จรรยาบรรณพนักงาน
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

พนักงาน
พนักงานมีหน้ าที่ต้องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ โดยเมื่อมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม ให้ ปรึกษา
กับผู้บงั คับบัญ ชา ฝ่ ายทรัพ ยากรบุคคล หรื อบุคคลที่ บริ ษัทกาหนดให้ มีหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ ยวกับการติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้ รวมทังแจ้
้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อ
พบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิ บัติตามจรรยาบรรณ และให้ ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้ อเท็จ จริ ง ต่างๆ กับ
หน่วยงานหรื อบุคคลที่บริษัทได้ มอบหมาย

คณะทางานกากับดูแลกิจการที่ดี
มีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัดทาหนังสือจรรยาบรรณพนักงาน และทบทวนหรื อปรับปรุงให้ มีความเหมาะสมเป็ นประจา
อย่างน้ อยทุก 2 ปี รวมทังรั้ บเรื่ องร้ องเรี ยน สอบทานและติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ

ผู้บริหารทุกระดับ
 ส่งเสริมให้ มีการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
 ถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบตั ิ รวมถึงรับฟั งความเห็นอย่างเปิ ดกว้ างเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
 ฝึ กอบรมพนักงานให้ มีความรับผิดชอบและจัดให้ มีระบบการจัดการที่สอดคล้ องกับข้ อกาหนดทางกฎหมาย
และกฎระเบียบของบริษัท
 กากับดูแลให้ การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานเป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือหน่ วยงานที่ดูแลทรั พยากรบุคคล
มีหน้ าที่รับผิดชอบชี ้แจงให้ พนักงานทราบถึงหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และการเตรี ยมกรรมการผู้จดั การ
หรื อผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เป็ นผู้มอบหนังสือจรรยาบรรณพนักงานแก่พนักงานเข้ าใหม่

