บริษัท ยู ซิตี้ จากัด (มหาชน)
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นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
(Anti Corruption Policy)

ทบทวนและปรับปรุ งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

on

ly

-

บริษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาคารสานักงาน
ให้เช่า และโรงแรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงจุดยื น ในต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน
โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action
Coalition of the Private Sector Against Corruption: CAC) ในปี 2558 อันเป็ นการแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ จะ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและติดสินบนในทุกรู ปแบบ รวมถึงการมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก กลุ่ม ตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ตลอดจนสนับ สนุ น และก าหนดให้บ ริ ษั ท ฯ
บริษัท ย่ อย รวมถึงบุคคลที่ เกี่ ย วข้องกับ การดาเนิ น ธุรกิ จ ของบริษั ท ฯ ปฏิ บัติตามนโยบายการต่อต้านทุจ ริต
คอร์รปั ชัน ตลอดจนติดตามให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการหรือกระทาการใด ๆ โดยให้ความสาคัญกับ
ความโปร่งใสและคานึงถึงความซื่อสัตย์สจุ ริตในการติดต่อหรือทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
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ทัง้ นี ้ การปฏิบตั ิงานใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจะเป็ นไปตามกรอบแนวทางของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และคู่มื อการกากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งบริษัทฯ
เชื่อมั่นว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของบริษัทฯ จะช่วยส่งเสริม
ค่านิยม ตลอดจนเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมภายในองค์กรมากยิ่งขึน้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้
บริษัทฯ บรรลุวตั ถุประสงค์การประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มีประสิทธิ ภาพ และในขณะเดียวกัน เติบโตอย่าง
ยั่งยืนไปพร้อมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน

ก

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบด้วย
 นโยบายการต่อต้านทุ จ ริตคอร์รัป ชัน และแนวทางปฏิ บัติ ซึ่งในส่ วนแนวทางปฏิ บัตินั้น ได้มี ก ารจัด ท า
แนวทางและขั้น ตอนปฏิ บัติโดยละเอีย ดเป็ น ฉบับ เพิ่ ม เติ มของกรณี ต่าง ๆ ดังต่อ ไปนี ้ เพื่ อใช้ป ระกอบ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันฉบับนี ้
- แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั ิสาหรับการให้เงินสนับสนุน
- แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั ิสาหรับการบริจาคเพื่อการกุศล
- แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั ิสาหรับการช่วยเหลือทางการเมือง

-

- แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั ิสาหรับการให้ การรับ ของขวัญ ของกานัล
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- แนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั ิสาหรับการใช้จ่าย การเลีย้ งรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
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 นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิ ดหรือข้อร้องเรียนและให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือ
ข้อร้องเรียน

ci

 คู่มื อ บริ ห ารความเสี่ ย งด้านการทุ จ ริ ต ซึ่งจัด ท าเป็ น ฉบับ เพิ่ ม เติ ม ประกอบ นโยบายการต่ อต้านทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชันฉบับนี ้
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หมายเหตุ
เดิมคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน เฉพาะหลักการเกี่ ยวกับ (ก) การให้และรับของขวัญ และ (ข)
การบริจาคเพื่อการกุศล ไว้เป็ นลายลักษณ์ในคูม่ ือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงกับ
การเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตฉบับนีแ้ ยกออกจากคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ท่ีบริษัทฯ จะต่อต้านการทุจริตทุกรู ปแบบ อีกทัง้
เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงนโยบายได้โดยตรง โดยบริษัทฯ มุ่งหมายให้ทกุ คนในองค์กร ได้มีความเข้าใจเกี่ ยวกับการต่อต้านการทุจริตภายใต้นโยบาย
เดียวกัน รวมถึงผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้รบั ทราบเจตนารมณ์ของบริษั ทฯ ที่ม่งุ มั่นการต่อต้านการทุจริต

