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สารจากประธานเจ้าหนา้ท่ีบรหิาร 
 

ธรรมาภิบาลของเรา – เป็นรากฐานท่ีเราต้องยึดมัน่ 
 

มีความสม ่าเสมอในการแสวงหา สรา้งสรรค์รว่มกัน รกัษาสัญญา และเคารพซึง่กันและกัน 

พฤติกรรมของเราสะทอ้นให้เห็นว่า อะไร คือ วัฒนธรรมของ dtac  และเราอยากให้วฒันธรรมเป็นอย่างไร 

ความสมดุลในการด าเนินธุรกิจในทุกๆ วันของเรา เกิดจากพฤติกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจและรูสึ้กได้ เราต้อง

แสวงหา สรา้งสรรค์ และค้นหาทางออกใหม่ๆ แต่ยังคงตอ้งส่งมอบด้วยความเทีย่งตรง อยา่งมีประสิทธภิาพ 

และเชื่อถือได้ ทักษะที่กล่าวมานี้เป็นความท้าทายทีส่ าคญั และเป็นกุญแจแห่งความส าเรจ็อยา่งต่อเนื่อง

ส าหรบั dtac ในปัจจุบัน 

 

ธรรมาภิบาลของเราคือบรรทัดฐานและรากฐาน 

ธรรมาภิบาลช่วยอธบิายว่า เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรใน dtac  พฤติกรรมที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นทัศนคติที่เรา

อยากให้เพือ่นพนักงานม ีแตธ่รรมาภิบาลเป็นกฎที่บรษิัทก าหนดขึ้น โดยคาดหวังวา่เพือ่นพนักงานทุกคนต้อง

ปฏิบัติตามโดยไม่ค านึงถึงต าแหน่ง หนา้ที่ หรอืสถานที ่ธรรมาภิบาลช่วยน าทางให้เราผา่นสถานการณ์ที่

ยากล าบากและเป็นแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติตนเพือ่เป็นเกราะสรา้งเสรมิจิตส านึกในจรยิธรรมของ dtac  

 

เราก าหนดให้มีหัวใจส าคัญ 4 ประการให้ครอบคลุมถึงความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกบัจรยิธรรมทางธุรกจิ 

และช่วยให้เรารบัมือกับความท้าทายตา่งๆ ที่เราก าลังประสบอยูใ่นการท างานทุกวนั เราได้จัดท าธรรมาภิบาล 

ซึ่งมีกฎและแนวปฏิบัติทีง่า่ยต่อการเข้าใจ รวมถึงแหล่งอา้งอิงที่เชื่อมไปยังนโยบายที่เกี่ยวข้องต่างๆ แต่อาจ

ไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกประเด็นที่เกิดขึ้น  ธรรมาภิบาลนี้เป็นเพยีงเครือ่งมือช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้อง 

 

ดิฉนัคาดหวังว่าคุณเพยีงแคจ่ะใช้เวลาในการอ่านและไตรต่รองสถานการณ์ที่ยากล าบากต่างๆ ที่คุณอาจตอ้ง

เผชิญหน้าและขอให้กลับมาทบทวนไตรต่รองธรรมาภิบาลอย่างสม ่าเสมอ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องกลับมา

ทบทวนพนัธะสัญญาของเราภายใต้ธรรมาภิบาลในทุกๆ ป ี 

 

อเล็กซานดรา ไรช์ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

Dtac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

 

ท าไมเราจึงตอ้งมีดีแทคธรรมภิบาล 

การที่เราจะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องท าผลงานให้ดี ตั้งเป้าหมาย และประสบ

ความส าเรจ็เท่านั้น แต่เรายังต้องให้ความส าคัญกับพฤติกรรมของเราต่อกันและกัน และต่อโลกรอบๆ ตัวเรา

ด้วย เราต้องการเป็นหุ้นส่วนที่ได้รบัความไว้วางใจจากทั้งลูกค้า ผู้ถือหุ้น และเพื่อนรว่มงานของเรา รวมถึง

จากคู่ค้าทางธุรกิจ และจากชุมชนแวดล้อมที่เราประกอบธุรกิจอยู่ด้วย การประกอบธุรกิจขององค์กรเรา

ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจเหล่านี้ และเราสัญญาว่าเราจะด าเนินธุรกิจของเราด้วยความรบัผิดชอบ มีจรยิธรรม 

และถูกต้องตามกฎหมาย โดยหลักการแล้ว ดีแทคธรรมภิบาลเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรของเรา และ

เป็นตัวก าหนดมาตรฐานของความซื่อสัตย์ในระดับสูงส าหรับวิธีการท าธุรกิจของเรา ทุกคนในดีแทคต้อง

ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ เพราะการตัดสินใจในแต่ละวันของพวกเราอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ

องค์กรเราได้ในทุกๆ ด้าน ดังนั้น การตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ อาจท าให้ชื่อเสียงองค์กรเราเสียหาย

ได้แม้ว่าจะมีเจตนาที่ดีก็ตาม 

 

หลักดีแทคธรรมภิบาลจะเป็นตัวก าหนดเงือ่นไขหลักๆ ในการปฏิบัติตัว หรอืในการประกอบธุรกิจขององค์กร

เราในดีแทค ธรรมาภิบาลในแต่ละส่วนจะมีการพูดถึงข้อก าหนด และแนวทางเฉพาะส าหรบัเรือ่งที่มีความเส่ียง

ในระดับวิกฤตด้วย ทั้งนี้ ดีแทคธรรมภิบาลจะช่วยให้เราทุกคนในองค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างรู้เท่าทัน 

และตัวดีแทคธรรมภิบาลฉบับนี้จะมีการขยายความเพิ่มเติมให้ด้วยว่า เราจะสามารถหาข้อมูล และสอบถาม

แนวทางเพิม่เติมในแต่ละเรือ่งจากที่ใดได้บ้าง  

หัวใจส าคัญของดีแทคธรรมภิบาล 

หัวใจส าคัญของดีแทคธรรมภิบาล เป็นรากฐานของวัฒนธรรมด้านจริยธรรม และก าหนดกรอบในการ

ประกอบธุรกิจขององค์กรเรา 

 

เราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกติกา (We play by the rules)  

เราปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของเรา และหากมีข้อขัดแย้งกัน เราจะยึดตาม

มาตรฐานสูงสุด  

 

เราต้องรบัผิดชอบในการกระท าของเรา (We are accountable for our actions)  

เราศึกษาหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้นอยู่เสมอ ท าความเข้าใจความรับผิดชอบของเราเอง และ

ตระหนักถึงผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมที่องค์กรเราประกอบธุรกิจอยู่ 

 

เราต้องโปรง่ใสและซื่อสัตย์ (We are transparent and honest)  

เราเปิดกว้าง และตรงไปตรงมากับความท้าทายต่าง ๆ ของเรา 

 

เราต้องแจ้งสถานการณ์ท่ีอาจไม่ถูกต้องตามหลักจรยิธรรม (We speak up)  

เราถามค าถามเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจรยิธรรม และแจ้งเรือ่งที่

เป็นความกังวลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยไม่ต้องกังวลเรือ่งการตอบโต้ หรอืแก้แค้น  



                                                 

 

 

ใครตอ้งปฏิบัติตามดีแทคธรรมภิบาลบา้ง 

ดีแทคธรรมภิบาลใช้บังคับกับพนักงานทุกคน และบุคคลใดก็ตามที่กระท าการในนามของดีแทค ซึ่งรวมถึง

คณะกรรมการบรษิัทด้วย เราคาดหวังว่าคนที่ขายสินค้าให้เรา ซัพพลายเออร์ ผู้รบัเหมา และคู่ค้าทางธุรกิจ

อื่นๆของเรา จะให้ค ามั่นสัญญา และปฏิบัติตามมาตรฐานจรยิธรรมในระดับสูงที่เราปฏิบัติตามด้วย 

 

วิธีการใชด้ีแทคธรรมภิบาลฉบับน้ี  

หัวใจส าคัญของดีแทคธรรมภิบาล 4 ประการ และข้อก าหนดเฉพาะเรือ่งในส่วนต่างๆ ของดีแทคธรรมภิบาล

ฉบับนี้  เป็นหน้าที่พื้นฐานของพวกเรา นอกจากนี้ พวกเราทุกคนจะต้องท าความเข้าใจ และปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดที่อาจมีการเพิ่มเติมเข้ามาในนโยบายและคู่มือต่างๆ ในเรือ่งที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ด้วย ในตอนท้ายของ

แต่ละส่วนของดีแทคธรรมภิบาล ท่านจะพบลิงค์ของนโยบาย และคู่มือต่างๆ ที่ใช้บังคับ รวมถึงลิงค์ส าหรบั

แนวปฏิบัติ เครือ่งมือปฏิบัติ เนื้อหาการอบรม และแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย 

 

ดีแทคธรรมภิบาลจะระบุไว้อย่างชัดเจนถึงข้อก าหนด และเงื่อนไขที่เราต้องปฏิบัติเพื่อการท างานในแต่ละวัน 

และวางแนวทางให้เราปฏิบัติ ถ้าเราต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆ และเรือ่งราวปัญหาเกี่ยวกับจรยิธรรม

ต่างๆ ท่านสามารถติดต่อหัวหน้างานของท่าน หรอืหน่วยงานก ากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance 

Function)  ได้ตลอดเวลาเมื่อท่านมีค าถามหรือข้อกังวล นอกจากนี้ ท่านก็ยังสามารถขอค าแนะน าผ่าน 

Integrity Hotline โดยไม่เปิดเผยตัวตนได้อีกด้วย 

 

อย่างไรก็ดี ธรรมภิบาลฉบับนี้จะไม่สามารถครอบคลุมเรือ่งราวปัญหาเกี่ยวกับจรยิธรรมหรอืเหตุการณ์ใดๆ 

ได้ทั้งหมดทุกเรือ่งที่เราจะต้องเผชิญในชีวิตจรงิในการท างานของเรา ความท้าทายใหม่ๆในทางธุรกิจ รวมถึง

ความไม่แน่นอนในตัวบทกฎหมาย และการออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ในอนาคตจะยังคงมีอยู่ต่อไป ซึ่งในกรณเีหลา่นี้ 

หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุดก็ยังคงมีอยู่ต่อไป แต่เราควรขอค าแนะน า

เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในกรณีดังกล่าวเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง นอกจากการก าหนด

มาตรฐานด้านจริยธรรมของเราแล้วหลักดีแทคธรรมภิบาลยังบังคับให้เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลใช้บังคับอีกด้วย ดังนั้น ท่านควรต้องท าความคุ้นเคยกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

หน้าที่การงานของท่าน และขอค าแนะน าจากฝ่ายกฎหมาย (Legal Function) หากท่านมีค าถามหรอืข้อสงสัย   

