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ประเด็นส าคญัเกีย่วกบัหลกัจรรยาบรรณของเรา 
 

 

จรยิธรรมทางธรุกจินีใ้ชเ้มือ่ใดและใชก้บัใคร 
 

• จรยิธรรมทางธรุกจิ (หรอื “หลกัจรรยาบรรณ”) ของเรา ใชก้บัองคก์ร 

Diebold Nixdorf และกจิกรรมทัง้หมดของเรา 

รวมทัง้องคก์รสาขาและองคก์รในเครอืตา่งๆ (รวมเรยีกวา่ “Diebold 

Nixdorf” หรอื “องคก์ร”) 

 

• หลักจรรยาบรรณนีก้ าหนดใหป้ฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

แมว้า่หลักจรรยาบรรณนีจ้ะมุง่เนน้ขอ้ก าหนดเฉพาะหลายประการ 

แตเ่ราไมส่ามารถทีจ่ะคาดการณ์สถานการณ์ทัง้หมดทีพ่นักงานอาจตอ้งเผ

ชญิได ้หากคณุไมแ่น่ใจในแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม 

โปรดตดิตอ่ทมีกฎหมายหรอืทมีจรยิธรรมและทมีก ากบัดแูลการปฏบิตัติาม

กฎระเบยีบ หรอืแหลง่ขอ้มลูทรัพยากรตา่งๆของ Diebold Nixdorf 

 

• หลักจรรยาบรรณของเราบงัคับใชก้บัผูอ้ านวยการ เจา้หนา้ที ่พนักงาน 

ตัวแทน และผูรั้บจา้งทัง้หมดของ Diebold Nixdorf 

ซึง่เราจะแทนทกุคนวา่ "พนักงาน" ในหลกัจรรยาบรรณนี ้นอกจากนี ้

เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออร ์ผูแ้ทนจ าหน่าย ลกูคา้ 

และหุน้สว่นทางธรุกจิอืน่ๆ ของเรา 

กระท าการอยา่งมจีรยิธรรมในทางทีส่อดคลอ้งกบัหลักจรรยาบรรณของเรา 

 

•การยกเวน้การปฏบิตัติามหลักจรรยาบรรณนีส้ าหรับผูอ้ านวยการหรอืผูบ้รหิา

รจะตอ้งไดรั้บอนุญาตโดยคณะผูบ้รหิารองคก์รหรอืคณะกรรมการองคก์รเท่

านัน้ 

การกระท าทีส่งสยัวา่จะผดิจะตอ้งมกีารรายงาน 
 

• พนักงานคนใดทีท่ราบเกีย่วกบัการละเมดิ 

หรอืแมแ้ตส่งสยัวา่มกีารละเมดิหลักจรรยาบรรณนี ้หรอืนโยบายอืน่ของ 

Diebold Nixdorf หรอืกฎหมาย จะตอ้งมกีารรายงานใหท้ราบ 

การไมร่ายงานการกระท าทีอ่าจจะผดิ (หรอืรายงานการละเมดิโดยทจุรติ) 

เป็นการฝ่าฝืนหลกัจรรยาบรรณนีแ้ละอาจเป็นผลใหเ้กดิการลงโทษทางวนัิยซึ่

งอาจสงูถงึการเลกิจา้งพนักงานคนดังกลา่ว 

 

• องคก์รจะใหก้ารสนับสนุนเต็มทีแ่กพ่นักงานทีร่ายงานอยา่งซือ่สตัยส์จุรติ 

และหา้มใครก็ตามใน Diebold Nixdorf 

กระท าการตอบโตแ้กพ่นักงานทีป่ฏบิตัติามกฎนี ้

การตอบโตเ้ป็นการฝ่าฝืนหลักจรรยาบรรณนีแ้ละจะสง่ผลใหเ้กดิการลงโทษท

างวนัิย ซึง่อาจสงูถงึการเลกิจา้งพนักงานคนดังกลา่ว 

 

การสบืสวนการละเมดิทีต่อ้งสงสยั 
 

• องคก์รจะท าการสบืสวนการละเมดิทีต่อ้งสงสยัอยา่งเต็มที ่

และพนักงานทกุคนจะตอ้งใหค้วามรว่มมอืและใหข้อ้มลูทีส่มบรูณ์และเป็นจรงิเ

กีย่วกบัการสบืสวนใดๆ 

 

•หากการสบืสวนไดผ้ลวา่พนักงานกระท าการทีไ่มส่อดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรร

