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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  คู่มือจรรยาบรรณในการปฏบัิติงาน 
  

คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน (ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ “คู่มือจรรยาบรรณ”) ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้
พนกังาน ทุกท่านปฏิบติัตาม โดยหวงัวา่พนกังานของบริษทัฯ จะปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ผลิตสินคา้ท่ี
มีคุณภาพใหแ้ก่ลูกคา้ ปฏิบติัตามกฎหมายและประมวลจริยธรรมเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์และภาพลกัษณ์ของ
บริษทัฯ และอุทิศตนเพื่อการด าเนินงานและพฒันาบริษทัฯ ใหมี้ความย ัง่ยนืต่อไป 

1.  การใช้และคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานพืน้ฐาน 
1.1  คู่มือจรรยาบรรณน้ีใชก้บักรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหารและพนกังานทั้งหมด (ซ่ึง

ต่อไปน้ีให้เรียกรวมกนัวา่ “พนกังานเดลตา้”) ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีให้เรียกวา่ “บริษทัฯ”) 

1.2 พนกังานเดลตา้พึงปฏิบติัตามสัญญาจา้งงาน กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีบริษทัฯ ประกาศใช ้
นอกจากนั้น พนกังานเดลตา้พึงปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการ รวมทั้ง

นโยบายของบริษทัฯ และยดึถือพนัธกิจของบริษทัฯ “มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานที่
สะอาดและเพิม่ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เพือ่อนาคตทีด่ีกว่า” และ “ความซ่ือสัตยสุ์จริต” เป็น
ส าคญั 

พนกังานเดลตา้มีหนา้ท่ีศึกษา ท าความเขา้ใจ ปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณและส่วนท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมของคู่มือจรรยาบรรณน้ีดว้ยความเอาใจใส่ หากมีปัญหาใดอนัเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ฎหมายหรือ
ระเบียบหรือคู่มือจรรยาบรรณ พนกังานเดลตา้พึงสอบถามค าอธิบายจากผูบ้งัคบับญัชาสายตรงของตน 
หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย/ทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. จริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
2.1  แนวทางการด าเนินธุรกจิ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ชห้ลกัการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัฯ โดยตั้งมัน่อยูใ่นความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผดิชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียและสังคม เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียแสดงความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ เพื่อเป็นกลไก 
และกระบวนการท่ีจะดูแลให้มีการด าเนินการอยา่งจริงจงั น าไปสู่การเป็นองคก์รธรรมาภิบาลท่ีแทจ้ริง 
ดงัน้ี  

1.  ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเคร่งครัด  
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2.  ปฏิบติัตาม นโยบาย “การก ากบัดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน” ของ
บริษทัฯ  

3.  มุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรม  
4.  ยดึมัน่ในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังใหพ้นกังานมีจิตส านึกท่ีดี  
5.  ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละผลกระทบจากการด าเนินงานขององคก์ร ดว้ยความเสมอภาคและ

เป็นธรรม ทางสังคม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  
6.  ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบและรักษาประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม  
7.  สร้างระบบงานท่ีเขม้แขง็ เพื่อป้องกนัการทุจริต ผา่นระบบการตรวจสอบภายใน  
8.  ก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทัว่ทั้งองคก์ร มีส่วนร่วมในการต่อตา้นการ

ทุจริต รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ส่งเสริม
คุณภาพชีวติในการท างาน  

9.  เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็น และมีมาตรการ
คุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแส  

2.2  การต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ัน  
พนกังานเดลตา้ตอ้งปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณขณะท่ีก าลงัติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้ ผูข้ายสินคา้ 

หุน้ส่วนหรือบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ (ซ่ึงต่อไปน้ีใหเ้รียกรวมกนัวา่ 
“บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ”)  
2.2.1 พนกังานเดลตา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจและมารยาททาง

ธุรกิจขณะท่ีติดต่อกบับุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 
   ค าวา่ “ผลประโยชน์” ดงัท่ีระบุไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณน้ีหมายถึงส่ิงท่ีมีราคา รวมถึง

ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงิน ของก านลั ค่านายหนา้ ต าแหน่ง บริการ ส่วนลดหรือส่วนแบ่งไม่วา่อยู่
ในรูปแบบหรือเรียกช่ืออยา่งไรก็ตาม อยา่งไรก็ดี “ผลประโยชน์” ไม่รวมถึงการปฏิบติัทาง
สังคมทัว่ไปท่ีสมควรตามวาระโอกาสและไม่กระทบต่อสิทธิใดๆ อยา่งจ าเพาะเจาะจง   

2.2.2   ระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่รับ ใหห้รือเรียกร้องซ่ึงผลประโยชน์อนัมิชอบ
ใดๆ ไม่วา่ในนามตนเองหรือผูอ่ื้น หรือประพฤติในลกัษณะใดๆ ท่ีละเมิดต่อความสุจริต มิ
ชอบดว้ยกฎหมายหรือละเมิดหนา้ท่ีท่ีรับมอบหมาย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “พฤติกรรมอนัส่อไป
ในทางไม่ซ่ือสัตย”์)  