พวกเราในฐานะพนักงานควรตอ้งปฏิบัติตัวอย่างไรบา้ง 

ในฐานะพนักงานของดีแทค เราคาดหวังว่าท่านจะต้อง: 

• ท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ในระดับสูงเสมอ 

• อ่าน ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามดีแทคธรรมภิบาล นโยบาย และคู่มือต่าง ๆ  

• แจ้งเรื่องที่น่าสงสัย หรือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมที่ควรกังวลตามหัวข้อ “การแจ้ง

สถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจรยิธรรม (How to Speak Up)” ตอนท้ายของเอกสารฉบับนี้  

• พยายามเข้ารบัการอบรมในเวลาที่เหมาะสม 

• รูว้่าควรขอแนวทางเพิม่เติมเมื่อใด และอย่างไร 



                                                 

 

 

• ให้ความรว่มมืออย่างเต็มที่ และอย่างโปรง่ใสในกระบวนการสอบสวนทางด้านจรยิธรรม  

• หลีกเลี่ยงการปฏิบัติใดๆ ที่อาจผิดกฎหมาย ไรจ้รรยาบรรณ หรอืท าให้ชื่อเสียงของดีแทคเสียหาย  

 

ผูน้ าของเราควรตอ้งปฏิบัติตัวอย่างไร  

นอกเหนือจากข้อก าหนดข้างต้นที่ผู้น าในดีแทคต้องปฏิบัติตามในฐานะพนักงานแล้ว ผู้น าดีแทคจะต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพิม่เติมอีกด้วย: 

• ปฏิบัติตามหลักการให้เห็นเป็นตัวอย่าง “Tone from the Top” และส่ือสารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้

ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบในองค์กร  

• แยกแยะ และเตรียมรับมือกับประเด็นความเส่ียงด้านจริยธรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่จะท าให้เราไม่

สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้ได้ และซึ่งมีผลกระทบต่อการท างานของทีมท่าน 

• ระบุ และแจกแจงถึง แผนงานที่ต้องท า เพือ่ที่จะลดความเส่ียงด้านจรยิธรรม  

• ด าเนินการให้ทีมงานแต่ละทีมได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ และเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับ

เรือ่งราวปัญหาเกี่ยวกับจรยิธรรมต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น  

• สนับสนุนสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้พนักงานรายงานหากเจอเรือ่งราวปัญหาเกี่ยวกับจรยิธรรมที่น่า

สงสัยหรอืควรกังวล ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ทุกคนในองค์กรไม่กลัวและรูสึ้กสบายใจที่จะหยิบยกประเด็นข้อ

กังวลหรอืที่น่าสงสัยได้ โดยไม่ต้องกังวลเรือ่งการตอบโต้หรอืแก้แค้น ใช้มาตรฐานความซื่อสัตย์ใน

ระดับสูงเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของกระบวนการพจิารณาสรรหาพนักงาน และการเลื่อนต าแหน่ง 

• มีส่วนรว่มในกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการก ากับดูแลในดีแทคอย่างจรงิจัง 

  



                                                 

 

 

เนื้อหาของดีแทคธรรมภิบาล  

 

ต่อตา้นการคอรร์ปัช่ัน (Anti-Corruption) 

ดีแทคจะไมท่น และจะต่อต้านการคอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ 

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• ดีแทคจะไม่ทนต่อ “การติดสินบน (Bribery)” หรือ “การจ่ายเงินหรือให้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง

เหมาะสม (Improper Payments or Advantages)” ทุกประเภท 

• เราให้ค ามั่นสัญญาว่าเราจะด าเนินธุรกิจของเราอย่างเปิดกว้าง และโปรง่ใส 

• การติดสินบนเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย และก่อให้เกิดความเส่ียงด้านชื่อเสียง และด้านกฎหมาย

ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและต่อดีแทค 

• การติดสินบนอาจมีได้หลายรูปแบบ รวมถึง “การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation 

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

“การใช้บริษัทเปล่าที่เปดิมาบงัหน้า (Shell Company) หรอื การปิดบังเจ้าของกจิการตัวจรงิ” 

• “ เจ้าหน้าที่รัฐ” มักจะเป็นเป้าหมาย และอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การต่อต้านการทุจรติที่เข้มงวด ดังนั้น 

เราจึงควรปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รฐัโดยใช้ความระมัดระวังเป็นพเิศษ 

• การทุจริตในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่องค์กรเราเป็นส่วนหนึ่งด้วย อาจก่อให้เกิดความ

เส่ียงอย่างเป็นนัยส าคัญต่อดีแทคได้ แม้ว่าเราจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ตาม 

• ของขวัญ และการดูแลด้วยไมตรีจิต อาจถือได้ว่าเป็นการติดสินบนหรือเป็นการให้ประโยชน์ที่ไม่

ถูกต้องได้ในบางสถานการณ์ 

• แม้แต่การบรจิาค หรอืการเป็นสปอนเซอร์เพื่อการกุศล ก็อาจถูกมองหรอืสงสัยว่าเป็นการติดสินบน

ได้ถ้าเป็นการกระท าเพือ่ให้ได้มาซึ่งความได้เปรยีบทางธุรกิจ 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราจะต้องไม่ติดสินบน และต้องไม่มีการสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ต่อฝ่ายตรงข้าม หรอืเจ้าหน้าที่

รฐัในทางอ้อม (Trading in Influence)  

• เราจะต้องไม่เสนอ หรอืรบัเงนิ หรอืการให้ประโยชน์ใดๆที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม 

• เราจะต้องไม่ขอให้คนอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเองก็ถูกห้ามไม่ให้กระท า  

• เราจะต้องเลือก “คู่ค้าทางธุรกิจ” ของเราอย่างระมัดระวัง และติดตามตรวจสอบว่าคู่ค้าทางธุรกิจ

นั้นไดป้ฏิบัติตามหลักจรยิธรรม และกฎหมายอย่างถูกต้องหรอืไม่  

• เราจะต้องจัดท าและบันทึกบัญชีของเราอย่างถูกต้องครบถ้วน ให้สะท้อนผลการประกอบธุรกิจของ

เราอย่างตรงไปตรงมา  

• เราจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษ เมื่อใดก็ตามที่เราต้องติดต่อหรือประสานงานกับ

เจ้าหน้าทีข่องรฐั 



                                                 

 

 

• เราต้องประเมินความเส่ียงต่างๆที่เราอาจต้องเจอในการท างานของเรา และควรเข้ารบัการฝึกอบรม

หรอืขอแนวปฏิบัติเพือ่ให้บรหิารจัดการความเส่ียงเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี   

• เมื่อเรารบัทราบมาว่า มีข้อตกลงในการช าระเงินที่ผิดปกติหรอืสูงเกินจรงิ โดยปราศจากจุดประสงค์

ทางธุรกิจที่ชัดเจน 

• เรามีข้อสงสัยว่าคู่ค้าทางธุรกิจไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจของดีแทค 

• เมื่อเราทราบมาว่า ซัพพลายเออร์ของเรา มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในนามขององค์กรเรา 

เพือ่ให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต หรอืเพือ่ให้ได้รบัการอนุมัติใดๆ 

• มีการขอให้เราบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเพื่อให้เราเป็นสปอนเซอรใ์ห้องค์กรที่อาจมีความเกี่ยวพนักับ

เจ้าหน้าที่รฐั 

• มีคนมาเสนอของขวัญให้เรา หรือเราถูกขอให้จัดหาและให้ของขวัญคนอื่น รวมถึงค่าใช้จ่ายการ

เดินทาง เงนิบรจิาค หรอืความบันเทิงที่ฟุ่มเฟือย หรอืให้จ่ายเงนิสดเพือ่วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม 

 

 

 

 
     

     

     

คู่คา้ทางธุรกิจ (Business Partners)  

เราคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีดีแทคได้ตั้งไว้ และในขณะเดียวกันก็

เคารพค่านิยมของดีแทคด้วย  

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• การกระท าของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของเราและอาจ

ก่อให้เกิดความเส่ียงทางกฎหมายต่อองค์กรเราได้ 

• คู่ค้าทางธุรกิจ ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาและองค์กรต่างๆ เช่น ซัพพลายเออร ์ตัวแทน ผู้แทนจ าหนา่ย 

ผู้ซื้อสิทธแิฟรนไชส์ และหุ้นส่วนกิจการรว่มค้า รวมถึงสปอนเซอรแ์ละผู้รบับรจิาคด้วย 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราตั้งเป้าหมายที่จะท างานกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีมาตรฐานการด าเนนิธุรกิจที่รบัผิดชอบ และมีค่านิยม

ด้านจรยิธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานและค่านิยมของเรา 

• เราต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อเลือกคู่ค้าทางธุรกิจโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดกรองความ

เส่ียง และขั้นตอนการสรรหาของดีแทคเสมอ 



                                                 

 

 

• เราต้องขอให้คู่ค้าทางธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจจะปฏิบัติ

ตามมาตรฐานของดีแทคส าหรบัการด าเนินธุรกิจอย่างรบัผิดชอบ 

• เราควรคาดหวังให้คู่ค้าทางธุรกิจรบัผิดชอบ ป้องกัน และบรหิารจัดการความเส่ียงต่างๆ ในระหว่าง

การออกแบบ การจัดส่ง และจัดการใดๆ กับทรพัย์สินของเรา 

• เราควรประเมินโอกาสทางธุรกิจอย่างระมัดระวังในประเทศที่อยู่ภายใต้การลงโทษทางเศรษฐกิจ 

(Economic Sanctions) หรอืถูกแบนไม่ให้ซื้อขายสินค้า (Trade Embargoes) 

• เราต้องปฏิบัติตามข้อจ ากัด หรอืข้อควบคุมทางการค้า รวมถึงบทลงโทษและเงื่อนไขในการน าเข้า-

ส่งออกสินค้า 

• เราต้องติดตาม และสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจของเราให้ท ากิจกรรมต่างๆ ตามมาตรฐานของดีแทค

เพือ่ให้ด าเนินธุรกิจอย่างรบัผิดชอบ 

• เราควรต้องปฏิบัติกับคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความเคารพ และในลักษณะที่เป็นธรรมและโปรง่ใส 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เมื่อเราเห็นว่าคู่ค้าทางธุรกิจจะไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานของเรา รวมถึงไม่ยอมปฏิบัติตาม 

“หลักการด าเนินธุรกิจของผู้จัดหาของดีแทค (dtac’s Supplier Conduct Principles)”  

• เราก าลังมองหาคู่ค้าทางธุรกิจให้เข้ามาท าหน้าที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ ตัวแทน หรอืเพื่อให้กระท าการอื่นๆ 