ณ นโยบายอืน่ๆ หรอืกฎหมาย 

พนักงานคนนัน้จะตอ้งถกูลงโทษทางวนัิยตามความเหมาะสม 

สงูสดุถงึขัน้เลกิจา้ง และอาจมกีารด าเนนิคดทีางกฎหมายตามสมควร 



 

 
 

ประเด็นมุง่เนน้ทีส่ าคญั 
 

สว่นทีเ่หลอืของหลักจรรยาบรรณนีมุ้ง่ไปทีป่ระเด็นเฉพาะดา้นซึง่แตล่ะประเด็นมสีรปุไวใ้นเอกสารนี้ 

และระบโุดยละเอยีดอยูใ่นนโยบายหลักของเรา ประเด็นมุง่เนน้เหลา่นี้ไดแ้ก ่
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หุน้สว่นทางธรุกจิของเรา 
 

 

เราใหค้วามส าคัญตอ่ความรว่มมอืและท าธรุกรรม

ทีถ่กูตอ้งเหมาะสมกบัหุน้สว่นทางธรุกจิท่ัวโลก 
 

• เราจะตดิตอ่ธรุกจิกบัซพัพลายเออร ์หุน้สว่นทางธรุกจิ และบคุคลทีส่าม 

ทีด่ าเนนิการอยา่งมจีรยิธรรมเทา่นัน้ 

 

•ซพัพลายเออรแ์ละหุน้สว่นทางธรุกจิทัง้หมดจะตอ้งแสดงมาตรฐานทาง

จรยิธรรมทีส่งู และสนับสนุนวธิกีารด าเนนิธรุกจิทีม่คีวามยัง่ยนื 

 

•บคุคลทีส่ามทัง้หมดทีด่ าเนนิการในนามของเราในการขายหรอืท าการต

ลาดใหผ้ลติภณัฑข์องเราหรอืมปีฏสิมัพันธก์บัหน่วยงานรัฐบาลในนาม

ของเรา จะตอ้งผา่นการคดักรอง ฝึกอบรม 

และตรวจสอบการท างานเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและ

ขอ้บงัคับทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 

การด าเนนิงานกบัรัฐบาล 
 

• รัฐบาลหลายแหง่มกีารบงัคับใชก้ฎหมาย ขอ้บงัคับ 

และกฎระเบยีบทีไ่มเ่หมอืนกนัในการก ากบัดแูลการด าเนนิธรุกจิขององค์

กรกบัรัฐบาลนัน้ เป็นนโยบายของ Diebold Nixdorf 

ทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้บงัคับเหลา่นี้ 

และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทัง้หมดในสญัญาทีท่ ากบัรัฐบาลอ

ยา่งเครง่ครัด 

 

• พนักงานทกุคนทีต่อ้งปฏสิมัพันธก์บัรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาไมว่า่ในกรณีใดๆ 

จะตอ้งทบทวนและปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัสิ าหรับการจ าหน่ายสนิคา้ใหรั้ฐบ

าลสหรัฐอเมรกิา 



 

 

การตอ่ตา้นการทจุรติ 
 

เราไมอ่นุญาตใหม้กีารจา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสมไมว่า่ในกรณีใดๆ 
 

•เราปฏบิตัติามเงือ่นไขทัง้หมดของกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติในตา่งประเ

ทศของสหรัฐอเมรกิา 

กฎหมายตอ่ตา้นการตดิสนิบนของสหราชอาณาจักร 

และกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในทีท่ีเ่ราด าเนนิธรุกจิ 

 

• การให ้การรับ หรอืการเสนอทีจ่ะใหส้นิบน 

เป็นเรือ่งทีย่อมรับไมไ่ดไ้มว่า่ในกรณีใดๆ 

และยอมรับไมไ่ดส้ าหรับบคุคลทีส่ามทีจ่ะท าในนามของเรา 

สนิบนไมไ่ดจ้ ากดัเพยีงการใหเ้งนิเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึสิง่ทีม่คีา่ทกุชนดิ 

เชน่ การเดนิทาง ความบนัเทงิ สิง่ของสง่เสรมิการขายหรอืสิง่ของสาธติ 

ค าสญัญาต าแหน่งงาน หรอืแมแ้ตข่องขวัญ 

 

• พนักงาน หุน้สว่นทางธรุกจิ ซพัพลายเออร ์และบคุคลทีส่ามอืน่ๆ 

ทัง้หมดทีด่ าเนนิการในนามของเรา จะตอ้งไมเ่สนอ ให ้สญัญา 

หรอืยอมรับสิง่ใดๆ ทีม่คีา่ 

เพือ่แลกกบัการปฏบิตัทิางธรุกจิในทางทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ตน 

หรอืเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ธรุกจิหรอืรักษาไวซ้ ึง่ธรุกจิ 

 

• ของขวญั ความบนัเทงิ การเดนิทาง 

และงานสง่เสรมิการตลาดหรอืการฝึกอบรมทัง้หมดจะตอ้งเป็นไปตามนโ

ยบายของเรา 

จะตอ้งเป็นไปเพือ่วัตถปุระสงคท์างธรุกจิทีถ่กูกฎหมายอยา่งชดัเจน 

จะตอ้งพอประมาณและไมบ่อ่ยเกนิไป และจะตอ้งโปรง่ใส 

• การบรจิาคทัง้หมด ไมว่า่จะเพือ่การกศุลหรอืเพือ่การเมอืง 

จะตอ้งไดรั้บการอนุมตั ิ

และอาจเป็นการกระท าตอ้งหา้มตามนโยบายของเรา 

และไมส่ามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งเพือ่ท าการจา่ยเงนิทีไ่มเ่หมาะสมหรอืไมไ่ดรั้

บอนุญาตได ้

 

• เราจะตอ้งปฎบิตัติามกฏหมายตอ่ตา้นการฟอกเงนิทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

ใหร้ายงานตอ่ผูจ้ัดการ ทมีกฎหมาย 

หรอืทมีก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของคณุในทนัทหีากพบเห็นกิ

จกรรมหรอืธรุกรรมทีผ่ดิปกตหิรอืตอ้งสงสยั เชน่ 

 

– การช าระเงนิดว้ยเงนิสดหรอืเงนิทีม่าจากแหลง่เงนิทีผ่ดิปกต ิ

– การจัดเตรยีมการโอนเงนิไปยงัหรอืออกจากประเทศหรอืหน่วยงาน-

ตา่งๆ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกรรมหรอืลกูคา้นัน้ 

 

– ารซือ้ขายทีซ่บัซอ้นผดิปกตซิ ึง่ไมส่ะทอ้นถงึวตัถปุระสงคท์างธรุก-ิ

จทีแ่ทจ้รงิ 

หรอืพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งขอ้ก าหนดในการเกบ็บนัทกึหรอืการรายงาน 



 

 

การคา้ การน าเขา้ 
การสง่ออกระดบัสากล   

 

เราปฏบิัตติามกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศทัง้หมด
อยา่งแข็งขัน 

 
•พนักงานและหุน้สว่นทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งในธรุกจิขา้มพรมแดนจะต ้

องปฏบิตัติามวธิกีารบงัคับทางการคา้และการหา้มคา้ขายทัง้หมด 

ซึง่สหรัฐอเมรกิาหรอืเขตอ านาจรัฐในพืน้ทีซ่ ึง่องคก์รด าเนนิธรุกจิอ

ยูเ่ป็นผูก้ าหนดขึน้ 

 

•พนักงานและหุน้สว่นทางธรุกจิจะตอ้งเตรยีมเอกสารเกีย่วกบัผลติภั

ณฑ ์วัสด ุ

และเทคโนโลยทีัง้หมดทีน่ าเขา้หรอืสง่ออกอยา่งเหมาะสมเพือ่ให ้

แน่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทางศลุกากรและกา

รน าเขา้/สง่ออก 

ขอ้มลูทางการเงนิ 
 

เราจัดเตรยีมผลประกอบการทางธรุกจิและก

ารเงนิของเราอยา่งรอบคอบ 
 

•องคก์รของเรารักษาการควบคมุและขัน้ตอนการเปิดเผยขอ้มลูเพือ่ใหแ้น่

ใจวา่มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีก่ าหนดอยา่งสมบรูณ์ ถกูตอ้ง ตรงเวลา 

และเขา้ใจได ้

 

•พนักงานจะตอ้งสรา้งบนัทกึทีส่มบรูณ์ ถกูตอ้ง และตรงกบัความเป็นจรงิ 

 

•เรามุง่มัน่และคาดหวังใหพ้นักงานของเราปฏบิตัติามการควบคมุรายงาน

ขอ้มลูทางการเงนิทีเ่ชือ่ถอืไดต้ามหลักการบญัชทีีย่อมรับโดยทัว่ไปใน

สหรัฐเอมรกิา 

 

• ขอ้มลูสถานะทางการเงนิและสมดุและบนัทกึตา่งๆ 

จะตอ้งเปิดเผยลกัษณะและวัตถปุระสงคข์องธรุกรรมอยา่งเหมาะ

สม และพนักงานจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคับ 

และนโยบายองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยและเก็บบนัทกึขอ้

