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บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
เรียน พนกังานเดลตา้ทุกท่าน  
 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมธรรมาภิบาลขององคก์รโดยมุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจตาม
หลกัความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกดา้น และสอดคลอ้งกบัวิถี
แห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดท า “คู่มือจรรยาบรรณในการ
ปฏิบติังาน” ส าหรับกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) และบริษัทย่อย  โดยเป็นการก าหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหน้าท่ีและภารกิจท่ี
พนกังานเดลตา้ทุกระดบัพึงไดรั้บมอบหมายดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงเป็น
ส่วนส าคญัอนัจะท าใหบ้ริษทัฯ ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

บริษทัฯไดป้ระกาศใช้ “คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และปัจจุบนัได้มี
การปรับปรุงคู่มือดงักล่าวให้ชดัเจนและครอบคลุมการด าเนินงานมากข้ึน ทั้งน้ี บริษทัฯ ถือวา่คู่มือจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานเป็นส่วนหน่ึงของ “ระเบียบข้อบังคับการท างาน” ของบริษัทฯ จึงใคร่ขอให้กรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหารและพนักงานเดลตา้ทุกท่าน ศึกษา ท าความเขา้ใจในคู่มือจรรยาบรรณในการ
ปฏิบติังานฉบบัปรับปรุงน้ีและยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดต่อไป 
 
 
 
        

      __________________________ 
            (นายแจค็ก้ี จาง) 

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

คู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “คู่มือจรรยาบรรณ”) ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยบริษทั 
เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อใหพ้นกังานเดลตา้ทุกท่านปฏิบติัตาม โดยหวงัวา่พนกังาน
ของบริษทัฯ จะปฏิบติังานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกคา้ ปฏิบติัตามกฎหมายและ
ประมวลจริยธรรมเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์และภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ และอุทิศตนเพื่อการด าเนินงานและ
พฒันาบริษทัฯ ใหมี้ความย ัง่ยนืต่อไป 

1.  ขอบเขตและข้อปฎบิัติพืน้ฐาน 
1.1  คู่มือจรรยาบรรณน้ีใชก้บักรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหารและพนกังานเดลตา้ทั้งหมด 

(ซ่ึงต่อไปน้ีให้เรียกรวมกันว่า “พนักงานเดลต้า”) ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีใหเ้รียกวา่ “บริษทัฯ”) 

1.2 เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปทั่วโลก ดังนั้ นบริษทัในเครือและบริษัทย่อยของบริษัทฯ อาจ
ก าหนดและเพิ่มเติมนโยบายและมาตรฐานท่ีเขม้งวดข้ึนตามความแตกต่างของขอ้บงัคบัแต่ละทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหคู้่มือจรรยาบรรณสมบูรณ์ข้ึน 

1.3 พนักงานเดลต้าพึงปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้ งยึดถือพันธกิจของบริษัทฯ 
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานที่สะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน เพื่อ

อนาคตที่ดีกว่า” และ “ความซ่ือสัตยสุ์จริต” เป็นส าคญั พนกังานเดลตา้มีหน้าท่ีศึกษา ท าความเขา้ใจ 
กฎระเบียบท่ีบริษทัฯ ประกาศใช ้รวมถึงสัญญาจา้งงาน คู่มือจรรยาบรรณ กฎเกณฑ์ในการปฏิบติังาน 
และนโยบายการรักษาความปลอดภยัขอ้มูล และอ่ืน ๆ 

 
 พนกังานเดลตา้พึงมีหนา้ท่ีในการศึกษา ท าความเขา้ใจและปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณและส่วนท่ี

แก้ไขเพิ่มเติมของน้ีดว้ยความเอาใจใส่ หากมีปัญหาหรือความเห็นใดอนัเก่ียวขอ้งกบัการใช้กฎหมายหรือ
ระเบียบหรือคู่มือจรรยาบรรณ พนักงานเดลต้าพึงสอบถามค าอธิบายจากผูบ้ ังคบับัญชาสายตรงของตน 
หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบ หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหวัหนา้ฝ่ายกฎหมาย หรือเลขานุการบริษทั 

2. การขัดกนัแห่งผลประโยชน์ 
2.1 การขดักนัแห่งผลประโยชน์ หมายถึง การท่ีพนักงานเดลตา้ด าเนินธุรกิจส่วนตวัหรือร่วมลงทุนใน

ธุรกิจใดท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการท างาน หรือท าให้พนักงานเดลต้าไม่สามารถ
ปฏิบติังานเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ  
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2.2  พนักงานเดลตา้จะแนะน าบุคคลใดเขา้มาท างานกบับริษทัฯ บุคคลนั้นจะตอ้งมีความสามารถท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ และตอ้งไม่ใชค้วามสัมพนัธ์ส่วนตวัเพื่อไดม้าซ่ึงงานนั้น พนกังานเดลตา้ไม่ควร
เข้าไปข้องเก่ียวกับการตดัสินใจจ้างงานท่ีเก่ียวข้องกับคู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือบุคคลใดท่ีมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัตน ทั้งน้ี พนกังานเดลตา้ไม่ควรเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชาสาย
งานเดียวกนัเพื่อเอ้ือประโยชน์ในการให้เบ้ียเล้ียง การผ่านทดลองงาน การเล่ือนต าแหน่ง หรือการ
ท างานในแผนกเดียวกนั โดยการตดัสินใจจา้งงานจะตอ้งพิจารณาจากคุณสมบติัการปฏิบติังาน ทกัษะ
และประสบการณ์ 

2.3 เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้หน่วยงานท่ีตนสังกดัอยู ่ห้ามมิให้พนกังานเดลตา้ด าเนินการ
หรือลงทุนในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือท านองเดียวกนักบับริษทัฯ ภายใตช่ื้อของ
ตนเองหรือของบุคคลอ่ืน (รวมถึงเพื่อน / ครอบครัว หุ้นส่วนหรือตวัแทนอ่ืน ๆ) รวมทั้ งห้ามมิให้
พนกังานเดลตา้กระท าการเป็นพนกังาน ตวัแทน ท่ีปรึกษา หรือท างานในหนา้ท่ีอ่ืน ท่ีบริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่น
ธุรกิจเดียวกนัในเวลาเดียวกนักบัท่ีเป็นพนกังานของบริษทัฯ 

2.4 พนกังานเดลตา้พึงระลึกอยูเ่สมอในการหลีกเล่ียงการขัดกันแห่งผลประโยชน์อนัอาจจะเกิดข้ึนไดแ้ละ
ตอ้งไม่ประกอบธุรกิจ ลงทุนหรือท ากิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์หรือแทรกแซง
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

การขดักนัแห่งผลประโยชน์ หมายความรวมถึง การใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือการใช้ต าแหน่งของ
ตนในบริษทัฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ การถ่ายโอนทรัพยากรหรือผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ ไปให้ตนเองหรือญาติมิตร การเขา้เจรจาหรือท าธุรกรรมเพื่อตนเองหรือญาติมิตรท่ีเป็นปฏิปักษ์
ต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และการลงทุนในบริษทัหรือโรงงานอ่ืนท่ีแข่งขนักบัธุรกิจของบริษทัฯ  

2.5 พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่หาประโยชน์ใด ๆ จากต าแหน่งหน้าท่ีของตนในบริษทัฯ ไปเพื่อแนะน า ขาย หรือ
กระท าการเป็นคนกลางแนะน าผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นผูจ้ดัหาเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 