ในนามของดีแทค 

• เรารับทราบมาว่าคู่ค้าทางธุรกิจด าเนินธุรกิจในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ

ภาพลักษณ์ของดีแทค  

• เราพบการคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ตามเงื่อนไขการคัดเลือกของ

ดีแทค 

• เราทราบมาว่ามีพฤติกรรม หรือสถานการณ์อื่นๆที่ท าให้เราเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ในการ

ประกอบธุรกิจหรอืจรรยาบรรณของคู่ค้าทางธุรกิจรายนั้นๆ  

 

 

 

 
     

     

     

 

 

 

 

 



                                                 

 

 

การแข่งขันทางการคา้และธุรกิจ (Competition)  

เราจะแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• การแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นส่ิงที่ส าคัญต่อสังคม และสรา้งโอกาสทางธุรกิจในระยะยาวส าหรบัดีแทค 

ทั้งภายในและนอกประเทศ 

• การสรา้ง หรอืการได้ผลประโยชน์จากข้อได้เปรยีบที่ไม่เป็นธรรม จะมีผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียง

ของเรากับลูกค้า ต่อคู่ค้าทางธุรกิจ และต่อสังคมได้  

• ข้อตกลง หรอืวิธปีฏิบัติใดๆที่จะไม่ให้มีการแข่งขัน ไม่เพียงแต่ขัดแย้งกับหลักการของเราเท่านั้นแต่

ยังเป็นการผิดกฎหมายอีกด้วย 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องก าหนดราคาและกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราเอง และแข่งขันกับคนอื่นบนพื้นฐานของจุดดีหรอื

จุดแข็งของเราเอง  

• เราต้องจ ากัดการส่ือสารกับ คู่แข่งจริงหรือคู่แข่งในอนาคตของเรา  และต้องไม่แชร์ ข้อมูลที่

อ่อนไหวเชิงพาณิชย์ ให้คนอื่น 

• เราต้องไม่ท าข้อตกลง (ไม่ว่าจะเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ) กับคู่แข่งจรงิหรอืคู่แข่งในอนาคต 

เพือ่แบ่งตลาด ก าหนดราคา หรอืจ ากัดการน าสินค้าเข้าตลาดหรอืการขาย 

• เราต้องได้รบัการอนุมัติจากผู้มีอ านาจตาม Manual ก่อนที่เราจะเข้ารว่ม สมาคมการค้า ใดๆ ได้  

• เราต้องถอนตัวจากบทสนทนาทันที และรายงานบทสนทนาดังกล่าวให้หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (Legal 

Function) ของเราและ/หรอืสายด่วน Integrity Hotline ทราบ ในกรณีที่บทสนทนากับคู่แข่งจรงิหรอื

คู่แข่งในอนาคตของเราเริ่มกลายเป็นประเด็นเกี่ยวกับการต่อต้านการแข่งขัน หรือประเด็นที่ไม่

ถูกต้องเหมาะสม  

• เรามีหน้าที่ที่จะต้องรายงานเหตุการณ์ที่สงสัยว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทาง

การค้าและธุรกิจให้หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (Legal Function) ทราบทันที 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เมื่อเกิดกรณีว่าคู่แข่ง ลูกค้า หรอืคู่ค้าทางธุรกิจจรงิในปัจจุบันหรอืในอนาคต เข้ามาหาเราด้วยข้อมูล

ของพวกเขาเกี่ยวกับการก าหนดราคา กลยุทธ์ ยุทธวิธีทางธุรกิจ หรือข้อมูลอื่นๆในลักษณะที่

คล้ายกันของพวกเขา 

• ในกรณีที่เรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับ สัญญาที่มีอยู่ทั้งที่เป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะได้จัดท า

ขึ้นแล้วหรือก าลังจะมีการลงนาม ว่าสัญญาดังกล่าว มีข้อจ ากัดไม่ให้คู่แข่งปัจจุบัน หรือผู้ที่จะเป็น

คู่แข่งในอนาคตของเราด าเนินธุรกิจกับลูกค้าของเรา 

• เรามีแผนที่จะเข้าประชุมอย่างไม่เป็นทางการหรือการประชุมสร้างเครือข่ายทางสังคมกับคู่แข่ง

ปัจจุบันหรอืผู้ที่จะเป็นคู่แข่งในอนาคต 



                                                 

 

 

• เรามีแผนที่จะติดต่อกับคู่แข่งปัจจุบันหรือผู้ที่จะเป็นคู่แข่งในอนาคต ที่มีส่ิงบ่งชี้ว่าเพื่อวัตถุประสงค์

ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อ่อนไหวต่อการแข่งขัน  

• เรามีแผนที่จะก าหนดกลยุทธ์ ส าหรบัการตั้งราคาหรอืกลยุทธ์ทางการตลาดอื่นๆที่อาจถูกมองว่าเปน็

การใช้ อ านาจครอบง าตลาดในทางที่ผิด ได้ เช่น ก าหนดราคาต ่ากว่าต้นทุน การบีบส่วนต่างก าไร 

หรอืการปฏิเสธที่จะเข้าท าสัญญากับลูกค้า 

 

 

 

 
     

     

     

 

การรักษาความลับและจัดการ กับข้อมูล  (Confidentiality and Information 

Handling)  

เราถือว่าข้อมูลเป็นทรพัย์สินท่ีมีค่าขององค์กร  

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• ในฐานะพนักงานขององค์กร บางครั้งเราอาจจะได้รบัรู ้หรอืได้ครอบครองข้อมูลที่มีมูลค่าของดีแทค 

ลูกค้า หรอืคู่ค้าทางธุรกิจได้ 

• ข้อมูลส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของดิจิทัล และสามารถเข้าถึง แก้ไข แชร ์หรอืท าซ ้าได้อย่างงา่ยดาย 

• บันทึกต่างๆ เป็นข้อมูลที่มีมูลค่าสูงขององค์กร และเป็นส่ิงที่ส าคัญต่อดีแทค จึงต้องมีการระบุและ

การป้องกันเป็นอย่างดี 

• การรักษาความลับเป็นส่ิงที่ส าคัญส าหรับชื่อเสียงของดีแทค และเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง

ผลประโยชน์ของดีแทคในภาวการณ์แข่งขัน ซึ่งภายใต้กฎเกณฑ์การก ากับดูแลที่ดีแทคต้องปฏิบัติ

ตาม รวมทั้งเป็นส่วนส าคัญในการเสรมิสรา้งความเป็นบูรณภาพของทรพัย์สินของเรา 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราจะแชร์ข้อมูลความลับได้ ก็ต่อเมื่อเราได้รบัอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ท าได้ และเมื่อมีเหตุผลที่

ถูกต้องตามกฎหมายที่จะให้แชรไ์ด้เท่านั้น 

• เราต้องท าทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดจากดีแทค เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้อง และเป็นไป

ตามมาตรฐานระดับสูงทางวิชาชีพและทางจรยิธรรม 

• เราต้องเก็บรกัษาและปฏิบัติต่อข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกในมาตรฐานระดับเดียวกันกับการ

เก็บรกัษาข้อมูลความลับที่เป็นของเรา 



                                                 

 

 

• เราต้องส่งเสริมวัฒนธรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องใช้ความ

ระมัดระวังเมื่อต้องมีการประมวลผลข้อมูลที่เป็นความลับ หรอืที่เป็นข้อมูลภายใน 

• เราต้องไม่พูดคุยเกี่ยวกับเรือ่งหรอืประเด็นที่มีความอ่อนไหวในที่สาธารณะ 

• เราต้องแยกประเภทและจัดการกับข้อมูล ตามนโยบาย Security Policy และเก็บบันทึกข้อมูลดังกล่าว

ตามนโยบาย Information Management Policy  

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เราบังเอิญได้ยินพนักงานดีแทคพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับในที่สาธารณะ 

• คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ขอให้เราลงนามสัญญารักษาความลับหรือสัญญาห้ามมิให้มีการเปิดเผย

ข้อมูล  

• เราก าลังส่งเอกสารข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ หรือก าลังส่งอีเมล์พร้อมแนบข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล

สาธารณะ  

• หากมีใครก็ตามพยายามหาเรือ่งคุยกับเรา ในเรือ่งจะน าไปสู่ประเด็นหรอืข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของ

ธุรกิจดีแทค 

• เราได้รบัอีเมล์ที่ถูกระบุไว้ว่าเป็นความลับ 

 

 

 

 
     

     

     

 

ผลประโยชนท์ับซ้อน (Conflicts of Interest)  

เราจะท าเพื่อประโยชน์สูงสุดของดีแทคเสมอ 

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเราขัดแย้งหรือถูกมองได้ว่าขัดแย้งกับ

ผลประโยชน์ของดีแทค 

• ผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงผลประโยชน์ทางการเงิน โอกาสทางธุรกิจ การท างานเป็นลูกจ้างของที่

อื่นด้วย หรอืผลประโยชน์ของผู้ที่ใกล้ชิดกับเรา เช่น สมาชิกในครอบครวั เพื่อนส่วนตัว หรอืคนอื่นๆ 

ที่มีความเกี่ยวพนักันในเชิงธุรกิจ 

• เหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างที่อาจถูกมองได้ว่า เราไม่ได้ท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ

ดีแทค อาจจะท าให้มีคนตั้งค าถามถึงความซื่อสัตย์ของเรา และส่งผลกระทบเชิงลบต่อชื่อเสียงของ

เราได้ 



                                                 

 

 

• การตัดสินใจทั้งหมดที่ท าในนามของดีแทค ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และการประเมินผลประโยชน์

ของบรษิัทอย่างตรงไปตรงมาโดยต้องไม่มผีลประโยชน์ส่วนตัวของเราเองเข้ามาเกี่ยวข้อง 

• การเปิดเผยเรือ่งผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างตรงไปตรงมาและอย่างโปรง่ใส เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท า

ให้เราสามารถบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่จริง ที่อาจเกิดขึ้น หรือที่อาจถูกมองว่ามี

ผลประโยชน์ทับซ้อนได้  

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของเรา 

• เราต้องไม่เข้าไปยุ่งกับสถานการณ์และการตัดสินใจ ที่เราอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือที่อาจถูก

มองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน  

• เราต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอยู่จริง ที่อาจมี และที่อาจถูกมองว่ามี ให้หัวหน้างาน และ/

หรอืผู้จัดการของเราทราบ 

• เราต้องรว่มมือกับหัวหน้างานและ/หรอืผู้จัดการของเรา เพือ่แก้ปัญหาเรือ่งผลประโยชน์ทับซ้อนของ

เราและลงบันทึกค าตัดสินและค าชี้แนะของหัวหน้างานเป็นหนังสือเก็บไว ้

• เราต้องให้หน่วยงานก ากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) เข้ามามีส่วนรว่มด้วย