จรรยาบรรณพนักงาน
 การปฏิบัตติ ่ อบริษัท
พนักงานจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ รวมทังข้
้ อบังคับ และคาสัง่ ของบริ ษัท และหลีกเลี่ยง
การมีส่วนเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
นอกเหนือจาก การปฏิบตั ติ ามกฎหมายแล้ ว พนักงานทุกคนต้ องปฏิบตั ิตามหน้ าที่ตามหลักจริ ยธรรม ซึ่งเราถือว่า การ
มีจริยธรรมทางธุรกิจ เป็ นทรัพย์สินที่มีคา่ ยิ่งของบริษัท
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 การปฏิบัตติ ่ อตนเอง
1) ดารงตนตังมั
้ น่ อยูใ่ นความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกาลังกายและกาลังความคิดในการทางานโดยถือประโยชน์
ขององค์กรเป็ นสาคัญ
3) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความขยันหมัน่ เพียร รวมทังแสวงหาแนวทางในการพั
้
ฒนาและปรับปรุง งานให้ มีประสิทธิภาพ
อยูเ่ สมอ
4) รักษาเกียรติของตนให้ เป็ นที่ยอมรับในสังคม
5) เป็ นผู้มีวินยั และประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กร ค่านิยมขององค์กร และประเพณีอนั ดีงาม ไม่ว่าจะ
ระบุไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
6) หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่ อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หรื อเป็ นปั ญหาแก่องค์กรใน
ภายหลังได้
7) ไม่ใช้ เวลาปฏิบตั ิงานขององค์กรไปทางานอื่น หรื อใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ที่ส่งผลให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิงานใน
เวลาทางานขององค์กรได้ อย่างเต็มที่
 การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า ผู้เกี่ยวข้ อง และสังคม
1) อานวยความสะดวกและปฏิบตั ิตอ่ ผู้มาติดต่อด้ วยความสุภาพเรี ยบร้ อยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ โดย
ไม่ชกั ช้ า
2) ยินดีรับฟั งความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะจากบุคคลอื่น และพร้ อมที่จะชี ้แจงข้ อมูลที่ถกู ต้ องตามสถานะแห่งตน
3) เห็นคุณค่าของบุคคลอื่น ปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นด้ วยความเสมอภาค และให้ เกียรติผ้ อู ื่นอยูเ่ สมอ
4) มีส่วนร่วมในการสร้ างสรรค์และพัฒนาสังคมส่วนรวมให้ เจริ ญก้ าวหน้ า โดยไม่ก่อให้ เกิดความเสียหาย ต่องาน
และภาพพจน์ขององค์กร
 การปฏิบัตริ ะหว่ างพนักงาน
1) เสริมสร้ างการทางานเป็ นทีมโดยให้ ความร่วมมือช่วยเหลือเกื ้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ตอ่ งานขององค์กร
โดยส่วนรวม
2) ร่วมสร้ างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกันในหมูพ่ นักงาน
3) ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบตั ติ นให้ เป็ นที่เคารพนับถือของผู้ใต้ บงั คับบัญชาโดยเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
ตามค่านิยมขององค์กร
4) ปฏิบตั ิต่อผู้บงั คับบัญชาด้ วยความเคารพนับถื อ และปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงานด้ วยความมีน ้าใจและเคารพใน
ศักดิศ์ รี ของผู้อื่น
5) ไม่นาผลงานของเพื่อนพนักงานมาแอบอ้ างเป็ นผลงานของตนเอง
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 การปฏิบัตติ ่ อองค์ กร
1) การปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ คาสั่ง และมติคณะกรรมการ
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานขององค์กร รวมทังกฎระเบี
้
ยบ ข้ อบังคับต่างๆ คาสัง่ และ
มติคณะกรรมการ
- ไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการกระทาหรื อ ปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
2) การบันทึก การรายงาน การรักษา การใช้ และการเปิ ดเผยข้ อมูลขององค์ กร
- บันทึกและรายงานข้ อมูลต่างๆ ให้ ถกู ต้ องตามระบบ และมาตรฐานที่วางไว้ รวมทังห้
้ ามมิให้ ปลอมแปลง
หนังสือ รายงาน หรื อเอกสารใดๆ
- ไม่ใช้ ข้อมูลเอกสาร โปรแกรมซอฟแวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลใดใน
อันที่จะเป็ นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่วา่ ข้ อมูลหรื องานนันจะแสดงการสงวนลิ
้
ขสิทธิ์ไว้ หรื อไม่
- เมื่อพ้ นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาข้ อมูลหรื อเอกสาร พนักงานที่เกี่ยวข้ องต้ องดูแลให้ มีการทาลาย ด้ วยวิธี
ที่เหมาะสมถูกต้ องกับข้ อมูลหรื อเอกสารแต่ละประเภท
- ไม่ใช้ ข้อมูลขององค์กรที่ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น โดยมิชอบ
- ข้ อมูลภายในขององค์กรที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน แผนการดาเนินงาน มติ และความเห็นของ คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ คณะทางาน และฝ่ ายจัดการ ให้ ถือเป็ นข้ อมูลลับ การเปิ ดเผย ข้ อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใด
จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากหน่วยงานที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูล
3) การใช้ ทรัพย์ สินขององค์ กร
 การปกป้องทรัพย์สินขององค์กร
- ใช้ ทรัพย์สินขององค์กรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
- ช่วยกันดูแลมิให้ ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเสื่อมค่า หรื อสูญหายโดยมิชอบ
- ไม่ใช้ ทรัพย์สินใดๆ ขององค์กรเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอื่น
 การใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พนักงานจะต้ องปฏิ บตั ิตามแนวปฏิบัติและคาสั่ง เกี่ ยวกับการใช้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และการสื่ อสาร
รวมทังข้
้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท รวมทังจะต้
้ องไม่กระทา
การใดๆ ที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อเป็ นไปเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง
- พนักงานจะหลี กเลี่ ยงเว็บไซต์ที่บรษัทถื อว่าผิดกฎหมายหรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเว้ นที่จ ะ
เผยแพร่ข้อมูลหรื อเว็บไซต์ดงั กล่าวต่อผู้อื่น รวมทังจะหลี
้
กเลี่ยงเว็บไซต์ที่ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ซึ่งน่าสงสัยในความ
ปลอดภัย
- พนักงานที่ได้ รับมอบหมายเท่านันที
้ ่มีสิทธิเข้ าถึงแฟ้มข้ อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มข้ อมูลคอมพิวเตอร์
หรื ออื่นๆ ห้ ามพนักงานที่ไม่ได้ รับมอบหมายเข้ าดู ทาซ ้า เผยแพร่ ลบทิ ้ง ทาลายหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
เปลี่ยนรหัสผ่าน หรื อกระทาการอื่นใดที่ทาให้ เกิดความเสียหาย