มลูอยา่งเหมาะสมทกุประการ 

 

• พนักงาน ซพัพลายเออร ์

และหุน้สว่นทางธรุกจิทัง้หมดจะต ้

องใหค้วามรว่มมอืกบัผูต้รวจสอบ

บญัชภีายนอกและภายในทกุคนอ

ยา่งเต็มที ่



 

 
 

ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู 
 

เราปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล 
 

• เราจะรวบรวม เก็บรักษา 

และใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพือ่วัตถปุระสงคท์างธรุกจิทีช่ดัแจง้เทา่นัน้ 

และจะเก็บขอ้มลูนัน้ไวใ้นระยะเวลาเทา่ทีจ่ าเป็นเทา่นัน้ 

 

• 

เฉพาะพนักงานทีไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งชดัแจง้เทา่นัน้จงึจะสามารถเขา้ถงึห

รอืไดรั้บขอ้มลูสว่นบคุคลได ้

 

• 

พนักงานจะตอ้งปรกึษากบัฝ่ายกฎหมายกอ่นทีจ่ะท าการโอนขอ้มลูสว่นบุ

คคลใดๆ 

ขา้มพรมแดนเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ 

การรักษาความลบั 
 

เราปกป้องขอ้มลูทีเ่ป็นความลับขององคก์ร 
 
• พนักงาน ซพัพลายเออร ์

และหุน้สว่นทางธรุกจิจะตอ้งรักษาขอ้มลูทัง้หมดทีรั่บรูจ้ากองคก์รไ

วเ้ป็นความลับอยา่งเครง่ครัด 

 

• พนักงานไมส่ามารถใหข้อ้มลูแกนั่กลงทนุ สือ่ 

หรอืนักวเิคราะหธ์รุกจิโดยไมไ่ดรั้บการอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จากคณะ

กรรมการฝ่ายเปิดเผยขอ้มลูขององคก์รได ้

 

• แมว้า่เราสนับสนุนใหพ้นักงานของเราลงทนุในตราสารหนีข้อง 

Diebold Nixdorf 

แตพ่นักงานไมไ่ดรั้บอนุญาตใหใ้ชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบัเพือ่การซือ้

ขายตราสารหนีข้อง Diebold Nixdorf 

และไมไ่ดรั้บอนุญาตใหแ้บง่ปันขอ้มลูนัน้กบัผูอ้ ืน่เพือ่วัตถปุระสงคใ์

นการซือ้ขายตราสารหนีข้อง Diebold Nixdorf 

พนักงานจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้จ ากดัทางการคา้และการปิดขา่วทัง้ห

มดตามรายละเอยีดในนโยบายทางการคา้ของเรา 

 

• พนักงาน ซพัพลายเออร ์

และหุน้สว่นทางธรุกจิจะตอ้งใชค้วามรอบคอบและวจิารณญาณทดี ี

ในการใชเ้ครอืขา่ยสงัคม 

และหา้มมใิหแ้บง่ปันขอ้มลูทีเ่ป็นความลบับนเครอืขา่ยสงัคมเหลา่นั้

นโดยไมไ่ดรั้บการอนุมตัอิยา่งชดัแจง้ 



 

 
 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 

เราคงไวซ้ ึง่สภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่คารพซึง่
กนัและกัน 

 
•พนักงานทกุคนมหีนา้ทีใ่นการท าใหแ้น่ใจไดว้า่สถานทีท่ างานปราศจา

กการประพฤตทิีไ่มเ่หมาะสมและการลว่งละเมดิ 

 

•เรามุง่มัน่ทีจ่ะท าการจา้งงานอยา่งเทา่เทยีมและใหโ้อกาสกา้วหนา้โดย

ไมค่ านงึถงึเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา ชาตกิ าเนดิ อาย ุความทพุพลภาพ 

ความสนใจทางเพศ สถานะทหารผา่นศกึ และการแบง่แยกอืน่ๆ 

ทีไ่ดรั้บการคุม้ครองโดยกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

การแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรม 
 

เราท าการแขง่ขันอยา่งจรงิจังในธรุกจิทกุประเภท 
 
• เราชนะใจลกูคา้ดว้ยผลติภณัฑห์รอืบรกิารของเรา 

และไมด่หูมิน่คูแ่ขง่ของเรา 

และไมเ่รยีกรอ้งหรอืใชข้อ้มลูทีไ่มใ่ชข่อ้มลูสาธารณะจากคูแ่ขง่ของเรา 

 

•เราปฏบิตัติามกฎหมายทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรมและตอ่

ตา้นการผกูขาดในเขตอ านาจรัฐทกุแหง่ทีเ่ราด าเนนิธรุกจิ 

 

• เราไมท่ าการตกลงกบัคูแ่ขง่เพือ่ก าหนดราคา จ ากดัปรมิาณการผลติ 

แบง่สรรตลาดหรอืการประมลู หรอืท าขอ้ตกลงใดๆ ทีจ่ ากดัการแขง่ขนั 

กฎหลักคอื หา้มมกีารพดูคยุเรือ่งราคา แผนผลติภณัฑข์องลกูคา้ 

หรอืขอ้มลูทีเ่ป็นความลับอืน่ๆ กบัคูแ่ขง่รายใดๆ 

 

• พนักงานทีป่ฏบิตังิานกบัผูจั้ดจ าหน่ายและหุน้สว่นทางธรุกจิอืน่ๆ 

จะตอ้งแน่ใจวา่สญัญาทีท่ ากบัผูแ้ทนเหลา่นัน้ไดรั้บการตรวจสอบและอนุมั

ตโิดยฝ่ายกฎหมายเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนัอ

ยา่งยตุธิรรม 



 

 
 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
 

เราหลกีเลีย่งการมผีลประโยชนทั์บซอ้น 
 

•พนักงานทกุคนและสมาชกิในครอบครัวจะตอ้งหลกีเลีย่งสถานการณ์

ทีอ่าจท าใหเ้กดิขอ้สงสยัวา่พนักงานคนนัน้กระท าการเพือ่ผลประโย

ชนข์ององคก์รอยา่งเต็มทีห่รอืไม ่

 
• พนักงาน ซพัพลายเออร ์และหุน้สว่นทางธรุกจิจะตอ้งมคีวามโปรง่ใส 

และพรอ้มเปิดเผยสิง่ทีอ่าจเป็นผลประโยชนท์ับซอ้นตอ่ฝ่ายกฎหมา

ยและฝ่ายก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

 

•พนักงานและผูอ้ านวยการจะตอ้งไมใ่ชท้รัพยส์นิหรอืโอกาสขององคก์รเ

พือ่ประโยชนส์ว่นตัว และไมส่ามารถท าการแขง่ขนักบัองคก์รได ้

ทรัพยส์นิทางปัญญา 
 

เราปกป้องความคดิของเรา 
 
• พนักงาน ซพัพลายเออร ์

และหุน้สว่นทางธรุกจิทัง้หมดจะตอ้งปกป้องและรักษาความลับของสิ่

งประดษิฐ ์สทิธบิตัร เครือ่งหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์

และความลบัทางการคา้ของ Diebold Nixdorf 

 

•พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาซอฟตแ์วรจ์ะตอ้งใหค้วามใสใ่จเป็นพเิศ

ษกบักฎขอ้บงัคับดา้นทรัพยส์นิทางปัญญา 

และควรปรกึษาฝ่ายกฎหมายหากมคี าถามหรอืขอ้กงัวลใดๆ 

 

• พนักงาน ซพัพลายเออร ์

และหุน้สว่นทางธรุกจิจะตอ้งเคารพสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ ื่

น เราใชเ้ฉพาะซอฟตแ์วรท์ีไ่ดรั้บใบอนุญาตเทา่นัน้ 

และหา้มดาวนโ์หลดรปูภาพ ภาพยนตร ์เพลง 

หรอืผลงานอืน่ๆทีไ่ดรั้บการคุม้ครองโดยไมไ่ดรั้บการอนุญาตอยา่งเหมา

ะสม 



 

 
 

คอมพวิเตอรแ์ละระบบขององ
คก์ร 

 

เราปกป้องอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสแ์ละระบบของเรา 
 

•พนักงานจะตอ้งปกป้องความปลอดภยัของคอมพวิเตอรแ์ละระบบของเ

ราโดยใชร้หัสผา่นทีแ่ข็งแรง และท าตามขัน้ตอนตา่งๆ 

เพือ่ป้องกนัการลกัขโมยหรอืความเสยีหาย 

 