2.2.3  พนกังานเดลตา้ตอ้งรักษาแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี ในโอกาสท่ีตนไดรั้บผลประโยชน์หรือของ
ก านลัมีราคาอ่ืนๆ ในขณะท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงบุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจจดัหา
มาให ้
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(1) พนกังานเดลตา้ไม่ไดรั้บอนุญาตให้รับผลประโยชน์หรือของก านลัใดๆ ถา้การรับ
ผลประโยชน์หรือของก านลัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนหรือ
เป็นกรณีการขดักนัแห่งผลประโยชน์กบับริษทัฯ ได ้ 

(2) การรับผลประโยชน์หรือของก านลัดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
ท่ีสถานประกอบการตั้งอยู ่ 

(3) การรับผลประโยชน์หรือของก านลัดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตม้ารยาทในทอ้งถ่ิน การปฏิบติั
ทางประเพณีธุรกิจในขณะท่ีเดินทางภายในประเทศหรือในต่างประเทศ การรับแขกหรือ
ตอ้นรับผูม้าเยือน การส่งเสริมสนบัสนุนและการติดต่อและประสานงานทางธุรกิจอนัเป็น
ส่วนหน่ึงของมารยาททางธุกิจ 

(4) การรับผลประโยชน์หรือของก านลัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามการปฏิบติัทางสังคมทัว่ไป มี
จุดประสงคห์รือเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจเพื่อเขา้ร่วมหรือเชิญบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมทางสังคมตามปกติ 

(5) การรับผลประโยชน์หรือของก านลัดงักล่าวตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจเพื่อเช้ือ
เชิญใหลู้กคา้เขา้ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ เยีย่มชมโรงงาน เป็นตน้ ซ่ึงการจดัสรรค่าใชจ่้าย 
จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ระดบัของท่ีพกัและระยะเวลานั้นไดมี้การระบุไวล่้วงหนา้แลว้  

(6) การรับผลประโยชน์หรือของก านลัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามเทศกาลแห่งทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บ
การยดึถือปฏิบติัในทางสาธารณะ 

(7) พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่รับเงินสด ในกรณีท่ีเป็นของก านลั โดยหลกัแลว้ ของก านลัเช่นวา่
นั้นตอ้งมีราคาไม่เกิน 3,000 บาท (หรือเทียบเท่า) ไม่วา่คราวเดียวหรือหลายคราวรวมกนั  

(8) การจ ากดัจ านวนเงินท่ีระบุไวข้า้งตน้นั้นอาจปรับใหเ้หมาะสมไดเ้ม่ือมีกรณีจ าเป็นและ
หลงัจากท่ีไดร้ายงานใหป้ระธานบริหารหรือผูท่ี้ประธานบริหารมอบหมายทราบแลว้  

2.2.4  พนกังานตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยตรงทราบถึงการรับของก านลัตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
ของก านลัเช่นวา่นั้นตอ้งน าส่งคืนใหผู้บ้งัคบับญัชาสายตรงถา้ไดรั้บมาอยา่งไม่เหมาะสม
หรือไม่เป็นไปตามประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจ  

2.2.5 พนกังานเดลตา้อาจรับของก านลัท่ีไม่ใช่เงินสดหรือของมีราคาใดๆ จากบุคคลภายนอกท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจก็ได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาสายตรงเสียก่อน ทั้งน้ี 
การรับของก านลัเช่นวา่นั้นตอ้งเป็นไปตามกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจหรือมารยาท
ทางธุรกิจ และตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจของพนกังาน และมูลค่าของก านลั
ดงักล่าวตอ้งไม่เกินกวา่ 3,000 บาท (โดยรวมค่าอาหาร ค่าเดินทางและค่าเล้ียงรับรอง)  
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2.2.6  พนกังานเดลตา้ไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากต าแหน่งหนา้ท่ีของตนในบริษทัฯ เพื่อรับหรือ
เรียกร้องใหบุ้คคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลภายนอก
ดงักล่าวใหบ้ริการใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

2.2.7 เม่ือพนกังานเดลตา้แนะน าบุคคลใหแ้ก่บริษทัฯ การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งไม่ขดัต่อ
ผลประโยชน์หรือขั้นตอนการจดัจา้งของบริษทัฯ อีกทั้งตอ้งไม่ท าเพื่อประโยชน์ส่วนตวัอนัมิ
ชอบดว้ยกฎหมาย 

พนกังานเดลตา้ท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานเดียวกนั พึงไม่มี
ความสัมพนัธ์ในฐานะคู่สมรสหรือบิดามารดา/บุตร 

2.2.8 พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่ใหสิ้นบนแก่เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีราชการโดยการเสนอให้เงิน 
บตัรก านลั เช็ค หุน้ ของขวญัหรือสินบนอ่ืนใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรือส่ิงจูงใจใดๆ ท่ีมี
มูลค่า 

พนกังานเดลตา้ท่ีละเมิดขอ้ก าหนดในวรรคก่อนตอ้งถูกลงโทษตามกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  

