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จรรยาบรรณธรุกจิของ DB 
สําหรับหุน้สว่นทางธรุกจิ 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดุประสงคข์องจรรยาบรรณธรุกจิสาํหรบัหุน้สว่นทางธรุกจิ 
ในจรรยาบรรณธรุกจิสําหรับหุน้สว่นทางธรุกจินี ้Deutsche Bahn Group (DB Group)                   
ไดกํ้าหนดขอ้กําหนดและหลกัเกณฑพ์ืน้ฐานความรว่มมอืในการทํางานกบัหุน้สว่นของเรา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นจรรยาบรรณ กฎหมายทีบ่งัคบัใช ้
รวมไปถงึหลกัแหง่คณุธรรม หุน้สว่นทางธรุกจิ หมายถงึบรษัิททีไ่มไ่ดม้คีวามเกีย่วของกบั          
DB Group โดยเป็นบรษัิทที ่DB Group ไดรั้บการสง่มอบสนิคา้และบรกิาร ตวัอยา่งเชน่ 
เป็นเจา้ของสนิคา้หรอืบรกิาร ทีป่รกึษา ตวัแทน ผูจั้ดหาสนิคา้และบรกิารอืน่ ๆ เป็นตน้ ซึง่              
DB Group 
คาดหวงัใหหุ้น้สว่นทางธรุกจิของเรานําหลกัการทีร่ะบใุนจรรยาบรรณธรุกจิสําหรับหุน้สว่น
ทางธรุกจิฉบบันีไ้ปใชแ้ละถอืปฏบิตัใินองคก์รของหุน้สว่นทางธรุกจิทัว่โลก 

 01 หลกัเกณฑท์ ัว่ไป 
DB Group ยดึมัน่ในความยั่งยนื 
และมขีอ้ผกูพันตอ่องคก์ารสหประชาชาตทิีจ่ะปฏบิตัติามหลกัสบิประการของ UN Global 
Compact 
โดยความสําเร็จทางเศรษฐกจิและการกระทําทีแ่สดงถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคมมใิชส่ ิง่ที่
ขดัแยง้กนั หากแตเ่ป็นเหตเุป็นผลซึง่กนัและกนั 
ซึง่เราเห็นวา่การกระทําทีย่ั่งยนืและแสดงถงึความรับผดิชอบเป็นหลกัพืน้ฐานทีม่คีวามสํา
คญัสําหรับความรว่มมอืในการทํางานกบัหุน้สว่นทางธรุกจิของเรา 
 
เราคาดหวงัจากหุน้สว่นทางธรุกจิวา่หุน้สว่นทางธรุกจิจะ 
 ดําเนนิธรุกจิดว้ยการยดึมั่นในสิง่ทีถ่กูตอ้งชอบธรรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่การปฏบิตัติาม

กฎหมายทีเ่บงัคบัใช ้เชน่ หลกัสทิธมินุษยชน กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ 
กฎหมายคุม้ครองขอ้มลู กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนั กฎหมายป้องกนัการผกูขาด 
และกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม และ 

 ใหคํ้ามั่นสญัญาวา่จะปฏบิตัติามหลกัการาร 
ทีร่ะบใุนจรรยาบรรณธรุกจิสําหรับหุน้สว่นทางธรุกจิฉบบันีด้ว้ยเชน่กนัและจะใหก้ารสนั
บสนุนการดําเนนิการตามหลกัการทีร่ะบไุวใ้นจรรยาบรรณธรุกจิฉบบันีต้ามความเหมาะ
สม และ 

 ดําเนนิการดว้ยความซือ่สตัย ์รับผดิชอบ และยตุธิรรม 
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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของหุน้สว่นทางธรุกจิของเรา 
เรามคีวามเชือ่มั่นวา่ความรับผดิชอบตอ่สงัคมเป็นปัจจัยสําคญัสําหรับความสําเร็จทีย่ั่งยนืของ
องคก์ร จงึเป็นองคป์ระกอบทีล่ะทิง้ไมไ่ดใ้นการบรหิารองคก์รทีมุ่ง่เนน้ดา้นคณุคา่ 
ดงันัน้เราจงึคาดหวงัวา่หุน้สว่นทางธรุกจิของเราจะกระทําการตา่ง ๆ 
โดยยดึตามหลกัการตอ่ไปนี:้ 
 