•สามารถใชค้อมพวิเตอรแ์ละระบบขององคก์รของเราเพือ่วตัถปุระสงคท์

างธรุกจิเทา่นัน้ 

และพนักงานของเราจะตอ้งใชว้จิารณญาณทีด่ใีนการตดิตอ่สือ่สารภา

ยในองคก์ร รวมถงึการตดิตอ่สือ่สารกบับคุคลภายนอก 

ทรัพยส์นิขององคก์ร 
 

เราปกป้องทรัพยส์นิขององคก์รจากการลักขโม

ยและการฉอ้โกง 
 
• พนักงานทกุคนมหีนา้ทีป่กป้องทรัพยส์นิของ Diebold Nixdorf 

และสรา้งความมัน่ใจวา่มกีารใชง้านอยา่งเหมาะสม  

 

• หา้มใชท้รัพยส์นิขององคก์รเพือ่วตัถปุระสงคท์ีไ่มไ่ดรั้บการอนุญาต 

 

• พนักงาน ซพัพลายเออร ์

และหุน้สว่นทางธรุกจิจะตอ้งมคีวามตืน่ตวัตอ่การฉอ้โกงหรอืการใชท้รั

พยส์นิขององคก์รในทางทีผ่ดิซึง่อาจเกดิขึน้ 

รวมทัง้การใชบ้ตัรเครดติและเงนิสดยอ่ยขององคก์รในทางทีผ่ดิ 

การยืน่รายงานคา่ใชจ้า่ยทีผ่ดิ หรอืการท าธรุกรรมในลกัษณะทีผ่ดิ 



 

 
 

การปฏสิมัพันธก์บัลกูคา้ 
 

เราปฏบิัตติอ่ลกูคา้อยา่งเป็นธรรมและดว้ยความเคารพ 
 

•พนักงานจะตอ้งรักษาความมัน่ใจของลกูคา้และปกป้องขอ้มลูทัง้หมดข

องลกูคา้ 

 

• พนักงาน ซพัพลายเออร ์

และหุน้สว่นทางธรุกจิไมไ่ดรั้บอนุญาตใหแ้บง่ปันขอ้มลูของลกูคา้ภายน

อกองคก์ร 

และจะสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของลกูคา้ไดเ้ทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่วตัถปุระสงค์

ทางธรุกจิทีถ่กูกฎหมายและเทา่ทีก่ฎหมายอนุญาตเทา่นัน้ 

 

•พนักงานจะตอ้งตดิตอ่กบัฝ่ายกฎหมายหรอืฝ่ายความเสีย่งและความปลอ

ดภยัระดับสากลกอ่นทีจ่ะรวบรวม โอน ด าเนนิการ เปิดเผย 

หรอืก าจัดขอ้มลูของลกูคา้ 

ความยั่งยนื 
 

เรามุง่มั่นปฏบิัตติามสทิธมินุษยชนและสิง่แว

ดลอ้มทีด่ตีอ่สขุภาพ 
 
• เราจะจัดเตรยีมสภาวะการท างานทีเ่ป็นธรรม 

และไมม่กีารบงัคับใชแ้รงงานหรอืใชแ้รงงานเด็กหรอืการคา้มนุษย ์

เราคาดหวังใหซ้พัพลายเออรแ์ละหุน้สว่นทางธรุกจิของเราปฏบิตัเิชน่เดยี

วกนั 

 

• เรามุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม สขุภาพ 

และความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 



 

อารเ์จนตนิา บงักลาเทศ บลัแกเรยี หมูเ่กาะเคยแ์มน โคลอมเบยี กอืราเซา 
0-800-555-0906 157-0011 - 

เมือ่ไดรั้บขอ้ความแจง้ 
00-800-0010 – 
เมือ่ไดรั้บขอ้ความแจง้ 

1-8003371159 01800-9-155860 001-800-872-2881 – 
เมือ่สาย โทร 866-384-4277  โทร 866-384-4277  เมือ่ไดรั้บขอ้ความแจง้ โทร 

866-384-4277 ออสเตรเลยี   ชลิ ี คอสตารกิา  
1-800-339276 เบลเยยีม กมัพูชา 1230-020-5771 0800-0121386 สาธารณรฐัเช็ก 

0800-77004  1-800-881-001 พรอ้มใหบ้รกิาร  800-142-550 

 

 

แหลง่ขอ้มลู/ทรัพยากรของ DIEBOLD NIXDORF 
 

เราคาดหวงัใหพ้นักงาน ซพัพลายเออร ์

และหุน้สว่นทางธรุกจิของเรารายงานการปฏบิัตทิีผ่ดิและสอบถามขอ้สงสยั 
 
มแีหลง่ขอ้มลู/ทรัพยากรหลายอยา่งขององคก์รทีจ่ะชว่ยตอบค าถาม ชว่ยในการตัดสนิใจทีถ่กูตอ้ง และชว่ยรายงานขอ้กงัวลตา่งๆ ได ้

