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หลักการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ยู ซิ ต้ ี จากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะส่ งเสริ มหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ โดยมุ่งเน้นที่ จะพัฒนา
ธุ รกิจให้เจริ ญก้าวหน้าควบคู่ไปกับการพัฒนาของสังคมไทย เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ มอบให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มุ่งหวังที่จะขยายการดาเนินธุ รกิจและการให้บริ การให้ครอบคลุมไปทัว่ ทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย ภายใต้วิถีแห่ งการสร้างความสมดุลระหว่างธุ รกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะนาไปสู่ การ
เป็ นองค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั ยู ซิ ต้ ี จากัด (มหาชน) ได้กาหนดแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างมีจรรยาบรรณ จึง
ได้จดั ทาคู่มือ “จริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน” (Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ยู ซิ ต้ ี จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดและเป็ นไปอย่างมี
มาตรฐานทางจริ ยธรรมและคุณธรรม เพื่อนาไปสู่ ความภาคภูมิใจขององค์กร บนพื้นฐานแห่ งหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการ
ทบทวน ติดตามผลการปฏิบตั ิงานตาม คู่มือ “จริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน” อย่างต่อเนื่อง

นายคีรี กาญจนพาสน์
ประธานคณะกรรมการบริ ษทั

บริ ษทั ยู ซิ ต้ ี จากัด(มหาชน)
(มหาชน)

คานิยาม
บริ ษทั ฯ

หมายถึง บริ ษทั ยู ซิ ต้ ี จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษทั ย่อย

กรรมการ

หมายถึง กรรมการของบริ ษทั ฯ

ผูบ้ ริ หาร

หมายถึง บุคคลที่ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ

พนักงาน

หมายถึง พนักงานของบริ ษทั ฯ

สมาชิกในครอบครัว

หมายถึง บุพการี ญาติพี่นอ้ ง คู่สมรส ผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา

จริ ยธรรมธุ รกิจ

หมายถึง แนวทางปฏิบตั ิที่ดีในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั
ย่อย ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน อัน จะนาองค์ก รไปสู่ ก ารมี ระบบการ
กากับดูแลที่ดี

ทรัพย์สิน

หมายถึง สังหาริ ม ทรั พ ย์ อสังหาริ มทรัพ ย์ เทคโนโลยี ลิ ขสิ ท ธิ์ เอกสารสิ ท ธิ์
สิ ทธิ สิ ทธิ บตั ร ตลอดจนสิ่ งประดิษฐ์ของบริ ษทั ฯ

ข้อมูลจาเฉพาะ

หมายถึง ข้ อ มู ล ที่ บริ ษั ท ฯ และ/หรื อบริ ษั ท ย่ อ ย เป็ นเจ้ า ของหรื อเป็ น
ผูค้ วบคุ ม ซึ่ ง เป็ นข้อมู ล ที่ มี คุ ณ ค่ าทางเศรษฐกิ จทั้งในปั จจุ บ นั และ
อนาคต เป็ นข้อมูลที่รู้ในวงจากัดและไม่พึงเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก
ก่ อ นได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู ้ที่ มี อ านาจ ได้ แ ก่ ข้อ มู ล ของลู ก ค้า และ
พนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
ข้อมูลทางบัญชี แผนธุ รกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน เป็ นต้น

ผูม้ ีส่วนได้เสี ย

หมายถึง บุคคลและ/หรื อนิ ติบุคคลที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษ ทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย รวมตลอดถึ ง ผูถ้ ื อหุ ้น ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ฯ และ/หรื อบริ ษทั ย่อย ลู กค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง
ทางการค้าและสังคมส่ วนรวม เป็ นต้น

การยึดหลักนิติธรรม

หมายถึง การตัด สิ น ใจและการด าเนิ น ธุ รกิ จให้ เป็ นไปตามบทบัญ ญัติ ข อง
กฎหมายหรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง (Rule of Law)
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บริ ษทั ยู ซิ ต้ ี จากัด(มหาชน)
(มหาชน)

ความยุติธรรมและความ หมายถึง การปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงตรงเสมอภาคไม่เลื อกปฏิ บตั ิโดยอยู่
มีคุณธรรม
บนพื้ น ฐานของหลัก ความเป็ นธรรมและคุ ณ ธรรม (Fairness and
Morality)
ความโปร่ งใส

หมายถึง ความโปร่ ง ใสในการตัด สิ น ใจและวิ ธี ก ารด าเนิ น งานที่ ส ามารถ
เปิ ดเผยให้ส าธารณชนรั บทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้
กรอบของระเบียบและกฎหมาย (Transparency)

ความซื่อสัตย์สุจริ ต

หมายถึง ความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อหน้าที่ ที่จะต้องปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ จารี ตและศีลธรรมอันดีงาม (Integrity)

ความสานึกในหน้าที่

หมายถึง การตระหนักในหน้าที่ ที่จะต้องปฏิ บตั ิอย่างเต็มความสามารถและมี
ประสิ ทธิภาพ (Responsibility)

ความรับผิดชอบต่อผล
ของการปฏิบตั ิหน้าที่

หมายถึง การยอมรั บ ผลจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ทั้ งในเชิ งบ วกหรื อลบ
(Accountability)

ความมีวสิ ัยทัศน์

หมายถึง การมองการณ์ ไกลในทางสร้ างสรรค์ เพื่อการสร้ างมู ลค่าเพิ่มให้แก่
กิจการในระยะยาว และมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศของงาน (Vision)

ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

หมายถึง การติดสิ นบนไม่วา่ จะในรู ปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้
ให้คามัน่ เรี ยกร้อง หรื อรับ (ในรู ปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรื อประโยชน์
อื่ น ใดซึ่ งไม่ เหมาะสมกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หน่ ว ยงานของรั ฐ
หน่วยงานเอกชน คู่คา้ ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่วา่ จะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่ อให้ บุ ค คลหรื อนิ ติบุ ค คลดังกล่ าวกระท า
หรื อละเว้น การปฏิ บ ัติ ห น้าที่ อัน เป็ นการให้ไ ด้ม าเพื่ อ รั ก ษาไว้ซ่ ึ ง
ธุ รกิ จ หรื อแนะนาธุ รกิ จให้กบั บริ ษทั ฯ โดยเฉพาะหรื อเพื่อให้ได้มา
หรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม เว้นแต่ เป็ นกรณี ที่
กฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ ข้อ บัง คับ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้าให้กระทาได้

การให้สิ่งของหรื อ
ประโยชน์อื่นใด

หมายถึง การให้สิทธิ พิเศษในรู ปของเงิ น ทรัพย์สิน สิ่ งของ ที่มีนยั สาคัญหรื อ
ประโยชน์ อื่ น ใด เพื่ อ เป็ นสิ น น้ าใจ เป็ นรางวัล หรื อ เพื่ อการสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดี
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การให้สินบน

หมายถึง การเสนอให้หรื อรับสิ่ งของ ของขวัญ รางวัล หรื อผลประโยชน์อื่นใด
ให้ แก่ ตนเอง หรื อจากบุ ค คลซึ่ งต้องการให้โน้ม น้าวให้ กระท าการ
บางอย่างที่ไม่สุจริ ต ผิดกฎหมาย หรื อผิดจรรยาบรรณ
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1. จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
แนวทางการดาเนินธุรกิจ
จริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ฉบับนี้ ให้บงั คับใช้สาหรับ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ไม่
ว่าบุ คคลนั้นจะได้ลงนามรับ ทราบหรื อไม่ก็ตาม หลักในการประกอบธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ นั้น การมี ความ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต เป็ นสิ่ งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีผลต่อความเจริ ญก้าวหน้าและผลกาไร
ทางธุ รกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสี ยงและความดีงามของผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นผูน้ าในธุ รกิ จพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในการสร้ างสรรค์นวัตกรรม เพื่อรองรั บความเจริ ญของ
ชุมชนและสังคมเมือง
พันธกิจ (Mission)
มุ่งมัน่ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และการให้บริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
ค่ านิยมองค์ กร (Core Value)
มุ่ งมัน่ พัฒ นาและก้าวสู่ ก ารเป็ นผูน้ าในธุ รกิ จพัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยเน้นคุ ณ ภาพและการ
ให้บริ การอย่างเป็ นเลิศ โดยปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
กลยุทธ์ และเป้ าหมายระยะยาว
บริ ษทั ฯ มุ่งหมายที่จะดาเนินธุ รกิจอย่างถูกต้องและโปร่ งใส โดยมุ่งเน้นพัฒนาการลงทุนในทุก
รู ปแบบเพื่อการเติบโตของผลกาไรอย่างยัง่ ยืน
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จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ยู ซิตี้ จากัด(มหาชน) ประกอบด้ วย
1.1

ยึดหลักนิติธรรม

บริ ษ ัท ฯ ยึด ถื อ หลัก นิ ติ ธ รรมในการด าเนิ น ธุ รกิ จ โดยก าหนดให้ ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ
พนัก งานจะต้องรั บ รู ้ และรั บ ทราบกฎระเบี ย บของบริ ษ ัท ฯ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง กฎหมายและ
ข้อบังคับที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่ งมีผลกระทบต่อการบริ หารงานและการทางานของตน
แนวทางปฏิบัติ
1.1.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องศึกษาและทาความเข้าใจ ในกฎระเบียบที่ใช้เป็ น
หลักในการปฏิ บ ตั ิ งานของทางราชการทั้งที่ มีผ ลใช้บ งั คับ และที่ จะมี ผลบังคับใช้ใน
อนาคตอันใกล้
1.1.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรื อ
ข้อมูลจาเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม
หรื อการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่วา่ จะได้จากลูกค้าหรื อบุคคลอื่น
1.1.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย
หรื อกระทาการใดๆโดยปราศจากความจริ งและไม่เป็ นธรรม
1.2

มีความโปร่ งใส

การตัดสิ นใจและวิธีการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นไปด้วยความโปร่ งใสปราศจากการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และสามารถเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีการปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ ยวข้องกับการป้ องกันมิให้ความลับ
ทางการค้ารั่วไหลไปยังบุคคลหรื อนิติบุคคลอื่นใด
แนวทางปฏิบัติ
1.2.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องจัดทารายงานทางการบัญ ชี การเงิน ภาวะธุ รกิ จ
ผลการดาเนินงาน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินการของบริ ษทั ฯ ตามความ
เป็ นจริ ง ถู ก ต้อ งครบถ้ว นตามมาตรฐานการบัญ ชี มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะกาหนด
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1.2.2 กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน ต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามกระบวนการจัด ซื้ อ /จัด จ้าง ให้
เป็ นไปตามนโยบายและแนวทางของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด มีความโปร่ งใส ชัดเจน
เป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการจัดซื้ อ/จัดจ้าง ในกรณี ที่
บริ ษ ัท คู่ ค ้า มี ก รรมการ ผู ้บ ริ ห าร พนั ก งานฝ่ ายขาย หรื อ ผู ้ถื อ หุ ้ น เป็ นสมาชิ ก ใน
ครอบครัวของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
หรื อ พนั ก งานผู ้น้ ั น หลี ก เลี่ ย งไม่ ข ้อ งเกี่ ย วกับ ธุ ร กรรมการจัด ซื้ อ จัด จ้า งนั้ น หรื อ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายหรื อหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน
1.2.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิ บตั ิตามคู่มือแจกแจงอานาจดาเนิ นการของ
บริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
1.2.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน ที่ เกี่ ยวข้องกับ กระบวนการจัดซื้ อ/จัดจ้าง ต้องไม่
เรี ย ก ไม่ รับ หรื อ ไม่ ใ ห้ ผ ลประโยชน์ ใดๆที่ ไ ม่ สุ จริ ต กับ คู่ ค ้าและ/หรื อบุ ค คลที่ เป็ น
ตัวแทนของคู่คา้
1.2.5 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่เปิ ดเผยความลับของบริ ษทั และ/หรื อไม่นา
ข้อมูลความลับของบริ ษทั ฯไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
1.2.6 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตัดสิ นใจ
ดาเนิ นการต่างๆ ด้วยความโปร่ งใส เพื่อประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ ้น ตลอดจน
บริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ ให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มัน่ คง และก่อให้เกิ ดผลตอบแทน
ที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุ น้
1.3

ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม

บริ ษทั ฯ ตั้งมัน่ ในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อัน ดี อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อี ก ทั้ง ไม่ เลื อ กปฏิ บ ัติ ต่ อ ผู ้ห นึ่ งผู ้ใ ดอย่า งไม่ เป็ นธรรม โดยใช้
วิจารณญาณหรื อความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิ น และให้โอกาสเท่าเที ยมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้ อชาติ สัญชาติ
ศาสนา หรื อเพศ
แนวทางปฏิบัติ
1.3.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องให้ความเป็ นธรรม และไม่เลื อกปฏิ บ ตั ิ ต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยในการดาเนิ นธุ รกิจ การให้สิทธิ ประโยชน์แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยควรยึดถือหลัก
ปฏิบตั ิและแนวนโยบายของบริ ษทั ฯ
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1.3.2 กรรมการ และผูบ้ ริ หาร ต้องบริ หารงานด้วยความสุ ขมุ รอบคอบ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น โดยการตัดสิ นใจว่าจะดาเนิ นการใดๆ ต้องกระทาด้วยความเป็ นธรรม
และคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหลาย
1.3.3 กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และพนัก งาน ต้อ งให้ ค วามเป็ นธรรม และไม่ เลื อ กปฏิ บ ัติ ใ น
ข้อกาหนดการจ้างงาน ซึ่ งหมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทน
และสิ ทธิ ป ระโยชน์ จ ากการจ้า งงาน การปรั บ เลื่ อ นต าแหน่ ง การโอนย้า ย การ
ประเมินผลปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ การสิ้ นสุ ดสภาพ
การจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทางานใหม่ ตลอดจนการเข้ามี ส่วน
ร่ วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็ นต้น
1.3.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องให้บริ การแก่ ลู กค้าด้วยความซื่ อตรงและเป็ น
ธรรม ไม่เอารัดเอาเปรี ยบหรื อฉ้อโกงลูกค้า
1.3.5 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อเงื่อนไขทางการค้าที่มี
ต่ อคู่ ค ้าและ/หรื อเจ้าหนี้ อย่างซื่ อตรง และเป็ นธรรม กรณี ที่ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติต าม
เงื่อนไขได้ให้แจ้งต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
1.4

ให้ ความสาคัญต่ อลูกค้ า

บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้แก่ลูกค้า โดยมุ่งพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
และการให้บริ การอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลู กค้าอย่างสู งสุ ด และเพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการพัฒนาบุ คลากรที่ จะปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้บริ การแก่
ลู กค้า โดยมี การฝึ กอบรมและให้ความรู ้ ความเข้าใจกับพนักงานก่ อนปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตลอดจนพัฒนาทักษะ
ความรู ้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริ การที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
แนวทางปฏิบัติ
1.4.1 ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องรู ้และทาความเข้าใจสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี
รวมทั้งต้องให้ขอ้ มูล เงื่อนไขของสิ นค้าและบริ การแต่ละธุ รกิจของบริ ษทั ให้ลูกค้า
ได้รับทราบโดยถูกต้องครบถ้วน
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1.4.2 ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องพยายามให้บริ การที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอ และพร้อมตอบข้อ
ซักถามของลูกค้า รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน การให้คาแนะนา และติดตาม
ผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
1.4.3 ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องศึ ก ษาและท าความเข้าใจความต้องการของลู ก ค้าอย่าง
ละเอียดก่อนจะเสนอสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องสนใจใฝ่ หาความรู ้อยูเ่ สมอ และสั่งสมประสบการณ์
ในการทางานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม ความพึ ง พอใจให้ ก ับ ลู ก ค้า
1.4.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิต่อลูกค้าด้วยความสุ ภาพ ให้เกียรติลูกค้า
และใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า
1.4.5 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องมีทศั นคติที่ดีต่องานบริ การลูกค้า ให้ความสาคัญต่อ
งานบริ การและปฏิ บตั ิอย่างเต็มที่ อันส่ งผลให้งานบริ การมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
อันจะนาไปสู่ ความเป็ นเลิศด้านการให้บริ การ
1.4.6 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องเคารพการตัดสิ นใจและข้อคิ ดเห็ นของลู กค้า
ตลอดจนไม่ละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของลูกค้า
1.5

มีความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษ ทั ฯ ตระหนัก และมุ่ งหวังที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จให้เติ บ โตอย่างยัง่ ยืนควบคู่ไปกับการพัฒ นา