หลกัสทิธมินุษยชน 
  หุน้สว่นทางธรุกจิของเราเคารพในสทิธมินุษยชนอนัเป็นทีย่อมรับกนัทั่วไป 

 
แรงงานเด็กและการบงัคบั
ใชแ้รงงาน  หุน้สว่นทางธรุกจิของเราปฏเิสธการใชแ้รงงานเด็กในทกุกรณี 

และปฏบิตัติามขอ้กฎหมายทีกํ่าหนดไว ้เพือ่หา้มมใิหม้กีารใชแ้รงงานเด็ก นอกจากนี ้
หุน้สว่นทางธรุกจิของเราจะไมย่นิยอมตอ่การบงัคบัใชแ้รงงานในทกุรปูแบบ 
 

โอกาสทีเ่ทา่เทยีม   หุน้สว่นทางธรุกจิของเราสนับสนุนความหลากหลายในองคก์ร 
และไมย่อมรับการเลอืกปฏบิตัใิด ๆ ในการรับสมัครและการจา้งพนักงาน  
 

เสรภีาพในการชุมนุม   หุน้สว่นทางธรุกจิของ DB Group 
เคารพกฎหมายทีกํ่าหนดไวอ้นัเกีย่วกบัเสรภีาพในการชมุนุม 
และการจัดตัง้กลุม่ผูท้ีม่คีวามสนใจรว่มกนั 
ทัง้ยังสนับสนุนการปกป้องสทิธขิองพนักงานในองคก์รโดยยดึมั่นตอ่กฎหมายทีกํ่าหนดไว ้
 

ความปลอดภยั   
 
 
 
 
 
อาชวีอนามยัและความป
ลอดภยั 
 

 
 
 
 

การอนุรกัษส์ ิง่แวดลอ้ม 
 
 

 การกําหนดมาตรฐานความปลอดภยัตอ่ตวับคุคลอนัดบัแรกนัน้ 
ถอืเป็นหลกัการทีสํ่าคญัของการเขา้รว่มเป็นหุน้สว่นทางธรุกจิของเรา 
เชน่เดยีวกนัพนักงานของหุน้สว่นทางธรุกจิจะไดรั้บการสนับสนุน 
ใหทํ้างานในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยัตลอดจนคณุสมบตัอิืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั และรวมไปถงึความปลอดภยัทีม่ตีอ่สนิคา้และบรกิาร  
 
หุน้สว่นทางธรุกจิมมีาตรฐานการป้องกนัสําหรับอาชวีอนามัยและความปลอดภยั 
ตลอดจนมสีภาพแวดลอ้มของการปฏบิตังิานทีด่ ี
หุน้สว่นทางธรุกจิของเราจะหาแนวทางเพือ่หลกีเลีย่งความไมป่ลอดภยัของพนักงาน 
รวมถงึการสนับสนุนและรักษาไวซ้ ึง่สขุภาพทีด่ขีองพนักงาน  
ทัง้นี ้
ความปลอดภยัของพนักงานนัน้เป็นหลกัการสําคญัทีหุ่น้สว่นทางธรุกจิของเราจะตอ้งดําเนนิก
าร  
หุน้สว่นทางธรุกจิของเรายดึถอืการปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม 
และยดึมั่นในหลกัการดําเนนิธรุกจิแบบยั่งยนืรวมทัง้การอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 
ซึง่เป็นคา่นยิมแหง่องคก์ร  
 

