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บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะด ำเนินธุรกิจโดยยึดถือและปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับ

ดแูลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณธุรกิจ ควบคูไ่ปกบัควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคน ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงผู้

มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เพ่ือสรำ้งควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่ทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมใหธุ้รกิจมีควำมเติบโต

อยำ่งยั่งยืน  

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มุ่งหวงัใหคู้มื่อจรรยำบรรณของบรษิัท ยบูิส (เอเชีย) จ  ำกดั (มหำชน) และ

บรษิัทยอ่ยฉบบันีเ้ป็นแนวทำงกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนและถือเป็นหนำ้ท่ี

ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนท่ีจะตอ้งศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจในคู่ มือจรรยำบรรณของ

บริษัท ยบูิส (เอเชีย) จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อยนี ้โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งประพฤติตนเป็น

แบบอย่ำงท่ีดี และพนกังำนของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตำมคูมื่อจรรยำบรรณของ บริษัท ยบูิส (เอเชีย) จ  ำกดั 

(มหำชน) และบริษัทย่อย อย่ำงเครง่ครดั หำกมีขอ้สงัสัยควรปรกึษำกบัผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ ทัง้นี ้

บริษัทฯ ถือว่ำคูมื่อจรรยำบรรณของ บริษัท ยบูิส (เอเชีย) จ  ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อยฉบบันีเ้ป็นส่วน

หนึ่งของ ระเบียบขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษัทฯ ท่ีทกุคนจะตอ้งถือปฏิบตัติำมอยำ่งเครง่ครดั 

 

 

 

                                             ดร.ปรชัญน์นท ์ เตม็ฤทธิกลุชยั 

         ประธำนกรรมกำรบริษัท 

บรษิัท ยบูสิ (เอเชีย) จ ำกดั (มหำชน)  

 

สารจากประธานกรรมการบริษัท 
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1. วิสัยทัศนอ์งคก์ร 

World class Partnership with Excellent Expertise and Innovation 

หุ้นสว่นระดับสากลที่เชี่ยวชาญพร้อมนวตักรรมอันเป็นเลิศ 

2. พันธกิจองคก์ร 

1. เพิ่มศกัยภำพกำรจดักำรภำยในองคก์รเพือ่สรำ้งกำรยอมรบั และสรำ้งมลูคำ่เพิม่ใหก้บัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

2. ตอบสนองควำมคำดหวงัของลกูคำ้ ดว้ยผลติภณัฑท์ี่มีคณุภำพสงูและบรกิำรท่ีดีเยี่ยม 

3. เป็นหุน้สว่นกบัลกูคำ้ เพื่อสรำ้งนวตักรรมโดยมุง่เนน้คน้ควำ้วิจยัและพฒันำผลติภณัฑ  ์

4. เพิ่มศกัยภำพกระบวนกำรผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม ดว้ยเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภำพ 

5. จดัสรรสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน และสง่เสรมิศกัยภำพของพนกังำน โดยกำรพฒันำองคค์วำมรู ้ทกัษะ และ

ควำมเช่ียวชำญอยำ่งตอ่เนื่อง 

6. สรำ้งเสรมิธรรมำภิบำล กำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตลอดจนควำมรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีและสงัคม เพื่อ

ควำมยั่งยืนขององคก์รที่มีคณุภำพ 

7. ไมย่อมรบักำรคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 
 

3. ค่านิยมองคก์ร 

U = Utilized Improvement ปรบัปรุงใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  

B = Business Acumen มีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจ 

           Be honest and Transparency ซื่อสตัย ์โปรง่ใส  

I = Innovation Thinking มีควำมคิดสรำ้งสรรคใ์นเชิงนวตักรรม  

S = Strategic Visioning กำรคิดเชิงกลยทุธ ์

  Social Responsibility มีควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม  

 

4. ค านิยาม 

“จรรยาบรรณ” หมำยถึง แนวปฏิบตัิที่ดีในกำรด ำเนินธุรกิจ 
“บริษัท”  หมำยถึง บรษัิท ยบูิส (เอเชีย) จ ำกดั (มหำชน) 
“บริษัทยอ่ย” หมำยถึง

  
บรษัิท หรอืนิติบคุคลที่บรษัิท ยบูสิ (เอเชีย) จ ำกดั (มหำชน) หรอืบรษัิทยอ่ยถือหุน้เกิน
กวำ่รอ้ยละ 50 ไมว่ำ่จะถือหุน้เองโดยตรง หรอืถือหุน้โดยออ้ม 