สังคม โดยเน้นการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนพยายามให้
บริ ษทั ฯ หลี กเลี่ยงการกระทาที่จะก่อให้เกิ ดอันตรายหรื อมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และ
ระบบนิ เวศน์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีจิตสานึ กที่ดีต่อสังคมและส่ วนรวม
จะเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญที่จะนาพาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนในระดับชุมชมและระดับประเทศ
แนวทางปฏิบัติ
1.5.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พึงมีส่วนร่ วม หรื อจัดให้มีกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์
ในการพัฒนาและบริ การสังคม อาทิ กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้าน
สิ่ งแวดล้อม หรื อกิจการอื่นใดตามที่บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีข้ ึน
1.5.2 กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน ต้อ งตระหนัก ถึ ง การมี ส่ ว นร่ วมในการอนุ รัก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม ตลอดจนพยายามให้ บ ริ ษ ัท ฯ สามารถ
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หลี ก เลี่ ย งการกระท าที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายหรื อ มลภาวะต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง
1.5.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องตะหนักและร่ วมกันควบคุมการปล่อยของเสี ยให้
อยูใ่ นระดับไม่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับ
1.5.4 กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน ต้องตะหนัก และด าเนิ น การอย่า งรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิ ภาพต่อเหตุ การณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุ มชน อันเนื่ องมาจาก
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ โดยจะต้อ งให้ ค วามร่ วมมื ออย่า งเต็ ม ที่ ก ับ เจ้า หน้ า ที่
ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2. นโยบายต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุ กคนในองค์กรยึดมัน่ ที่ จะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างเคร่ งครัด และให้ความสาคัญใน
เรื่ องการต่อต้านทุจริ ตและการเรี ยกรับสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิ จ เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย ว่า บริ ษ ัท ฯ จะด าเนิ น ธุ รกิ จด้วยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต และโปร่ ง ใส รวมทั้ง สนับ สนุ น การด าเนิ น
กิ จกรรมการต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น โดยเมื่ อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมคาประกาศ
เจตนารมณ์ แนวร่ วมปฏิ บตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต กับภาค
ธุ รกิ จเอกชนชั้นนาของประเทศไทย อนึ่ งบริ ษทั ฯได้นาเจตนารมณ์ ดงั กล่าวมากาหนดเพิ่มเติมในจริ ยธรรม
ธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางานของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบตั ิในการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้บุคลากรของบริ ษทั ฯ ทุกคน ต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบาย
การต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวปฏิบตั ิที่ดี ดังต่อไปนี้
2.1

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่ น

ห้ามมิ ให้ ก รรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษ ัท ฯ ให้ ห รื อรั บ ว่าจะให้ รวมทั้งการรั บ
เรี ยกร้อง ดาเนิ นการ หรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั้งกับหน่ วยงานของรั ฐ หน่ วยงานของ
เอกชน หรื อบุ คคลผูม้ ีหน้าที่เกี่ ยวข้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ งธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ หรื อ
ผลประโยชน์ แก่ ตนเอง อันไม่ เหมาะสมตามหลัก จริ ยธรรม ได้แก่ การให้หรื อรั บ ว่าจะให้รวมทั้งการรั บ
สิ่ งของ ของขวัญ การเลี้ ยงรับ รอง เงิ นเรี่ ยไร เงิ นบริ จาค และผลประโยชน์ อื่นใดจากบุ คคลที่ ทาธุ รกิ จกับ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นโยบายการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่คา้ ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2

แนวปฏิบัติทดี่ ี
2.2.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และจริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางานโดยต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
2.2.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ

10

บริ ษทั ยู ซิ ต้ ี จากัด(มหาชน)
(มหาชน)

2.2.2.1 ต้องไม่ละเลย หรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็ นการกระทาที่เข้าข่ายทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯโดยแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
และให้ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีขอ้ สงสัยหรื อ
ข้อ ซั ก ถามให้ ป รึ ก ษาผู ้บ ั ง คับ บัญ ชา หรื อ บุ ค คลที่ ก าหนดให้ ท าหน้ า ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ผ่านช่ องทางต่าง ๆ
ที่บริ ษทั ฯ ได้กาหนดไว้
2.2.2.2 ต้องไม่มีผลประโยชน์ท้ งั ทางตรงและแอบแฝง ทั้งส่ วนตน ครอบครัว และพวก
พ้องกับ บริ ษ ัท ฯ เช่ น กระท าการใด ๆ เพื่ อ ขายสิ น ค้า หรื อบริ ก ารให้ ก ับ
บริ ษทั ฯ หรื อแข่งขันกับบริ ษทั ฯ
2.2.2.3 หลี กเลี่ ยงการรับเลี้ ยงจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ หรื อจากผูอ้ ื่น
ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2.2.2.4 ไม่เรี ยก หรื อรับ ผลประโยชน์ ที่ไม่ชอบธรรม ไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม
หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ รวมถึ ง ไม่ ใ ช้
ประโยชน์จากสิ นบนหรื อการทุจริ ตโดยมิชอบในการประกอบธุ รกิจ
2.2.3 กรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการรายงานทางการเงินที่
เชื่ อถื อได้ มี ระบบการปฏิ บตั ิ งานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ โดยให้ความโปร่ งใสและมีการ
คานึ งถึ งความเสี่ ยงที่จะเกิ ดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในการดาเนิ นงาน โดยมีการติดตามดูแล
อย่างสม่าเสมอ
2.2.4 บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุ หรื อแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการกระทาทุจริ ต
คอร์ รัปชั่น โดยจะให้ความเป็ นธรรมและคุ ม้ ครองพนักงานที่ปฏิ เสธ หรื อแจ้งเรื่ อง
คอร์ รัป ชั่นที่ เกี่ ยวข้องกับ บริ ษ ทั ฯ โดยใช้มาตรการคุ ้มครองผูร้ ้ องเรี ยน หรื อผูท้ ี่ ให้
ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ในนโยบาย
การแจ้งข้อร้องเรี ยน และข้อเสนอแนะในข้อ 2.5
2.2.5 ผูท้ ี่ กระทาการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทาที่ ผิดจริ ยธรรมทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งต้องได้รับ การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบี ยบที่ บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ และโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
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2.2.6 บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการเผยแพร่ ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้ ง
ปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษ ทั ฯ และผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อนาไปสู่ การ
สร้างจิตสานึกที่ดี
2.3

