุรกิจอาจไมเ่ต็มใจท่ีจะรบัรองว่าตนจะไม่กระท า

การใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย 

o รูปแบบการจ่ายเงินท่ีผิดปรกติ (รวมทั้งการจ่ายเงินไปยัง 

“แหล่งหลบภาษี”) 

o ขาดความโปร่งในเร่ืองค่าใชจ้่ายและบญัชี 

o ขาดทรพัยากรหรือคุณสมบติัอยา่งชดัเจน 

o เงินสินบนหรือส่ิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
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o ค่าธรรมเนียมไมไ่ดส้ดัส่วนกบับริการท่ีให ้

o ช่ือเสียงทางธุรกิจและประวติัการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
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ถาม/ตอบ 

ถาม : ค าวา่ “หุน้ส่วนทางธุรกิจ” ส าหรบัดีแทคหมายถึง

อะไร? 

ตอบ : หุน้ส่วนทางธุรกิจในบริบทน้ี หมายถึง: 

 ผูร้่วมกิจการร่วมทุน  

 ตวัแทน ท่ีปรึกษา ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นผูติ้ดต่อระหวา่ง

ดีแทคกบับุคคลท่ีสาม เช่น คนกลาง คู่สญัญาฝ่ายอ่ืน

ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อการ  คอรร์ปัชัน่หรือ

เส่ียงต่อการทุจริตเป็นกรณีพิเศษอนัเน่ืองจากปัจจยั

ต่างๆ เช่น ประเทศหรือประเภท 

 หน่วยงานท่ีเขา้ไปด าเนินการ รปูแบบและช่ือเสียงของ

คู่สญัญาน้ันๆ และรปูแบบของกิจการท่ีด าเนินการ 

แต่ไมไ่ดร้วมถึง:  

 ผู ้จัดจ าหน่าย/ผู ้ขาย ท่ีจัดจ าหน่ายสินค้าหรือ

บริการใหแ้ก่ดีแทคและไม่ไดก้ระท าในลกัษณะคน

กลางหรือผูติ้ดต่อระหวา่งดีแทคกบับุคคลท่ีสาม 

 ลกูคา้ของดีแทค 

 ความตกลงมาตรฐานเก่ียวกับช่องทางการจัด

จ าหน่าย หรือขอ้ตกลงในลกัษณะท่ีคลา้ยกนั 
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ผลของการคอรร์ปัชัน่ 

 

การคอร์รัปชัน่ส่งผลเสียหายโดยตรงต่อความซ่ือสัตย์

สุจริตของดีแทค และยงัส่งผลกระทบต่อความเสียหายทางการ

เงิน ซ่ึงรวมไปถึงค่าเสียหายจากการถูกปรับ ความสูญเสียและ

ความลม้เหลวทางธุรกิจ ตลอดจนความเสียหายต่อช่ือเสียง 
ผลเสียของการคอรร์ปัชัน่ยงัอาจรวมถึงการท่ีตัวท่าน หรือบริษัท

ตอ้งรบัโทษทางกฎหมายและขอ้หาทางอาญา ทั้งยงัอาจกระทบ

ต่อช่ือเสียงของดีแทคในระดบัสากล 

ความเสียหายทางการเงินอาจส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญ ซ่ึงอาจน าไปสู่กรณีเหล่าน้ี เช่น มูลค่าของหุน้ลดลง, 

โทษทางกฎหมายท่ีรุนแรง, สูญเสียขอ้ตกลงทางธุรกิจ, ไม่ไดร้บั

การสนับสนุนจากลูกคา้, ผู ้จัดจ าหน่าย, ผู ้ลงทุน, บุคคลทัว่ไป

และหน่วยงานต่างๆ 

 พึงระลึกวา่ การคอรร์ปัชัน่และความพยายามท่ีจะท าการ

ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล นโยบายต่อตา้นการ

คอรร์ปัชัน่ และคู่มือ No Gift 
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กฎระเบียบและแนวปฏิบตัิอ่ืนๆ 

 

คู่มือฉบบัน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ กล่าว

โดยเฉพาะคือนโยบายต่อตา้นการคอรร์ัปชัน่ของดีแทค แต่ก็มี

เอกสารอ่ืนๆ ภายใตว้ิถีแห่งดีแทค ท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ดว้ยขึ้ นอยู่กบัแต่

ละสถานการณ ์ซ่ึงท่านควรจะศึกษาเอกสารเหล่าน้ันดว้ย 

ท่านอาจปรึกษาหารือในประเด็นเหล่าน้ีกับเจา้หน้าท่ีฝ่าย

ก ากบัดูแลและจริยธรรมองคก์ร (dtac  Ethics and Compliance 

Officer) โดยการส่ือสารของท่านจะถูกเก็บเป็นความลบั หากท่าน

รูสึ้กว่าไม่อาจปรึกษากับเจา้หน้าท่ีฝ่ายก ากบัดูแลและจริยธรรม

องคก์รและการปฏิบติัตามกฎระเบียบได ้ ท่านควรใช้ “สายด่วน

ถึงฝ่ายการปฏิบติัตามกฎระเบียบ”  

การเปิดเผยขอ้มูลใดๆ ของท่าน จะตอ้งไดร้บัการปฏิบติัดว้ย

ความระมดัระวงัอย่างยิ่ง  บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการ

กรณีดังกล่าว จะต้องรักษาความลับ ดีแทคจะไม่ยอมรับการ

โตต้อบหรือการแกแ้คน้ต่อผูท่ี้รายงานความเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ น

น้ันดว้ยเจตนาดี 
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ถาม/ตอบ 

ถาม : นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ไดว้างมาตรฐานใน

ระดับสูง ไว ้ส าหรับการให้และรับของขวัญและ

อภินันทนาการ แต่เรายงัพบว่า หวัหน้าและผูจ้ดัการ

คนอ่ืนๆ ในแผนกอาจไม่ไดร้ับข่าวสารน้ี  เราควรจะ

ท าอยา่งไร? 

ตอบ : มาตรฐานทางธุรกิจของเราใชก้บัทุกคนในดีแทค โดยไม่

ค านึงถึงต าแหน่งหรือสถานะของผูน้ั้น  ถึงแมว้่าท่านจะ

รูสึ้กไม่สบายใจท่ีจะตอ้งแจง้ขอ้มูลในเร่ืองน้ี แต่ท่านก็มี

หนา้ท่ีท่ีจะตอ้งท าเช่นน้ัน 
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ตอบขอ้สงสยั 

 

หากมีขอ้สงสยัใดๆ เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของ

ดีแทค ท่านสามารถสอบถามไดท่ี้ :- 

ฝ่ายกฎหมาย–   โทร. 081 487 9948 

ฝ่าย Legal Governance –  โทร. 081 406 9864 หรือ  

    โทร. 099 151 7904 