บทท่ัวไป 
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“กรรมการ” หมำยถึง
  

กรรมกำรของบรษัิทฯ 

“ผู้บริหาร” หมำยถึง
  

ประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรผูจ้ัดกำร /รองกรรมกำรผูจ้ัดกำร / ผูจ้ัดกำรของ
บรษัิทฯ 

“พนักงาน” หมำยถึง พนกังำนรำยเดือน / พนกังำนรำยวนัและพนกังำนชั่วครำพนกังำนสญัญำจำ้งพิเศษ
หรอืผูก้ระท ำกำรแทนของบรษัิทฯ 

“ญาติ”  หมำยถึง บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์โดยสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกับ
พนกังำนดงันี ้

- คูส่มรสและบตุรของพนกังำน รวมทัง้คูส่มรสของบตุร 
- บิดำ มำรดำ ของพนกังำน 
- พี่นอ้งของพนกังำน 

“คู่ค้า” หมำยถึง ผูจ้ดัหำ ตวัแทนจ ำหนำ่ย และผูใ้หบ้รกิำรกบับรษัิทฯ 
“ลูกค้า” หมำยถึง ผูซ้ือ้สนิคำ้และผูใ้ชส้นิคำ้ของบรษัิทฯ 
“ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง” หมำยถึง

  
บคุคล หรือ นิติบคุคลใดที่มีควำมเก่ียวโยงกนั หรือตำมที่บริษัทฯ มีกำรติดต่อสมัพนัธ์
ทำงธุรกิจไมว่่ำจะเป็นรฐับำล หน่วยงำนของรฐั รฐัวิสำหกิจ องคก์รภำคเอกชน องคก์ร
เพื่อสำธำรณกศุล เป็นตน้ 

“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมำยถึง บคุคลที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ ในดำ้นตำ่งๆ เช่น กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน ผูถื้อ
หุน้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง คูค่ำ้ ลกูคำ้ สงัคม เป็นตน้ 

“ผู้อื่น/บุคคลอื่น” หมำยถึง บคุคลหรอืนิติบคุคลที่มใิชก่รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน ญำติ คูค่ำ้ ลกูคำ้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ผู้
มีสว่นไดเ้สยี 

“สิ่งของ หรือ
ประโยชนอ์ืน่ใด”   

หมำยถึง เงิน ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ื่นใดที่ใหแ้ก่กนั เพื่ออธัยำศยัไมตร ีหรอืเพื่อกำรสงเครำะห ์
หรอืใหเ้ป็นสนิน ำ้ใจ กำรใหส้ทิธิพิเศษ ซึง่มิใช่เป็นสทิธิที่จดัไวส้  ำหรบับคุคลทั่วไปในกำร
ไดร้บักำรลดรำคำสินคำ้ หรือกำรใหส้ิทธิพิเศษในกำรไดร้บับริกำร ตลอดจนกำรออก
คำ่ใชจ้่ำยในกำรเดินทำง คำ่ที่พกัคำ่อำหำร หรอืสิง่อื่นใดในลกัษณะเดียวกนั  กำรช ำระ
เงินใหล้ว่งหนำ้ หรอืกำรคืนเงินใหใ้นภำยหลงั 

“ประเพณีนิยม” หมำยถึง เทศกำล หรือวนัส ำคญั ซึ่งอำจมีกำรใหข้องขวญักัน กำรแสดงควำมยินดี กำรแสดง
ควำมขอบคุณ กำรตอ้นรบั กำรแสดงควำมเสียใจ หรือกำรใหค้วำมช่วยเหลือตำม
มำรยำทท่ีถือปฏิบตัิกนัในสงัคม 

 

5. การรักษาจรรยาบรรณ 

 5.1  บุคคลที่มีหน้าทีต่้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนมีหนำ้ที่ตอ้งปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณดว้ยควำมเขำ้ใจ ยอมรบัและศรทัธำ 

ระมดัระวงัและหลกีเลีย่งมิใหม้ีกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณ 
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กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและถูกตอ้งตำมคู่มือจรรยำบรรณนี ้

อยำ่งเครง่ครดัพรอ้มทัง้ตอ้งสง่เสรมิใหผู้อ้ื่นปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณอยำ่งเหมำะสม 

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และกฎระเบียบของบริษัทฯ จะถูกพิจารณาโทษทาง

วินัยตามที่ก าหนดไว้ใน “ระเบียบข้อบังคับการท างานของบริษัทฯ” 

 5.2 ข้อแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 

  5.2.1 ท ำควำมเขำ้ใจเนือ้หำสำระของจรรยำบรรณฉบบันีอ้ยำ่งถ่องแท ้

5.2.2      น ำขอ้ปฏิบัติที่เก่ียวขอ้งกับหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของตนในจรรยำบรรณฉบบันีไ้ป