ข้ อกาหนดสาหรับการดาเนินการ
2.3.1 การดาเนิ นการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่
กาหนดไว้ในคู่มือ “จริ ธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน” นโยบายและแนว
ปฏิ บ ตั ิ ต่อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยทุ ก กลุ่ มระเบี ยบ คู่มื อปฏิ บ ตั ิ งานที่ เกี่ ยวข้อง และแนวทาง
ปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษทั ฯ จะกาหนดขึ้นต่อไป
2.3.2 นโยบายต่อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุ มทุ กกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
2.3.3 ก าหนดให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อการเกิ ดทุ จริ ต คอร์ รัป ชั่น ทั่วทั้งองค์ก รเป็ น
ประจาทุกปี
2.3.4 เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนในการดาเนิ นการในเรื่ องความเสี่ ยงกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกระดับต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ระมัดระวังในเรื่ องต่อไปนี้
2.3.4.1 การรับสิ่ งของ/ การให้สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใด ซึ่ งกาหนดแนวปฏิ บตั ิ
ไว้ดงั นี้
2.3.4.1.1 การรับสิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใด
(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รับ ขอรับ เรี่ ยไร
ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การให้บริ การ การสนับสนุ นทาง
การเงิน เงินรางวัลใด ๆ จากคู่คา้ เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
ทาธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ เว้นแต่ ในโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ น
ประเพณี นิยมที่ พึงปฏิ บตั ิต่อกัน ทั้งนี้ สิ่งของหรื อประโยชน์
อื่ น ใดนั้น ต้องมี ราคาหรื อ มู ล ค่ าการรั บ ไม่ เกิ น 3,000 บาท
และ/หรื อมีความจาเป็ นต้องรักษาสัมพันธภาพอันดี ระหว่าง
บุ ค คล หรื อระหว่างองค์ก ร โดยก าหนดให้พ นัก งานระดับ
ตั้งแต่ผจู ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป เป็ นผูแ้ ทนองค์กรในการรับสิ่ งของ
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หรื อประโยชน์อื่นใด แต่หากสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดนั้น
มี ราคาหรื อมู ล ค่ าเกิ น กว่า 3,000 บาท ก าหนดให้ ผู บ้ ริ ห าร
ระดับตั้งแต่ป ระธานเจ้าหน้าที่ ข้ ึ นไป เป็ นผูแ้ ทนองค์กรใน
การรั บ สิ่ ง ของหรื อประโยชน์ อื่ นใดนั้น และน าส่ งต่ อส านัก
กรรมการภายใน 5 วัน ท าการนับ แต่ วนั ที่ ได้รับ สิ่ งของหรื อ
ประโยชน์อื่นใดนั้น
(2) การขอสนับสนุนในรู ปเงินหรื อสิ่ งของ สามารถกระทาได้ใน
ลักษณะองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุ มตั ิ
จากกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามเท่านั้น
(3) ในการดาเนิ น การตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น บริ ษ ัท ฯ ไม่
อนุ ญาตให้พนักงานหรื อบุคคลที่บริ ษทั ฯ มิได้มอบหมายให้
เป็ นผูแ้ ทนในการรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2.3.4.1.2 การให้สิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใด:
(1) การให้สิ่งของกาหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเป็ นประเพณี
นิ ยมที่ คนทัว่ ไปพึงปฏิ บตั ิ ต่อกันโดยสิ่ งของหรื อประโยชน์
อื่ นใดนั้น บริ ษ ทั ฯ จะเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดหา กาหนด ราคา
หรื อมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ทั้งนี้ หากมีความจาเป็ น หรื อ
เพื่ อความเหมาะสมในการดาเนิ นธุ รกิ จร่ วมกันกับ คู่ค ้า ซึ่ ง
จาเป็ นต้องให้เงิ นหรื อสิ่ งของที่ มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท
นั้น บริ ษทั ฯกาหนดให้ กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม เป็ นผูล้ ง
นามอนุ ม ตั ิ โดยพิ จารณาในมู ล ค่ าตามความเหมาะสมเป็ น
กรณี ไป
(2) เพื่อหลีกเลี่ยงการนาไปสู่ การให้สินบน บริ ษทั ฯ กาหนดให้มี
การส ารวจ และตรวจสอบความเหมาะสมก่ อนดาเนิ นการ
เพื่ อป้ องกันการน าไปสู่ ก ารทุ จริ ตและกาหนดให้พ นักงาน
ระดับตั้งแต่ผจู ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไป เป็ นผูแ้ ทนองค์กรในการมอบ
สิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด
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2.3.4.2 นโยบายเงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน:
การให้ /รั บ เงิ น บริ จ าค เงิ น เรี่ ย ไร ต้อ งเป็ นไปอย่า งโปร่ ง ใส่ ถู ก ต้อ งตาม
กฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงิ นบริ จาค หรื อเงินสนับสนุ นไม่ได้ถูกนาไปใช้
เพื่ อ เป็ นข้อ อ้างในการติ ด สิ น บน ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ ก รรมการผู ม้ ี
อานาจลงนาม เป็ นผูล้ งนามอนุ มตั ิ ในกรณี ที่ เงินบริ จาคมี มู ลค่าสู งอย่างมี
นัยสาคัญ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นกรณี ไป
2.3.4.3 นโยบายช่วยเหลือทางการเมือง :
บริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น ธุ รกิ จด้วยความเป็ นกลางทางการเมื อ ง โดยจะไม่ เข้าไป
เกี่ ย วข้อ งกับ การเมื อ ง และเคารพ/สนั บ สนุ น ให้ ผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ใช้ สิ ท ธิ
เสรี ภาพของตนภายใต้รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ บริ ษทั จะวางตัวเป็ นกลาง
แนวทางปฏิบัติ
2.3.4.3.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ เวลา
ทรัพย์สิน หรื อสิ่ ง อานวยความสะดวกอื่นใดของบริ ษทั ฯ ในการ
เอื้อประโยชน์/สนับสนุ นกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรื อองค์กร
หรื อสมาชิกขององค์กรการเมือง
2.3.4.3.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้อานาจหน้าที่ ชี้ ชวน
กดดัน หรื อบังคับให้เพื่อนร่ วมงาน รวมทั้งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้
การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมใด ๆ ทางการเมื อ ง หรื อ องค์ ก รทาง
การเมือง หรื อขององค์กรทางการเมือง
2.3.4.4 ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจและการจัดซื้ อจัดจ้าง :
ห้ามให้สินบน ห้ามเรี ยกร้อง หรื อเรี ยกรับสิ นบนในการดาเนินธุ รกิจทุกชนิดกับ
คู่คา้ คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่ดาเนิ นธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ
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2.3.4.5 เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดาเนินธุ รกิจ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการให้/รับของขวัญในช่ วงเทศกาลปี ใหม่
และโอกาสอื่นใด ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีช่องทางการแจ้งนโยบายหรื อเจตจานงในเรื่ องดังกล่าวแก่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อทราบโดยทัว่ กันผ่านทางเวบไซต์ของบริ ษทั ฯ
2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติให้ สอดคล้องกับนโยบายต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
คาอธิบาย
1. คณะกรรมการบริ ษัท แสดงความมุ่ ง มั่ น ต่ อ การ
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
2. ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการ
รับรองมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
3.คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง ให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ สอบทานแบบประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
4.มอบหมายให้ ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ในฐานะ
ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง สื่ อสาร/ติ ดตาม ให้ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ทราบ และถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
5. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ มีความ
รับผิดชอบในการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ โดยมีหน้าที่
ปฏิ บ ัติตามจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อพึ งปฏิ บ ัติในการ
ทางาน
6.คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาสอบทานแบบ
ประเมินตนเองและรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ทราบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แสดงความมุ่งมัน่ ต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่
สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่