ทันทีถ้าเราไม่สามารถเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนได้  

• เราต้องไม่เข้าไปรับหน้าที่หรือรับต าแหน่งภายนอกที่อาจส่งผลกระทบหรือถูกมองได้ว่าจะส่งผล

กระทบต่อความรบัผิดชอบของเราที่จะต้องท าหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์สูงสุดของดีแทค 

• เราต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานและ/หรือผู้จัดการของเรา ก่อนที่เราจะเข้าไปรับต าแหน่ง

กรรมการภายนอกบริษัท หรือรับมอบหมายต าแหน่งที่ส าคัญอื่นๆ และเราจะต้องลงบันทึกเรื่อง

ดังกล่าวตามขั้นตอนของบรษิัทเป็นหนังสือไว้ด้วย  

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เรามีผลประโยชน์ในแง่ตัวเงินหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นกับคู่ค้าทางธุรกิจปัจจุบัน หรือคู่ค้าใน

อนาคตของดีแทค 

• เราเป็นลูกจ้างหรอืมีต าแหน่งในบรษิัทอื่นข้างนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเรา

เพือ่ดีแทค  

• เราก าลังจะจ้างหรือจะได้เป็นหัวหน้างานโดยตรง ของคนในครอบครับ เพื่อน หรือบุคคลที่เรามี

ความสัมพนัธ์ส่วนตัวอย่างใกล้ชิด 

• คู่ค้าทางธุรกิจของดีแทค ไม่ว่าปัจจุบันหรอือนาคต ได้มีการเสนอของมีค่าให้เราเป็นส่วนตัว รวมถึง

ของขวัญ ส่วนลด หรอืผลประโยชน์อื่นๆด้วย 

• คู่ค้าทางธุรกิจของดีแทคให้หรอืจะมีการให้บรกิารกับเราในเรือ่งส่วนตัว  

 

 



                                                 

 

 

 

 

 
     

     

     

ส่ิงแวดล้อม (Environment)  

เราให้ค ามั่นสัญญาว่าจะปกป้องส่ิงแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการเปล่ียนแปลงสภาพทาง

ภูมิอากาศ (Climate Change)  

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรบักันในระดับสากล  

• เราควรตระหนักว่าการให้บรกิารที่มีประสิทธภิาพด้านนิเวศวิทยา (Eco-efficient Solutions) สามารถ

สรา้งโอกาสทางธุรกิจได้ 

• เราให้ค ามั่นสัญญาว่าจะลดการใช้ทรพัยากรของเรา รวมถึงลดการใช้พลังงาน น ้า และวัตถุดิบ และ

การปล่อยก๊าซคารบ์อน (Carbon Omissions)  

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และเราต้องพยายามลดการ

ปล่อยก๊าซคารบ์อนจากทุกๆ กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเรา  

• เราต้องจัดให้มีการบรหิารจัดการของเสียอย่างยั่งยืน และเราต้องน าขยะอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใหม่ รี

ไซเคิล หรอืก าจัดอย่างปลอดภัย 

• ในกระบวนการจัดหาส่ิงของหรอืวัตถุดิบในสัญญาที่ส าคัญๆเราควรต้องค านึงถึงส่ิงแวดล้อมเสมอ 

เมื่อท าการซื้อส่ิงของดังกล่าวและเราต้องใช้เกณฑ์ที่ยั่งยืนในกระบวนการจัดหาดังกล่าวด้วย  

• เราต้องมีความโปรง่ใสว่าส่ิงแวดล้อมอะไรได้รบัผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเราบ้าง และเรา

ต้องรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับรกัษาส่ิงแวดล้อมของเรา รวมถึงการใช้พลังงาน การปล่อย

ก๊าซคารบ์อน ของเสีย และการรไีซเคิล 

• เราต้องให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง และป้องกันโครงสรา้งพื้นฐาน

ที่มีอยู ่และวางแผนการขยายโครงข่ายให้สอดคล้องกัน 

• เราต้องรายงานทันทีหากเราเห็นเหตุการณ์ที่ก าลังเป็นการท าลายส่ิงแวดล้อมอย่างจรงิจัง  

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เรารบัทราบมาว่า มีการด าเนินงานของดีแทคบางอย่างที่ไม่ได้เป็นการลดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม 

• เรารบัทราบมาว่า มีซัพพลายเออรท์ี่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมของดีแทค 



                                                 

 

 

• เรามีข้อสงสัยว่า ใครบางคนก าลังละเมิดข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของบรษิัทด้านส่ิงแวดล้อมที่ดีแท

คยึดถือปฏิบัติอยู ่

• เราไม่แน่ใจว่า ดีแทคมีใบอนุญาตหรอืเอกสารทางทะเบียนที่ต้องมีในด้านส่ิงแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการดีแทคหรอืไม่ 

• เราเห็นโอกาสที่จะลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของเรา หรือเห็นลู่ทางโมเดลทางธุรกิจที่จะช่วยใน

การพฒันา หรอืแก้ไขปัญหาเชิงนิเวศวิทยาได้       

   

 

 

 

 
     

     

     

จรยิธรรมทางดา้นการเงินและการฉอ้โกง (Financial Integrity and Fraud)  

เราจะต้องเก็บบันทึกหรือเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือมาตรฐาน

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเครง่ครดั 

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• จริยธรรมทางด้านการเงินเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าทาง

ธุรกิจ และพนักงานของเรา  

• ระบบการบันทึกเอกสารทางการเงนิที่ได้มาตรฐานสากล Financial Reporting Standards จะส่งผลให้

เราสามารถบรหิารจัดการธุรกิจได้อย่างเต็มที่ 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องปฏิบัติตามหลักการบัญชี (Accounting Principles) และปฏิบัติตามกระบวนการควบคุม

ภายใน (Internal Controls) ที่ดีแทคปฏิบัติใช้ด้วย 

• เราต้องลงบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักการปฏิบัติด้านบัญชี

ที่ด ี

• เราต้องรายงาน หรอืแจ้งเรือ่งต่างๆ ให้แม่นย า เชื่อถือได้ โปรง่ใส สม ่าเสมอ และในเวลาที่เหมาะสม 

• เมื่อมีการใช้จ่ายเงนิของบรษิัท เราต้องบันทึกการใช้จ่ายดังกล่าวให้ถูกต้องเหมาะสม  

• กระบวนการตัดสินใจต่างๆ ทางด้านการเงนิของเราจะต้องด าเนินการตาม Authority Matrix และ

ต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ต่างๆ ของแต่ละส่วนหรอืแต่ละคนอย่างชัดเจน  

• เราต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และความครบถ้วนของข้อมูล และเหตุผลทางธุรกิจก่อนที่จะอนุมัติ

ธุรกรรม หรอืลงนามในสัญญาใดๆ  



                                                 

 

 

• เราต้องไม่ปลอมแปลง สรา้งเอกสารเท็จ หรอืบิดเบือนข้อเท็จจรงิใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงนิ

หรอืข้อมูลทางการเงนิ 

 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เราเห็นความผดิปกตทิางด้านการเงนิและบัญชี 

• เรารับทราบมาว่า เพื่อนร่วมงาน หรือคู่ค้าทางธุรกิจของเราท าการปลอมแปลงเอกสาร หรือสร้าง

เอกสารเท็จ 

• เราเกิดความสงสัย หรอืไม่แน่ใจว่า เราได้ธุรกรรมทางการเงิน หรอืข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง

หรอืไม ่

• เมื่อเราพบว่าพนักงานของดีแทคบางคน ก าลังรายงานข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการการขาย 

หรอืการคาดการณ์ผลประกอบการการขาย ที่เป็นเท็จ  

• เมื่อเราพบว่า งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไม่ได้ถูกน าไปใช้ หรือมีการบันทึกอย่างไม่สอดคล้องกับ

นโยบายของดีแทค 

 

 

 

 

 
     

     

     

ของขวัญ การดูแลด้วยไมตรีจิต และค่าใช้จ่ายเดินทาง (Gifts, Hospitality and 

Travel) 

เราจะรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายของเราเอง และใช้ดุลยพนิิจที่เหมาะสมในการที่จะให้สินน ้าใจทางธุรกิจ  

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• สินน ้าใจทางธุรกิจ (Business Courtesies) บางอย่าง เช่น การให้ของขวัญ การดูแลด้วยไมตรจีิต และ

การให้ค่าใช้จ่ายเดินทางอาจท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรืออาจถือว่าเป็นการติดสินบนในบาง

สถานการณ์ได้ 

• โดยหลักการแล้ว ของขวัญ ควรเป็นส่ิงที่เราให้โดยไม่คาดหวังว่าจะได้ส่ิงใดๆ กลับคืนมา แม้กระทั่ง

การได้รบัความมีน ้าใจตอบแทนกลับมาก็ตาม  

• การดูแลด้วยไมตรีจิตแก่ใครเป็นกรณีพิเศษ มีได้หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถรวมถึงการเลี้ยงอาหาร 

การจัดสัมมนา การจัดงานต้อนรบั การจัดงานสังคม และการจัดงานบันเทิงต่างๆ  



                                                 

 

 

• ค่าใช้จ่ายเดินทาง ให้มีความหมายรวมถึง การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรอืค่าที่พัก รวมถึงรถ

โดยสาร รถไฟ เครือ่งบิน และโรงแรมด้วย 

• คู่ค้าทางธุรกิจบางราย (รวมถึงเจ้าหน้าที่รฐัด้วย) อาจมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดที่คู่ค้าเหล่านี้ต้องปฏิบัติ

ในเรือ่งเกี่ยว กับการให้หรอืรบัส่ิงใดๆจากบุคคลภายนอก 

 

 

 เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องไม่เสนอให้ หรอืรบัสินน ้าใจทางธุรกิจ (Business Courtesies) บางอย่าง ที่อาจหรอือาจเชื่อได้

ว่ามีวัตถุประสงค์เพือ่โน้มน้าวให้มีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจอย่างทีไ่ม่ถูกต้องหรอืเหมาะสม 

• เราจะต้องไม่เสนอ หรอืรบัเงนิสด หรอืส่ิงที่เทียบเท่ากับเงนิสด หรอืของขวัญราคาแพงหรอืฟุ่มเฟือย 

• เราจะต้องไม่เสนอให้ หรอืรบั ของขวัญ ยกเว้น ส่ิงของที่บรษิัทจัดให้เป็นการโปรโมทสินค้าของบริษัท

หรอืเพือ่ประชาสัมพนัธ์ซึ่งมีมูลค่าเล็กน้อย (Promotional Items of Minimal Value) และในกรณีที่การ