ปฏิบตัิ  อยำ่งถกูตอ้ง 

5.2.3     ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจกบับคุคลอื่นที่ตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท หรือกำรปฏิบตัิ

หนำ้ที่ท่ีอำจเกิดผลกระทบตอ่บรษัิท 

5.2.5 เมื่อมีขอ้สงสยั หรือขอ้ซกัถำมเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ ใหป้รกึษำผูบ้งัคบับญัชำ

และ/หรอืฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล และ/หรอืเลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร(CG) 

  5.2.6 แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรอืบคุคลที่รบัผิดชอบทรำบ เมื่อพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรอืไมป่ฏิบตัิตำม

   จรรยำบรรณ 

5.2.7 ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ กับหน่วยงำน หรือบุคคลที่บริษัท

มอบหมำย 

5.2.8 ผู้บังคับบัญชำทุกระดับต้องเป็นผู้น  ำในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ ตลอดจนส่งเสริม

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหพ้นกังำนและบุคคลที่เก่ียวขอ้งเขำ้ใจว่ำ กำรปฏิบตัิตำม

 จรรยำบรรณเป็นสิง่ที่ถกูตอ้งและตอ้งปฏิบตัิอยำ่งเครง่ครดัไมส่ำมำรถอำ้งไดว้ำ่ไมท่รำบแนว

ปฏิบตัิที่ก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณนี ้

5.3 การกระท าทีเ่ข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 

กำรกระท ำตอ่ไปนีเ้ป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ 

5.3.1 ไมป่ฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ 

5.3.2 แนะน ำสง่เสรมิ หรอืสนบัสนนุใหผู้อ้ื่นไมป่ฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ 

5.3.3 ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือกำรไม่ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณในกรณีที่ตนทรำบ 

หรอืควรทรำบ เนื่องจำกเก่ียวขอ้งกบังำนภำยใตค้วำมรบัผิดชอบของตน 

5.3.4 ไม่ใหค้วำมรว่มมือ หรือขดัขวำงกำรสืบสวนสอบสวนหำขอ้เท็จจริงในกรณีที่ถกูกลำ่วหำวำ่

ไดก้ำรฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ 

5.3.5 กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่แจง้เบำะแสกำรไม่ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณของบคุคลอื่น 

ทัง้นี ้ผูท้ี่ท  ำผิดจรรยำบรรณจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัท 
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ก ำหนดไว ้นอกจำกนีย้งัอำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้เป็นควำมผิดตำม

กฎหมำย 

5.4      บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

5.4.1 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นผูร้บัผิดชอบในกำรติดตำมและทบทวน

ระบบงำนต่ำงๆ ภำยในองคก์รให้สอดคลอ้งกับจรรยำบรรณฉบับที่บังคับใช้ รวมทั้งจัดใหม้ีกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณอย่ำงเป็นธรรม รวมทัง้เป็นผู้จัดท ำและปรบัปรุงคู่มือ

จรรยำบรรณใหม้ีควำมเหมำะสมเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยทกุ 2 ปี และเสนอต่อณะกรรมกำรก ำกบัดแูล

กิจกำร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษัิทเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ  

5.4.2 หนำ้ที่ของผูบ้รหิำรทกุระดบั    

1) ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยำ่งที่ดีและสง่เสรมิใหม้ีกำรปฏิบตัติำมจรรยำบรรณ 

2) ถ่ำยทอดนโยบำยวิธีปฏิบตัิ รวมถึงรบัฟังควำมเห็นอย่ำงเปิดกวำ้งเก่ียวกบักำรปฏิบตัิ

ตำมจรรยำบรรณเพื่อกำรปรบัปรุงพฒันำกระบวนกำรในท ำงำนใหม้ีประสทิธิภำพ 

3) ฝึกอบรมพนักงำนให้มีควำมรับผิดชอบและจัดให้มีระบบจัดกำรที่สอดคลอ้งกับ

ขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยและกฎระเบียบของบรษัิท 

4) ก ำกบัดแูลใหก้ำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนเป็นไปตำมกฎระเบยีบที่เก่ียวขอ้ง 

5.4.3 ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคล หรอืหนว่ยงำนท่ีดแูลทรพัยำกรบคุคล 

 มีหนำ้ที่รบัผิดชอบสือ่สำรใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทกุระดบัทรำบถึงหนำ้ที่ในกำรปฏิบตัติำม