2.6 หากพนกังานเดลตา้สงสัยวา่ ธุรกิจ การลงทุนหรือกิจกรรมใดท่ีตนมีส่วนร่วมหรือวางแผนไวว้า่จะร่วม
ลงทุน อาจขดักนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ ให้พนักงานเดลตา้ท่านนั้นเปิดเผยขอ้มูลต่อหัวหน้า
หน่วยงานโดยตรงเพื่อขออนุมติั จากนั้นให้แจง้หวัหนา้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อบนัทึกเป็นลายลกัษณ์
อกัษรก่อนการลงทุนในกิจกรรมนั้น ๆ 

3.  การรับของก านัลและเลีย้งรับรอง 

 พนกังานเดลตา้ตอ้งปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณขณะท่ีก าลงัติดต่อธุรกิจกบัลูกคา้ ผูข้ายสินคา้ หุ้นส่วนหรือ
บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ (ซ่ึงต่อไปน้ีให้เรียกรวมกนัวา่ “บุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ทางธุรกิจ”)  
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3.1 พนักงานเดลตา้ต้องปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณีปฏิบติัทางธุรกิจและมารยาททางธุรกิจ
ขณะท่ีติดต่อกบับุคคลภายนอกท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 

3.2  พนักงานเดลตา้ตอ้งไม่รับหรือเรียกร้องซ่ึงผลประโยชน์อนัมิชอบใดๆ ไม่ว่าในนามตนเองหรือผูอ่ื้น 
หรือประพฤติในลกัษณะใด ๆ ท่ีละเมิดต่อความสุจริต มิชอบดว้ยกฎหมายหรือละเมิดหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “พฤติกรรมอนัส่อไปในทางไม่ซ่ือสัตย”์)  ค  าวา่ “ผลประโยชน์” ดงัท่ี
ระบุไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณน้ีหมายถึงส่ิงท่ีมีราคา รวมถึงเงิน ค่าตอบแทน ของก านัล ค่านายหน้า 
ต าแหน่ง บริการ ส่วนลดหรือสินบนไม่ว่าอยู่ในรูปแบบหรือเรียกช่ืออย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี 
“ผลประโยชน์” ไม่รวมถึงการปฏิบติัทางสังคมทัว่ไปท่ีสมควรตามวาระโอกาสและไม่กระทบต่อสิทธิ
ใด ๆ อยา่งจ าเพาะเจาะจง  ดงัน้ี 
(1)  การปฏิบติันั้นอยูภ่ายใตม้ารยาททอ้งถ่ิน การปฏิบติัตามประเพณีธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ 

การรับแขกหรือตอ้นรับผูม้าเยอืน เพื่อการส่งเสริมธุรกิจ การติดต่อและประสานงานอนัเป็นส่วน
หน่ึงของมารยาททางธุกิจ 

(2) การปฏิบัตินั้ นเป็นไปตามการปฏิบัติทางสังคมทั่วไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมตามปกติ 

(3) การปฏิบติันั้นเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินธุรกิจเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การเยี่ยมชม
โรงงาน ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวควรมีการจดัสรรค่าใช้จ่าย จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ระดบัของท่ีพกัและ
ระยะเวลาไวล่้วงหนา้แลว้ 

(4) ในกรณีของก านลัเพื่อวตัถุประสงคท์างสังคมทัว่ไป โดยหลกัการแลว้ของก านลัดงักล่าวจะตอ้ง
มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท (หน่ึงพนับาท) และของก านลัท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้รายเดียวกนัภายในปี
เดียวกนันั้นจะตอ้งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพนับาท) 

3.3 พนกังานเดลตา้ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาสายตรงทราบถึงการรับของก านลัตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
โดยของก านลันั้นตอ้งน าส่งคืนหากผูบ้งัคบับญัชาเห็นวา่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามประเพณี
ปฏิบติัทางธุรกิจ  

      หากพนกังานเดลตา้มีค าถามใด ๆ เก่ียวกบัการให/้รับ/ของก านลัหรือส่ิงของมีค่าใดๆ (รวมถึงการเล้ียง
อาหาร การเล้ียงรับรองดา้นต่าง ๆ และการออกค่าเดินทาง) ใหป้รึกษาหวัหนา้ของตนก่อนเพื่อหลีกเล่ียง
ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
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4.  ความซ่ือสัตย์ทางธุรกจิ    

4.1 พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่ติดสินบนเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

 “สินบน” หมายถึง การให้หรือเสนอส่ิงตอบแทนท่ีมีค่าหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจา้หน้าท่ีรัฐเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ การไดม้าซ่ึงอ านาจการตดัสินใจของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ทั้งท่ี
มีผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่กระทบก็ตาม หรือเพื่อการไดรั้บผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ซ่ึงการให้
ดังกล่าวหมายรวมถึง เงิน ค่าคอมมิชชั่น โอกาสในการจ้างงาน ส่วนลด การคืนเงิน และการเล้ียง
รับรอง เป็นตน้ โดยไม่ค  านึงถึงว่าการกระท านั้นจะเป็นการปฏิบติัตามประเพณีทอ้งถ่ินหรือเพื่อการ
ขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

4.2 บริษทัฯ ห้ามมิให้พนักงานเดลตา้เรียกร้อง ด าเนินการ หรือ ยอมรับการคอร์รัปชัน่เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และคนรู้จกั  

4.3 การติดสินบนเป็นพฤติกรรมท่ีมีความผิดทางอาญา ส่งผลให้มีบทลงโทษท่ีร้ายแรง พนักงานเดลตา้
จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้ งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการติดสินบนและการคอร์รัปชั่น 
(รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศท่ีบริษทัฯ ประกอบธุรกิจ / หรือประเทศอ่ืนๆ) 

4.4 พนกังานเดลตา้จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการฟอกเงิน และหาก
ท่ีตั้ง/ประเทศท่ีบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยู ่มีกฎหมายเก่ียวกบัการรายงานดา้นเงินสด หรือธุรกรรมท่ีน่า
สงสัยใด ๆ พนกังานเดลตา้จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

5. การด าเนินธุรกจิด้วยความซ่ือสัตย์  

5.1 ก่อนด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูอ่ื้น บริษทัฯ ตอ้งประเมินความชอบธรรม ความซ่ือสัตยแ์ละ
นโยบายการด าเนินงานของตวัแทน ผูจ้  าหน่ายสินคา้ ลูกคา้หรือองคก์รท่ีด าเนินธุรกิจอ่ืน ๆ โดยประเมิน
ว่ามีประวติัดา้นความไม่ซ่ือสัตยห์รือไม่ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนินธุรกิจขององค์กรนั้น ๆ มีความ
ซ่ือสัตย ์โปร่งใส และไม่เรียกร้อง เสนอหรือรับสินบนแต่อยา่งใด  

ในการประเมินข้างต้น บริษทัฯ อาจด าเนินกระบวนการตรวจสอบท่ีเหมาะสมเพื่อประเมิน
องคก์รท่ีด าเนินธุรกิจตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ีเพื่อให้เขา้ใจถึงความซ่ือสัตยแ์ละการด าเนินงานของ
องคก์รดงักล่าว  

(1) สัญชาติ สถานประกอบการ โครงสร้าง นโยบายด าเนินงานและสถานท่ีช าระเงินขององค์กร
ดงักล่าว  
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(2) องค์กรดังกล่าวได้มีนโยบายว่าด้วยความซ่ือสัตย์ในการด าเนินธุรกิจหรือไม่ ถ้ามี องค์กร
ดงักล่าวมีการน าไปปฏิบติัหรือไม่  