เสนอให้ หรอืรบันั้นเป็นเรือ่งที่ปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมปกติเท่านั้น 

• เราสามารถเสนอให้หรอืตอบรบั การดูแลด้วยไมตรจีิตใดๆได้  หากเป็นเรือ่งที่มีจุดประสงค์ทางธุรกิจ

ที่ชัดเจนถูกต้อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสมเหตุสมผลและโดยรวมมีการด าเนินการที่เปิดเผย

และโปร่งใสและในทุกกรณีที่เป็นไปได้ บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวของบริษัทด้วย

ตนเอง 

• บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบริษัทเองเสมอ ส าหรับค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายที่

เกีย่วข้อง เช่นเดียวกัน เราต้องไม่จ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้อื่น 

• เราควรพูดคุย หารอืเกี่ยวกับการเสนอให้ หรอืรบัสินน ้าใจทางธุรกิจ กับหัวหน้างานโดยตรงของเรา

เสมอ 

• ในกรณีที่แตกต่างจากที่กล่าวมาข้างต้น เราต้องขออนุญาตล่วงหน้า เป็นกรณีพิเศษ และทาง

หน่วยงานก ากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Compliance Function) จะเป็นผู้เข้ามาพิจารณา และ

น าเสนอต่อ CEO ของดีแทคเพือ่การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เมื่อมีการเสนอสินน ้าใจทางธุรกิจ (Business Courtesies) ให้แก่ดีแทคในขณะที่เราอยู่ในสถานการณ์

ส าคัญ บางอย่าง เช่น ในขณะเจรจาธุรกิจที่ต่อเนื่อง หรืออยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากเรา

ก าลังพจิารณาที่จะให้สปอนเซอร ์บรจิาค หรอืการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 

• เรารับทราบว่า มีการให้หรือรับสินน ้าใจทางธุรกิจ (Business Courtesies) บางอย่าง ที่ไม่เปิดเผย 

หรอืไมโ่ปรง่ใส 

• เมื่อมีการให้ หรอืรบัสินน ้าใจทางธุรกิจ (Business Courtesies) บางอย่าง อาจท าให้คนอื่นตั้งค าถาม 

หรอืสงสัยในความเป็นกลาง จุดประสงค์ หรอืความมีจรยิธรรมของเราได้ 

• เมื่อคู่ค้าทางธุรกิจหรือบุคคลอื่นใด ยื่นข้อเสนอให้หรือเรียกร้องข้อเสนอในเรื่องเดิมๆจากเรา

บ่อยครัง้เป็นพเิศษ  

 



                                                 

 

 

 

 

 
     

     

     

สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน  (Health, Safety and 

People Security)  

เราจะจัดหาสถานท่ีท างานท่ีปลอดภัย และมั่นคงส าหรบัพนักงานทุกคน 

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• เราทุกคนมีความรบัผิดชอบที่จะต้องช่วยกันจัดให้มสีภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย และมั่นคง

ส าหรบัพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และแขกผู้มาเยือนองค์กรของเรา 

• เราควรตระหนักว่า พวกเราทุกคนมีความรบัผิดชอบรว่มกันที่จะสนับสนุนวัฒนธรรมการท างานที่ดี

ต่อสุขภาพ และสนับสนุนความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) ที่

ยั่งยืน 

• เราต้องช่วยกันส่งเสรมิวัฒนธรรมของความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย

ที่เป็นที่ยอมรบัในระดับสากล และในประเทศเราเอง  

• เราควรตั้งเป้าที่จะประพฤติปฏิบัติตน ในเรือ่งการรกัษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ

ของพนักงานในระดับมาตรฐานที่ดีที่สุด  

• เราควรยึดมั่นกับแนวทางปฏิบัติในเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เมื่อเวลาเรา

วางแผน และด าเนินการเกี่ยวกับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องมีจิตส านึกและให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมการท างานของเราและของทุกคนรอบๆ ตัว

เรา 

• เราต้องเรยีนรูว้่า สถานที่ท างานของเราจะมีความเส่ียงอะไรบ้าง และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพือ่ลด

ความเส่ียงในด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงาน 

• เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องความปลอดภัย และปฏิบัติตามนโยบายและข้อก าหนดต่างๆของ

ดีแทคที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งเหล่านี้  

• เราต้องด าเนินการทันทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นอันตรายที่เราพบเห็น และรายงานเหตุการณ์

เหล่านั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ   

• เราต้องใส่ใจพัฒนาในเรื่องของสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของพนักงานอย่าง

ต่อเนื่อง  

 



                                                 

 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เรารบัทราบมาว่ามีเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเรือ่งอันตรายได้ 

• เราเห็นสัญญาณของความตึงเครยีดที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรอืความไม่สมดุลระหว่าง

งานและการใช้ชีวิตของเพือ่นรว่มงานของเราหรอืของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา 

• เราพบเห็นว่าพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือแขกผู้มาเยือนของเราผู้ใดผู้หนึ่งอาจมีปัญหาในเรื่อง

สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ 

• เรารบัทราบมาว่าอาจมีเหตุการณ์บางอย่างที่ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อสวัสดิภาพของพนักงาน 

• เรามีความเชื่อว่านโยบายและข้อก าหนดต่างๆของเรา ดูเหมือนจะไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่

ต้องปฏิบัตติามกฎหมาย  

 

 

 

 
     

     

     

สิทธิมนษุยชนและสิทธิของลูกจ้าง (Human Rights and Labor Rights)  

เราให้ความเคารพกับสิทธิมนุษยชน และสิทธิของลูกจ้าง  

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• เราทุกคนมีสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ตามที่ก าหนดไว้ใน

อนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศของเรา  

• ดีแทคเคารพสิทธมินุษยชน และมีการก าหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติในเรือ่งนี้อย่างชัดเจนในนโยบาย

ต่างๆของดีแทค  

• สิทธขิองลูกจ้างเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนส าคัญของสิทธมินุษยชน โดยสิทธขิองลูกจ้างเหล่านี้ ได้แก่ 

สิทธทิี่จะได้รบัค่าจ้างที่เป็นธรรม ผลประโยชน์ต่างๆ และเสรภีาพในการเข้ารว่มสมาคม เป็นต้น  

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องให้ความเคารพสิทธมินุษยชนและสิทธขิองลูกจ้าง สิทธขิองเพือ่นรว่มงานของเรา ลูกจ้างของ

คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ลูกค้าของเรา และประชาชนในประเทศที่เราประกอบธุรกิจอยู่ 

• เราต้องเคารพสิทธิเหล่านี้และไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงไม่สมรูร้่วมคิดไปละเมิดสิทธิเหล่านี้

ของผู้อื่นด้วย  

• เราต้องท าธุรกิจอย่างยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และท าให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งใน

การที่เราจะปฏิบัติต่อ คู่ค้าทางธุรกิจของเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่นๆ  



                                                 

 

 

• ในการประกอบธุรกิจของเรา เราควรต้องพยายามสรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมในเรือ่งต่างๆ ที่

เกี่ยวกับสิทธมินุษยชนของคนทุกๆ คน 

• เราต้องหลีกเลี่ยงการท าธุรกิจกับคู่ค้าทางธุรกิจที่เรารู้มาว่ามีการกระท าที่ละเมิดกฎหมายสิทธิ

มนุษยชน 

• เราต้องไม่กระท าการใดที่เป็นการตอบโต้หรือแก้แค้นต่อใครก็ตามที่แจ้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรอืสิทธใิดๆ ของลูกจ้างโดยสุจรติ 

• ดีแทคท างานอย่างแข็งขันเพื่อลดความเส่ียง หรอืผลกระทบต่างๆ เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งในโลกไซ

เบอร ์(Cyber Bullying)  

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เราพบเจอ เห็น หรอืรบัทราบมาว่ามีการเลือกปฏิบัตไิม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม 

• เรา หรือว่าเพื่อนรว่มงานของเราถูกขัดขวางไม่ให้เข้ารว่มประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี

ส่วนรว่มของพนักงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เข้ารว่มสหภาพแรงงาน  

• ใครก็ตาม (รวมถึงเจ้าหน้าที่รฐั) ได้มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานของดีแทค ลูกค้า หรอื

คู่ค้าทางธุรกิจโดยไม่มีอ านาจที่เหมาะสมที่จะขอข้อมูลดังกล่าว  

• เรามีความกังวลว่าคู่ค้าทางธุรกิจปัจจุบันหรือในอนาคตของเรา อาจจะก าลังมีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนหรอืสิทธขิองลูกจ้าง  

• สัญญาที่เราก าลังเจรจามีมูลค่าต ่ามาก หรอืระยะเวลาจัดส่งสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ส้ันมาก ซึ่งอาจจะ

ท าให้ลูกจ้างของซัพพลายเออรเ์ราจะโดนบีบค่าจา้งให้ต ่า หรอืโดนใช้งานในจ านวนชั่วโมงที่มากเกินไป 

 

 

 

 
     

     

     

 

การแอบใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน (Insider Trading)  

เราไม่แชร ์หรอืกระท าการใดๆ อันเป็นการแอบใชป้ระโยชน์จากข้อมูลภายใน  

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• ข้อมูลภายใน คือข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะใดๆ ที่จะมีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทหากนักลงทุน

รับทราบถึงข้อมูลดังกล่าว เช่น ผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูล

การจะควบรวมกิจการหรอืซื้อขายกิจการ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารระดับสูง และประเด็น

อื่นๆทางกฎหมายที่ค่อนข้างส าคัญ 



                                                 

 

 

• การซื้อขายหลักทรพัย์โดยใช้ข้อมูลภายในเป็นการละเมิดมาตรฐานด้านจรยิธรรม และต้องรบัผิดเป็น

ส่วนตัวทางอาญาภายใต้กฎหมายไทยด้วย และการกระท าดังกล่าวอาจมีผลกระทบที่ร้ายแรงต่อ

พนักงานในฐานะส่วนตัว และส าหรบัดีแทคในฐานะบรษิัท 

• การแชรข์้อมูลภายในให้กับผู้อื่นที่ไม่มีสิทธริู ้เพือ่น าไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรพัย์จากข้อมูล

นั้น ถือเป็นการขัดต่อกฎระเบียบการก ากับดูแลต่างๆของดีแทค และผิดกฎหมาย 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือเผยแพร่ข้อมูลภายในให้คนอื่นที่ไม่มีสิทธิรู ้หรือแนะน าผู้อื่นให้ซื้อ

ขายหลักทรพัย์ใดๆ โดยอาศัยข้อมูลภายในเกี่ยวกับดีแทคหรอืบรษิัทอื่น ๆ  

• ส าหรับข้อมูลภายในที่ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยกันในที่สาธารณะเป็นการทั่วไป เราจะต้องปฏิบัติ