แรงงาน และ 
เง ือ่นไขการจา้งงาน 
 

 หุน้สว่นทางธรุกจิของเราจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ตกลงทีกํ่าหนดไวก้บัสงัคม 
นอกจากนี ้หุน้สว่นทางธรุกจิของเราจะใหค้า่ตอบแทนแกพ่นักงานของตนอยา่งเหมาะสม  
 

การคุม้ครองขอ้มลู  หุน้สว่นทางธรุกจิของเราปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
เพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มลูของพนักงาน หุน้สว่นทางธรุกจิ 
และลกูคา้ 
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การตอ่ตา้นการทจุรติ 
DB Group ไมย่อมรับการกระทําทจุรติทกุรปูแบบหรอืแนวปฏบิตัทิางธรุกจิใด ๆ ทีไ่มเ่ป็นธรรม 
ความโปรง่ใสและการเปิดเผยเป็นขอ้กําหนดสําคญัสําหรับ DB Group 
เพือ่ทีจ่ะรับประกนัความเชือ่มัน่และความน่าเชือ่ถอืในการดําเนนิการทางธรุกจิ 
และรวมถงึการตดิตอ่กบัหุน้สว่นทางธรุกจิ 
  

การทจุรติ  หุน้สว่นทางธรุกจิของเราไมย่อมรับการทจุรติทกุรปูแบบ รวมถงึการใหห้รอืรับสนิบน 
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ทีป่รกึษา / ตวั แทน / 
นายหนา้  คา่ตอบแทนใหแ้กท่ีป่รกึษา ตวัแทน นายหนา้นัน้ และ/หรอืบคุคลทีส่าม 

นัน้หา้มเป็นไปเพือ่ใหผ้ลประโยชนแ์กหุ่น้สว่นทางธรุกจิ ลกูคา้ หรอืบคุคลทีส่ามอืน่ ๆ 
ซึง่กอ่ใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมใด ๆ หุน้สว่นทางธรุกจิของเราจะเลอืกทีป่รกึษา ตวัแทน 
และนายหนา้และบคุคลทีส่าม อยา่งรอบคอบและเป็นไปตามเกณฑค์วามเหมาะสม 
 

การหลกีเลีย่งประโยชน ์
ทบัซอ้น  หุน้สว่นทางธรุกจิของเราหลกีเลีย่งประโยชนท์ับซอ้นทีอ่าจทําใหเ้กดิความเสีย่งตอ่การทจุรติ

ได ้
 

การเชญิและของกาํนลั  ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานใหก้บั DB Group นัน้ 
หุน้สว่นทางธรุกจิของเราจะตอบรับหรอืออกคําเชญิตามความเหมาะสมเทา่นัน้ 
โดยมไิดค้าดหวงัวา่จะไดรั้บสิง่ตอบแทนหรอืสทิธพิเิศษอืน่ใด 
ตลอดจนตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ( โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ ) 
หลกัการดงักลา่ว บงัคบัใชถ้งึการรับหรอืใหส้ ิง่ของ หรอืพจิารณาใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ดว้ย  
 

การปฏบิตัตินตอ่เจา้หนา้
ทีข่องรฐั  หุน้สว่นทางธรุกจิของเราจะไมย่อมรับผลประโยชนท์ีผ่ดิกฎหมาย ไมว่า่ในรปูแบบใดก็ตาม 

ทัง้ทีส่ามารถจับตอ้งได ้และจับตอ้งไมไ่ด ้(รวมทัง้การเสนอให)้ 
แกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐหรอืบคุคลทีเ่ทยีบเทา่กบับคุคลเหลา่นี ้(ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
ตลอดจนการกระทําโดยผา่นบคุคลทีส่าม)  
 

พรรคการเมอืง  การใหผ้ลประโยชนท์ีผ่ดิกฎหมาย ไมว่า่ในรปูแบบใดก็ตาม ทัง้ทีส่ามารถจับตอ้งได ้
และจับตอ้งไมไ่ดแ้กพ่รรคการเมอืง ตวัแทนพรรค รวมทัง้เจา้หนา้ทีพ่รรคการเมอืง 
และผูไ้ดรั้บเสนอชือ่ใหดํ้ารงตําแหน่งทางการเมอืง 
เป็นสิง่ทีหุ่น้สว่นทางธรุกจิของเราจะไมย่อมรับดว้ยเชน่เดยีวกนั 
 

