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จรรยาบรรณธรุกจิของ DB 
สําหรับหุน้สว่นธรุกจิ 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดุประสงคข์องจรรยาบรรณธุรกจิสําหรบัหุน้สว่นธุรกจิ 
 
ในจรรยาบรรณธรุกจิสาํหรับหุน้สว่นธรุกจินี ้Deutsche Bahn Group (DB Group) 
ไดกํ้าหนดขอ้กําหนดและหลักเกณฑพ์ืน้ฐานในความร่วมมอืในการทํางานกบัหุน้สว่นของเรา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นจรรยาบรรณ กฎหมายทีเ่หมาะสม 
และการยดึมั่นในสิง่ทีถู่กตอ้งชอบธรรม หุน้สว่นไดแ้กท่กุบรษัิทที ่DB Group มไิดเ้ป็นเจา้ของ 
โดยเป็นบรษัิทที ่DB Group ไดรั้บการสง่มอบสนิคา้และบรกิาร ซึง่อาจไดแ้ก ่ผูจั้ดสง่ ทีป่รกึษา 
ตวัแทน ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารอืน่ ๆ เป็นตน้ DB Group 
คาดหวงัใหหุ้น้สว่นของเรานําหลกัการทีร่ะบใุนจรรยาบรรณธรุกจิของ DB 
สาํหรับหุน้สว่นธรุกจิฉบบันี้ไปใชแ้ละถอืปฏบิัตทิั่วโลก 

 01 หลกัเกณฑท์ ัว่ไป 
 
DB Group ยดึมั่นในความย่ังยนื 
และมขีอ้ผูกพันตอ่องคก์ารสหประชาชาตทิีจ่ะปฏบิัตติามหลักสบิประการของ UN Global Compact 
ความสาํเร็จทางเศรษฐกจิและการกระทําทีแ่สดงถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคมมใิชส่ ิง่ทีข่ดัแยง้กนั 
หากแตเ่ป็นเหตเุป็นผลกนั 
การกระทําทีย่ั่งยนืและแสดงถงึความรับผดิชอบเป็นหลักพืน้ฐานทีเ่ราเห็นวา่มคีวามสําคญัสําหรับ
ความร่วมมอืในการทํางานกับหุน้สว่นธรุกจิของเรา 
 
เราคาดหวงัจากหุน้สว่นธรุกจิวา่หุน้สว่นธรุกจิจะ 

 ดําเนนิงานดว้ยการยดึมั่นในสิง่ทีถ่กูตอ้งชอบธรรม 
ซึง่หมายถงึการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่หมาะสมในแตล่ะกรณี เชน่ สทิธมินุษยชน 
กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ กฎหมายการคุม้ครองขอ้มลู กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนั 
กฎหมายป้องกนัการผูกขาด และกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม และ   

 ใหคํ้ามั่นสญัญาวา่หุน้สว่นธรุกจิของตนเองจะปฏบิตัติามหลกัการตา่ง ๆ 
ทีร่ะบใุนจรรยาบรรณธรุกจิของ DB สาํหรับหุน้สว่นธรุกจิฉบับนีด้ว้ยเชน่กัน 
และจะใหก้ารสนับสนุนตามความเหมาะสม และ 

 จะกระทําการดว้ยความซือ่สตัย ์รับผดิชอบ และยตุธิรรม 
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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของหุน้สว่นธุรกจิของเรา 
เรามคีวามเชือ่มั่นวา่ความรับผดิชอบตอ่สงัคมเป็นปัจจัยสําคญัสาํหรับความสาํเร็จทีย่ั่งยนืขององค์
กร และจงึเป็นองคป์ระกอบทีล่ะทิง้ไมไ่ดใ้นการบรหิารองคก์รทีมุ่ง่เนน้ดา้นคณุคา่ 
ดงันัน้เราจงึคาดหวงัวา่หุน้สว่นธรุกจิของเราจะกระทําการตา่ง ๆ โดยยดึตามหลกัตอ่ไปนี:้ 
 

สทิธมินษุยชน 

  หุน้สว่นธรุกจิของเราเคารพในสทิธมินุษยชนอนัเป็นทีย่อมรับกนัทั่วไป 
 

แรงงานเด็ก 

และแรงงานบงัคบั  หุน้สว่นธรุกจิของเราปฏเิสธการใชแ้รงงานเด็กในทกุกรณ ี
และปฏบิตัติามขอ้กําหนดทีเ่หมาะสมในกรณีนัน้ ๆ เพือ่หา้มมใิหม้กีารใชแ้รงงานเด็ก 
 