เสมือนหนึ่งว่าข้อมูลนั้นเป็นทรพัย์สินของบรษิัท และเป็นข้อมูลลับ  

• เราต้องหลีกเลี่ยง และไม่พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่อ่อนไหวในที่สาธารณะ 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เรามีโอกาสรบัทราบ หรือรับรู้มาว่ามีประเด็นทางธุรกิจ หรือทางกฎหมายใดๆ บางเรื่องเกิดขึ้น ซึ่ง

อาจมีผลลัพธใ์นเชิงบวก หรอืเชิงลบต่อราคาหุ้นของดีแทค หรอืของลูกค้า หรอืของคู่ค้าทางธุรกิจ 

• เราได้รบัค าแนะน าจากใครบางคนให้ซื้อหรอืขายหลักทรพัย์ โดยอาศัยข้อมูลทีเ่ป็นสาระส าคัญ และยัง

ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

• เราได้รบัแจ้งมาว่า เราเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ใน “Insider List”  

• เราเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมที่ก าลังท าธุรกรรมเกี่ยวกับการควบรวมกิจการและซื้อขายกิจการ 

• เราเป็นเจ้าของบรษิัทที่เป็นบรษิัทมหาชนจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรพัย์ 

 

 

 

 
     

     

     

การฟอกเงิน (Money Laundering)  

ดีแทคต่อต้านการฟอกเงินทุกรูปแบบ 

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• ดีแทคจะพยายามท าให้คู่ค้าทางธุรกิจทุกรายของดีแทคท าธุรกิจในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

และใช้เงนิทุนที่ได้มาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

• การฟอกเงนิ คือกระบวนการซ่อน หรอือ าพรางเงนิที่ได้จากอาชญากรรม 



                                                 

 

 

• เงนิที่ได้จากอาชญากรรมอาจเป็นส่ิงใดก็ได้ที่มีค่า รวมถึงเงนิ สินค้า ทรพัย์สิน และอสังหารมิทรพัย์ 

• การฟอกเงินมีหลายรูปแบบ และอาจเกิดขึ้นในการท าธุรกิจและธุรกรรมได้ทุกประเภท รวมถึงใน

ธุรกิจการธนาคาร การลงทุน การออกใบแจ้งหนี้ ทรพัย์สิน และอสังหารมิทรพัย์ 

• กองทรัสต์ (Trusts) และบริษัทเปล่าที่เปิดมาบังหน้า (Shell Companies) อาจมีการอ าพรางเจ้าของ

เงนิที่แท้จรงิและเพิม่โอกาสหรอืความเส่ียงในเรือ่งการฟอกเงนิได้ 

• การฟอกเงิน จะรวมถึงการใช้ เงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ เป็น

อาชญากรรม หรอืการก่อการรา้ยด้วย 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงนิโดยการคัดกรองและติดตามพฤติกรรมของคู่ค้าทางธุรกิจของ

เราตามกฎเกณฑ์หรอืกระบวนการของดีแทคด้วย  

• เราต้องตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ่ายเงนิหรอืธุรกรรมธนาคารที่ดูจะผิดปกติ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบถ้ามีการรอ้งขอให้เราด าเนินการใดๆ ที่ดูจะผิดปกติ 

• เราต้องปรกึษาฝ่ายกฎหมาย และ/หรอืฝ่ายภาษีเสมอ ถ้าเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาหรอืปลายทาง

ของเงนิหรอืทรพัย์สินใดๆ ก็ตาม  

• เราต้องแจ้งธุรกรรมที่น่าสงสัย หรอืเหตุการณ์ที่เป็นการฟอกเงนิให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที 

• เราต้องปฏิเสธที่จะจ่ายเงนิที่อาจเป็นการสนับสนุนการก่อการรา้ยหรอืกิจกรรมอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน 

• เราต้องระมัดระวังใบแจ้งหนี้หรือทรัพย์สิน ที่อาจมีการตั้งมูลค่าที่ต ่าหรือสูงกว่า ราคาตลาดหรือ

มาตรฐานที่ควรจะเป็น 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• มีการจ่ายเงนิโดย หรอืผ่านบุคคล ที่มิใช่เป็นคู่สัญญาในสัญญาที่เกี่ยวข้องนั้นๆ  

• มีการขอใหจ้่ายเงนิ หรอืมีการจ่ายเงนิในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่ตกลงกันไว้ในสัญญา 

• มีการรบัเงนิสดส าหรบัธุรกรรมที่โดยปกติจะไม่ได้มีการจ่ายกันเป็นเงนิสด 

• มกีารจ่ายเงนิมาจากบัญชีธนาคารในต่างประเทศ  

• มกีารจ่ายเงนิมาจากบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีที่โดยปกติคู่สัญญาจะใช้  

 

 

 

 
     

     

     



                                                 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลความเป็นส่วนตัว (Privacy)  
ดีแทคจะได้รบัความไว้วางใจจากลูกค้าถ้าเรามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ลูกค้า  

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• เรามีการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ส าคัญของลูกค้า และของพนักงานของเราทุกคน ดังนั้น เราจึง

มีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเพือ่วัตถุประสงค์

ทางธุรกิจทีส่มควรเท่านั้น 

• ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า และของคู่ค้าทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น หมายเลข

โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ ต าแหน่งที่ตั้ง ประวัติการใช้โทรศัพท์ การช าระค่าโทรศัพท์ เงินเดือน และข้อมูล

เกี่ยวกับสุขภาพ 

• ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดให้ถือเป็นข้อมูลลับทั้งหมดไม่ว่าในกรณีใดๆ  

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับคนอื่น ถ้าคนอื่นนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการ

เฉพาะที่ชัดเจน เว้นแต่จะเป็นการแชรข์้อมูลซึ่งได้รบัอนุญาตให้แชร์ได้ หรอืกฎหมายก าหนดให้ปฏิบัติ

ตาม  

• เราจะใช้หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ได้ก็ต่อเมื่อเรามีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเป็นการเฉพาะ

เท่านั้น และเราต้องไม่พยายามไปแอบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคนรูจ้ักของเรา  

• บริษัทต้องเปิดเผย และซื่อสัตย์กับลูกค้า และพนักงาน ว่าบริษัทเอาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล

เหล่านั้นไปใช้ท าอะไร และอย่างไรบ้าง  

• บรษิัทต้องท าทุกอย่างเพือ่ให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกประมวลผลโดยไม่มีการควบคุม

การเข้าถึง โดยปราศจากความปลอดภัย หรอืการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม  

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เรารบัรูม้าว่ามีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

• เมื่อเราตระหนักว่า มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน หรอืลูกค้าที่ไม่สมควรมีไว้ในครอบครอง  

• เรารบัรูม้าว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรอื ลูกค้าของเราก าลังถูกถูกล่วงล ้าความเป็นส่วนตัว 

• เจ้าหน้าที่รฐั ขอข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหรอืลูกค้าของเรา (รวมถึงเอกสารบันทึกข้อมูลรายละเอียด

ทางธุรกิจของเรา)  

• เมื่อมีเหตุเชื่อได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างไม่ได้รบั หรอื อาจไม่ได้รบัการปกป้องคุ้มครอง 

 

 

 
     

     

     



                                                 

 

 

 ส่ือสาธารณะและส่ือสังคมออนไลน ์(Public and Social Media)  

เราต้องท าการส่ือสารออกไปสู่โลกภายนอกด้วยความรบัผิดชอบเสมอ 

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• เฉพาะบุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมาย และได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่จะสามารถพูดใน

นามของดีแทคได้ รวมถึงบนส่ือสังคมออนไลน์หรอืแพลตฟอรม์ดิจิทัลอื่นๆ   

• ดีแทคไม่ได้มีจุดยืนทางการเมือง และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่เราอาจ

มีการเข้าไปร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ ซึ่งมีความส าคัญต่อกลยุทธ์และผล

ประกอบการทางธุรกิจของเราได้ 

• ดีแทคไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ทั้งในรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงหรือ

จ่ายเงนิเป็นค่าเสียเวลา 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราจะต้องไม่พูดคุยกับบุคคลภายนอกบริษัทในนามของดีแทค รวมถึงบนส่ือสังคมออนไลน์ เว้นแต่

เราจะได้รบัอนุญาตให้ท าการดังกล่าวได้  

• เราจะต้องไม่พูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลที่อ่อนไหว หรือข้อมูลที่เป็นความลับในที่สาธารณะ หรือบนส่ือ

สังคมออนไลน์ ถ้าเรารบัรูข้้อมูลเหล่านั้นมาในฐานะที่เราเป็นลูกจ้างของบรษิัท  

• เราสามารถที่จะใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพือ่สะท้อนมุมมองส่วนตัวของเราได้ แต่จะใช้สะท้อนมุมมองของ

บรษิัทโดยรวมไม่ได้  

• เราต้องระวังว่าโพสต์บนส่ือสังคมออนไลน์อาจมีการกระจายกันต่อได้อย่างรวดเร็ว และยากที่จะ

เรยีกกลับคืนได้ ดังนั้นเราจึงต้องใช้ความระมัดระวังก่อนที่จะโพสต์เสมอ   

• ถ้ามีค าถามจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวกับดีแทค ไม่ว่าจากนักข่าวหรอืจากส่ือใดๆ เราจะต้องชี้แนะให้ไป

ถามกับผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพือ่ให้ข่าวสารนามของดีแทค เท่านั้น 

• เราอาจเข้ารว่มในกิจกรรมทางการเมืองได้ ตราบใดที่กิจกรรมนั้นถูกต้องตามกฎหมาย และเข้ารว่ม

ในเวลาที่ไม่ใช่เวลางาน ด้วยเงินหรอืค่าใช้จ่ายเราเอง และจะต้องไม่มีความเชื่อมโยงกับสถานะความ

เป็นลูกจ้างของเราในดีแทค 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เรารบัทราบมาว่า มีการพูดคุยกันบนบล็อก หรอืส่ือสังคมออนไลน์ที่อาจมีผลกระทบหรอืมีความเส่ียง

ต่อชื่อเสียงของดีแทค 

• เราก าลังมีแผนที่จะไปพูดในงานภายนอกบรษิัท หรอืในการประชุมเพือ่รบัฟังความคิดเห็นอื่นๆ โดยที่

เราจะไปพูดในนามของดีแทค 

• เรามีความกังวลว่า การส่ือสารใดๆ ระหว่างเรากับบุคคลภายนอก อาจท าให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อ

ดีแทคได้ 

• เราพยายามโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์บริษัทของเรา แต่กลับได้รับปฏิกิริยาตอบรับที่ไม่ดีจากคน

ภายนอกบนส่ือสังคมออนไลน์ 



                                                 

 

 