(สินบน หมายถึง ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อยา่งอ่ืนท่ีให้แก่บุคคลเพื่อใหผู้น้ั้นกระท าการ
หรือละเวน้ไม่กระท าการตามท่ีผูเ้สนอใหสิ้นบนตอ้งการ) 

2.2.9 พนกังานเดลตา้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนก่อนเสนอใหข้องก านลั 
(ตวัอยา่งเช่น ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ) หรือเล้ียงรับรองแก่บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจ โดยท่ียงัคงตอ้งปฏิบติัตามประเพณีปฏิบติัหรือมารยาททางธุรกิจ กฎหมายทอ้งถ่ินและ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ ดว้ย  

   ถา้พนกังานเดลตา้ไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตนล่วงหนา้เน่ืองจากมี
เหตุเร่งด่วนแลว้ พนกังานรายดงักล่าวยงัพึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาของตน
หลงัจากมอบของก านลัหรือเล้ียงรับรองแก่บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจไปแลว้อยู ่

2.2.10 พนกังานเดลตา้ไม่พึงหาประโยชน์ใดๆ จากต าแหน่งหนา้ท่ีของตนในบริษทัฯ เพื่อมี
ความสัมพนัธ์อนัมิชอบ ท าการคุกคามทางเพศในโอกาสต่างๆ ไม่วา่ทางวาจา ทางกาย ทาง
จิตใจหรือทางเพศ การเลือกปฏิบติัในรูปแบบใดๆ (รวมถึงการเลือกปฏิบติัโดยอาศยัเช้ือชาติ 
เพศ ความพิการหรือศาสนาเป็นเกณฑ)์ ลกัทรัพย ์ข่มขู่ บีบบงัคบั หรือการด าเนินการอนัไม่
ชอบดว้ยกฎหมายอ่ืนๆ  

 ทั้งน้ี  
 “ทางวาจา” หมายถึงค าพูดหรือการสนทนาท่ีเป็นการกา้วร้าวหรือดูถูกเหยยีดหยามผูอ่ื้น 
 “ทางกาย” หมายถึงการกระท าใดๆ ท่ีท าร้ายร่างกายผูอ่ื้นทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม 
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 “ทางจิตใจ” หมายถึงการกระท าหรือค าพูดใดๆ ท่ีลดทอนหรือท าลายศกัด์ิศรีของผูอ่ื้น 
และ 
 “ทางเพศ” หมายถึง 1) ขอ้เสนอพิเศษทั้งโดยตรงหรือโดยออ้มเพื่อแลกเปล่ียนระหวา่ง
สถานะภาพการ ท างานกบัความสัมพนัธ์ทางเพศ หรือ 2) การด าเนินการอนัฝ่าฝืนวนิยั 
การปลดพนกังานออกจาก ต าแหน่งอนัเป็นผลมาจากการปฏิเสธขอ้เสนอดงักล่าว หรือ 3) 
การวจิารณ์ เฝ้าดูหรือสัมผสัร่างกาย  ของพนกังานในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมท่ี
แสดงออกและช้ีน าไปสู่ผลประโยชน์ทางเพศ และ 4) การ ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่ค  านึงถึง
สถานะทางเพศ 

2.2.11 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผูมี้อ านาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่น าเงินทุนหรือ
ทรัพยากรของบริษทัฯไปใชส้นบัสนุน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มแก่พรรคการเมืองหรือ
นกัการเมืองใด ๆ  

2.2.12 พนกังานเดลตา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัเก่ียวกบัการบริจาคหรือการสนบัสนุน
เงินเพื่อการกุศลเพื่อใหก้ารบริจาคหรือการสนบัสนุนเงินเพื่อการกุศลนั้นเป็นการชอบดว้ย
กฎหมายในนามบริษทั โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อ
เป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

2.2.13 ถา้พนกังานเดลตา้มีค าถามเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตและคอรัปช่ันแลว้ พนกังานพึงตอ้ง
ขอความเห็นจากผูบ้งัคบับญัชาของตนเพื่อไม่ให้เกิดขอ้โตแ้ยง้ข้ึน 

3. การหลกีเลีย่งการขัดกนัแห่งผลประโยชน์ 
3.1 พนกังานเดลตา้พึงระลึกอยูเ่สมอในการหลีกเล่ียงการขัดกันแห่งผลประโยชน์อนัอาจจะเกิดข้ึนไดแ้ละ

ตอ้งไม่ประกอบธุรกิจ ลงทุนหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือแทรกแซงการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

อน่ึง การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หมายความรวมถึง 
(1) การใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือการใชต้  าแหน่งของตนในบริษทัฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วน

ตนในทางมิชอบ  
(2) การถ่ายโอนทรัพยากรหรือผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไปใหต้นเองหรือญาติมิตร  
(3) การเขา้เจรจาหรือท าธุรกรรมเพื่อตนเองหรือญาติมิตรท่ีเป็นปฏิปักษต่์อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

และ (4) การลงทุนในบริษทัหรือโรงงานอ่ืนท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ เป็นตน้ 
3.2 ถา้พนกังานเดลตา้มีขอ้สงสัยวา่กิจการ การลงทุนหรือกิจกรรมท่ีตนด าเนินการหรือมีแผนจะด าเนินการ