ความเสมอภาคในดา้น
โอกาส 

 

 หุน้สว่นธรุกจิของเราสนับสนุนความหลากหลายในองคก์ร และไม่ยนิยอมใหม้กีารแบง่แยกกดีกนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการรับสมัครและการจา้งพนักงาน 

เสรภีาพแหง่การชุมนมุ  หุน้สว่นธรุกจิของ DB Group ยอมรับกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสรภีาพแหง่การชมุนุมในกรณีนัน้ ๆ 
และการตัง้กลุม่ผูม้คีวามสนใจร่วมกนั 
ทัง้ยังสนับสนุนการปกป้องสทิธขิองพนักงานในเรือ่งนีใ้นหน่วยธรุกจิของตนเอง 
 

ความปลอดภยั 
  ความปลอดภัยของมนุษยม์คีวามสาํคัญอย่างสงูสดุ และเป็นหัวใจหลกัของ DB Group 

หุน้สว่นธรุกจิของเราและพนักงานจะทําใหม้ั่นใจไดว้า่ 
สภาพแวดลอ้มในการทํางานมคีวามปลอดภัย และมคีณุสมบตัใินเรือ่งความปลอดภัย 
รวมทัง้ทําใหผ้ลติภัณฑแ์ละบรกิารตา่ง ๆ มคีวามปลอดภัย 
 

การป้องกนัภยัในการ
ทํางาน 
และการป้องกนัสขุภา
พ 
 

 หุน้สว่นของเราใชม้าตรการป้องกนัภัยในการทํางานเชงิป้องกันอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิอนัตรายตอ่บคุคล 
และสนับสนุนการรักษาสขุภาพของพนักงานดว้ยเงือ่นไขการทํางานทีเ่หมาะสม 
ความปลอดภัยของพนักงานเป็นบทบญัญัตหิลกัในการดําเนนิกจิการองคก์รของหุน้สว่นธรุกจิของ
เรา 
 

การอนรุกัษส์ ิง่แวดลอ้ม 
  หุน้สว่นธรุกจิของเรายดึถอืการปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม 

และยดึมั่นในหลกัการดําเนนิธรุกจิแบบย่ังยนืรวมทัง้การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 
เป็นคา่นยิมแหง่องคก์ร 
 

เง ือ่นไขการทํางานและ
เง ือ่นไขการจา้งงาน  หุน้สว่นธรุกจิของเราจะปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่หมาะสมในกรณีนัน้ ๆ 

และขอ้ตกลงกบัพันธมติรดา้นสงัคม 
หุน้สว่นธรุกจิของเราใหค้า่จา้งพนักงานของตนเองอย่างเหมาะสม 
 

การคุม้ครองขอ้มลู  หุน้สว่นธรุกจิของเราปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทกุขอ้เพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูของพนักงาน หุน้สว่นธรุกจิ และลกูคา้ 
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การตอ่ตา้นการทุจรติ 
DB Group ไมย่อมรับการทจุรติทกุรูปแบบหรอืแนวปฏบิตัทิางธรุกจิทีไ่มเ่ป็นธรรมอืน่ ๆ 
ความโปร่งใสและความเปิดเผยเป็นขอ้กําหนดพืน้ฐานสําหรับ DB Group 
เพือ่ทีจ่ะรับประกนัความเชือ่มั่นและความเชือ่ถอืในการดําเนนิการทางธรุกจิ 
และในการตดิตอ่กบัหุน้สว่นธรุกจิ 
  

การทจุรติ  หุน้สว่นธรุกจิของเราจะไม่ยอมรับการทจุรติและการใหส้นิบนทกุรูปแบบ 
 

ทีป่รกึษา / ตวั แทน / 

นายหนา้  คา่ตอบแทนใหแ้กท่ีป่รกึษา ตวัแทน และนายหนา้นัน้ 
หา้มนําไปใชเ้พือ่ใหผ้ลประโยชนท์ีไ่ม่ไดรั้บอนุญาตแกหุ่น้สว่นธรุกจิ ลกูคา้ หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ 
หุน้สว่นธรุกจิของเราจะเลอืกทีป่รกึษา ตวัแทน และนายหนา้ตามเกณฑค์วามเหมาะสม 

การหลกีเลีย่งประโยช
น ์

ทบัซอ้น 

 หุน้สว่นธรุกจิของเราหลกีเลีย่งประโยชน์ทบัซอ้นทีอ่าจทําใหเ้กดิความเสีย่งตอ่การทจุรติได ้