• การพูดถึงคู่แข่งของเราในเชิงลบบนส่ือสังคมออนไลน์  

 

 

 

 

 
     

     

     

เจ้าหนา้ท่ีรฐั (Public Officials)  

ถ้าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีรัฐ เราจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมท่ีเคร่งครัดใน

ระดับสูงเสมอ 

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• เจ้าหน้าที่รัฐมีบทบาทในการก ากับดูแลหน่วยงาน องค์กร และสังคมที่ดีแทคประกอบกิจการอยู่ 

รวมถึงก ากับดูแลใบอนุญาตต่างๆ ที่ดีแทคใช้ในการประกอบกิจการด้วย  

• ในทางปฏิบัติดีแทคหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รฐัในระดับต่างๆ และด้วย

จุดประสงค์ต่างๆทางธุรกิจ 

• เนื่องจากหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้ประชาชน และคนทั่วไปมีสิทธิเข้าดูข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในความ

ครอบครองของรฐับาลได้ ดังนั้น ข้อมูลใดๆ ที่เราแชร์กับเจ้าหน้าที่รฐัอาจกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ

ได้โดยปรยิาย เจ้าหน้าที่รัฐ ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาทุกคนที่เป็นลูกจ้างของรฐับาล หรอืที่กระท าการ

ในนามของรฐับาล ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่ในต าแหน่ง หรอืหน่วยงานที่ท าหน้าที่ออกกฎหมาย ด้านการ

ปกครอง ด้านการบรหิารประเทศ หรอืด้านการทหารด้วย 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมใดๆ ที่ถูกมองหรอือาจถูกมองได้ว่า จะมีผลเป็นการโน้มน้าว

เจ้าหน้าที่รฐัอย่างไม่เหมาะสม 

• เราจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจรงิและถูกต้องกับเจ้าหน้าที่รฐัเสมอ 

• เมื่อใดก็ตามที่ดีแทคก าลังอยู่ในกระบวนการขออนุญาตใดๆ หรือขั้นตอนการท าธุรกิจเชิงพาณิชย์

ใดๆ กับหน่วยงานรฐั เราจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมเวลามีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รฐั

เสมอ  

• เราจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐเสมอ รวมถึงกฎเกณฑ์

หรอืกฎหมายที่มีผลใช้บังคับกับธรรมเนียมปฏิบัติในเชิงธุรกิจบางอย่างด้วย   

• เราต้องรบัทราบและตระหนักด้วยว่าบุคคลธรรมดาท่ีเป็นลูกจ้าง หรอื พนักงานของรฐัวิสาหกิจ 

(State-owned Company) อาจถือได้ว่าเปน็เจ้าหน้าที่รฐัได้ด้วยเหมือนกัน  



                                                 

 

 

• เราจะต้องไม่เสนอให้ของขวัญให้แก่เจ้าหน้าที่รฐั ยกเว้นส่ิงของที่บรษิัทจัดให้เป็นการโปรโมทสินค้า

ของบรษิัทหรอืเพือ่ประชาสัมพนัธ์ซึ่งมีมูลค่าเล็กน้อย (Promotional Items of Minimal Value) และที่มี

การเสนอให้กันเป็นธรรมเนียมปกติเท่านั้น 

• เราจะต้องไม่จ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พกั หรอืค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่เจ้าหน้าที่รฐั 

• หากเราจะดูแล เจ้าหน้าที่รฐัด้วยไมตรจีิตแบบเป็นพเิศษ  จะต้องมีจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจน และ

ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล และมีการด าเนินการที่เปิดเผย และโปรง่ใสเสมอ  

• หากพนักงานจะเสนอสินน ้าใจทางธุรกิจให้แก่เจ้าหน้าที่รฐั พนักงานจะต้องหารอืกับหัวหน้างานของ

ตนก่อน แล้วจึง ขอค าแนะน าจากหน่วยงานก ากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function)  

• เราจะต้องไม่จ่ายค่าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payments) ให้เจ้าหน้าที่รฐั และหากมีเจ้าหน้าที่

รฐัรอ้งขอ เราจะต้องรายงานให้หน่วยงานก ากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) 

ทราบโดยทันที 

• หากเราจะต้องใช้นักล็อบบี้วิ่งเต้นเพือ่วัตถุประสงค์บางอย่าง (Lobbyist) ในนามของดีแทค เราจะใช้ได้

เฉพาะในกรณีพเิศษเท่านั้น และจะต้องกระท าด้วยความโปรง่ใส และจะต้องได้รบัอนุญาตเป็นหนังสือ

จาก CEO ของดีแทคก่อนเสมอ 

• เราจะต้องไม่พูดคุยหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐในนามของดีแทค เว้นแต่เราจะได้รับมอบอ านาจเพื่อการ

ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเท่านั้น  

• หากเราต้องท าอะไรที่แตกต่างจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าว เราต้องขออนุญาตเป็นกรณีพเิศษ และ

ทางหน่วยงานก ากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) อาจเข้ามาพิจารณาทบทวน

การขออนุญาตในแต่ละกรณีนั้นด้วย และการขออนุญาตนั้นจะต้องท าเป็นหนังสือซึ่งลงนามโดย CEO 

ของดีแทคเสมอ 

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• คู่ค้าทางธุรกิจของบรษิัทเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ ไม่ว่าโดยตรง หรอืโดยอ้อม กับเจ้าหน้าที่รฐัในนามของ

ดีแทค 

• เจ้าหน้าที่รฐัมีการรอ้งขอข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของดีแทค ลูกค้า หรอืบุคคลอื่น ๆ  

• เจ้าหน้าที่รฐัขอใหด้ีแทคส่งข้อมูลหรอืข้อความไปยังผู้ใช้บรกิารของเรา 

• เจ้าหน้าที่รฐัเป็นเจ้าของ เป็นผู้บรหิารจัดการ หรอืมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในรูปแบบอื่นใดกับคู่ค้า

ทางธุรกิจของดีแทค 

• เจ้าหน้าที่รฐั หรอืสมาชิกใกล้ชิดในครอบครวัของเจ้าหน้าที่รฐั หรอืผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

เจ้าหน้าที่รฐั ได้มีการยื่นสมัครงานเข้ามาที่ดีแทค 

 

 

 

 
     

     

     



                                                 

 

 

 

การปกป้องรกัษาทรพัยสิ์นของดีแทค (Safeguarding Our Assets)   

ในทุกส่ิงท่ีดีแทคท า อยู่ภายใต้มาตรการบรหิารจัดการความเส่ียงเพื่อปกป้องรกัษาทรพัย์สินของดีแทค  

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• ทรพัย์สินของบรษิัท คือทุกส่ิงที่บรษิัทเป็นเจ้าของ หรอืใช้เพื่อด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะรวมถึงอุปกรณ์ ส่ิง

อ านวยความสะดวก ระบบ และข้อมูลต่างๆ ด้วย 

• การปกป้องทรพัย์สินของบรษิัท ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานทุกคน 

• ทรพัย์สินทางปัญญา เช่น เครือ่งหมายการค้า งานที่มีลิขสิทธิ์ ส่ิงประดิษฐ์ ความลับทางการค้า และ

องค์ความรู ้Know-how ต่างๆ เหล่านั้นมีค่า และอาจจะเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างมากต่อความส าเรจ็

ในธุรกิจของดีแทค 

• ถ้ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นภัยคุกคามเกิดขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของ

บรษิัท มีผลกระทบทางด้านการเงนิ วิธปีฏิบัติงาน และด้านชื่อเสียงของบรษิัทอย่างเป็นนัยส าคัญ 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เมื่อเราต้องมีการตัดสินใจเรือ่งใดๆ ทางธุรกิจ เราจะต้องประเมินความเส่ียงต่อความปลอดภัย และ

ปฏิบัติตามนโยบาย และข้อก าหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยเสมอ 

• เราต้องรายงานเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีตามขั้นตอน 

กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

• เราต้องปกป้องทรัพย์สินของบริษัท เสมือนกับเป็นการปกป้องทรัพย์สินของเราเอง และจะต้อง

ปกป้องทรัพย์สินเหล่านั้นจากความสูญหาย ความเสียหาย การโจรกรรม การสูญเสียไปโดยเปล่า

ประโยชน์ และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม 

• เราต้องจ ากัดพนักงาน และบุคคลภายนอกที่จะมีสิทธเิข้าถึงทรพัย์สินของบรษิัทตามจ านวน และตาม

รายชื่อทีจ่ าเป็นเพือ่การท างานที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็ลุล่วงเท่านั้น 

• ถ้าเราได้รับอนุญาตให้มีสิทธิเข้าถึงทรัพย์สินของบริษัท เราจะต้องปฏิบัติตามวิธีการเข้าถึงอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม ในขอบเขตได้รบัอนุญาตเท่านั้น และห้ามแชร์รหัสส าหรบัเข้าถึงส่วนบุคคล รวมถึง 

PIN Code และ รหัสผ่าน (Password)ให้บุคคลอื่นใดทราบโดยเด็ดขาด 

• ในการแชร์และการจัดเก็บข้อมูล พนักงานจะต้องแชร์หรอืจัดการผ่านระบบที่ได้รบัอนุมัติจากดีแทค

แล้วเท่านั้น 

• พนักงานจะต้องปกป้องทรพัย์สินทางปัญญาของดีแทคตามที่เหมาะสม และเคารพสิทธิในทรพัย์สิน

ทางปัญญาของผู้อื่นด้วยเช่นกัน  

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เราสังเกตเห็นว่ามีบุคคลภายนอกมาอยู่ในสถานที่ของบริษัท หรือก าลังพยายามเข้าสถานที่ของ

บรษิัทโดยไม่ได้รบัอนุญาต หรอืไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันตัวตนที่เหมาะสม 

• โทรศัพท์มือถือ แล็ปท้อป หรอืคอมพวิเตอรข์องเราสูญหาย ถูกขโมย หรอืมกีารท างานที่ไม่ปกติ 



                                                 

 

 

• เราได้รับอีเมล์ หรือข้อความที่น่าสงสัย หรืออาจถูกออกแบบให้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของบรษิัท 

หรอืหลอกใหเ้ราเปิดเผยข้อมูล หรอืโอนเงนิ 

• เราตรวจพบจุดอ่อนในระบบ กระบวนการ หรือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆของบริษัทหรือตรวจ

พบว่าส่ิงเหล่านั้นไม่ได้รบัการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม 

• ระบบของบรษิัทถูกใช้งานในทางที่ผิดเพือ่วัตถุประสงค์ในการฉอ้โกง หรอืโดยมีเจตนารา้ยอื่น ๆ  

 

  

 

 

 
     

     

     

สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน (Workplace Environment)  