 

• หัวหนา้งานหรอืผูจ้ดัการ 
 

• หุน้สว่นหรอืตวัแทนดา้นทรัพยากรบคุคล 
 

•ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายจรยิธรรมและการก ากบัดแูลการปฏบิตั ิ

ตามกฎระเบยีบของ Diebold Nixdorf 

หรอืสมาชกิของทมีจรยิธรรมและการก ากบัดแูลการปฏบิตัติา

มกฎระเบยีบระดบัสากล (compliance@Diebold 

Nixdorf.com)  

• ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายกฎหมายของ Diebold Nixdorf 

หรอืสมาชกิในทมีกฎหมายระดับสากล 

 

• บอรด์ผูบ้รหิารของ Diebold Nixdorf 
 
• สายดว่นจรยิธรรมทีเ่ป็นความลับ 

 
 

 
 
 

สายดว่นจรยิธรรม 
 

พนักงานสามารถรายงานเรือ่งตา่งๆ ตอ่สายดว่นจรยิธรรมทีเ่ป็นความลับของ Diebold Nixdorf ไดท้ีห่มายเลข 

1-866-ETHICSP (1-866-384-4277) หรอื www.ethicspoint.com 
 

 
 
 
 
 
 
ออสเตรยี 

0800-291870 
 

บาฮามาส 

1-8005399827 

 
โบลเิวยี 

800-10-0707 
 

บราซลิ 

0800-8911667 

 

จากโทรศพัทส์าธารณะแบบห

ยอดเหรยีญในพนมเปญและเสี

ยมราฐเทา่นัน้ – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 

จนี 

ภาคใต ้– 10-800-120-1239 

ภาคเหนอื – 10-800-712-1239 

โครเอเชยี 

0800 -220-111 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 

 
เดนมารก์ 

80-882809 

http://www.ethicspoint.com/


 

รายการหมายเลขโทรศัพทใ์นประเทศทีใ่ชร้ะบบโทรฟร ี(ตอ่) 
 
สาธารณรฐัโดมนิกินั 

1-8887512292 
 

เอกวาดอร ์

1-800-225-528 

อนัดนิาเทล 
1-999-119 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 

 

อยีปิต ์

02-2510-0200 

ไคโร 
2510-0200 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 

 

เอลซลัวาดอร ์
800-6631 

 

เอสโตเนยี 

800-12001 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 

 

ฟิจ ิ

004-890-1001 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 

 

ฟินแลนด ์

0800-1-14945 
 

ฝร ัง่เศส 

0800-902500 
 

เฟรนชแ์อนทลิลสี 

0-800-99-0011 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 

 

เฟรนชเ์กยีนา 

0800 99 00 11 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 

 

เยอรมน ี

0800-1016582 
 

ยบิรอลตาร ์

8800 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ 

โทร 866-384-4277 

กรซี 

00800-12-6576 
 

เกรเนดา 

1-800-225-5288 

พรอ้มใหบ้รกิารจากทา่อากาศ
ยาน ทา่เทยีบเรอื 

และโรงแรมเทา่นัน้ – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

กวัเดอลปุ 

0-800-99-0011 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

กวม 
1-866-384-4277 

 
กวัเตมาลา 

1-800-6240091 
 

กายอานา 

1-8007320752 
 

ฮอนดรูสั 

800-0123 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

ฮอ่งกง 

800-964214 
 

ฮงัการ ี
06-800-17199 
 

ไอซแ์ลนด ์

800-9208 
 

อนิเดยี 

000-800-100-1071 
 

อนิโดนเีซยี 

001-803-011-3570 
 

ไอรแ์ลนด ์

1-800615403 
 

อสิราเอล 

1-809-21-4405 

อติาล ี

800-786907 
 

ไอวอรโีคสต ์

00-111-11 

โอเปอเรเตอรภ์าษาฝรั่งเศส: 