การเชญิและของกํานลั  ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานใหก้บั DB Group นัน้ 
หุน้สว่นทางธรุกจิของเราจะตอบรับหรอืออกคําเชญิตามความเหมาะสมเทา่นัน้ 
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โดยมไิดค้าดหวงัวา่จะไดรั้บสิง่ตอบแทนทีไ่มอ่นุญาตหรอืสทิธพิเิศษอืน่ใด 
และไมข่ดัตอ่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง (โดยเฉพาะอย่างยิง่กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ) 
 

การปฏบิตัตินตอ่ผูม้ ี

ตาํแหนง่หนา้ที ่  การใหส้ ิง่จับตอ้งไดแ้ละจับตอ้งไมไ่ดท้ีผ่ดิกฎหมายไม่วา่จะในรูปแบบใดก็ตาม 
(รวมทัง้การเสนอให)้ แกเ่จา้พนักงานหรอืบคุคลทีเ่ทยีบเทา่กับบคุคลเหลา่นี้ 
(ไมข่ ึน้กับวา่ผา่นบคุคลทีส่ามโดยทางตรงหรอืทางออ้ม) เป็นสิง่ทีหุ่น้สว่นธรุกจิของเราไมย่อมรับ 
 

พรรคการเมอืง  การใหส้ ิง่จับตอ้งไดแ้ละสิง่ทีจั่บตอ้งไม่ไดท้ีผ่ดิกฎหมายไมว่า่จะเป็นรูปแบบใดก็ตาม 
แกพ่รรคการเมอืง ตวัแทนพรรค รวมทัง้เจา้หนา้ทีพ่รรคการเมอืง 
และผูไ้ดรั้บเสนอชือ่ใหดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืง 
เป็นสิง่ทีหุ่น้สว่นธรุกจิของเราจะไมโ่อนออ่นผ่อนตามดว้ยเชน่เดยีวกนั 
 

การบรจิาค / 

การอปุถมัภ ์

 

 หุน้สว่นธรุกจิของเราดําเนนิการบรจิาคบนพืน้ฐานของความสมัครใจเทา่นัน้ 
และไมค่าดหวงัสิง่ตอบแทน จะไมม่กีาร อปุภัมภด์า้นการเงนิจากบคุคล หมูค่ณะ หรอืองคก์รตา่ง 
ๆ เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนท์างธรุกจิทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย  

การฟอกเงนิ 

  หุน้สว่นธรุกจิของเราใชม้าตรการทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกนัและระงับการฟอกเงนิภายในองคก์ร 
 

 
  
 

04 พฤตกิรรมของหุน้สว่นธุรกจิของเราในการแขง่ขนัทางธุรกจิ 
DB Group 
มุง่ดําเนนิการในฐานะผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในตลาดทีม่คีวามยุตธิรรมและความรับผดิชอบอย่างตอ่เนือ่
ง และคาดหวงัสิง่เดยีวกนันี้จากหุน้สว่นธรุกจิของบรษัิทดว้ยเชน่กนั 
 

กฎหมายวา่ดว้ยการแข่
งขนัและป้องกนัการผู
กขาด 

 

 หุน้สว่นธรุกจิของเราปฏบิตัติามขอ้หนดทกุขอ้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะไมม่กีารเจรจาและทําความตกลงทีม่อีทิธพิลตอ่ราคา เงือ่นไข กลยทุธ ์
หรอืความสมัพันธก์ับลกูคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขา้ร่วมการยืน่ประมลู 
ซึง่ขอ้ปฏบิตัเิดยีวกนันี้จะใชส้าํหรับการแลกเปลีย่นขอ้มลูการแขง่ขนัทางธรุกจิทีเ่ป็นความลับ 
และพฤตกิรรมอืน่ ๆ  
ทีจํ่ากดัหรอือาจจํากดัการแขง่ขนัดว้ยวธิกีารทีไ่ม่อนุญาต 
 

การตรวจสอบในการส่

งออกและนําเขา้ / 
การตอ่ตา้นการกอ่การ
รา้ย 

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งเกีย่วกับการดําเนนิกจิการทัว่โลกนัน้ 
หุน้สว่นธรุกจิของเราปฏบิตัติามกฎหมายทกุขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะกรณี 
ในการนําเขา้และสง่ออกสนิคา้ บรกิาร และขอ้มลูตา่ง ๆ รวมทัง้การตอ่ตา้นการกอ่การรา้ย0

1 
  

  