เราตอ้งใหค้วามเคารพเพื่อนพนักงาน และใหเ้กียรติซ่ึงกันและกัน 

 

ส่ิงท่ีเราจ าเป็นต้องรู ้

• เราทุกคนควรมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปราศจากการคุกคาม การข่มขู่ การเลือกปฏิบัติ หรอื

การขู่ใช้ความรุนแรงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการกระท าบนพื้นฐานของเพศ รสนิยมทางเพศ อัต

ลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ ความพกิาร ประเทศถิ่นก าเนิด หรอืสัญชาติ 

• ดีแทคมองว่าความหลากหลายของพนักงาน เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากความ

หลากหลายจะท าให้บริษัทมีมุมมองที่กว้างขึ้นและท าให้บริษัทสามารถเข้าใจความจ าเป็นและความ

ต้องการของลูกค้าของบรษิัทได้ดีขึ้น 

• ดีแทคจะท าทุกอย่างที่จ าเป็นและอย่างเต็มที่เพือ่ส่งเสรมิความเท่าเทียมกันในทุกๆ เรือ่งเกี่ยวกับการ

จ้างงาน 

• ดีแทคสนับสนุนสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์และปฏิบัติต่อกัน

อย่างมืออาชีพ ดีแทคยอมรบัและให้ความส าคัญต่อความท่านคิดเห็นที่แตกต่างและที่ไม่เหมือนใคร

ของพนักงาน 

 

เราควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไร 

• เราต้องเคารพเพื่อนร่วมงานของตนเอง และปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนกับที่เราต้องการได้รับการ

ปฏิบัต ิ

• เราจะต้องไม่ตอบโต้ หรือแก้แค้น กับพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือลูกค้าที่รายงานข้อมูลใดๆ ด้วย

เจตนาที่ด ี



                                                 

 

 

• เราจะต้องไม่เข้าร่วมในบทสนทนา หรือส่งการส่ือสารทุกชนิดที่มีการใช้วาจาหยาบคาย ล้อเลียน

ขบขัน ใส่รา้ยป้ายสี แบ่งพรรคแบ่งพวก ข่มขู่ หรอืมีการโชว์ หรอืแชร์รูปภาพ การ์ตูน ภาพวาด หรอื

ท่าทางที่น่ารงัเกียจหรอืไม่เหมาะสม 

• เราต้องเปิดใจรบัฟังการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และพิจารณาความคิดเห็นเหล่านั้นบนพื้นฐาน

ของความมีเหตุมีผล หรือความถูกต้องเหมาะสม หากเราเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ ที่เป็นการล่วง

ละเมิดใดๆ หรอืเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เราจะต้องรว่มมือกันปกป้องสภาพแวดล้อมในสถานที่

ท างานของบรษิัท 

• เราต้องไม่ดื่มหรอืเสพส่ิงใดๆที่มีแอลกอฮอล์ หรอืส่ิงเสพติดผิดกฎหมายในสถานที่ท างาน หรอืใช้ยา

ที่แพทย์ส่ังในทางที่ผิด และไม่ซื้อบริการทางเพศในระหว่างที่เราเดินทางเพื่อธุรกิจการงาน หรือ

ระหว่างการท างานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงในช่วงเวลาที่เดินทางไปท างานนอกประเทศเป็น

เวลานานๆ ด้วย  

 

เราควรต้องระมัดระวังในกรณีต่อไปน้ี  

• เมื่อเราพบเห็น หรอืได้ยิน เกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง การล้อเลียน หรอืการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ 

• เมื่อเราพบเห็นด้วยตนเอง หรอืรบัทราบมาว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นการคุกคาม ล่วงละเมิดทางเพศ หรอื

การเหยียดสีผิวทุกชนิด ไม่ว่ารูปแบบใดและไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครก็ตาม  

• ผู้จัดการและหัวหน้างานของเรามีการวิพากษ์วิจารณ์ หรอืเลือกปฏิบัติกับเพื่อนรว่มงานของเราคน

หนึ่งหรอืกลุ่มหนึ่งบ่อยๆ โดยที่การปฏิบัติเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับงาน เมื่อพนักงานมีข้อสงสัยเรือ่ง

การพจิารณาเลื่อนต าแหน่ง หรอืการมอบหมายงานอย่างไม่เป็นธรรมต่อเพือ่นพนักงาน 

• เมื่อเราพบว่า เพื่อนรว่มงานบางคน หรอืบางกลุ่ม ถูกกีดกันจากการรว่มวงสนทนาในเรือ่งเกี่ยวกับ

การท างาน  

 

 

 

 
     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



                                                 

 

 

การแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจรยิธรรม (How to Speak up) 

หนึ่งในหัวใจส าคัญของดีแทคธรรมภิบาล คือเราต้อง “แจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจรยิธรรม

(Speak Up)”  ทั้งนี้ ถ้าเรามีค าถามว่าการกระท าใดๆ ถูกต้องตามหลักจรยิธรรมหรอืไม่ หรอืเป็นไปตามหลัก

ดีแทคธรรมภิบาลของเราหรือไม่ เราจะต้องสอบถามหัวหน้างานและ/หรือผู้จัดการของเรา และหน่วยงาน

ก ากับดูแลและจรยิธรรมองค์กร (Compliance Function) เสมอ และถ้าเราเชื่อว่ามีการกระท าใดที่ขัดต่อดีแทค

ธรรมภิบาล หรอืผิดกฎหมาย เราจะต้องกล้าที่จะทักท้วง  และรายงานการกระท าที่ขัดต่อดีแทคธรรมาภิบาล

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการแจ้งและรายงานเหล่านี้จะช่วยให้ดีแทคสามารถกระท าตามพันธะสัญญาของ

ดีแทคที่ว่า ดีแทคจะประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจรยิธรรม และการแจ้งรายงานเหล่านั้น

จะรกัษาชื่อเสียงที่ดีของบรษิัทไว้ได้ ดังนั้น หน้าที่เหล่านี้จึงถือเป็นความรบัผิดชอบของพวกเราทุกคนในฐานะ

พนักงานของดีแทค 

 

แน่นอนว่าในบางครั้งเราจะต้องใช้ความกล้าหาญในการเสนอตัว และแจ้งหรอืรายงานประเด็นปัญหาเหล่านี้

ให้คนอื่นทราบ ดังนั้น หากเรารู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดคุย หรือรายงานประเด็นปัญหาเหล่านี้กับหัวหน้างาน

และ/หรือผู้จัดการของเรา หรือ รายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Compliance 

Function) เราสามารถแจ้งหรือรายงานผ่าน Integrity Hotline ซึ่งมีไว้เพื่อให้พนักงานทุกคน และคู่ค้าทาง

ธุรกิจของดีแทครอ้งเรยีนผ่านระบบนี้ได้เสมอ ทั้งนี้ Integrity Hotline ได้รบัการพัฒนาขึ้น เพื่อปกป้องข้อมูล

ความเป็นส่วนตัวของผู้รอ้งเรยีน และผู้ถูกรอ้งเรยีน โดยช่องทางการรอ้งเรยีนดังกล่าว ด าเนินการโดยบรษิทั

ที่เป็นกลาง เรื่องที่มีการแจ้งหรือร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะมีการจ ากัดจ านวนผู้ที่สามารถ

เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเครง่ครดั ทั้งนี้ช่องทางการรอ้งเรยีนนี้เปิดรบัเรือ่งรอ้งเรยีนได้ตลอดเวลา และ

ให้บริการในภาษาท้องถิ่นหลายภาษา เราสามารถเลือกที่จะร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยตัวตนของเราได้ และ

ข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ เว้นแต่เราจะให้ความยินยอมใหเ้ปิดเผยข้อมูลได้ 

 

เรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะได้รับการด าเนินการอย่างจริงจัง และการติดตามผลอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ใน

เบื้องต้น เรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจะได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงาน Investigation Department  และใน

กรณีที่เรื่องร้องเรียนนั้นๆเป็นปัญหาเล็กๆ น้อยๆ  หรือเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ า หน่วยงาน Investigation 

Department   ก็จะมอบหมายฝ่ายบริหารสายงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการ

สอบสวน ภายใต้การก ากับดูแลโดย หน่วยงาน Investigation Department   เพื่อให้มั่นใจว่า  การสอบสวน

ด าเนินการอย่างเป็นธรรม และภายในเวลาที่เหมาะสม ส่วนในกรณีที่ เรือ่งรอ้งเรยีนใดๆ เป็นประเด็นที่ขัดต่อ

ดีแทคธรรรมาภิบาลอย่างรา้ยแรง หน่วยงาน Investigation Department จะสืบหาข้อเท็จจรงิและด าเนินการ

สอบสวนอย่างเป็นกลาง อนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ต้องเก็บรักษาข้อมูล

เรือ่งรอ้งเรยีนเหล่านั้นไว้เป็นความลับทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการต่างๆ ในเรือ่งนี้จะมีความถูกต้อง 

เหมาะสม และตรงไปตรงมา  

ภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งในการก ากับดูแลจริยธรรมองค์กร คือ การด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อรักษาวินัยของพนักงาน ทั้งนี้ทุกๆ กรณีหน่วยงานก ากับดูแลและจริยธรรม

องค์กร (Compliance Function) จะให้การสนับสนุนและให้ค าปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิารในการตัดสินใจว่าควรจะมี



                                                 

 

 

การลงโทษทางวินัยหรอืไม่ หรอืจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาหรอืส่ิงที่ไม่ถูกต้องอย่างไร  ทั้งนี้ พนักงานผู้

ละเมิดกฎหมายหรือดีแทคธรรมภิบาลหรือพนักงานผู้มีพฤติกรรมใดๆ อันขัดต่อนโยบายหรือคู่มือการ

ปฏิบัติงานของดีแทค อาจต้องได้รบัการลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเลิกจ้างได้ เพราะว่าการกระท า

ดังกล่าว อาจท าให้ดีแทคเสียชื่อเสียง และน าไปสู่ความสูญเสียทางธุรกิจได้ด้วย นอกจากนี้ การกระท า

ดังกล่าว อาจท าให้ดีแทคหรอืแม้แต่พนักงานที่กระท าผิดเอง มีความเส่ียงที่จะโดนค่าปรับ โดนลงโทษ ต้อง

ช าระค่าเสียหาย และในบางกรณีอาจถูกจ าคุกได้  

 

ดังนั้น ขอให้พนักงานทุกคนระลึกอยู่เสมอว่า ท่านสามารถแจ้งสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลัก

จรยิธรรมหรอืที่ผิดกฎหมายได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้หรอืแก้แค้น ทั้งนี้ เพราะดีแทคจะไม่ยอมให้ผู้ใด

กระท าการแก้แค้นผู้สุจรติที่แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล 
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