จรรยำบรรณ 

5.4.4 ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

 มีหนำ้ที่สอบทำนขอ้มลูเบือ้งตน้ในกรณีมีเหตเุช่ือถือไดว้่ำจะเกิดกำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบและ

 จรรยำบรรณ 

5.4.5 ฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง 

มีหนำ้ที่ประเมินควำมเสีย่งขององคก์รและน ำเสนอควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรบรหิำรควำม

เสีย่ง รวมทัง้ก ำกบัดแูลใหม้กีำรปฏิบตัิงำนภำยใตก้ฎระเบียบ จรรยำบรรณขององคก์รอยำ่ง

เครง่ครดัและน ำเสนอควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล ตำมแตก่รณี 
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1) การปฏิบัตติามกฎหมายและการรักษากฎระเบียบของบริษัท 

กำรมีจริยธรรมทำงธุรกิจ ถือเป็นทรพัยส์ินที่มีค่ำยิ่งของบริษัท  นอกเหนือจำกกำรที่บริษัทตอ้งปฏิบัติตำม

กฎหมำยและกฎเกณฑต์่ำงๆ ของทำงรำชกำร รวมทัง้ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ บริษัทตอ้งปฏิบตัิหนำ้ที่

ตำมหลกัจริยธรรม หลีกเลี่ยงกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมที่ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรือขัดต่อควำมสงบ

เรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน กำรใช้พนักงำนหรือทรพัยส์ินของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงคท์ี่ผิด

กฎหมำยเป็นเรือ่งตอ้งหำ้มโดยเด็ดขำด  

1.1 กฎหมำยและกฎระเบียบของบรษัิท 

1.1.1 บรษัิทตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของบรษัิทอยำ่งถกูตอ้งและครบถว้น 

1.1.2 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย มติผูถื้อหุน้ มติคณะกรรมกำร ขอ้บงัคบั ระเบียบหรือค ำสั่งของบริษัท 

โดยอำ้งเป็นกำรกระท ำเพื่อเพิ่มผลก ำไรใหแ้ก่บริษัท หรือเพื่อเหตผุลอื่นใดนัน้ มิใช่เหตผุลที่

จะพงึรบัฟังได ้

1.1.3 บริษัทตอ้งด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจริต โดยค ำนึงถึงประโยชนอ์ันชอบธรรมของ

บริษัทเป็นที่ตัง้ จะไม่อำศยัช่องว่ำงของกฎหมำยหรือช่องว่ำงของขอ้บงัคบั ระเบียบ และ

ค ำสั่งใดๆในกำรประพฤติผิดจรรยำบรรณธุรกิจ 

1.2 กฎหมำยเก่ียวกบัหลกัทรพัย ์และกำรเปิดเผยขอ้มลูภำยใน 

1.2.1 บริษัทต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ และ

กฎหมำยที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและ/หรือต่อ

สำธำรณะ โดยเทำ่เทียมกนัตำมนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษัิท 

1.2.2      บรษัิทจะไมท่ ำกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะชน และจะไมซ่ือ้ขำยหลกัทรพัย์

ของบริษัทหรือบรษัิทที่ตนเขำ้ไปเก่ียวขอ้งเมื่อทรำบขอ้มลูที่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สำธำรณะชน 

กำรใชข้อ้มลูภำยในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะชนหรือต่อผูถื้อหุน้ทั่วไปเพื่อประโยชนใ์น

กำรซือ้ขำยหลกัทรพัยเ์ป็นกำรสว่นตน ถือวำ่เป็นกำรกระท ำที่ผิดจรรยำบรรณของบรษัิท 

1.2.3 กำรเปิดเผยขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและรำคำหุน้ หรือขอ้มูลควำมลบัต่อสำธำรณชน

ตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกประธำนกรรมกำรบริหำรโดยประธำนกรรมกำรบริหำรเป็น                   

ผูด้  ำเนินกำรหรอืมอบหมำยใหผู้ใ้ดผูห้นึง่เป็นผูร้บัผิดชอบกำรเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่ว 

1.2.4 บคุลำกรของบรษัิทจะไมต่อบค ำถำมหรอืแสดงควำมเห็นเก่ียวกบับรษัิทแก่บคุคลอื่น เวน้แต่

จะมีหนำ้ที่หรอืไดร้บัมอบหมำยใหต้อบค ำถำมเหลำ่นัน้ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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1.2.5 หน่วยงำนกลำง ไดแ้ก่ ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ ์มีหนำ้ที่เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่สำธำรณชนและนกั