(3) สถานประกอบการขององค์กรนั้นตั้งอยู่ในประเทศท่ีมีความเส่ียงของการทุจริตคอรัปชั่นสูง
หรือไม ่

(4) ธุรกิจท่ีด าเนินกิจการอยูข่ององคก์รนั้นเป็นธุรกิจท่ีมีความเส่ียงดา้นสินบนสูงหรือไม่  
(5) การด าเนินธุรกิจในระยะยาวและช่ือเสียงขององคก์รนั้น  
(6) ความคิดเห็นจากคู่คา้ในระดบัเดียวกนัขององคก์รดงักล่าว  
(7) องค์กรเช่นวา่นั้นมีประวติัใด ๆ เก่ียวกบัสินบน การบริจาคให้พรรคการเมืองโดยผิดกฎหมาย

หรือพฤติกรรมความไม่ซ่ือสัตยอ่ื์น ๆ หรือไม่ 

5.2 ระหว่างท่ีด าเนินการติดต่อธุรกิจ พนักงานเดลตา้ต้องอธิบายให้องค์กรท่ีด าเนินธุรกิจด้วยทราบถึง
นโยบายของบริษทัเก่ียวกบัความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ และตอ้ง
ปฏิเสธการเสนอ สัญญา การเรียกร้องหรือรับทั้งทางตรงหรือทางออ้มอยา่งชดัแจง้ ไม่วา่ในรูปแบบใด
หรือในนามใครก็ตาม ซ่ึงผลประโยชน์อันมิชอบน้ีรวมถึงส่วนแบ่ง ค่านายหน้า เงินอ านวยความ
สะดวก รวมทั้งไม่เสนอหรือรับผลประโยชน์อนัมิชอบใด ๆ ผา่นวธีิการอ่ืน ๆ ดว้ย  

5.3 พนักงานเดลตา้ตอ้งละเวน้ไม่ด าเนินธุรกรรมใด ๆ กบัตวัแทน ผูจ้  าหน่ายสินคา้ ลูกคา้หรือองค์กรท่ี
ด าเนินธุรกิจโดยไม่มีความซ่ือสัตย ์เม่ือพบว่าองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจมีพฤติกรรมไม่ซ่ือสัตย ์พนกังาน
เดลต้าตอ้งหยุดธุรกรรมต่าง ๆ ทนัทีกบัองค์กรเช่นว่านั้นและตอ้งจดัองค์กรดงักล่าวให้อยู่ในบญัชี
ประเภทขาดความน่าเช่ือถือ ซ่ึงถือเป็นการน านโยบายของบริษทัฯ ดา้นความซ่ือสัตยใ์นการด าเนิน
ธุรกิจไปก ากบัองคก์รดงักล่าว  

5.4 ในการเขา้ท าสัญญาต่าง ๆ บริษทัฯ ตอ้งเขา้ใจนโยบายเก่ียวกบัความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจของ
คู่สัญญาอย่างครบถ้วนและตอ้งจดัให้การปฏิบติัตามดา้นความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจเป็นส่วน
หน่ึงของขอ้สัญญาซ่ึงอยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งแสดงขอ้สัญญาดงัต่อไปน้ีโดยชดัแจง้ คือ 

(1)  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตอ้งแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบในทนัทีเม่ือทราบวา่พนกังานลูกจา้งของ
คู่สัญญาของอีกฝ่ายหน่ึงละเมิดข้อสัญญาท่ีห้ามไม่ให้ เรียกส่วนแบ่ง ค่านายหน้าหรือ
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ และต้องเปิดเผยช่ือของพนักงานลูกจา้งรายนั้น วิธีการจดัเตรียม สัญญา 
เรียกร้องหรือรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ และจ านวนเงินดว้ย ทั้ งตอ้งจดัเตรียมหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งใหแ้ก่คู่สัญญาอีกฝ่ายและร่วมมือกบัอีกฝ่ายหน่ึงในการสอบสวนหาขอ้เทจ็จริง คู่สัญญา
ฝ่ายนั้นจะมีสิทธิไดรั้บชดใชค้่าเสียหายในกรณีท่ีเกิดความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ข้ึน  
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(2) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญาได้ทนัทีถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายมีพฤติกรรมไม่
ซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ 

6.   การบริจาคทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริจาคเพ่ือการกุศล 

6.1 สิทธิทางการเมือง :  บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่
ฝักใฝ่พรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผูมี้อ  านาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่น าเงินทุน
หรือทรัพยากรของบริษทัฯไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือ
นกัการเมืองใด ๆ 

6.2 พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่ใช้ช่ือหรือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวก อุปกรณ์หรือ
เคร่ืองหมายการคา้เพื่อด าเนินกิจกรรมส่วนตวัทางการเมืองหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง 
พนกังานเดลตา้จะตอ้งตระหนกัถึงพฤติกรรมส่วนตวัของพวกเขาเม่ือเขา้ร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
ใด ๆ เพื่อหลีกเล่ียงการสร้างภาพลกัษณ์หรือก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดต่อสาธารณชนว่า บริษทัฯ อาจ
เป็นผูส้นบัสนุนผูส้มคัรรายใด การหาเสียง เร่ืองใด ๆ หรือการใหแ้ละรับรองต่าง ๆ 

6.3 พนกังานเดลตา้ตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทัฯ เก่ียวกบัการบริจาคส่ิงของหรือการสนบัสนุน
เงินเพื่อการกุศลและตอ้งเป็นการชอบดว้ยกฎหมายในนามบริษทัฯ โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือ
เงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน ทั้ งน้ี การบริจาคส่ิงของหรือการ
สนบัสนุนเงินเพื่อการกุศลตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากหวัหนา้แผนกและงบประมาณท่ีตั้งไว ้

7. การใช้ข้อมูลภายใน 

7.1 ขอ้มูลภายในหมายถึงขอ้มูลใด ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซ้ือ-ขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุน
ในบางหลกัทรัพย ์หรือส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหลกัทรัพยน์ั้น ๆ 

7.2 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยใ์ด ๆ ถือเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย การส่งหรือ
เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่ผูอ่ื้นเพื่อให้ผูอ่ื้นสามารถซ้ือขายหุ้น หรือหลกัทรัพยใ์ด ๆ ตามขอ้มูลนั้นเป็นส่ิง
ผดิกฎหมายเช่นกนั ขอ้มูลภายในทัว่ไปนั้นรวมหมายถึงขอ้มูลการขายหรือรายไดท่ี้ไม่ไดเ้ผยแพร่ ก าไร
หรือขาดทุนในอนาคต เหตุการณ์ส าคญัหรือข่าว (เช่น การปรับโครงสร้าง การควบรวมกิจการหรือการ
เปล่ียนแปลงในการจดัการ ฯลฯ) 

7.3 หากพนกังานเดลตา้รับทราบขอ้มูลภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ หรือซพัพลายเออร์ หรือหุ้นส่วนของ
บริษทัฯ พนกังานเดลตา้จะตอ้งไม่ด าเนินการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือถือหุ้นบริษทันั้น ๆ ไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้บุคคลอ่ืนซ้ือขายหลกัทรัพย ์ขอ้หา้มในการท าธุรกรรมโดย
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ออ้มยงัหมายรวมถึงการท าธุรกรรมโดยบุคคลใกลชิ้ดกบัพนกังานเดลตา้ หรือมีเร่ืองเงินทองเก่ียวขอ้ง
กบัพนกังานเดลตา้ 