ข

คานิยาม
หมายถึง

การแสวงหาประโยชน์ท่ี มิชอบด้วยกฎหมายเพื่ อตนเอง
หรือผูอ้ ่นื ในทุกรู ปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ หมาย
รวมถึ ง การรั บ หรื อ ติ ด สิ น บน การช่ ว ยเหลื อ ทาง
การเมือง การบริจาคเพือ่ การกุศล เงินสนับสนุน ค่า
ของขวั ญ ค่ า บริก ารต้ อ นรั บ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ
เป็ นต้น โดยเฉพาะหากการกระท าดัง กล่ า วเป็ นการ
กระทาที่ เกิดจากการใช้อานาจอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะ
โดยการนาเสนอ การให้คามั่นสัญ ญา การยอมรับ การ
ร้องขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสูก่ าร
กระทาที่ผิดต่อกฎหมาย หรือทาลายความไว้วางใจ หรือ
การกระทาใด ๆ ที่ส่อไปในทางมิชอบ ทาให้เกิดความไม่
เป็ น ธรรมและความเสี ย หายต่ อบริษั ท ฯ ต่ อเศรษฐกิ จ
สังคม

“การช่วยเหลือทางการเมือง”

หมายถึง

การให้ท รัพ ย์สิ น สิ ท ธิ ป ระโยชน์อ่ืน ใด หรือสถานที่ เช่ น
สถานที่พัก สถานที่รบั รอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม
เพื่ ออานวยความสะดวกแก่พรรคการเมือง นักการเมือง
หรื อ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งทางการเมื อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น
นโยบายการกระทาอัน มิควร หรือการกระท าใดที่ ขัดต่อ
กฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม
ประเทศ รวมทั้งเพื่ อ สนับ สนุน ให้เกิ ด ความแตกแยกใน
สังคม ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
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“การทุจริตคอร์รัปชัน”

ค

แนวทางปฏิบัตติ ามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
การให้ การรับ ของขวัญ ของกานัล (Gifts) ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
(1.1)

ไม่รบั ไม่ให้ หรือเรียกร้องของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็ นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน้ ทองคา อัญมณี
อสังหาริ ม ทรัพ ย์ หรื อสิ่ งของในท านองเดี ย วกัน กับ ผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้องที่ ต นได้เข้าไปติ ด ต่ อ
ประสานงานทัง้ ในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน เพื่อให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ในทาง
มิชอบ

(1.2)

ไม่รบั ไม่ให้ หรือเรียกร้องทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกานัลใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืน อันเป็ น
การชักนาให้เกิดการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน

(1.3)

ไม่รบั ไม่ให้ หรือเรียกร้องทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกานัลใด ๆ หรือประโยชน์อ่นื เพื่อ
จูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทาให้ไม่ปฏิบตั ิตามวิธีปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม

(1.4)

ไม่เป็ นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่นื ใดกับผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทาให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐละเว้นการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบตั ิทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้

w
.u

การให้ของขวัญ ของกานัล ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปี ใหม่ การแสดงความยินดีใน
โอกาสต่าง ๆ สามารถกระทาได้ แต่ของขวัญ ของกานัล ที่ให้ตอ้ งอยู่ในราคาที่เหมาะสม ตาม
กฎระเบี ยบและข้อบังคับ ของบริษัท ฯ หรือองค์ก รของผูร้ ับ เช่น หน่ วยงานราชการบางแห่ ง
กาหนดราคาของขวัญ ในช่วงเทศกาลไม่เกิ น 3,000 บาท เป็ นต้น โดยการให้ของขวัญ ของ
กานัล ต้องระบุช่ือในนามบริษัทฯ เท่านัน้ และระบุวตั ถุประสงค์ท่ีชัดเจน รวมถึงมีหลักฐานที่
ตรวจสอบได้ และดาเนินการเบิกจ่ายผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
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กรณียกเว้นทีส่ ามารถกระทาได้
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(1.6)

การรับของขวัญ ของกานัล หรือสิ่งของในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่พึงปฏิบตั ิ
ต่อกัน เช่น เทศกาลปี ใหม่ การแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ สามารถกระทาได้ แต่ของขวัญ
ของกานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด นัน้ ต้องมีราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท และ/หรือ
กรณี มีความจาเป็ นต้องรักษาสัมพั นธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กร บริษัท ฯ
กาหนดให้พ นักงานระดับ ตัง้ แต่ผู้จัดการฝ่ ายขึน้ ไป เป็ น ผูแ้ ทนองค์ก รในการรับ สิ่ งของหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด แต่หากสิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท
กาหนดให้ผบู้ ริหารระดับตัง้ แต่ประธานเจ้าหน้าที่ขนึ ้ ไป เป็ นผูแ้ ทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดนัน้ และนาส่งต่อฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันที่ได้รบั สิ่งของหรือประโยชน์อ่นื ใดนัน้
1

