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พนักงาน 
พนกังานมีหนา้ที่ตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ โดยเมื่อมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถาม ใหป้รกึษา
กับผูบ้ังคับบัญชา ฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรือบุคคลที่บริษัทก าหนดใหม้ีหน้าที่รบัผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการ
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว ้รวมทัง้แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลที่รบัผิดชอบทราบเมื่อ
พบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ กับ
หน่วยงานหรือบคุคลที่บรษิัทไดม้อบหมาย 
 
คณะท างานก ากับดูแลกจิการทีดี่ 
มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าหนงัสือจรรยาบรรณพนกังาน และทบทวนหรือปรบัปรุงใหม้ีความเหมาะสมเป็นประจ า
อย่างนอ้ยทกุ 2 ปี รวมทัง้รบัเรื่องรอ้งเรียน สอบทานและติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
 

ผู้บริหารทกุระดับ  
• สง่เสรมิใหม้ีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณและปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

• ถ่ายทอดนโยบายวิธีปฏิบติั รวมถึงรบัฟังความเห็นอย่างเปิดกวา้งเก่ียวกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  

• ฝึกอบรมพนักงานใหม้ีความรบัผิดชอบและจัดใหม้ีระบบการจัดการที่สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดทางกฎหมาย
และกฎระเบียบของบรษิัท 

• ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบติังานของหน่วยงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรอืหน่วยงานทีดู่แลทรัพยากรบุคคล 
มีหนา้ที่รบัผิดชอบชีแ้จงใหพ้นกังานทราบถึงหนา้ที่ในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และการเตรียมกรรมการผูจ้ดัการ
หรือผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิัท เป็นผูม้อบหนงัสือจรรยาบรรณพนกังานแก่พนกังานเขา้ใหม่ 

 
จรรยาบรรณพนักงาน 
 

▪ การปฏิบัติต่อบริษัท  
พนกังานจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑต่์างๆ รวมทัง้ขอ้บงัคบั และค าสั่งของบริษัท และหลีกเลี่ยง
การมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
นอกเหนือจาก การปฏิบติัตามกฎหมายแลว้ พนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามหนา้ที่ตามหลกัจริยธรรม ซึ่งเราถือว่า การ
มีจรยิธรรมทางธุรกิจ เป็นทรพัยส์ินที่มีค่าย่ิงของบรษิัท 
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▪ การปฏิบัติต่อตนเอง  
1)  ด ารงตนตัง้มั่นอยู่ในความซื่อสตัย ์สจุรติ และเที่ยงธรรม มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ  
2) ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัความคิดในการท างานโดยถือประโยชน์

ขององคก์รเป็นส าคญั  
3) ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความขยนัหมั่นเพียร รวมทัง้แสวงหาแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงงานใหม้ีประสิทธิภาพ

อยู่เสมอ  
4) รกัษาเกียรติของตนใหเ้ป็นที่ยอมรบัในสงัคม  
5) เป็นผูม้ีวินัย และประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบขององคก์ร ค่านิยมขององคก์ร และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะ

ระบไุวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตาม  
6) หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององคก์ร หรือเป็นปัญหาแก่องคก์รใน

ภายหลงัได ้ 
7) ไม่ใชเ้วลาปฏิบัติงานขององคก์รไปท างานอ่ืน หรือใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตัว ที่ส่งผลใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานใน

เวลาท างานขององคก์รไดอ้ย่างเต็มที่ 
  

▪ การปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม  
1) อ านวยความสะดวกและปฏิบติัต่อผูม้าติดต่อดว้ยความสภุาพเรียบรอ้ยอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ  โดย

ไม่ชกัชา้  
2) ยินดีรบัฟังความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากบุคคลอ่ืน และพรอ้มที่จะชีแ้จงขอ้มลูที่ถกูตอ้งตามสถานะแห่งตน  
3) เห็นคณุค่าของบคุคลอื่น ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเสมอภาค และใหเ้กียรติผูอ่ื้นอยู่เสมอ  
4) มีส่วนร่วมในการสรา้งสรรคแ์ละพัฒนาสงัคมส่วนรวมใหเ้จริญกา้วหนา้  โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย ต่องาน

และภาพพจนข์ององคก์ร 
  

▪ การปฏิบัติระหว่างพนักงาน  
1) เสริมสรา้งการท างานเป็นทีมโดยใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกนัและกนั  เพื่อประโยชนต่์องานขององคก์ร

โดยสว่นรวม  
2) รว่มสรา้งและรกัษาบรรยากาศแห่งความสามคัคี และความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัในหมู่พนกังาน  
3) ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นที่เคารพนบัถือของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ตามค่านิยมขององคก์ร  
4) ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาดว้ยความเคารพนับถือ  และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน า้ใจและเคารพใน

ศกัดิศ์รีของผูอ่ื้น  
5) ไม่น าผลงานของเพื่อนพนกังานมาแอบอา้งเป็นผลงานของตนเอง 
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▪ การปฏิบัติต่อองคก์ร  
1) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าส่ัง และมติคณะกรรมการ  

- ปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานขององคก์ร รวมทัง้กฎระเบียบ ขอ้บงัคับต่างๆ ค าสั่ง และ
มติคณะกรรมการ 

- ไม่เขา้ไปมีสว่นรว่มในการกระท าหรือ ปกปิดการกระท าใดๆ ที่ผิดกฎหมาย  
2)  การบันทกึ การรายงาน การรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลขององคก์ร  

- บันทึกและรายงานขอ้มูลต่างๆ ให้ถูกต้องตามระบบ และมาตรฐานที่วางไว้ รวมทั้งหา้มมิใหป้ลอมแปลง 
หนงัสือ รายงาน หรือเอกสารใดๆ  

- ไม่ใชข้อ้มูลเอกสาร โปรแกรมซอฟแวร ์หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบนัทึกเสียง และงานของบุคคลใดใน
อนัท่ีจะเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ไม่ว่าขอ้มลูหรืองานนัน้จะแสดงการสงวนลิขสิทธิ์ไว ้หรือไม่  

- เมื่อพน้ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูหรือเอกสาร พนกังานที่เก่ียวขอ้งตอ้งดแูลใหม้ีการท าลาย ดว้ยวิธี
ที่เหมาะสมถกูตอ้งกบัขอ้มลูหรือเอกสารแต่ละประเภท   

- ไม่ใชข้อ้มลูขององคก์รที่ไดร้บัจากการปฏิบติัหนา้ที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น โดยมิชอบ  
- ขอ้มลูภายในขององคก์รที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน มติ และความเห็นของ คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และฝ่ายจัดการ ใหถื้อเป็นขอ้มูลลบั การเปิดเผย ขอ้มลูดงักล่าวต่อบุคคลใด
จะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากหน่วยงานที่เป็นเจา้ของขอ้มลู 

3) การใช้ทรัพยส์ินขององคก์ร  

• การปกปอ้งทรพัยส์ินขององคก์ร  
- ใชท้รพัยส์ินขององคก์รอย่างประหยดัและเกิดประโยชนส์งูสดุ  
- ช่วยกนัดแูลมิใหท้รพัยส์ินใดๆ ขององคก์รเสื่อมค่า หรือสญูหายโดยมิชอบ  
- ไม่ใชท้รพัยส์ินใดๆ ขององคก์รเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือบุคคลอ่ืน  

• การใชค้อมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- พนักงานจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและค าสั่งเก่ียวกับการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอรแ์ละการสื่อสาร 

รวมทัง้ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ของบริษัทอย่างเคร่งครดั   เพื่อประโยชนข์องบริษัท  รวมทัง้จะตอ้งไม่กระท า
การใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเป็นไปเพื่อประโยชนท์างธุรกิจของตนเอง  

- พนักงานจะหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่บรษัทถือว่าผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเว้นที่จะ
เผยแพรข่อ้มลูหรือเว็บไซตด์งักลา่วต่อผูอ่ื้น รวมทัง้จะหลีกเลี่ยงเว็บไซตท์ี่ไม่เป็นที่รูจ้กั ซึ่งน่าสงสยัในความ
ปลอดภยั 

- พนกังานที่ไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ที่มีสิทธิเขา้ถึงแฟ้มขอ้มลู ไม่ว่าจะเก็บในรูปของแฟ้มขอ้มลูคอมพิวเตอร์
หรืออ่ืนๆ หา้มพนักงานที่ไม่ไดร้บัมอบหมายเขา้ดู ท าซ า้ เผยแพร่ ลบทิง้ ท าลายหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มูล 
เปลี่ยนรหสัผ่าน หรือกระท าการอ่ืนใดที่ท าใหเ้กิดความเสียหาย 
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- พนักงานท่ีใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอรข์องบริษัท จะตอ้งใชซ้อฟทแ์วรต์ามขอ้อนุญาตของเจา้ของลิขสิทธิ์ 
และเฉพาะที่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชง้านจากบรษิัทเท่านัน้  เพื่อปอ้งกนัปัญหาการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 

• ทรัพยส์ินทางปัญญา 
- การน าผลงานหรือขอ้มูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไดร้บัมาหรือที่จะน ามาใชภ้ายในบริษัทจะตอ้ง

ตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

- เมื่อพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน จะตอ้งส่งมอบทรพัยส์ินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานคืนให้
บรษิัท ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูที่เก็บไวใ้นรูปแบบใดๆ 
 

▪ การรับส่ิงของ หรือประโยชนอ์ื่นใด  
1)  หา้มเรียกรอ้งสิ่งของหรือผลประโยชนอ่ื์นใดจากบุคคลอ่ืนที่มีหนา้ที่หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร  ทัง้นี ้ไม่ว่า

โดยตนเองหรือผูอ่ื้น  
2) หา้มรบัสิ่งของหรือผลประโยชนอ่ื์นใดจากบุคคลอื่นที่มีหนา้ที่หรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร เวน้แต่ในโอกาส

หรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบติัต่อกนัโดยสิ่งของหรือประโยชนอ่ื์นใดนัน้  แต่ทัง้นี ้การ
รบัดงักลา่วตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ที่  

3) การรบัสิ่งของหรือประโยชนอ่ื์นใดที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2) โดยความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อรกัษา
ความ สมัพนัธอ์นัดีระหว่างบคุคล ใหผู้ร้บัรายงานผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบ  

4) การรับสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ ให้แก่กันในกิจกรรมต่างๆ  ระหว่างองค์กร หรือเป็นการเชื่อม
สมัพนัธไมตรีระหว่างองคก์ร ใหผู้ร้บัรายงานผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบ 

  
▪ การให้ส่ิงของ หรือประโยชนอ์ื่นใด  

1) ไม่ใชว้ิธีการใหเ้งิน ทรพัยส์ิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ื์นใดกบัผูห้นึ่งผูใ้ดที่มีเจตนาเพื่อชกัน าใหก้ระท า หรือละ
เวน้การกระท า ที่ไม่ถกูตอ้ง  

2) ไม่เสนอเงิน ทรพัยส์ิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ื์นใดกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิพิเศษ ที่ไม่
ควรได ้ 

3) การใชจ้่ายส าหรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจ เป็นเรื่องที่ยอมรบัได ้แต่ตอ้งใชจ้่ายอย่างสมเหตสุมผล 
 

▪ การใช้สิทธิทางการเมือง  
1) ควรใชส้ิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรฐัธรรมนญู และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
2) ไม่เขา้ร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจว่าองคก์ร มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือใหก้ารสนับสนุนพรรค

การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุม่พลงัใดกลุม่พลงัหนึ่ง  
3) ไม่ใชท้รพัยส์ินขององคก์ร เพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลัง

หน่ึง  
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▪ การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน  
1. ถือเป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการและพนักงาน  ที่จะตอ้งรบัทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณอย่างเครง่ครดั  
2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ  ให้พนักงานภายใต้บังคับบัญชาของตนปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณนีอ้ย่างจรงิจงั  
3. ผูบ้งัคับบญัชาทุกระดบัตอ้งเป็นผูน้  าในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานใหพ้นกังานและบุคคลที่เก่ียวขอ้งเขา้ใจว่าการปฏิบติัตามจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ถูกตอ้งและตอ้งปฏิบัติ
อย่างเครง่ครดั และไม่สามารถอา้งไดว้่าไม่ทราบแนวปฏิบติัที่ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณนี ้ 

4. เมื่อมีข้อสงสัย ไม่แน่ใจเก่ียวกับวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายก ากับ
กิจกรรมองคก์ร หรือหน่วยงานที่ท าหนา้ที่อย่างเดียวกนัแต่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการก ากบั
ดแูลการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

 
▪ การร้องเรียน  

การแจ้งข้อร้องเรียน  
หากพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่าฝ่าฝืน  หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  สามารถสอบถาม ข้อสงสัย หรือ
รายงานต่อผูท้ี่รบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้ 

• ผูบ้งัคบับญัชาที่ตนเองไวว้างใจในทกุระดบั  

• หน่วยงานที่รบัผิดชอบในเรื่องนัน้โดยตรง  
 

▪ วินัย  
จรรยาบรรณถือเป็นวินยัอย่างหนึ่ง ซึ่งพนกังานทุกคนตอ้งด ารงตนและปฏิบติัตามอย่างเครง่ครดั พนกังานที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินยั พนกังานทุกคนมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัตามและส่งเสริมใหผู้อ่ื้นปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณ การกระท าต่อไปนีเ้ป็นการท าผิดจรรยาบรรณ  
1) ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  
2) แนะน า สง่เสรมิหรือสนบัสนนุใหผู้อ่ื้นไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  
3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ

เนื่องจากเก่ียวขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผิดชอบของตน  
4) ไม่ใหค้วามร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอ้เท็จจริงที่อา้งว่าไดม้ีการฝ่าฝืน  หรือการไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ  
5) การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูอ่ื้น เนื่องจากการที่ผูน้ัน้รายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ  

 
 



- 7 - 

 
 
ทัง้นี ้การกระท าที่เขา้ข่ายผิดจรรยาบรรณดงักล่าวขา้งตน้ ใหป้ฏิบติัตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบ
ว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล นอกจากนี ้พนกังานที่ท าผิดจรรยาบรรณอาจไดร้บัโทษ ตามกฎหมาย หากการกระท า
นัน้เป็นความผิดตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ยูนิเวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบ้นท ์แอนด ์เคมิคัลส ์จ ากัด (มหาชน) 
 

1. ขา้พเจา้ไดร้บัและอ่านขอ้ความในจรรยาบรรณพนกังานแลว้ 
2. ขา้พเจา้เขา้ใจและจะยดึถือหลกัการในจรรยาบรรณฯ เลม่นี ้เป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินงานดว้ยมาตรฐานขัน้สงูสดุ 

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