7.4 ขอ้มูลทางการเงินและธุรกรรมทางธุรกิจของบริษทัในเครือภายใตบ้ริษทัฯ ถือเป็นความลบัทางการคา้
และเป็นขอ้มูลภายในซ่ึงไม่อาจเปิดเผยได ้เพื่อมิใหเ้กิดผลกระทบต่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

8.   การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

8.1 พนักงานเดลตา้จะตอ้งปฏิบติัตามข้อก าหนดภายใต้กฎหมายด้านการแข่งขนั พระราชบญัญติัด้าน
การคา้ท่ีเป็นธรรม และกฎหมายดา้นการต่อตา้นการผูกขาดทางการคา้ของประเทศต่าง ๆ พนักงาน
เดลต้าจะต้องไม่ยื่นข้อเสนอ ชักจูง ตกลง หรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการร่วมกันก าหนดราคา  
ผูกขาดทางการคา้ การท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัราคาขาย การกีดกนัผูอ่ื้นจากการแข่งขนั และท าขอ้จ ากดัท่ี
ผิดกฎหมายกับบริษัท ลูกค้า ผูจ้ดัจ  าหน่ายและซัพพลายเออร์ท่ีเป็นคู่แข่งกับบริษทัฯ หรือในทาง
กลบักนัให้มีส่วนร่วมในการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม หรือมีส่วนร่วมในการขดัขวางการแข่งขนัท่ีไม่เป็น
ธรรม เช่น กระท าการติดสินบนหรือวธีิการท่ีไม่สุจริตอ่ืน ๆ 

8.2 หากบริษทัคู่แข่งเขา้ร่วมในธุรกิจ หรือนิทรรศการ สัมมนา สมาคมอุตสาหกรรมหรือพนัธมิตร กลุ่ม
ก าหนดมาตรฐาน พนกังานเดลตา้จะตอ้งตระหนกัถึงพฤติกรรมของพวกเขาเม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบับริษทั
ดงักล่าว พนกังานเดลตา้จะตอ้งหลีกเล่ียงสถาณการณ์ท่ีจะท าให้สาธารณชนเขา้ใจวา่บริษทัฯ ฮั้วกนักบั
คู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานเดลตา้จะตอ้งไม่หารือกบัคู่แข่งเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อน เช่น 
เง่ือนไขราคา การขายในภูมิภาค ลูกคา้ การเสนอราคาแข่งขนั สายการผลิต การให้บริการ ปริมาณ 
ตน้ทุน ผลก าไร ส่วนแบ่งการตลาด เงินเดือนและกระบวนการจา้งงาน ถา้การประชุมมีพนกังานเดลตา้
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ใด ๆ ขา้งตน้ หากเป็นไปไดพ้นกังานเดลตา้ตอ้งเสนอการคดัคา้น จดัท าบนัทึก
การคดัคา้น และออกจากสถานท่ีนั้นทนัที 

8.3 หากพนักงานเดลตา้พบว่าตนเอง เพื่อนร่วมงาน หรือบริษทัคู่แข่งได้ละเมิดขอ้ก าหนดใด ๆ ภายใต้
กฎหมายด้านการแข่งขนั พระราชบญัญติัด้านการคา้ท่ีเป็นธรรม และกฎหมายด้านการต่อตา้นการ
ผูกขาดทางการคา้ พนักงานเดลตา้จะตอ้งรายงานต่อหัวหน้าหน่วยทนัทีเพื่อหาทางแก้ไข ในกรณีท่ี
พนกังานเดลตา้ละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัการคา้ท่ีเป็นธรรมเน่ืองจากการกระท าส่วนตวั พนกังาน
เดลตา้จะตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมายและชดเชยใหบ้ริษทัฯ ส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

9.   ความลบัทางการค้า สิทธิบัตร และข้อมูลทีเ่ป็นความลบั 

9.1 “ขอ้มูลท่ีเป็นความลบั” หมายถึง ขอ้มูลตวัเลข และข่าวสารท่ีไดรั้บมา ไดติ้ดต่อ รับทราบ จดัตั้งข้ึน 
สร้างข้ึนหรือพฒันาโดยพนักงานเดลต้าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในช่วงระยะเวลาท่ีถูกจา้งงาน
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เน่ืองจากการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือทรัพยากรของบริษัทฯ หรือต าแหน่ง หรือมีเคร่ืองหมาย
ขอ้ความ “เป็นความลบั” หรือขอ้ความอ่ืนท่ีคลา้ยกนัท่ีประกาศวา่เป็นความลบั ไม่วา่การประกาศนั้นจะ
ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไม่ว่าการรประกาศนั้นจะสมบูรณ์ หรืออยู่ในระหว่างการยื่นขอจดทะเบียน
สิทธิบตัรหรือทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืน ๆ หรือไม่ก็ตาม ตวัอยา่งเช่น: 

(1) ขอ้มูลหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิต การตลาด การจดัซ้ือ การก าหนดราคา ธุรกิจ การเงินและฝ่าย
บุคคล ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัขอ้ก าหนดของลูกคา้ทั้งในปัจจุบนัและคาดวา่จะเป็นลูกคา้ รวมถึงขอ้มูล
พนักงาน ลูกคา้ ซัพพลายเออร์และผูจ้ดัจ  าหน่ายของบริษทัฯ และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมและวธีิการด าเนินงานของบริษทัฯ 

(2) สูตรผลิตภณัฑ ์การออกแบบและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
(3) ผลการวิจัย แนวคิดและความคิด เช่น แผนการวิจัยและพัฒนา ขั้นตอน การคิดค้นสูตร การ

สร้างสรรคแ์ละอุปกรณ์หรือความรู้ เทคโนโลย ีกระบวนการ การออกแบบ แผนภาพและการสอน 
(4) เร่ืองอ่ืน ๆ หรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานในกิจกรรมของบริษทัฯ และเร่ืองท่ีบุคคล

ทัว่ไปเขา้ไปมีส่วนร่วมในธุรกิจหรือกิจกรรมดงักล่าวโดยไม่รู้ตวั 
(5) แนวคิดใด ๆ ท่ีไดม้าจากการติดต่อ หรือรับรู้ขอ้มูลทั้งหมดขา้งตน้ 

9.2      พนกังานเดลตา้จะตอ้งรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษทัฯ และไม่ส่งมอบ แจง้ โอนหรือเปิดเผยให้
บุคคลท่ีสามโดยวิธีการใด ๆ หรือประกาศต่อสาธารณชนโดยไม่ไดรั้บความยินยอมล่วงหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากบริษทัฯ หรือด าเนินการตามหนา้ท่ีของพนกังาน และจะตอ้งไมแ่สวงหาผลประโยชน์
หรือใช้ขอ้มูลดงักล่าวเพื่อตวัเองหรือบุคคลท่ีสาม บทบญัญติัน้ีจะยงัคงมีผลบงัคบัใช้ถึงแมไ้ด้ส้ินสุด
การเป็นพนกังานเดลตา้แลว้ก็ตาม 

9.3 พนกังานเดลตา้ทุกคนจะตอ้งน ามาตรการป้องกนัความลบัท่ีเหมาะสมมาใชเ้พื่อรักษาความลบัทางการ
คา้และขอ้มูลท่ีเป็นความลบัท่ีตนไดรั้บรู้มา หรือภายใตก้ารก ากบัดูแลงานของตนตลอดระยะเวลาท่ีถูก
จา้งงานโดยบริษทัฯ รวมถึงท่ีจะอธิบาย ดงัต่อไปน้ี 