นั้นก่อใหเ้กิดการขดักนัแห่งผลประโยชน์หรือไม่ หรือถา้บริษทัฯ เห็นวา่กิจการ การลงทุนหรือกิจกรรม
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ท่ีพนกังานเดลตา้ด าเนินการนั้นก่อให้เกิดการขดักนัแห่งผลประโยชน์แลว้ พนกังานเดลตา้รายนั้นพึง
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ใหห้วัหนา้หน่วยงานท่ีตนสังกดัอยูห่รือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ
และตอ้งขออนุญาตโดยทนัที 

3.3 เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงานท่ีตนสังกดัอยูห่รือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ หา้ม
มิใหพ้นกังานเดลตา้ประกอบการ รับประกอบการหรือลงทุนในวสิาหกิจต่างๆ ท่ีประกอบธุรกิจอยา่ง
เดียวกนัหรือท านองเดียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ ภายใตช่ื้อของตนหรือบุคคลอ่ืน ทั้งหา้มไม่ใหพ้นกังาน
เดลตา้กระท าการเป็นพนกังาน ลูกจา้ง ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือท างานในหนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่น
ธุรกิจเดียวกนัในเวลาเดียวกนักบัท่ีเป็นพนกังานของบริษทัฯ 

3.4 หา้มมิใหพ้นกังานเดลตา้หลีกเล่ียงคู่มือจรรยาบรรณหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ของบริษทัฯโดย
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีบรรยายไวข้า้งตน้ผา่นบุคคลท่ีสามรวมถึงสมาชิกในครอบครัว ตวัแทน 
หุน้ส่วนหรือผูแ้ทนอ่ืนๆ ดว้ย  

3.5 พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่หาประโยชน์ใดๆ จากต าแหน่งหนา้ท่ีของตนในบริษทัฯ ไปเพื่อแนะน า ขาย 
หรือกระท าการเป็นคนกลางแนะน าผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัหาเพื่อประโยชน์
ส่วนตวั 

4. ทรัพยากรของบริษัทฯ 
4.1 การรักษาทรัพยากรของบริษทัฯ 

พนกังานเดลตา้ทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความปลอดภยัและความมัน่คงของทรัพยากรของ
บริษทัฯ และหา้มไม่ใหใ้ชท้รัพยากรของบริษทัฯ อยา่งผดิกฎหมายหรือไม่เหมาะสมเด็ดขาด 

ค าวา่ “ทรัพยากร” รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างของบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงอุปกรณ์
เคร่ืองมือในการด าเนินงานของบริษทัฯ ทรัพยสิ์นทางปัญญาและความลบัทางการคา้ 

4.2 การใชท้รัพยากรของบริษทัฯ 
พนกังานเดลตา้ตอ้งน าทรัพยากรของบริษทัฯ ทั้งหมดไปสร้างประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัฯเวน้

แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ พนกังานเดลตา้จะไม่ใชท้รัพยากรของบริษทัฯ ไปด าเนินกิจการใดๆ ท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบังานของตนหรือขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

4.3 พนกังานเดลตา้ทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งดูแลขอ้มูลและบนัทึกต่างๆ ทั้งหลายท่ีตนรักษา เก็บ ใชห้รือจดัการ
จากการท างานของตน ซ่ึงรวมถึงสมุดบญัชี บญัชีสินคา้ บนัทึก รายงานประจ าวนั เงินสดและทรัพยสิ์น
ต่างๆ ใหถู้กตอ้งและครบถว้น โดยสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงธุรกรรมและกระบวนการทางธุรกิจของ
บริษทัฯ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งแม่นย  า และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีและแนวปฏิบติัท่ีใชบ้งัคบั 
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4.4 เงินทุนและสินทรัพยท์ั้งหลายของบริษทัฯ ตอ้งน ามาเปิดเผยหรือจดัท าเป็นเอกสาร หา้มไม่ใหท้  าการ
บนัทึกรายการ บนัทึกท่ีเป็นเทจ็หรือไม่ถูกตอ้งในบญัชีแยกประเภท รายงานประจ าวนั งบการเงินหรือ
เอกสารอ่ืน หรือจงใจปกปิดธุรกรรมต่างๆ  

4.5 ธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจทั้งหมดตอ้งมีเอกสารสนบัสนุนท่ีถูกตอ้งประกอบไวด้ว้ย 

5. การใช้ข้อมูล 
5.1   เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบโดยผูมี้อ  านาจ พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล ขอ้มูลธุรกิจ ขอ้มูล

ทางเทคนิคและความลบัทางการคา้ท่ีจบัตอ้งไดห้รือท่ีจบัตอ้งไม่ไดข้องบริษทัฯ ไปยงับุคคลภายนอก 
5.2 พนกังานเดลตา้ทุกคนตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัขา้งล่างน้ี เพื่อเก็บรักษาความลบั