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- พนักงานที่ใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท จะต้ องใช้ ซอฟท์แวร์ ตามข้ ออนุญาตของเจ้ าของลิขสิทธิ์
และเฉพาะที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานจากบริษัทเท่านัน้ เพื่อป้องกันปั ญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
 ทรัพย์ สินทางปั ญญา
- การนาผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมาหรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัทจะต้ อง
ตรวจสอบ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น
- เมื่อพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้ องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานคืนให้
บริษัท ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลที่เก็บไว้ ในรูปแบบใดๆ
 การรับสิ่งของ หรือประโยชน์ อ่ ืนใด
1) ห้ ามเรี ยกร้ องสิ่งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้ าที่หรื อธุรกิจเกี่ยวข้ องกับองค์กร ทังนี
้ ้ ไม่ว่า
โดยตนเองหรื อผู้อื่น
2) ห้ ามรับสิ่งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้ าที่ห รื อธุรกิจเกี่ยวข้ องกับองค์กร เว้ นแต่ในโอกาส
หรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิตอ่ กันโดยสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใดนัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ การ
รับดังกล่าวต้ องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึง่ อย่างใดโดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่
3) การรับสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 2) โดยความจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อรักษา
ความ สัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ให้ ผ้ รู ับรายงานผู้บงั คับบัญชาของตนทราบ
4) การรั บสิ่ ง ของหรื อประโยชน์ อื่น ใดที่ ให้ แ ก่กันในกิ จ กรรมต่างๆ ระหว่างองค์ กร หรื อเป็ นการเชื่ อ ม
สัมพันธไมตรี ระหว่างองค์กร ให้ ผ้ รู ับรายงานผู้บงั คับบัญชาของตนทราบ
 การให้ ส่ งิ ของ หรือประโยชน์ อ่ ืนใด
1) ไม่ใช้ วิธีการให้ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อชักนาให้ กระทา หรื อละ
เว้ นการกระทา ที่ไม่ถกู ต้ อง
2) ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ที่ไม่
ควรได้
3) การใช้ จา่ ยสาหรับการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจ เป็ นเรื่ องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้ จา่ ยอย่างสมเหตุสมผล
 การใช้ สิทธิทางการเมือง
1) ควรใช้ สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2) ไม่เข้ าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าองค์กร มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อให้ การสนับสนุนพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรื อกลุม่ พลังใดกลุม่ พลังหนึง่
3) ไม่ใช้ ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรื อกลุ่มพลังใดกลุ่มพลัง
หนึง่
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 การดูแลให้ มีการปฏิบัตติ ามและการทบทวน
1. ถือเป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงาน ที่จะต้ องรับทราบ ทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
2. ผู้บัง คับ บัญ ชาทุก ระดับ จะต้ อ งดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบ ให้ พ นัก งานภายใต้ บัง คับ บัญ ชาของตนปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณนี ้อย่างจริงจัง
3. ผู้บงั คับบัญชาทุกระดับต้ องเป็ นผู้นาในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานให้ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจว่าการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องและต้ องปฏิบั ติ
อย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้ างได้ วา่ ไม่ทราบแนวปฏิบตั ทิ ี่กาหนดไว้ ในจรรยาบรรณนี ้
4. เมื่อมีข้อสงสัย ไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ให้ ปรึ กษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อฝ่ ายกากับ
กิจกรรมองค์กร หรื อหน่วยงานที่ทาหน้ าที่อย่างเดียวกันแต่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึง่ มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกากับ
ดูแลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
 การร้ องเรียน
การแจ้ งข้ อร้ องเรียน
หากพบเห็นการกระทาที่สงสัยว่าฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถาม ข้ อสงสัย หรื อ
รายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
 ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจในทุกระดับ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่ องนันโดยตรง
้
 วินัย
จรรยาบรรณถือเป็ นวินยั อย่างหนึง่ ซึ่งพนักงานทุกคนต้ องดารงตนและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามและส่งเสริ มให้ ผ้ อู ื่ นปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ การกระทาต่อไปนี ้เป็ นการทาผิดจรรยาบรรณ
1) ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
2) แนะนา ส่งเสริมหรื อสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณี ที่ตนทราบหรื อควรทราบ
เนื่องจากเกี่ยวข้ องกับงานภายใต้ ความรับผิดชอบของตน
4) ไม่ให้ ความร่ วมมือหรื อขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้ อเท็จจริ งที่อ้างว่าได้ มีการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ
5) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผ้ นู นรายงานการไม่
ั้
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
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ทังนี
้ ้ การกระทาที่เข้ าข่ายผิดจรรยาบรรณดังกล่าวข้ างต้ น ให้ ปฏิบตั ติ ามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบ
ว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล นอกจากนี ้ พนักงานที่ทาผิดจรรยาบรรณอาจได้ รับโทษ ตามกฎหมาย หากการกระทา
นันเป็
้ นความผิดตามกฎหมาย

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
1. ข้ าพเจ้ าได้ รับและอ่านข้ อความในจรรยาบรรณพนักงานแล้ ว
2. ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและจะยึดถือหลักการในจรรยาบรรณฯ เล่มนี ้ เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการดาเนินงานด้ วยมาตรฐานขันสู
้ งสุด

……………………………………………
(…………………………………………)
………. / ……… / ………
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