การบรจิาค /  
การสนบัสนุนทางดา้นการ
เงนิ 

 

 หุน้สว่นทางธรุกจิของเราดําเนนิการบรจิาคบนพืน้ฐานของความสมคัรใจเทา่นัน้ 
และมไิดค้าดหวงัสิง่ตอบแทน ทัง้นี ้การสนับสนุนทางดา้นการเงนิแกบ่คุคล หมูค่ณะ 
หรอืองคก์รตา่ง ๆ จะไมนํ่ามาใช ้เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชนท์างธรุกจิทีม่ชิอบดว้ยกฎหมาย  
 

การฟอกเงนิ 
  หุน้สว่นทางธรุกจิของเราใชม้าตรการทีเ่หมาะสมในบรษัิทของตน เพือ่ป้องกนัการฟอกเงนิ 

 
 

 
  
 

04 พฤตกิรรมของหุน้สว่นทางธรุกจิของเราในการแขง่ขนัทางธรุกจิ 
DB Group 
มุง่ดําเนนิการในฐานะผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในตลาดทีม่คีวามยตุธิรรมและความรับผดิชอบอยา่งต่
อเนือ่ง และคาดหวงัสิง่เดยีวกนันีจ้ากหุน้สว่นทางธรุกจิของบรษัิทดว้ยเชน่กนั 
 

กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ข ั
นและป้องกนัการผกูขาด 
 

 หุน้สว่นทางธรุกจิของเราปฏบิตัติามขอ้กฎหมายวา่ดว้ยการแขง่ขนัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะไมม่กีารเจรจาและทําความตกลงทีม่อีทิธพิลตอ่ราคา เงือ่นไข กลยทุธ ์
หรอืความสมัพันธก์บัลกูคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเขา้รว่มการยืน่ประมลู ทัง้นี ้
ขอ้ปฏบิตัเิดยีวกนันีจ้ะใชสํ้าหรับการแลกเปลีย่นขอ้มลูการแขง่ขนัทางธรุกจิทีเ่ป็นความลบั 
หรอืพฤตกิรรมอืน่ ๆ ทีผ่ดิกฎหมาย หรอืเป็นไปเพือ่การจํากดัการแขง่ขนั 
 

การควบคมุการสง่ออกแล
ะนําเขา้ / 
การตอ่ตา้นการกอ่การรา้
ย 

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่กจิกรรมทางธรุกจิทีดํ่าเนนิการทั่วโลกนัน้ หุน้สว่นทางธรุกจิของเรา 
ปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด อนัเกีย่วกบัการนําเขา้และสง่ออกสนิคา้ บรกิาร 
และขอ้มลูตา่ง ๆ 
รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้นการกอ่การรา้ยนานาชาตดิว้ย1 
 

  
 05 การปฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิของ DB สาํหรบัหุน้สว่นทางธรุกจิ 

 
 

การกาํกบัดแูล 
การปฏบิตัติาม 
 

 หุน้สว่นทางธรุกจิของเราจะทําใหเ้ชือ่มั่นไดว้า่ 
จะมกีารปฏบิตัติามหลกัการทีร่ะบใุนจรรยาบรรณธรุกจิของ DB Group 
สําหรับหุน้สว่นทางธรุกจิฉบบันี ้

                                                 
1 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ EU Regulation No. 2580/2001 and 881/2002 
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การแจง้ขอ้มลูแก ่             
DB Group 
 