(1) ให้มีการลงนามขอ้ตกลงการรักษาความลับ ก่อนท่ีจะเปิดเผยอนุญาตให้น าความลบัทางการคา้
หรือข้อมูลท่ีเป็นความลับเผยต่อบุคคลท่ีสาม และให้ท าเคร่ืองหมาย "เป็นความลับ" หรือ
ขอ้ความอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในขอ้มูลท่ีเป็นความลบั 

(2) ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญาจา้งงานและขอ้ก าหนดของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด
ตามขั้นตอนการป้องกนั การรักษาความลบัทางการคา้และขอ้มูลท่ีเป็นความลบั และนโยบาย
การรักษาความปลอดภยัขอ้มูลสากล 



 

12 

 

(3) น ามาตรการป้องกนัท่ีจ  าเป็นและสมเหตุสมผลมาใช้ เพื่อป้องกนัการเขา้ถึงความลบัทางการคา้
หรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 

(4) ความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัจะเปิดเผยต่อพนักงานเดลตา้รายอ่ืนไดก้็ต่อเม่ือ
พนกังานรายนั้นจ าเป็นตอ้งทราบขอ้มูลดงักล่าวจริง ๆ เท่านั้น 

9.4 หากพนกังานเดลตา้ไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากอดีตนายจา้ง หรือบุคคลใดก็ตาม พนกังาน
เดลตา้จะตอ้งไม่อา้งหรือใชข้อ้มูลท่ีเป็นความลบัใด ๆ ของอดีตนายจา้ง หรือบุคคลใดก็ตาม นอกจากน้ี 
พนักงานเดลตา้ตอ้งรับรองว่าจะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบุคคลอ่ืนต่อพนักงานเดลตา้หรือ
บุคคลท่ีสาม 

9.5 ส าหรับหน้าท่ีในการรักษาความลบัของบริษทัฯ ต่อบุคคลท่ีสามนั้น พนักงานเดลตา้ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี
เสมือนเป็นตวัแทนบริษทัฯ กล่าวคือ พนกังานเดลตา้จะตอ้งมุ่งมัน่ในการรักษาความลบัอย่างสูงสุด และ
ช่วยกนัปกป้องความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลท่ีเป็นความลบัต่อบุคคลท่ีสาม เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการผิด
สัญญา ซ่ึงบทบญัญติัน้ียงัคงมีผลบงัคบัใชแ้มส้ิ้นสุดการเป็นพนกังานเดลตา้แลว้ก็ตาม 

9.6 ข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นความลับหรือไม่) ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ หรือของบุคคลท่ีสามท่ีเกิดข้ึนโดย
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหว่างท่ีปฏิบติังานเป็นพนกังานเดลตา้นั้น เม่ือออกจากงานจะตอ้งน าส่งคืน
ขอ้มูลใหก้บับริษทัฯ เพื่อเก็บรักษาและตอ้งไม่ท าลายทิ้ง 

9.7 ภาระผูกพนัในการรักษาความลบัดงักล่าวมิไดส้ิ้นสุดเม่ือพนักงานเดลตา้ออกจากงาน ยกเวน้กรณีท่ี
บริษทัฯ หรือเจา้ของขอ้มูลท่ีเป็นความลบัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลความลบันั้นต่อสาธารณะแลว้  

9.8 พนกังานเดลตา้สามารถคน้หาและบนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งการภายในขอบเขตหน้าท่ีงานเท่านั้น และตอ้ง
จดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งปลอดภยัตามขอ้ก าหนดการจดัการขอ้มูลของบริษทัฯ ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

9.9 พนกังานเดลตา้จะตอ้งใช้เคร่ืองหมายการคา้ ช่ือบริษทั ช่ือธุรกิจ โลโก ้หรือสโลแกนของเดลตา้ (เรียก
รวมกนัวา่ "เคร่ืองหมายการคา้เดลตา้") ตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ หากไม่ไดรั้บความยินยอม
จากบริษทัฯ พนกังานเดลตา้จะตอ้งไม่ใชเ้คร่ืองหมายการคา้เดลตา้ ในผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีไม่ใช่ของ
เดลตา้ หรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรืออนุญาตให้ผูอ่ื้นใช้เคร่ืองหมายการคา้ เดลตา้โดยเด็ดขาด 
พนกังานเดลตา้ไม่สามารถใช้เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายลงบนผลิตภณัฑ์หรือ
บริการของบริษทัฯ 

9.10 พนกังานเดลตา้ไม่สามารถเสนอคดัคา้น ยกเลิก หรือโตเ้ถียงถึงสิทธิของเคร่ืองหมายการคา้เดลตา้ใน
ประเทศใด ๆ ทั้งดว้ยตนเองหรือจดัหาให้ผูอ่ื้นกระท าแทน รวมถึงไม่อนุญาตให้น าไปใช้หรือน าไป
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สมคัร หรือท าการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้หรือช่ือบริษทัใดท่ีเทียบเท่าหรือคลา้ยกบัเคร่ืองหมาย
การคา้เดลตา้ในสินคา้หรือบริการอ่ืนในประเทศใด ๆ ทั้งส้ิน 

9.11 พนกังานเดลตา้จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและขั้นตอนการจดัการ
สิทธิบตัรและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ รวมถึงกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งและขั้นตอนมาตรฐานส าหรับการน าไปใชง้าน การด าเนินคดีและการคุม้ครองทรัพยสิ์น 

9.12 ห้ามมิให้พนกังานเดลตา้ไดม้าซ่ึงความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลอนัเป็นความลบัของผูอ่ื้นโดยการจาร
กรรม ขโมย บีบบงัคบั ล่อลวงหรือวธีิการท่ีมิชอบ หรือโดยการลกัทรัพย ์คดัลอกผลงานหรือครอบครอง
เอกสาร งาน รายงานวิจัย สิทธิบัตร เทคโนโลยี ท่ี มีสิทธิบัตร การออกแบบหรือการค้นพบด้าน
เทคโนโลยขีองผูอ่ื้นท่ีเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

9.13 บรรดาการประดิษฐ์ การสร้างสรรค ์การคน้พบทางเทคโนโลยี ความลบัทางการคา้และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาอ่ืนๆ ท่ีพนักงานเดลต้าคิดค้นหรือสร้างข้ึน โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ระหว่างท่ีเป็น
พนกังานใหต้กเป็นของบริษทัฯ 

เม่ือบริษทัฯ เห็นสมควรขอรับสิทธิต่างๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้ พนกังานเดลตา้พึงให้
ความช่วยเหลือและความร่วมมือในกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ท่ี  

9.14 พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่หาวิธีเขา้ไปในโครงข่าย ขอ้มูล บญัชี หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้นดว้ยการ
เจาะฐานขอ้มูลดว้ยวธีิผดิกฎหมาย (hacking) ท าลายรหสัลบัส่วนตวั (password mining) ดว้ยรหสัลบัท่ี
ขโมยมาหรือโดยวธีิการอ่ืนใด หรือใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 

9.15 พนักงานเดลต้าทุกคนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือข้อบังคับท่ี
เก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธ์ิและตอ้งงดเวน้การลอกเลียน ติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์/งานท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตมา
ปฏิบติังานส่วนตนหรือท างานท่ีบริษทัฯ มอบหมายให ้