สื่ อสารและติดตาม ให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนมีการ
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด

แสดงความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่ งครัด /
บทลงโทษ พิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเองและ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพือ่ นำเสนอคณะกรรมกำร

ตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเองและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริ ษทั
เพือ่ นำเสนอคณะกรรมกำร

7. มีการตรวจแบบประเมินทุกปี

ตรวจแบบประเมิน
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2.5

ช่ องทางรับฟังความคิดเห็นและแจ้ งเบาะแสการกระทาทีไ่ ม่ ถูกต้ อง :
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดช่องทางในการแจ้งเหตุ หรื อแจ้งเบาะแสการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อนาไปสู่
(1) การตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
(2) แก้ไข/ปรับปรุ งด้านบริ หารจัดการ
(3) การพัฒนา/ฝึ กอบรม
ผ่านช่องทางหลักดังนี้
1. เว็บไซต์บริ ษทั : http://www.ucity.co.th/eng/index.php/corporate-governance/
2. กล่องรับความคิดเห็น
3. Email คณะกรรมการตรวจสอบ : Auditcommittee@ucity.co.th
4. Email ฝ่ ายตรวจสอบภายใน : InternalAudit@ucity.co.th

ทั้งนี้ ข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าว จะส่ งตรงไปยังผูร้ ับผิดชอบในเรื่ องนี้ โดยเฉพาะ ซึ่ งได้แก่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อดาเนิ นการที่เหมาะสมต่อไป และ
เพื่ อให้ผูแ้ จ้งเบาะแสในเรื่ องดังกล่ าวมี ความมัน่ ใจว่า ข้อมู ลและเรื่ องราวที่ แจ้งนั้นจะได้รับ การดู แลและ
คุม้ ครองจากผูท้ ี่รับผิดชอบโดยตรง
นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ มี ก ลไกการคุ ้ม ครองผู ้แ จ้ง เบาะแส ที่ ร่ ว มสอดส่ อ งดู แ ล
ผลประโยชน์ ข องบริ ษ ัท ฯ โดยจะไม่ ล ดต าแหน่ ง ลงโทษ หรื อ ให้ ผ ลทางลบต่ อ พนัก งานที่ ป ฏิ เสธการ
คอร์ รัปชัน่ แม้วา่ การกระทานั้นจะทาให้บริ ษทั ฯ สู ญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจก็ตาม
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3. ข้ อพึงปฏิบัตทิ างจริยธรรม
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีขอ้ พึงปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ทางาน ดังนี้
3.1

มีภาวะผู้นา

กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน พึ ง มี จ ริ ย ธรรมและปฏิ บ ัติ ต ามบทบาทของภาวะผูน้ าที่
เหมาะสมและประพฤติตนเป็ นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนเป็ นประโยชน์สาหรับการบริ หารการจัดการของ
บริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
3.1.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริ หารงาน รวมทั้งมีความ
สานึ กในหน้าที่และความรับ ผิดชอบต่อผลของการปฏิ บตั ิหน้าที่ ให้เป็ นที่ เชื่ อถื อและ
ยอมรับของสังคม
3.1.2 กรรมการ และผูบ้ ริ ห าร ต้องจัด หาและน าระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพมาใช้ เพื่ อ ลด
ขั้นตอนและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ตลอดจนมุ่ งมัน่ แสวงหานวัตกรรมที่
เหมาะสม รวมทั้งมีการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและ
ระบบบริ หารงานคุ ณภาพ เพื่อบริ หารงานบริ ษทั ฯ ให้เป็ นธุ รกิ จที่ ยงั่ ยืนและเป็ นผูน้ า
ทางธุ รกิจ
3.1.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องดาเนินการตรวจสอบการร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย หรื อบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่าง
รวดเร็ วและเป็ นธรรม
3.1.4 กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน ต้อ งส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ เกิ ด ภาวะผู น้ าในหมู่
พนักงาน อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่ วมในการพัฒนาบริ ษทั ฯ
3.1.5 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องมีส่วนร่ วมและส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมใน
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในชุมชนและสังคม ทั้งนี้เพื่อให้บริ ษทั ฯ เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของชุมชนในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั สมาชิกในชุมชนและสังคมโดย
ส่ วนร่ วม
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3.2