ทางการคา้และขอ้มูลอนัเป็นความลบัท่ีตนล่วงรู้หรืออยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของตนจากการท างาน
กบับริษทัฯ 
(1)   ลงนามในสัญญาเก็บรักษาความลบั 
(2)   ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ในสัญญาจา้งและกฎอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูลอนัเป็น

ความลบัดว้ยความสุจริต 
(3)   ใชม้าตรการท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ไ้ม่มีสิทธิเขา้ถึงความลบัทางการคา้หรือ

ขอ้มูลอนัเป็นความลบัเช่นวา่นั้นได ้ 
5.3 พนกังานเดลตา้มีหนา้ท่ีรักษาและไม่เปิดเผยขอ้มูลหรือความลบัทางการคา้ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ถึงแมไ้ด้

ส้ินสุดการเป็นพนกังานแลว้ก็ตาม 
5.4 หา้มมิใหพ้นกังานเดลตา้ไดม้าซ่ึงความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัของผูอ่ื้นโดยการจาร

กรรม ขโมย บีบบงัคบั ล่อลวงหรือวธีิการท่ีมิชอบอ่ืนๆ หรือโดยการลกัทรัพย ์คดัลอกผลงานหรือ
ครอบครองเอกสาร งาน รายงานวจิยั สิทธิบตัร เทคโนโลยีท่ีมีสิทธิบตัร การออกแบบหรือการคน้พบ
ดา้นเทคโนโลยขีองผูอ่ื้นท่ีเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

5.5 บรรดาการประดิษฐ ์การสร้างสรรค ์การคน้พบทางเทคโนโลย ีความลบัทางการคา้ทั้งหลายและ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ ท่ีพนกังานเดลตา้คิดคน้หรือสร้างข้ึนระหวา่งท่ีท างานกบับริษทัฯ โดยใช้
ทรัพยากรของบริษทัฯ ใหต้กเป็นของบริษทัฯ 

เม่ือบริษทัฯ เห็นสมควรขอรับสิทธิต่างๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้ พนกังานเดลตา้พึงให้
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ท่ี และตอ้งไม่ยืน่ค  าขอรับสิทธิใน
นามตนเองอนัเป็นการท าให้สิทธิหรือประโยชน์ของบริษทัฯ เสียหาย 

5.6 พนกังานเดลตา้ทุกคนมีความรับผดิชอบในการปฏิบติัตามกฎระเบียบเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิและตอ้งงดเวน้
การลอกเลียน ติดตั้งหรือใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตมาปฏิบติังานหรือท างานท่ีบริษทัฯ มอบหมาย
ให ้
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5.7 พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่ใชท้รัพยากรของบริษทัฯ เพื่อพยายามเขา้ไปในโครงข่าย ขอ้มูล หรือบญัชี หรือ
ระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นดว้ยการเจาะฐานขอ้มูลดว้ยวิธีผดิกฎหมาย (hacking) ท าลายรหสัลบั
ส่วนตวั (password mining) ดว้ยรหสัลบัท่ีขโมยมาหรือโดยวธีิการอ่ืนใด หรือใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีไม่ไดรั้บ
อนุญาตหรือด าเนินกิจกรรมท่ีบรรยายไวข้า้งตน้ในการท างาน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลหรืออ านาจการ
เขา้ถึงคอมพิวเตอร์/ซอฟตแ์วร์ได ้ 

5.8 เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมหรืออนุญาตของเจา้ของลิขสิทธ์ิ พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่ท าซ ้ า เปล่ียนแปลง 
พิมพซ์ ้ า ปรับ สกดั หรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิในงานของผูอ่ื้นไม่วา่ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน 

5.9  เม่ือเผยแพร่ ตีพิมพห์รือประกาศใหส้าธารณะไดท้ราบซ่ึงข่าว ขอ้มูล ผลิตภณัฑห์รือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยขีองบริษทัฯ พนกังานเดลตา้ตอ้งไดรั้บความยนิยอมของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งก่อนและตอ้ง
ระมดัระวงัดูแลการเผยแพร่ ตีพิมพห์รือประกาศใหส้าธารณะไดท้ราบซ่ึงข่าว ขอ้มูล ผลิตภณัฑ์หรือ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยเีช่นวา่นั้นไม่ใหเ้กิดผลกระทบอนัเป็นปฏิปักษต่์อสิทธิ และ/หรือ 
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือละเมิดความลบัทางการคา้ของบริษทัฯ 

5.10 พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่จดัท าค าแถลงอนัเป็นเทจ็หรือเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ท่ีอาจท าใหช่ื้อหรือ
ช่ือเสียงของบริษทัฯ เส่ือมเสีย หรือจดัท าค าแถลงเก่ียวกบังานอนัเป็นเท็จหรือเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ
ท่ีอาจท าใหผู้อ่ื้นเส่ือมเสียช่ือเสียงได ้