9.16 เว ้นแต่จะได้รับความยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ  พนักงานเดลต้าต้องไม่ท าซ ้ า 
เปล่ียนแปลง พิมพ์ซ ้ า ปรับ สกดั หรือด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิในงานของผูอ่ื้นไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน 

9.17  เม่ือเผยแพร่ ตีพิมพ์หรือประกาศให้สาธารณะได้ทราบถึงข่าวสาร ข้อมูล (รวมถึงข้อมูลแผนความ
ร่วมมือ พนัธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ความสัมพนัธ์การลงทุน กลยุทธ์การแข่งขนักบัผูอ่ื้น) ผลิตภณัฑ์หรือ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ พนกังานเดลตา้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหัวหน้าของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก่อนและตอ้งระมดัระวงัดูแลการเผยแพร่ ตีพิมพห์รือประกาศให้สาธารณะไดท้ราบถึงข่าวสาร ขอ้มูล 
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ผลิตภณัฑ์หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีเช่นวา่นั้นไม่ให้เกิดผลกระทบอนัเป็นปฏิปักษต่์อสิทธิ 
และ/หรือ ผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือละเมิดความลบัทางการคา้ของบริษทัฯ 

9.18 พนักงานเดลตา้ต้องไม่จดัท าค าแถลงอนัเป็นเท็จหรือเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็นเท็จท่ีอาจท าให้ช่ือหรือ
ช่ือเสียงของบริษทัฯ เส่ือมเสีย หรือจดัท าค าแถลงอนัเป็นเทจ็หรือเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็นเท็จท่ีอาจท าให้
ผูอ่ื้นเส่ือมเสียช่ือเสียงได ้ในระหวา่งปฏิบติัหนา้ท่ี 

10. การเคารพข้อมูลส่วนตัว 

10.1 บริษทัฯ เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ของพนกังานเดลตา้ตามกฎหมาย ทั้งน้ี รวมถึง
ขอ้มูลสิทธิส่วนบุคคลท่ีพนกังานตอ้งให้ หรือตามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ เพื่อด าเนินการทางธุรกรรม การ
ใหบ้ริการ การสอบถามหรือการร้องขอ ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีรวบรวมและด าเนินการโดยบริษทัฯ อาจถูก
น ามาใช้เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตวัอย่างเช่น บริษทัฯ ให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อด าเนินการเร่ืองใด ๆ ท่ีพนกังานเดลตา้ร้องขอ หรือเพื่อ
รักษาความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ และพนกังานเดลตา้ หรือเพื่อช่วยให้บริษทัฯ สามารถรักษาและ
ปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน บริการ และอ่ืน ๆ  

10.2 บริษทัฯ อาจแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานเดลตา้กบัผูมี้อ  านาจท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงค์
ขา้งต้น โดยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเดลต้าแก่ซัพพลายเออร์ท่ีเป็นบุคคลท่ีสาม 
(โดยเฉพาะเร่ืองการอนุญาตให้ซัพพลายเออร์ด าเนินการให้บริการดา้นเวบ็ไซต์บางอย่างแก่บริษทัฯ 
เช่น เวบ็โฮสต้ิง (web hosting) หรือบริการบ ารุงรักษา) โดยหลกัการแลว้ บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูล
ส่วนบุคคลประเภทน้ีให้กับบุคคลท่ีสาม เวน้เสียแต่ว่า บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย / ขอ้บงัคบั ท่ีก าหนดไว ้หรือใหป้ฏิบติัตาม โดยรวมถึง: 

(1) ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกระบวนการทางกฎหมาย 
(2)  เพื่อให้ความร่วมมือในการสอบสวน หรือด าเนินคดีกบัความผิดทางอาญา หรือการโจมตีท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความสมบูรณ์ของเวบ็ไซต ์หรือ เครือข่ายเทคโนโลยขีองบริษทัฯ 
(3)  เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพยสิ์น หรือความปลอดภยัของบริษทัฯ ผูใ้ชเ้วบ็ไซต ์หรือสาธารณะ 

บริษทัฯ เป็นบริษทัขา้มชาติท่ีมีส านกังาน สถานประกอบการในเครือ และซัพพลายเออร์ในเขต
อ านาจศาลท่ีแตกต่างกนั การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือมีการส่งผา่นระหวา่งประเทศจะตอ้งไดรั้บการ
รับรองโดยผา่นการท าสัญญา  ยดึหลกัจรรยาบรรณภายใน หรือการปกป้องขอ้มูลโดยวธีิอ่ืน ๆ 
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10.3 บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานเดลตา้ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และไม่
ท าการนอกเหนือวตัถุประสงคเ์พื่อเก็บรวบรวมหรือประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล นอกจากน้ีบริษทัฯ 
อาจลบขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวภายใตส้ถานการณ์ต่อไปน้ี 

(1) เม่ือไม่จ  าเป็นตอ้งเก็บหรือใชต้น้ฉบบัขอ้มูลส่วนบุคคล  
(2) เม่ือไม่มีขอ้เรียกร้องทางกฎหมาย หรือเหตุผลตามกฎหมายใหเ้ก็บรักษา 
(3) เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัทางกฎหมาย 

บริษทัฯ จะเคารพสิทธิของพนักงานเดลตา้ เม่ือท าการลบและตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคลและ
ปรึกษาผูอ่ื้นภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด 

11. ความหลากหลายของบุคลากร การให้โอกาสจ้างงานทีเ่ป็นธรรม และการให้ความเคารพในความเท่าเทยีมกัน 

11.1  บริษัทฯ ให้โอกาสในการท างานท่ีเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในเร่ือง เช้ือชาติ สัญชาติ
ภูมิภาค หรือ ชนชั้นทางสังคม ต้นก าเนิด เช้ือสาย ศาสนา ความพิการ เพศ รสนิยมทางเพศ ความ
รับผิดชอบในครอบครัว สถานภาพสมรส กลุ่มสมาชิก สังกดัการเมือง อายุ หรือสถานะใดท่ีได้รับ
ความคุม้ครองตามกฎหมายทอ้งถ่ิน หรือกฎหมายของแต่ละประเทศ 

11.2  บริษทัฯ ยนิดีจา้งคนท่ีมีคุณสมบติัท่ีมีความพิการหรืออ่อนแอกวา่ เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีหลากหลายสร้าง
ความสบายใจในการท างาน ทั้งน้ี รวมถึงการไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั 

11.3  เพื่ อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรท่ี มี คุณสมบัติ เหมาะสมทุกคนมีโอกาสท่ีจะเข้ามาท างานและมี
ความกา้วหนา้ บริษทัฯ จึงไดท้  าการรับสมคัรพนกังานผา่นช่องทางสาธารณะ 

12. ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิด 

12.1  พนักงานเดลตา้ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเคารพ ไม่ล่วงละเมิด (รวมถึงการไม่ล่วงละเมิดทางเพศ) 
และไม่ใชค้วามรุนแรง หรือใชก้ารกระท าท่ีผดิกฎหมายอ่ืน ๆ ในการปฎิบติังาน 

12.2  การล่วงละเมิดหมายรวมถึงการท าร้ายผูอ่ื้นทั้ง กาย วาจา ใจ หรือการกระท าท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังานดว้ยพฤติกรรม ภาษา ขอ้ความท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือท าให้รู้สึกหวาดกลวัและรังเกียจ 
หรือสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีมีการรังแก เป็นศตัรู หรือกา้วร้าว 