มีความซื่ อสั ตย์ สุจริต

กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานต้องปฏิ บ ัติ ห น้าที่ ด้วยความสุ จริ ต และระมัดระวังรั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
3.2.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ตปราศจาก
อคติ ไม่ใช้อานาจหน้าที่ ของตนในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแก่ตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่น
3.2.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่จงใจทารายงานหรื อบันทึกที่เป็ นเท็จ รวมทั้ง
ต้องไม่จงใจปิ ดบังหรื อเสนอข้อมูลที่เป็ นเท็จต่อบริ ษทั ฯ เมื่อพบรายงานหรื อบันทึกที่มี
ข้อมูลไม่ถูกต้องหรื อผิดพลาดต้องรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบทันที
3.2.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องใช้เวลาในการปฏิ บตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และให้มีประสิ ทธิ ผลตามที่กาหนดไว้ตามระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งไม่กระทาหรื อชัก
จูงเพื่อนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบตั ิงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
3.2.4 กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และพนัก งาน ต้อ งปฏิ บ ัติ งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายด้ว ยความรู ้
ความสามารถ อย่างเต็มที่ อีกทั้งมีความสานึ กในหน้าที่ และมี ความรับผิดชองต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่
3.3

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
ของบริ ษทั ฯ และระเบียบข้อบังคับในการทางานของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ
ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสี ยงในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
3.3.1 กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน ต้อ งไม่ ฝ่ าฝื น หลี ก เลี่ ย ง ขัดขื น หรื อ เพิ ก เฉยต่ อ
ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย ประกาศ หรื อคาสั่งของบริ ษทั ฯ รวมทั้งคาสั่งอันชอบด้วย
กฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชา
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3.3.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่ผลิตหรื อมีสิ่งผิดกฎหมายไว้ครอบครอง ไม่
ว่าเพื่อการใช้เอง เพื่อการจาหน่าย หรื อเพื่อบุคคลอื่นใด
3.3.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องใช้ระบบการสื่ อสารและระบบคอมพิ วเตอร์ ดว้ ย
ความรับผิดชอบและต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย การทาลาย
ขวัญ หรื อส่ งเสริ มให้เกิดความไม่เป็ นมิตรในสถานที่ทางาน
3.3.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ระบบการสื่ อสารและระบบคอมพิวเตอร์
ในกิ จกรรมที่ผิดกฎหมายหรื อขัดต่อนโยบายของบริ ษทั ฯ และไม่ใช้อินเตอร์ เน็ตหรื อ
บริ การที่ คล้ายคลึ งกันในทางที่ จะทาให้เกิ ดความเสี ยหาย อับอาย ลดความน่ าเชื่ อถื อ
หรื อทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยชื่อเสี ยง
3.4

รักษาทรัพย์สิน

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พึงมี หน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิ ด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิ จการของบริ ษทั ฯ เท่านั้น และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่นหรื อในทางมิ
ชอบ
แนวทางปฏิบัติ
3.4.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนด หรื อระเบียบข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัยของบริ ษ ัท ฯในการใช้เครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
3.4.2 กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน ต้องไม่ น าเอาไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ ยืม หรื อ
จาหน่ายจ่ายโอน ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ แก่บุคคลและ/หรื อนิ ติบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุ ญาต ไม่วา่ ทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่าหรื ออยูใ่ นสภาพใดก็ตาม
3.4.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน ต้องไม่เจตนาท าให้ เสี ยหาย ก่ อวิน าศกรรม หรื อ
ทาลายทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
3.4.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน หรื อกิจการภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาที่รับผิดชอบในเรื่ อง
นั้น ๆ
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3.4.5 กรรมการ ผู บ้ ริ ห าร และพนัก งาน ต้อ งช่ วยหรื อพยายามเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งสิ ท ธิ บ ัต ร
ลิขสิ ทธิ์ หรื อปกป้ องเครื่ องหมายการค้าที่เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษทั ฯ
3.5

ปฏิบัติตนต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้ บังคับบัญชา

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปราศจากการละเมิด
สิ ท ธิ ส่ วนบุ ค คลมี ค วามเคารพซึ่ ง กัน และกัน ตลอดจนให้ ความร่ วมมื อช่ วยเหลื อ เสนอแนวคิ ดเห็ นและ
แก้ปัญหาร่ วมกันในการทางาน
แนวทางปฏิบัติ
3.5.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่ยุยง ใส่ ร้ายป้ ายสี หรื อล้อเลี ยน อันเป็ นการ
ก่อให้เกิ ดความแตกแยกสามัคคี และพึงละเว้นจากการนาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของ
ตน
3.5.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิดทางเพศต่อ
ผูร้ ่ วมงาน หากพบหรื อทราบว่ามี ก ารล่ วงละเมิ ดทางเพศในระหว่างผูร้ ่ วมงานต้อง
รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันที
3.5.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องเป็ นผูม้ ีวินยั ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการไม่
เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา ปฏิบตั ิกบั ผูร้ ่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความสุ ภาพ มี
น้ าใจและมีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
3.5.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยคานึ งถึ งความเสมอ
ภาคและความเท่ าเที ยมกัน ไม่ แบ่ ง แยก เชื้ อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส
สมรรถภาพทางร่ างกาย สถานศีกษา ฐานะ หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ ยวข้องโดยตรง
กับการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
3.6

เป็ นพลเมืองดี
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พึงทาหน้าที่เป็ นพลเมืองดีที่อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้อย่าง