 หุน้สว่นทางธรุกจิของเราจะใชโ้อกาสในการแจง้ขอ้มลูเกีย่วกบัการกระทําผดิอนัเกีย่วขอ้งกบั
กจิกรรมทางธรุกจิทีไ่ดใ้หไ้วต้อ่ DB Group ซึง่การกระทําดงักลา่วอาจสง่ผลตอ่ DB Group ได ้
ทัง้นี ้การแจง้ขอ้มลูดงักลา่วสามารถทําได ้โดยผา่นระบบ ของ DB Group2  
 

การคุม้ครองตอ่ผูแ้จง้ขอ้มลู  หุน้สว่นทางธรุกจิของเราไมย่อมรับการเลอืกปฏบิตัใิด ๆ ตอ่บคุคลทีแ่จง้ขอ้มลู 
ซึง่เป็นการละเมดิหลกัการทีร่ะบใุนจรรยาบรรณธรุกจิของ DB สําหรับหุน้สว่นทางธรุกจิฉบบันี ้
 

หว่งโซอ่ปุทาน  หุน้สว่นทางธรุกจิของเราจะคดัเลอืกผูจั้ดสง่สนิคา้ในขอบเขตของการดําเนนิงานใหก้บั DB 
Group อยา่งเหมาะสม 
และทําการสือ่สารกบัผูจั้ดสง่สนิคา้เกีย่วกบัหลกัการทีร่ะบใุนจรรยาบรรณธรุกจิของ DB 
สําหรับหุน้สว่นทางธรุกจิฉบบันีห้รอืหลกัการอืน่ ๆ ทีเ่ทยีบเทา่กนั 
โดยจะทําใหเ้ชือ่มั่นไดว้า่ผูจั้ดสง่สนิคา้จะปฏบิตัติามหลกัการเหลา่นีด้ว้ยเชน่กนั 
 

ผลสบืเนือ่ง 
  DB Group 

ใหค้วามสําคญัตอ่การทํางานรว่มกนัอยา่งเป็นพันธมติรระหวา่งบรษัิทและหุน้สว่นทางธรุกจิของบริ
ษัท หากมกีารละเมดิเล็กนอ้ยตอ่จรรยาบรรณธรุกจิของ DB สําหรับหุน้สว่นทางธรุกจิฉบบันี ้
โดยปกตแิลว้หุน้สว่นทางธรุกจิจะไดรั้บโอกาสในการนํามาตรการแกไ้ขทีเ่หมาะสมไปปฏบิตัภิายใน
กําหนดเวลาทีเ่หมาะสม หากหุน้สว่นทางธรุกจิพรอ้มทีจ่ะดําเนนิการแกไ้ขและปรับปรงุ 
ในกรณีทีม่กีารละเมดิอยา่งรา้ยแรง 
(โดยเฉพาะอยา่งยิง่การกระทําผดิตอ่กฎหมายเกีย่วกบัอาชญากรรม) DB Group 
จะสงวนสทิธเิพือ่ดําเนนิการลงโทษทีเ่หมาะสมกบัหุน้สว่นทางธรุกจิรายนัน้ ๆ 
ซึง่อาจมผีลทําใหส้ ิน้สดุความสมัพันธท์างธรุกจิทันท ีตลอดจนใชส้ทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหาย 
รวมทัง้สทิธอิืน่ ๆ อนัพงึม ี
 

รายละเอยีดขอ้มลู 
เพิม่เตมิ  
 

 สามารถคน้หารายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.deutschebahn.com/en/group/com-
pliance/ หากมขีอ้สงสยั หรอืคําถาม กรณุาตดิตอ่ ผูท้ีม่หีนา้ทีรั่บผดิชอบ ใน DB Group 
นอกจากนีท้า่นยังสามารถตดิตอ่แผนกกํากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑข์อง DB Group 
ไดโ้ดยตรง 
  
 

 06 การมผีลบงัคบัใช ้
ตามการลงมตขิองคณะกรรมการผูบ้รหิารของ DB AG และ DB ML AG ณ วนัที ่10 ก.ค. 2012  
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2 https://www.deutschebahn.com/en/group/compliance/whistleblowing 
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