12.3  พนกังานเดลตา้ตอ้งไม่หาประโยชน์จากธุรกิจ โดยมีความสัมพนัธ์ท่ีผิดปกติกบัลูกคา้ ซัพพลายเออร์ 
และคู่คา้ หรือพนกังานเดลตา้ดว้ยกนัเอง หรือมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิด (รวมถึงการไม่ล่วงละเมิด
ทางเพศ) การเลือกปฏิบติั (รวมถึงเช้ือชาติ เพศ ความพิการ การเลือกปฏิบติัทางศาสนา) การโจรกรรม 
การข่มขู่ หรือการกระท าท่ีผดิกฎหมายอ่ืน ๆ  
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13. สภาพแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของสถานทีท่ างาน 

13.1  บริษทัฯ ไดน้ าแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัท่ีดีมาใชใ้นการปฏิบติังาน และปฏิบติั
ตามกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัส าหรับสถานประกอบการ เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานให้
ปลอดภยั อีกทั้งปราศจากยาเสพติดและส่ิงมึนเมา 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังานและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเพื่อใหม้ัน่ใจวา่สภาพแวดลอ้มของสถานประกอบการไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดไวต้าม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน 

13.2  บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสุขภาพและความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน
ของบริษทัฯ เอง และของลูกคา้เม่ือปฏิบติังานในสถานท่ีของลูกคา้ หรือท่ีใด ๆ ก็ตาม ทั้งน้ียงัรวมถึง
เม่ือมีลูกคา้ ซพัพลายเออร์ หุ้นส่วน ผูรั้บเหมาหรือบุคคลใด ๆ เขา้เยีย่มชมบริษทัฯ พนกังานเดลตา้
จะตอ้งอธิบายขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและสุขภาพใหท้ราบ 

13.3 หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัสถานการณ์ดงัต่อไปน้ีในสถานท่ีท างานหรือในกลุ่มตลาด พนกังานเดลตา้ 
จะตอ้งรายงานต่อเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงสายตรง และแจง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสุขภาพและความปลอดภยัทนัที 

(1)  ถูกขอใหท้ างานท่ีไม่ปลอดภยั 
(2)  ถูกขอใหมี้ส่วนร่วมในงานท่ีไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งมาก่อน และอาจก่อให้เกิด

อนัตรายต่อตนเอง หรือผูอ่ื้น 
(3)  พบเห็นผูอ่ื้นมีส่วนร่วมในงานท่ีไม่ปลอดภยั 
(4)  ท างานดว้ยยานพาหนะ อุปกรณ์ท่ีท างาน หรือสถานท่ีท างานท่ีไม่ปลอดภยั 
(5)  เกิดการบาดเจบ็ เจบ็ป่วย หรือเหตุฉุกเฉินข้ึนในสถานท่ีท างาน รวมถึงมีสัญญาณการแจง้เตือน

ภยัท่ีผดิพลาด 
(6)  มีปัญหาดา้นสุขภาพและความปลอดภยัอ่ืน ๆ 

14. การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ 

14.1  บริษทัฯ จดัหาสถานท่ีท างาน เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ส านกังาน และทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กบัพนักงานเดลตา้เพื่อความสะดวกในการท างาน พนักงานเดลตา้จะตอ้งจดัการดูแล
ทรัพยากรดงักล่าว ในขณะเดียวกนัควรใชอุ้ปกรณ์อยา่งระมดัระวงั และดูแลไม่ให้สูญหาย เสียหาย เกิด
ของเสีย เกิดการยกัยอก หรือการใชท้รัพยากรอยา่งผดิกฎหมาย  
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14.2 พนักงานเดลตา้จะตอ้งใช้ทรัพยากรของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ พนักงานเดลตา้ไม่
สามารถใชท้รัพยากรของบริษทัฯ เพื่อประกอบธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หรือละเมิดผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต 

14.3 พนักงานเดลตา้มีหน้าท่ีตรวจสอบความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของขอ้มูล และบนัทึก (รวมถึงสมุด
บญัชี ใบเสร็จรับเงิน บนัทึกรายการ เงินทุน และทรัพยสิ์น) ท่ีตนท างานอยู่  หรือได้รวบรวมไว ้หรือ
น ามาใช ้หรือจดัการดว้ยตนเอง และอาจเป็นผูอ้นุมติัให้มีการท าธุรกรรมและการด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กับบริษัทฯ ให้พนักงานเดลต้าด าเนินงานอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 

14.4 บริษทัฯ ไม่อนุญาตให้มีการปิดบงัหรืองดเวน้การบนัทึกเงินทุนหรือสินทรัพย ์และห้ามมิให้มีการจดัท า
ถอ้ยค าหรือบนัทึกท่ีเป็นเท็จหรือผิดๆ  รวมถึงการบนัทึกรายการ งบการเงินหรือเอกสารอ่ืน ๆ หรือปกปิด
หรือปลอมแปลงสถาณการณ์ท่ีแท้จริงของบริษทัฯ ดงันั้น พนักงานเดลต้าจะต้องหลีกเล่ียงการเพิ่มเติม
ขอ้มูลใด ๆ โดยตั้งใจปกปิดให้เกิดการเขา้ใจผิด หรือปลอมแปลงธุรกรรมทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงิน 
ผลการรายงานต่าง ๆ หรือยอดคงเหลือจริงในสมุดบญัชี หรือบนัทึกทางการเงินของบริษทัฯ 

14.5 หากมีกรณีพบข้อบกพร่องด้านงานคุณภาพหรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของเดลต้าท่ีเกินขอบเขตการ
รับประกนัทัว่ไปหรือการอนุญาตให้ส่งคืนวถุัดิบ (RMA) ท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั  พนกังานเดลตา้
จะต้องแจ้งแผนกกฎหมายในท้องท่ีท่ีตนสังกัดทันที จากนั้ นลงนามหรือเจรจาต่อรองสัญญาเพื่อ
ประนีประนอมยอมความหรือตกลงกับลูกค้า หรือจ่ายค่าชดเชย หรือให้ส่วนลดแก่ลูกค้า หรือให้
ค่าชดเชย หรือท าสัญญาปรองดองกบับุคคลท่ีสาม (เช่น ซพัพลายเออร์) หลงัจากไดรั้บความยินยอมจาก
ฝ่ายกฎหมาย 

14.6 เม่ือพนกังานเดลตา้เขา้ร่วมในการเจรจาสัญญาใด ๆ ในนามของบริษทัฯ พนกังานเดลตา้จะตอ้งแน่ใจ
ว่าเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎการอนุญาตลงนามและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัฯ โดยให้พนักงาน
เดลต้าท าการเจรจาภายในขอบเขตอ านาจอนุมติัและขอบเขตธุรกิจท่ีได้รับมอบหมายจากบริษทัฯ 
เท่านั้น ซ่ึงพนกังานท่ีไดรั้บมอบหมายนั้นจะตอ้งไดรั้บอ านาจการอนุมติัท่ีจ  าเป็นทั้งหมดจากบริษทัฯ 
ก่อนเขา้ท าการเจรจา 

15. การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกีย่วกบัการปกป้องส่ิงแวดล้อม 