อนึ่ง ส าหรับการรับ ของขวัญ ของกานัล บริษัทฯ มีนโยบาย “งด” รั บของขวั ญ ของกานั ล ในทุก
เทศกาล (No Gift Policy) โดยกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทฯ “งด” รับของขวัญ ของ
กานัล จากผูท้ ่ี เกี่ ย วข้องทางธุรกิ จ บุคคลภายนอก หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ ทั้งนี ้ หากไม่สามารถ
ปฏิเสธการรับหรือไม่สามารถส่งคืนแก่ผูใ้ ห้ได้ ผูร้ บั จะต้องรายงานการรับของขวัญ ของกานัลให้ผูบ้ ังคับบัญชา
รับทราบ รวมถึงจัดส่งของขวัญ ของกานัล ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ เพื่อดาเนินการใด ๆ ตามความ
เหมาะสม
ในการนี ้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่ มเติม และยึดหลักระเบี ยบปฏิบัติ ดังที่ ระบุไว้ในแนวทางและ
ขัน้ ตอนปฏิบตั ิสาหรับการให้ การรับ ของขวัญ ของกานัล

.th

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution) ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้

การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการให้ใช้พืน้ ที่ ของอาคารหรือ
โรงแรมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อบริจาคการกุศล
ต้อ งกระท าในนามบริ ษั ท ฯ เท่ า นั้น โดยการบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล ต้อ งเป็ น มู ล นิ ธิ องค์ก ร
สาธารณะกุ ศ ล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรื อ องค์ก รเพื่ อ ประโยชน์ต่ อ สังคมที่ มี
ใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และ/หรือ ดาเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบ
ของบริษัทฯ ดังที่ระบุไว้ในแนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั ิสาหรับการบริจาคเพื่อการกุศล

(3.2)

การบริจาคเพื่ อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทาได้ แต่ตอ้ งไม่เกี่ ยวข้อง หรือท าให้เกิ ดข้อ
สงสัยได้วา่ เป็ นการกระทาที่ทจุ ริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
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การใช้จ่ายสาหรับการเลีย้ งรับรองทางธุ รกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามสั ญ ญาทางธุ รกิจ สามารถกระทาได้ โดยการเบิ กจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ท่ี ชัดเจน และมีหลักฐานที่
ตรวจสอบได้ และดาเนิ นการผ่านขั้นตอนตามระเบี ยบของบริษัทฯ ดังที่ ระบุไว้ในแนวทางและขัน้ ตอนปฏิ บัติ
สาหรับการใช้จ่าย การเลีย้ งรับรองทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การให้เงินสนับสนุน (Sponsorship) ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้

การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการให้ใช้ พืน้ ที่ของอาคารหรือโรงแรมที่
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการใด ๆ
ที่จัดขึน้ โดยบุคคลภายนอก นอกจากกลุ่มบริษัท ฯ ต้องระบุช่ือในนามบริษัทฯ เท่านัน้ โดยการสนับสนุนเช่นว่า
ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่ อธุรกิ จ ภาพลักษณ์ท่ี ดี และส่งเสริมชื่ อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี ้ การสนับสนุนนี ้ ต้องระบุ
วัตถุประสงค์ท่ีชดั เจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดาเนินการผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ดังที่
ระบุไว้ในแนวทางและขัน้ ตอนปฏิบตั ิการให้เงินสนับสนุน

2

5.

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้

-

(5.1) บริ ษั ท ฯ มุ่งเป็ น องค์ก รที่ ยึ ดมั่น ในความเป็ น กลางทางการเมื อง สนับ สนุน การปฏิ บัติต าม
กฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือ
ทางการเมืองแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ ยวข้องทางการเมือง ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม เว้นแต่ เป็ นการช่วยเหลือเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การให้ใช้พืน้ ที่ของอาคาร
หรือโรงแรมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนใช้
สิทธิ ในการเลือกตัง้ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ต้องได้รบั การร้องขอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของภาครัฐ ระบุวตั ถุประสงค์ท่ีชดั เจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดาเนินการ
ผ่านขัน้ ตอนตามระเบี ยบของบริษัทฯ ดังที่ ระบุไว้ในแนวทางและขั้นตอนปฏิ บัติสาหรับการ
ช่วยเหลือทางการเมือง

ci

การติดต่อกับหน่วยงานราชการ (Government Interaction) ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิงานอย่างระมัดระวังและโปร่งใสในการติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการ

(6.2)

พนักงานของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจทาให้ได้รบั การผ่อนปรนจากการควบคุม
ของหน่วยงานภาครัฐ หรือเป็ นเหตุให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการกระทาใด ๆ ซึง่ ถือเป็ นการใช้อานาจ
หน้าที่อย่างมิชอบด้วยกฎหมาย
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(5.2) ในกรณี ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ สนับสนุนให้ทุกคนมี
สิทธิเสรีภาพทางการเมืองตามครรลองของกฎหมาย ในฐานะพลเมืองดี มีสิทธิท่ีจะแสดงออก
เข้าร่วมสนับสนุน ใช้สิทธิทางการเมืองได้นอกเวลาทางาน โดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านัน้
และต้องไม่กระทาการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และไม่ใช้ทรัพยากรใดของ
บริษัทฯ เพื่อดาเนินการดังกล่าว

นโยบายว่ าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุ้มครองผู้ แจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน
บริษั ท ฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริห าร และพนัก งาน หรือเจ้าหน้าที่ ของบริษั ท ฯ ดาเนิ น ธุรกิ จอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับคู่มือการกากับดูแลกิจการและจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ คาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่อ ง
ดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบ เพื่ อจะได้ช่วยกันปรับปรุ งแก้ไขหรือดาเนิ นการ เพื่ อให้เกิ ดความถูกต้อง เหมาะสม
โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป
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ด้วยเหตุนี ้ บริษัทฯ จึงได้จดั ให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาที่ไม่ถูกต้องหรือข้อร้องเรียนและให้
ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้ม่ นั ใจว่าผูบ้ งั คับบัญชาและหน่วยงานเกี่ยวกับการกากับดูแล
และตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ทาหน้าที่ดแู ลและให้คาแนะนา ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ
และการกระทาต่าง ๆ ของพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รบั ความ
คุม้ ครอง หากเป็ นการกระทาด้วยความสุจริตใจ
เรื่องทีร่ ับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทาทีไ่ ม่ถูกต้อง
พบเห็นการกระทาที่ไม่ถกู ต้องเกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคล
ในองค์กรติดสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน

(2)

พบเห็นการกระทาที่ผิดขัน้ ตอนตามระเบียบปฏิบตั ิของบริษัทฯ หรือมีผลต่อระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ จนทาให้สงสัยได้วา่ อาจจะเป็ นช่องทางในการทุจริต

(3)

พบเห็นการกระทาที่ทาให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

(4)

พบเห็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ
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(1)

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทาทีไ่ ม่ถูกต้อง

ผ่านระบบเครือข่ายภายในองค์กร
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(1)

ci

บริษัทฯ กาหนดช่องทางการแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชันผ่าน 4 ช่องทางหลัก ดังนี ้

-F

or

w

w

ผูพ้ บเห็นการกระท าที่ อาจทาให้เกิ ดความสงสัยได้ว่า เป็ นการทุจริตคอร์รปั ชัน ที่ เกิ ดขึน้ กับบริษัท ฯ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม สามารถแจ้งเหตุ เบาะแส หรือยื่นข้อร้องเรียนการกระทาที่อาจทาให้เกิดความสงสัย
ได้ว่ า เป็ นการทุ จ ริ ต คอร์รัป ชั น ที่ เกิ ด ขึ น้ กั บ บริ ษั ท ฯ ผ่ านระบบเครื อ ข่ า ยภายในองค์ก ร หรื อ Email:
InternalAudit@ucity.co.th
(2)

ผ่านผู้บังคับบัญชา / ต้นสังกัดของตนเองโดยตรง

(3)

ผ่านฝ่ ายตรวจสอบภายใน


เว็บไซต์บริษัท: www.ucity.co.th



กล่องรับความคิดเห็น



อีเมลคณะกรรมการตรวจสอบ : Auditcommittee@ucity.co.th



อีเมลฝ่ ายตรวจสอบภายใน : InternalAudit@ucity.co.th
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(4)

ผ่านไปรษณีย ์
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900

นโยบายการคุ้มครอง และรักษาความลับ

on

ly

-

เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิทธิ ของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่ กระทาโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิ ดชื่ อ
ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตวั ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้
ข้อมูลไว้เป็ นความลับ โดยจากัดเฉพาะผูท้ ่ีมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านัน้ ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ty
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ทัง้ นี ้ ผูไ้ ด้รบั ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน
และเอกสารหลักฐานของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นความลับ ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายกาหนด

เมื่อได้รบั การแจ้งเบาะแส บริษัท ฯ มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ น ผูก้ ลั่นกรองและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น โดยหากฝ่ ายตรวจสอบภายในพิจารณาเบาะแสแล้วพบว่า ข้อมูล
เพียงพอ มีมลู และมีความน่าเชื่อถือ จึงดาเนินการประสานกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
เพื่อเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบสวนความผิด และดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

(2)
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ขัน้ ตอนการดาเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

ในระหว่างการสื บ สวนข้อเท็ จจริง ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริห าร และคณะกรรมการตรวจสอบ
อาจจะมอบหมายให้ตวั แทน (ผูบ้ ริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผูแ้ จ้งเบาะแส หรือ
ร้องเรียนได้ทราบ

(3)

หากสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าผูท้ ่ีถูกกล่าวหา
ได้กระทาการ ทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิ ผูถ้ ูกกล่าวหา ได้รบั ทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิ
ผูถ้ ูกกล่าวหาพิสจู น์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอันทุจริตตามที่ได้ถกู กล่าวหา

(4)

หากผูถ้ ูกกล่าวหา ได้กระทาการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็ นการกระทาผิดนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และนโยบายการกากับ ดูแลกิ จการและจริยธรรมทางธุรกิ จ ของ
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บริษัทฯ จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้และหากการ
กระทาทุจริตนัน้ ผิดกฎหมาย ผูก้ ระทาผิดอาจจะต้องได้รบั โทษทางกฎหมาย
การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตและการควบคุมภายใน

ty
.co

การอบรมพนักงานและการสื่อสาร
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บริษัทฯ ตระหนักว่า กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
เห็นถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ทาให้สามารถเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ธุรกิ จได้อย่างเหมาะสม มีศักยภาพและทัน เวลา อีกทั้งยังช่วยเพิ่ มโอกาสในการเติบ โตทางธุรกิ จอย่างยั่งยื น
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีการระบุและประเมินปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและคอร์รปั ชัน ในกระบวนการและวิธีการทางานอย่าง
สม่าเสมอ (อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ ) ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการติดต่อกับหน่วยงานราชการ รวมทั้งทบทวน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ใช้อยู่ และจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงเพิ่ มเติม (หากจาเป็ น) เพื่ อให้
ความเสี่ยงต่าง ๆ อยู่ในระดับที่ เหมาะสมและยอมรับได้ ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ตามความจาเป็ น
เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิ จของบริษัทฯ เพื่ อให้ม่ นั ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในเพื่อจัดการการทุจริตคอร์รปั ชันได้
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บริษัทฯ จะจัดอบรมให้ความรู แ้ ละความเข้าใจที่ถูกต้องถึงภาพรวมของการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมไปถึง
นโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตขององค์กรให้แก่ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อสามารถ
นาไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานของตนเองได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจะมุง่ เน้นการให้ความรู ค้ วาม
เข้าใจ วิธีการ ขั้นตอนการดาเนิ นการต่อข้อร้องเรียน เพื่ อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานในการแจ้งเหตุและ
เบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงความรู อ้ ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม การเสริมสร้างและกระตุน้ จิตสานึกที่ดีแก่
ผู้บ ริ ห ารและพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ด ารงตนในกรอบแนวทาง ด้ว ยการฝึ ก อบรมเพิ่ ม เติ ม การ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ การจัดกิจกรรมพิเศษ เป็ นต้น
การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เพื่ อให้ทุกคนในองค์ก รได้รับ ทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชัน บริษั ทฯ จะดาเนิ น การ
ดังต่อไปนี ้
(1)

บริษั ท ฯ จะเผยแพร่น โยบายการต่อต้านการทุจ ริตคอร์รัป ชัน ผ่ านช่ องทางการสื่ อสารของ
บริษัทฯ เช่น อีเมล เว็บไซต์บริษัทฯ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และระบบเครือข่ายภายในองค์กร
จดหมายแจ้งไปยังคู่คา้ ของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงาน
ประจาปี (56-2) เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบ
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(2)

บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงแนวทางปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานเป็ นประจาทุกปี ตลอดจนบริษัทฯ ได้จดั อบรมให้แก่พนักงาน
ใหม่ได้รบั ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ที่ถูกต้อง
ซึง่ จัดเป็ นหนึ่งในหัวข้อสาคัญสาหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัทฯ

(3)

บริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเป็ นประจาทุกปี
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