00-111-12 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

จาเมกา 

1-8003371285 
 

ญีปุ่่ น 

00531-121520 
 

จอรแ์ดน 

1-880-0000 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

คาซคัสถาน 

8^800-121-4321 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

เกาหล ี(ใต)้ 

00798-14-800-6599 
 

ลตัเวยี 

8000-0937 
 

เลบานอน 

01-426-801 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

ลกัเซมเบริก์ 

800-2-1157 
 

มาซโิดเนยี 

0800-94288 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

มาเลเซยี 

1-800-80-8641 
 

เม็กซโิก 

001-800-840-7907 

ไมโครนเีซยี 

288 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ 

โทร 866-384-4277 
 

โมนาโก 

0800-91-1557 
 

โมร็อกโก 

002-11-0011 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

เนเธอรแ์ลนด ์

0800-0226174 
 

เนเธอรแ์ลนดแ์อนทลิลสี 

001-800840-8061 
 

นวิซแีลนด ์

0800-447737 
 

นคิารากวั 

001-800-220-1932 
 

นอรเ์วย ์

800-15654 
 

ปากสีถาน 

00-800-01-001 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

ปานามา 

001-800-507-2386 
 

ปารากวยั 

008-11-800 

เมอืงอะซนุซอิองเทา่นัน้ – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

เปร ู
0800-52116 
 

ฟิลปิปินส ์

1-800-1-114-0165 
 

โปแลนด ์

0-0-800-1211571 

โปรตเุกส 

8008-12499 
 

เปอรโ์ตรโิก 

1-866-384-4277 
 

โรมาเนยี 

0808-03-4288 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

รสัเซยี 

8-10-8002-6053011 
 

ซาอดุอีาระเบยี 

1-800-10 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

เซเนกลั 

800-103-072 

โอเปอเรเตอรภ์าษาฝรั่งเศส 
800-103-073 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

สงิคโปร ์
800-1204201 
 

สโลวาเกยี 

0800-001-544 
 

แอฟรกิาใต ้

080-09-92604 
 

สเปน 

900-991498 
 

ศรลีงักา 

112-430-430 

โคลมัโบ 
2-430-430 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

สวเีดน 

020-79-8729 
 

สวติเซอรแ์ลนด ์

0800-562907 

ไตห้วนั 

00801-13-7956 
 

ไทย 

001-800-12-0665204 
 

ตรนิแิดดและโตเบโก 

1-888-805-3405 
 

ตรุก ี

0811-288-0001 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

ยเูครน 

0^00-11 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

8000-021 
 

ฐานทพัสหรฐัอเมรกิา 

8000-051 หรอื 8000-061 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

สหราชอาณาจกัร 
0800-032-8483 
 

อรุกุวยั 

000-413-598-3075 
 

อซุเบกสิถาน 

8^641-744-0010 – 

เมือ่ไดร้ับขอ้ความแจง้ โทร 
866-384-4277 
 

เวเนซุเอลา 

0800-1-00-4586 
 

เวยีดนาม 

120-11067 



 

 
 

แหลง่ขอ้มลู/ทรัพยากรเพิม่เตมิ 
 

คณุสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบันโยบายองคก์ร ซึง่รวมถงึหัวขอ้ตอ่ไปนี ้
 

 
 

• นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติ 
 
 

•  นโยบายผูใ้หข้า่วและการไมก่ระท าการตอบโต ้
 
 

• นโยบายการพัฒนาองคก์รทีต่อ่ตา้นการทจุรติ 
 
 

• นโยบายป้องกนัผลประโยชนท์ับซอ้น 
 
 

• นโยบายการรักษาความลับและการเปิดเผย 
 
 

• นโยบายการแขง่ขนัอยา่งยตุธิรรม 
 
 

•นโยบายการปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการคา้ระดบัสาก
ล 

• นโยบายการรับของขวัญ ความบนัเทงิ และการเดนิทาง 
 
 

• นโยบายการบรจิาคเพือ่การกศุล 
 
 

• นโยบายการบรจิาคและท ากจิกรรมเพือ่การเมอืง 
 
 

• นโยบายบคุคลทีส่าม 
 
 

• นโยบายผูรั้บเงนิ 
 
 

• นโยบายคนกลางในการขาย 
 
 

• นโยบายการคา้ 

http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-02%20(Anticorruption%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-03%20(Whistleblower%20Non-Retaliation%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-04%20(Anti-Corruption%20Corporate%20Development%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-05%20(Conflicts%20of%20Interest%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-06%20(Confidentiality%20Disclosure%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-08%20(Fair%20Competition%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-09%20(Global%20Trade%20Compliance%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-09%20(Global%20Trade%20Compliance%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-10%20(Gifts-Entertainment-Travel%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-10%20(Charitable%20Donations%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-12%20(Political%20Donations%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-15%20(Third%20Party%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-16%20(Payee%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP10-17%20(Sales%20Intermediary%20Policy)%20(official-th).pdf
http://hub.diebold.com/teams/EthicsandCompliance/Policies/Shared%20Documents/GPP65-07%20(Trading%20Policy)%20(official-th).pdf
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