5.11  พนกังานเดลตา้พึงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ เก่ียวกบักฎหมายความเป็นธรรมทางการคา้และงดเวน้
จากการเสนอให ้จูงใจ เขา้ท าขอ้ตกลงกบัคู่แข่ง หรือด าเนินการร่วมกนัในการร่วมก าหนดราคา ผกูขาด
ตลาด ตกลงเก่ียวกบัราคาขายต่อ ขดัขวางผูอ่ื้นไม่ใหเ้ขา้แข่งขนั หรือร่วมกนัก าหนดราคาประมูล และ
พึงงดเวน้จากการท าใหมี้การแข่งขนันอ้ยลงหรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมดว้ยการบีบบงัคบั 
จูงใจหรือวธีิการท่ีไม่เหมาะสมอ่ืนๆ  

5.12 พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่เปิดเผยแผนความร่วมมือ พนัธมิตรดา้นกลยทุธ์หรือความสัมพนัธ์ดา้นการลงทุน
ของบริษทัฯ กบับุคคลอ่ืนๆ หรือกลยทุธ์ในการแข่งขนัหรือความตกลงเก่ียวกบัราคาหรือการตลาดอ่ืนๆ 
ของบริษทัฯ 

5.13  พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่ติดเคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายจากเจา้ของเคร่ืองหมาย
การคา้กบัผลิตภณัฑห์รือเอกสารของบริษทัฯ 

5.14 พนกังานเดลตา้ตอ้งปฏิบติัตาม “หลกัการทัว่ไปส าหรับการจดัการสิทธิบตัร” ท่ีออกโดยบริษทัฯอยา่ง
เคร่งครัดรวมทั้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และวธีิการปฏิบติังานมาตรฐานส าหรับการขอรับสิทธิบตัร 
การดูแล การวิเคราะห์ การประเมินความเส่ียงในการด าเนินคดี การบริหารจดัการสิทธิบตัรและการ
ดูแลรักษาทรัพยสิ์นประเภทสิทธิบตัร  
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5.15 การซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน 
 ขอ้มูลภายใน หมายถึงขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือขาย

ของนกัลงทุนบนหลกัทรัพยบ์างตวัหรือส่งผลต่อราคาตลาดของหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
 พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายในท่ีตนล่วงรู้ไปท าให้ตนหรือผูอ่ื้นไดป้ระโยชน์ 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาวะทางการเงินและการตกลงทางธุรกิจของบริษทัฯ นั้นลว้นเป็นความลบัทางการคา้

และใหถื้อวา่เป็นขอ้มูลภายในท่ีไม่อาจเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากบริษทัฯ ก่อน ทั้งน้ี เพื่อ
ป้องกนัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้  

6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกบัการป้องกันส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
6.1 พนกังานเดลตา้พึงเขา้ใจพนัธกิจของบริษทัฯ วา่ดว้ย “มุ่งมัน่สร้างสรรคน์วตักรรมการใชพ้ลงังานท่ี

สะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน เพื่ออนาคตท่ีดีกวา่” พนัธสัญญาของบริษทัต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและสุขภาพ (ESH) และนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงรวมถึงการอนุรักษ์
พลงังานและการลดการปล่อยคาร์บอน) และพึงปฏิบติัตาม กฎหมาย/กฎและระเบียบของบริษทัฯ พึง
เขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง และน านโยบายต่างๆ เก่ียวกบั ESH ในการออกแบบผลิตภณัฑห์รือการ
ปฏิบติังานของโรงงานโดยประสานงานกบัระบบการบริหารการจดัการภายในหรือการปฏิบติังานของ
ฝ่าย CSR 

6.2 เม่ือพบปัญหาขณะท างานท่ีท าใหเ้กิดการละเมิดกฎระเบียบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยัและ
สุขภาพหรือกฎ ESH ของบริษทัฯ หรือท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายไดแ้ลว้ พนกังานเดลตา้มีหนา้ท่ีแจง้
ปัญหาดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งผา่นกระบวนการและช่องทางท่ีจดัไว ้
พนกังานเดลตา้ยงัสามารถเสนอความเห็นหรือความคิดดา้น ESH ท่ีดีใหแ้ก่บริษทัฯ 

6.3 พนกังานเดลตา้พึงสนบัสนุนส่งเสริมพนัธะสัญญาและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั ESH ของบริษทัฯแก่
บรรดาผูมี้ส่วนไดเ้สีย และส่ือสารเร่ืองต่างๆ เหล่านั้นกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นระยะๆ เพื่อท าใหเ้กิดการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด 

7. การด าเนินธุรกจิด้วยความซ่ือสัตย์ 
7.1 ก่อนด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูอ่ื้น บริษทัฯ ตอ้งประเมินความชอบธรรม ความซ่ือสัตยแ์ละ

นโยบายการด าเนินงานของตวัแทน ผูจ้  าหน่ายสินคา้ ลูกคา้หรือองคก์รท่ีด าเนินธุรกิจอ่ืนๆ โดยประเมิน
วา่มีประวติัดา้นความไม่ซ่ือสัตยห์รือไม่เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การด าเนินธุรกิจขององคก์รนั้นๆ มีความ
ซ่ือสัตย ์โปร่งใส และไม่เรียกร้อง เสนอหรือรับสินบนแต่อยา่งใด  