                                                
1 โดยเฉพาะอยา่งยิง่เกีย่วกบัขอ้บงัคบั EU หมายเลข 2580/2001 และ 881/2002 



 

เวอรช์นั 1.0    ใชต้ัง้แต:่ 01.01.2013   ผูพ้มิพ ์Deutsche Bahn AG 
การประสานงาน:    Lutz Cauers (CCO)    โทรศพัท ์+49 30 297 61666 
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 05 การปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิของ DB สําหรบัหุน้สว่นธุรกจิ 

 
 

ภาระหนา้ทีท่ ีจ่ะตอ้งปฏิ
บตั ิ 
ตาม 

 

 หุน้สว่นธรุกจิของเราจะทําใหเ้ชือ่มั่นไดว้า่ 
จะมกีารปฏบิตัติามหลักการทีร่ะบใุนจรรยาบรรณธรุกจิของ DB Group สาํหรับหุน้สว่นธรุกจิฉบับนี ้

การแจง้ขอ้มลูแก ่DB 
Group 
 

 ในขอบเขตการดําเนนิงานใหก้ับ DB Group นัน้ 
หุน้สว่นธรุกจิของเราจะใชโ้อกาสในการแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการกระทําผดิกฎหมายซึง่เป็นการกระ
ทําทีอ่าจสง่ผลตอ่ DB Group ได ้ผา่นระบบการแจง้ขอ้มลูทีม่อียู1่2 ของ DB Group  

การคุม้ครองผูแ้จง้ขอ้มู
ล  หุน้สว่นธรุกจิของเราไมย่อมรับการเลอืกปฏบิตัใิด ๆ 

ตอ่บคุคลทีแ่จง้การละเมดิหลักการทีร่ะบใุนจรรยาบรรณธรุกจิของ DB สาํหรับหุน้สว่นธรุกจิฉบบันี ้
ซพัพลายเชน  หนุ้สว่นธรุกจิของเราจะคดัเลอืกผูส้ง่สนิคา้ในขอบเขตของการดําเนนิงานใหก้บั DB Group 

อยา่งเหมาะสม ทําการสือ่สารกับผูจั้ดสง่สนิคา้เกีย่วกบัหลักการทีร่ะบใุนจรรยาบรรณธรุกจิของ DB 
สาํหรับหุน้สว่นธรุกจิฉบบันีห้รอืหลกัการอืน่ ๆ ทีใ่กลเ้คยีงกนั 
โดยจะทําใหเ้ชือ่มั่นไดว้า่ผูจั้ดสง่สนิคา้จะปฏบิตัติามหลกัการเหลา่นีเ้ชน่กนั 

ผลตดิตาม 

  DB Group 
ใหค้วามสําคญัตอ่การทํางานร่วมกนัอย่างเป็นพันธมติรระหวา่งบรษัิทและหุน้สว่นทางธรุกจิของบริ
ษัท หากมกีารละเมดิเล็กนอ้ยตอ่จรรยาบรรณธรุกจิของ DB สาํหรับหุน้สว่นธรุกจิฉบับนี ้
โดยปกตแิลว้หุน้สว่นทางธรุกจิจะไดรั้บโอกาสในการนํามาตรการแกไ้ขทีเ่หมาะสมไปปฏบิตัภิายใ
นกําหนดเวลาทีเ่หมาะสม หากหุน้สว่นธรุกจิพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขและปรับปรุง 
ในกรณีทีม่กีารละเมดิอยา่งรา้ยแรง (โดยเฉพาะอย่างยิง่การกระทําผดิกฎหมาย) DB Group 
จะสงวนสทิธดํิาเนนิการลงโทษทีเ่หมาะสมกับหุน้สว่นธรุกจิรายนัน้ ๆ 
ซึง่อาจทําใหส้ ิน้สดุความสมัพันธท์างธรุกจิ และการใชส้ทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหาย รวมทัง้สทิธอิืน่ ๆ 
 

จะดรูายละเอยีดขอ้มลู 

เพ ิม่เตมิไดท้ีไ่หน  

 

 สามารถคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ้ www.deutschebahn.com/compliance-english หากมขีอ้สงสยั 
หรอืมคํีาถาม กรุณาตดิตอ่ผูต้ดิตอ่ทีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบ ใน DB Group 
นอกจากนีท้า่นยังสามารถตดิตอ่แผนกกํากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑข์อง DB ไดโ้ดยตรง 
 
 

 06 การมผีลบงัคบัใช ้
ทําความตกลงในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารของ DB AG และ DB ML AG ณ วนัที ่10 กรกฎาคม 
2012 
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