เต็มภาคภูมิ
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แนวทางปฏิบัติ
3.6.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมทั้ง
ศึกษาหาความรู ้เพิม่ เติม เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3.6.2 กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน ต้องไม่ ป ระพฤติ ตนเป็ นที่ รังเกี ยจแก่ ผูอ้ ื่ น พู ดจา
ลวนลามเพศตรงข้าม กระทาตนเป็ นอันธพาล มีหนี้ สินล้นพ้นตัว เล่นการพนัน ใช้สาร
เสพติด ดื่ มเครื่ องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขณะปฏิ บตั ิงาน หรื อกระทาการใด ๆ อันส่ อให้
เห็นว่าเสื่ อมเสี ยในด้านศีลธรรม
3.6.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่พกพาอาวุธมาทางาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3.6.4 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่ให้ความร่ วมมือหรื อสนับสนุ นบุคคลใดๆที่
ทาธุ รกิจผิดกฎหมาย หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมัน่ คงของประเทศ
3.6.5 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องร่ วมกันปลู กฝั งจิ ตสานึ ก ความรั บ ผิดชอบต่ อ
ชุมชน และสังคมส่ วนรวมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับชั้นในบริ ษทั ฯ
3.7

ไม่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ไม่พึงปฏิ บตั ิตนในลักษณะที่ อาจจะก่ อให้เกิ ดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
แนวทางปฏิบัติ
3.7.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และสมาชิ กในครอบครั วของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน ต้องไม่ดาเนิ นธุ รกิจ/กิจกรรมใดๆ ที่ทาให้บุคคลทัว่ ไปเห็นและเข้าใจว่าเป็ น
ธุ ร กิ จ /กิ จ กรรมที่ มี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ก ับ บริ ษ ัท ฯ ไม่ ว่า ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
3.7.2 กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน ต้อ งไม่ ร่วมกับ สมาชิ ก ในครอบครัวหรื อบุ ค คล
ใกล้ชิดดาเนิ นธุ รกิ จ/กิ จกรรมใดๆ ที่ อาจก่ อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
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3.7.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่กระทาการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
หรื อเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็ นของบริ ษทั หรื อควรเป็ นของลูกค้าของบริ ษทั ฯ
3.8

ไม่ ใช้ ข้อมูลจาเพาะของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ ในทางมิชอบ
แนวทางปฏิบัติ
3.8.1 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน ที่มี หน้าที่นาข้อมูล จาเพาะไปใช้ ต้องระมัดระวัง
ไม่ให้ผอู ้ ื่นได้ยนิ ลอบฟัง ดักฟังหรื อบันทึกเสี ยง ไม่ควรสนทนาที่สาธารณะผ่านเครื่ อง
สื่ อสาร หรื อสนทนากับสมาชิ กในครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดอันนาไปสู่ การเปิ ดเผย
ต่อผูอ้ ื่นได้
3.8.2 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องจัดการ จัดเก็บ และแยกแยะรายละเอียดข้อมู ล
จาเพาะให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
3.8.3 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลจาเพาะของบริ ษทั ฯ ต่อผูท้ ี่ไม่มี
สิ ทธิ รับรู ้ ตามระเบี ยบ ข้อบังคับ หรื อข้อตกลงทางธุ รกิ จ เว้นแต่ได้รับความเห็ นชอบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูม้ ีอานาจดาเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.8.4 กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และพนั ก งาน ต้อ งไม่ น าข้อ มู ล จ าเพาะไปใช้ เพื่ อ การซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์หรื อส่ งข้อมูลดังกล่าวให้ผอู ้ ื่นเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์

4.

การดูแลให้ มีการปฏิบัตติ าม

บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่
จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนดไว้ใน คู่มือ “จริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิใน
การทางาน” นี้ อย่างเคร่ งครัด มิ ใช่ การปฏิ บ ตั ิ ตามสมัครใจ และไม่ส ามารถอ้างว่าไม่ท ราบแนวปฏิ บตั ิ ที่
กาหนดขึ้น
กรรมการและผูบ้ ริ หารทุ ก ระดับ ในองค์ก รจะต้องดู แลรับ ผิดชอบ และถื อเป็ นเรื่ องส าคัญ ที่ จะ
ดาเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้า ใจ และปฏิ บตั ิตามคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ อย่างจริ งจัง
บริ ษ ทั ฯ ไม่พึ งปรารถนาที่ จะให้มีการกระท าใด ๆ ที่ ผิดกฎหมาย ขัดกับ หลักจริ ยธรรมที่ ดี หาก
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผูใ้ ดกระทาผิดจริ ยธรรมที่กาหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด
22

บริ ษทั ยู ซิ ต้ ี จากัด(มหาชน)
(มหาชน)

และหากมีการกระทาที่เชื่อได้วา่ ผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริ ษทั ฯ จะส่ งเรื่ อง
ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐดาเนินการต่อไป

5.

การลงโทษทางวินัย

หากกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือ “ จริ ยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ิใน
การทางาน” ถือเป็ นการกระทาผิดวินยั ในกรณี เช่นนี้ให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน “คู่มือพนักงาน”

6.

การทบทวนและปรับปรุงคู่มือ

บริ ษทั ต้องจัดให้มีการทบทวนจริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อพึงปฏิ บตั ิในการทางานเป็ นประจาทุกปี โดย
ให้เลขานุ การบริ ษทั ฯ เป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการบริ หารเพื่อดาเนิ นการตามขั้นตอนต่อไป ใน
กรณี ที่ บ ริ ษ ทั ฯ ได้จดั ตั้ง หน่ วยงานก ากับ ดู แลทางด้านจริ ยธรรม ให้ หน่ วยงานดังกล่ าวเป็ นผูด้ าเนิ น การ
ทบทวนคู่มือ “ จริ ยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน” แทน

7

บทส่ งท้ าย
จริ ยธรรมธุ รกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางานฉบับนี้ เป็ นวินยั ซึ่ ง กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน

ทุกคนต้องความเข้าใจและยึดมัน่ ปฏิบตั ิ และไม่อนุญาตให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน กระทาการใดๆ
ที่เป็ นการขัดต่อ “จริ ยธรรมธุ รกิ จและข้อพึงปฏิ บตั ิในการทางาน” ฉบับนี้ หากเกิ ดความไม่ชดั เจนหรื อเกิ ด
ปั ญหาอื่นใดนอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในทางปฏิ บตั ิ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ควรปรึ กษาหารื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรื อหาข้อพึงปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป
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