ในการประเมินขา้งตน้ บริษทัฯ อาจด าเนินกระบวนการตรวจสอบท่ีเหมาะสมเพื่อประเมิน
องคก์รท่ีด าเนินธุรกิจตามหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ีเพื่อให้เขา้ใจถึงความซ่ือสัตยแ์ละการด าเนินงานของ
องคก์รดงักล่าว  
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(1) สัญชาติ สถานประกอบการ โครงสร้าง นโยบายด าเนินงานและสถานท่ีช าระเงินขององคก์ร 
 ดงักล่าว  
(2) องคก์รดงักล่าวไดมี้นโยบายวา่ดว้ยความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจหรือไม่ ถา้มี องคก์รดงักล่าว 
 มีการน าไปปฏิบติัหรือไม่  
(3) สถานประกอบการขององคก์รนั้นตั้งอยูใ่นประเทศท่ีมีความเส่ียงของการทุจริตคอรัปชัน่สูง 
 หรือไม่ 
(4) ธุรกิจท่ีด าเนินกิจการอยูข่ององคก์รนั้นเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงดา้นสินบนสูงหรือไม่  
(5) การด าเนินธุรกิจในระยะยาวและช่ือเสียงขององคก์รนั้น  
(6) ความคิดเห็นจากคู่คา้ในระดบัเดียวกนัขององคก์รดงักล่าว  
(7) องคก์รเช่นวา่นั้นมีประวติัใดๆ เก่ียวกบัสินบน การบริจาคใหพ้รรคการเมืองโดยผดิกฎหมายหรือ
พฤติกรรมความไม่ซ่ือสัตยอ่ื์นๆ หรือไม่ 

7.2 ระหวา่งท่ีด าเนินการติดต่อธุรกิจ พนกังานเดลตา้ตอ้งอธิบายใหอ้งคก์รท่ีด าเนินธุรกิจดว้ยทราบถึง
นโยบายของบริษทัเก่ียวกบัความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ และตอ้ง
ปฏิเสธการเสนอ สัญญา การเรียกร้องหรือรับทั้งทางตรงหรือทางออ้มอยา่งชดัแจง้ ไม่วา่ในรูปแบบใด
หรือในนามใครก็ตาม ซ่ึงผลประโยชน์อนัมิชอบน้ีรวมถึงส่วนแบ่ง ค่านายหนา้ เงินอ านวยความ
สะดวก รวมทั้งไม่เสนอหรือรับผลประโยชน์อนัมิชอบใดๆ ผา่นวธีิการอ่ืนๆ ดว้ย  

7.3 พนกังานเดลตา้ตอ้งละเวน้ไม่ด าเนินการธุรกรรมใดๆ กบัตวัแทน ผูจ้  าหน่ายสินคา้ ลูกคา้หรือองคก์รท่ี
ด าเนินธุรกิจโดยไม่มีความซ่ือสัตย ์เม่ือพบวา่องคก์รท่ีด าเนินธุรกิจมีพฤติกรรมไม่ซ่ือสัตย ์พนกังาน
เดลตา้ตอ้งหยดุธุรกรรมต่างๆ ทนัทีกบัองคก์รเช่นวา่นั้นและตอ้งจดัองคก์รดงักล่าวใหอ้ยูใ่นบญัชี
ประเภทขาดความน่าเช่ือถือเพื่อใหน้ านโยบายของบริษทัฯ ดา้นความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจไป
ปฏิบติักบัองคก์รดงักล่าว  

7.4 ในการเขา้ท าสัญญาต่างๆ บริษทัฯ ตอ้งเขา้ใจนโยบายเก่ียวกบัความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจของ
คู่สัญญาอยา่งครบถว้นและตอ้งจดัใหก้ารปฏิบติัตามดา้นดา้นความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจเป็นส่วน
หน่ึงของขอ้สัญญาซ่ึงอยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งแสดงขอ้สัญญาดงัต่อไปน้ีโดยชดัแจง้ คือ 
(1)  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตอ้งแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบในทนัทีเม่ือทราบวา่พนกังานลูกจา้งของ

คู่สัญญาของอีกฝ่ายหน่ึงละเมิดขอ้สัญญาท่ีหา้มไม่ใหเ้รียกส่วนแบ่ง ค่านายหนา้หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ และตอ้งเปิดเผยช่ือของพนกังานลูกจา้งรายนั้น วธีิการจดัเตรียม สัญญา 
เรียกร้องหรือรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ และจ านวนเงินดว้ย ทั้งตอ้งจดัเตรียมหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายและร่วมมือกบัอีกฝ่ายหน่ึงในการสอบสวนหาขอ้เท็จจริง คู่สัญญา
ฝ่ายนั้นจะมีสิทธิไดรั้บชดใชค้่าเสียหายในกรณีท่ีเกิดความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ข้ึน  
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(2) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญาไดท้นัทีถา้คู่สัญญาอีกฝ่ายมีพฤติกรรมไม่ 
 ซ่ือสัตยใ์นการด านินธุรกิจ 
(3) ตอ้งจดัใหมี้เง่ือนไขและระยะเวลาการช าระเงินท่ีแน่นนอนและสมเหตุสมผล รวมถึงสถานท่ีช าระ

เงิน และวธีิการช าระเงิน และการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบดา้นภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

8. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบทลงโทษ 
8.1 บริษทัจะด าเนินการให ้พนกังานจะไดรั้บการอบรมเร่ืองจรรยาบรรณในการปฏิบติังานโดยหวงัวา่

พนกังานของบริษทัฯ จะปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกคา้ ปฏิบติั
ตามกฎหมายและประมวลจริยธรรมเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์และภาพลกัษณ์ของ บริษทัฯ และอุทิศตน
เพื่อการด าเนินงานและพฒันาบริษทัฯ ใหมี้ความย ัง่ยืนต่อไป 

8.2 ส าหรับพนกังานเดลตา้ท่ีละเมิดคู่มือจรรยาบรรณและก่อความเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ นั้น บริษทัฯ อาจให้
ด าเนินการลงโทษทางวนิยัดงัท่ีบรรยายไวข้า้งล่างน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งและตามขอ้บงัคบั
การท างานท่ีใชบ้งัคบัโดยพิจารณาจากความรุนแรงของการละเมิด และอาจตดัสินลงโทษพนกังานท่ี
กระท าการละเมิดตามกฎหมายแพง่ และ/หรือ กฎหมายอาญา 
(1)   ออกหนงัสือเตือน 
(2)   บนัทึกค าเตือนหรือความผิดของพนกังานท่ีกระท าการละเมิด 
(3)   หกัเงินโบนสัจากผลงานหรือโบนสัประจ าปี หรือเลิกจา้ง 
(4)   ถา้การละเมิดมีความร้ายแรงแลว้ บริษทัอาจปลดออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน

และขอ้ก าหนดของสัญญาจา้งได ้ 
(5)   ถา้พบวา่ผูบ้งัคบับญัชาจงใจปกปิดหรือไม่ควบคุมดูแลพนกังานใตบ้งัคบับญัชาท่ีกระท าการละเมิด

คู่มือจรรยาบรรณ ผูบ้งัคบับญัชาจะถูกตกัเตือน หรือเลิกจา้งได ้
9.  การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 

9.1 พนกังานเดลตา้ทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานเร่ืองราวไปยงับุคคล/หน่วยงานดงัต่อไปน้ีเม่ือพบวา่
พนกังานเดลตา้คนอ่ืนอาจเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีละเมิดกฎหมายหรือคู่มือจรรยาบรรณ หรือ
เสนอขอ้แนะน าต่างๆได ้ 
(1)   หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่
(2)   หวัหนา้ฝ่ายงานดงัน้ี  

หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Youngyut@deltaww.com 
หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ Neythiya@deltaww.com 
หวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย  Chariya.Sopa@deltaww.com 
เลขานุการบริษทัฯ  Wilailak@deltaww.com 

mailto:Youngyut@deltaww.com
mailto:Neythiya@deltaww.com
mailto:Chariya.Sopa@deltaww.com
mailto:Wilailak@deltaww.com
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(3)   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Whistleblow@deltathailand.com  
(4)   กล่องรับความคิดเห็น 

9.2 กลไกแสดงความคิดเห็นจากภายนอก (ผูร้้องทุกขจ์ากภายนอก) 
 เพื่อด ารงรักษาพนัธกิจต่างๆ ของบริษทัฯ และส่งเสริมช่ือเสียงของบริษทัฯ เม่ือพนกังานเดลตา้
ถูกกล่าวหาวา่ละเมิดคู่มือจรรยาบรรณ บริษทัฯ พึงจดัใหมี้ช่องทางต่างๆดงัน้ี เพื่อความสะดวกในการ
ช้ีแจงและการติดต่อส่ือสาร 
(1)   ตูรั้บความคิดเห็น (ตู ้ปณ. 50 บางปู สมุทรปราการ 10280) 
(2)   กล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  Whistleblow@deltathailand.com 

9.3 การปิดบงัช่ือและการเก็บรักษาความลบั 
 พนกังานเดลตา้หรือผูร้้องทุกขจ์ากภายนอก อาจเลือกไม่เปิดเผยช่ือเม่ือรายงานการกระท าละเมิด
ของพนกังานคนอ่ืนก็ได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานเดลตา้ระบุตวัตนของตนเม่ือท า
การรายงานเพื่อใหง่้ายต่อการติดต่อและสอบสวน 

เม่ือพนกังานเดลตา้หรือผูร้้องทุกขจ์ากภายนอก ท าการรายงานแลว้ หน่วยงานท่ีรับเร่ืองพึง
ด าเนินมาตรการปกป้องคุม้ครองและป้องกนัท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถท าการสอบสวนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเพื่อป้องกนัพนกังานหรือผูร้้องทุกขจ์ากภายนอกดงักล่าวจากการกลัน่แกลง้หรือการ
ปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม มาตรการปกป้องคุม้ครองและป้องกนัน้ีใหน้ าไปใชแ้ก่บุคคลท่ีไดร้ายงานการ
กระท าละเมิดของพนกังานผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 9.2 ขา้งตน้ดว้ย  

mailto:Whistleblow@deltathailand.com
mailto:Whistleblow@deltathailand.com