15.1 พนักงานเดลตา้พึงเข้าใจพนัธกิจของบริษทัฯ ว่าด้วย “มุ่งมัน่สร้างสรรค์นวตักรรมการใช้พลังงานท่ี
สะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน เพื่ออนาคตท่ีดีกวา่” และนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึง
รวมถึงการอนุรักษพ์ลงังานและการลดการปล่อยคาร์บอน) และพึงปฏิบติัตาม กฎหมาย/กฎและระเบียบ
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ของบริษัทฯ พึงเข้ารับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง และน านโยบายต่าง ๆ เก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ความ
ปลอดภยัและอนามยั (ESH) ในการออกแบบผลิตภณัฑ์หรือการปฏิบติังานในโรงงานโดยประสานงาน
กบัระบบการบริหารการจดัการภายใน (management system) หรือการปฏิบติังานของฝ่าย CSR 

15.2 เม่ือพบปัญหาขณะท างานท่ีท าให้เกิดการละเมิดกฎระเบียบเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม ความปลอดภยัและ
อนามยัหรือกฎ ESH ของบริษทัฯ หรือท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายได้นั้น พนักงานเดลตา้มีหน้าท่ีแจง้
ปัญหาดังกล่าวให้ผูบ้ ังคับบัญชาหรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องผ่านกระบวนการและช่องทางท่ีจดัไว ้
พนกังานเดลตา้ยงัสามารถเสนอความเห็นหรือความคิดดา้น ESH ท่ีดีใหแ้ก่บริษทัฯ 

15.3 พนักงานเดลตา้พึงสนับสนุนส่งเสริมพนัธะสัญญาและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั ESH ของบริษทัฯแก่
บรรดาผูมี้ส่วนไดเ้สีย และส่ือสารเร่ืองต่างๆ เหล่านั้นกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นระยะๆ เพื่อท าให้เกิดการ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด 

16. การฝึกอบรม การเผยแพร่ ระเบียบวินัย และช่องทางการแจ้งเบาะแส 

16.1  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจอย่างสุจริตในกฎระเบียบภายในของบริษทัฯ 
รายงานประจ าปี เว็บไซต์บริษัทฯ และส่ือการตลาดอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และในกิจกรรมท่ี
เผยแพร่ให้สาธารณชนไดรั้บทราบ เพื่อให้มัน่ใจวา่ซพัพลายเออร์ ลูกคา้หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ ไดเ้ขา้ใจนโยบายเก่ียวกบัการท าธุรกิจและกฎระเบียบของบริษทัฯ 

16.2  บริษทัฯ จะให้ความรู้และฝึกอบรมเร่ืองหลกัจรรยาบรรณในการปฏิบติังานให้พนักงานเดลตา้ทุกคน
เขา้ใจ โดยการให้ความรู้และการฝึกอบรมจะตอ้งจดัให้พนักงานเดลตา้ทุกคนเม่ือเขา้ท างานกบับริษทัฯ 
และจะด าเนินการทบทวนการฝึกอบรมทุกปี พนักงานท่ีไม่ผ่านการทดสอบจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม
และท าแบบทดสอบอีกคร้ังในสามเดือนและท าซ ้ าจนกวา่จะผา่นการทดสอบ ผลการทดสอบจะถูกใชเ้ป็น
ขอ้มูลอา้งอิงในการทบทวนประสิทธิภาพของพนกังานเดลตา้ 

16.3 บริษทัฯ และบริษทัย่อยจะตอ้งท าการสอบสวนเม่ือคน้พบหรือไดรั้บรายงานเก่ียวกบัพนกังานเดลตา้ถูก
กล่าวหาวา่มีพฤติกรรมท่ีไม่สุจริต บุคคลเก่ียวโยงจะตอ้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและใหข้อ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีการพิสูจน์ไดว้า่พนกังานเดลตา้คนใดละเมิดขอ้บงัคบัของคู่มือจรรยาบรรณในการ
ปฏิบติังาน บริษทัฯ อาจให้ด าเนินการลงโทษตามความร้ายแรงของการฝ่าฝืนทางวินัย ดงัท่ีบรรยายไว้
ดา้นล่างน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่ง และตามขอ้บงัคบัในการท างานของบริษทัฯ ซ่ึงพนกังานอาจ
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายแพง่และ/หรือกฎหมายอาญา 

(1) การออกค าเตือนดว้ยวาจา และขอใหย้ติุการละเมิดดงักล่าวทนัที 
(2) ก าหนดใหพ้นกังานเดลตา้ท่ีละเมิดฝ่าฝืนไดรั้บการฝึกอบรมและทดสอบหลกัจรรยาบรรณอีกคร้ัง 
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(3) บนัทึกค าเตือนหรือความผดิของพนกังานท่ีกระท าการละเมิด 
(4) ตดัผลงานโบนสัประจ าปี หรือลดต าแหน่ง หรือเลิกจา้ง 
(5) ถ้าการละเมิดมีความร้ายแรงมาก บริษทัฯ อาจปลดออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง

แรงงานและขอ้ก าหนดของสัญญาจา้งได ้
(6) ถ้าพบว่าผูบ้งัคบับญัชาจงใจปกปิดหรือไม่ควบคุมดูแลพนักงานใตบ้งัคบับญัชาท่ีกระท าการ

ละเมิดคู่มือจรรยาบรรณ ผูบ้งัคบับญัชาจะถูกตกัเตือน หรือเลิกจา้งได ้

16.4  พนักงานเดลต้าทุกคนมีหน้าท่ีต้องรายงานเร่ืองราวไปยงับุคคล/หน่วยงานดังต่อไปน้ีเม่ือพบว่า
พนกังานเดลตา้คนอ่ืนอาจเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีละเมิดกฎหมายหรือคู่มือจรรยาบรรณ   

 กลไกแสดงความคิดเห็นส าหรับบุคลากรของบริษทัฯ 
(1) หวัหนา้หน่วยงานท่ีพนกังานคนดงักล่าวสังกดัอยู ่
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ HR.GRIEVANCE.SEA@deltaww.com   
(3) Line ID: @DeltaTH 
(4) กล่องรับความคิดเห็น 

กลไกแสดงความคิดเห็นส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ รวมถึงผูร้้องทุกขจ์ากภายนอกท่ีไม่ขอ้ง
เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(1) ตู ้ปณ 50 บางปู สมุทรปราการ 10280 

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Whistleblow@deltathailand.com 

16.5 การสืบสวนและการรักษาความลบั 
พนกังานเดลตา้หรือบุคคลภายนอกควรระบุขอ้มูลของตนให้ชดัเจนในจดหมายร้องเรียนเม่ือรายงาน
การละเมิดของผูอ่ื้น เช่น หน่วยงาน ช่ือ และวิธีการติดต่อตน โดยหน่วยงานท่ีจดัการเร่ืองท่ีได้รับ
รายงานจะเก็บความลบัขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้อย่างดี และจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเม่ือตอ้งการในชั้น
สอบสวนให้คนท่ีจ าเป็นเท่านั้ น ทั้ งน้ีบุคคลท่ีให้เบาะแสเร่ืองร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองและ
ป้องกนัท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการถูกกลัน่แกลง้ หรือไดรั้บการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสม 

  
 17. ประวติัการแกไ้ข 
 2550  ฉบบัเร่ิมตน้ 
 2557  แกไ้ขคร้ังท่ีหน่ึง 
 มกราคม 2560 แกไ้ขคร้ังท่ีสอง 
 ตุลาคม 2562 แกไ้ขคร้ังท่ีสาม 
 กนัยายน 2563 แกไ้ขคร้ังท่ีส่ี 
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