ลงทนุ โดยหนว่ยงำนท่ีเป็นเจำ้ของขอ้มลูมีหนำ้ที่สนบัสนนุขอ้มลูใหก้บัหนว่ยงำนกลำง 

2) การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

 บรษัิทมุง่มั่นในกำรเป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ เหตเุพรำะตระหนกัดีวำ่ ผูถื้อหุน้ คือ เจำ้ของบรษัิท ดงันัน้ในกำร

ด ำเนินธุรกิจบรษัิทจึงมุง่มั่นสรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยค ำนงึถึงกำรเจรญิเตบิโตของมลูคำ่บรษัิทในระยะ

ยำวดว้ยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้ด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงโปรง่ใสและเช่ือถือไดต้่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนว

ปฏิบตัิ ดงันี ้

 2.1 ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั รอบคอบ เ ป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรำย และเพื่อ

ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ 

2.2 น ำเสนอรำยงำนสถำนภำพของบรษัิท ผลประกอบกำร ฐำนะขอ้มลูทำงกำรเงิน กำรบญัชีและรำยงำน

 อื่นๆโดยสม ่ำเสมอและครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 

2.3 รำยงำนใหผู้ถื้อหุน้ทรำบอยำ่งเทำ่เทียมกนัถึงแนวโนม้กำรประกอบกำรในอนำคตของบรษัิททัง้ในดำ้น

บวกและดำ้นลบภำยใตพ้ืน้ฐำนของควำมเป็นไปได ้โดยมีขอ้มลูสนบัสนนุและมีเหตผุลอยำ่งเพียงพ 

2.4 บริษัทจะไม่แสวงหำผลประโยชนโ์ดยกำรใชข้อ้มลูใดๆ ของบริษัทซึ่งยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะชน 

 หรอืด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บัองคก์ร 

2.5 บรษัิทตอ้งปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั ในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

3) การปฏิบัตติ่อลกูค้า 

 บรษัิทมุง่ด ำเนินธุรกิจ โดยประสงคท์ี่จะใหม้ีกำรสรำ้งสรรค ์น ำเสนอ และบรหิำรจดักำรสนิคำ้และบรกิำรแก่

ลกูคำ้อยำ่งมีมำตรฐำนและมีจรยิธรรม ภำยใตห้ลกักำรด ำเนินงำนดงันี ้

3.1 สง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีมีคณุภำพตรงตำมมำตรฐำน ภำยใตเ้ง่ือนไขที่เป็นธรรมและมุง่มั่นที่จะ

ยกระดับมำตรฐำนสินคำ้ใหสู้งขึน้อย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้เปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลเก่ียวกับ

สนิคำ้ อยำ่งถกูตอ้งและเป็นจรงิ 

3.2 ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิำรท่ีถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุำรณแ์ก่ลกูคำ้ เพื่อใหล้กูคำ้

มี ขอ้มลูเพียงพอในกำรตดัสนิใจ 

3.3 ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ดว้ยควำมรวดเร็ว และจัดใหม้ีระบบและช่องทำงกำรติดต่อหรือ

 รอ้งเรยีนเก่ียวกบัคณุภำพของสนิคำ้ ผำ่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ที ่  www.ubisasia.com 

3.4 รกัษำขอ้มูลและควำมลบัของลูกคำ้ โดยไม่น ำขอ้มูลไปใช้ในทำงที่มิชอบ เวน้แต่เป็นขอ้มูลที่ตอ้ง

เปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอกที่เก่ียวขอ้งตำมบทบงัคบัของกฎหมำย 

 

http://www.ubisasia.com/
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4) การปฏิบัติต่อพนักงาน 

 พนักงำนเป็นทรพัยำกรอันมีค่ำสูงสุด และเป็นปัจจัยส ำคญัสู่ควำมส ำเร็จของบริษัท  บริษัทจึงไดมุ้่งพฒันำ

เสรมิสรำ้งวฒันธรรมและบรรยำกำศกำรท ำงำนท่ีดี สง่เสรมิกำรท ำงำนเป็นทีม ปฏิบตัิตอ่พนกังำนดว้ยควำมสภุำพและให้

ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน กำรว่ำจำ้ง แต่งตัง้และโยกยำ้ยพนกังำนจะพิจำรณำบนพืน้ฐำนของคณุธรรมและ

กำรใชท้รพัยำกรบคุคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิท โดยปฏิบตัิตอ่พนกังำนอยำ่งเทำ่เทียมกนัไมค่  ำนงึถึงเพศ สญัชำติ 

เชือ้ชำติ ศำสนำหรอืควำมเช่ือ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

4.1 ควำมเป็นสว่นตวั 

สิทธิเสรีภำพสว่นบคุคล ตอ้งไดร้บักำรคุม้ครองไม่ใหถ้กูลว่งละเมิดจำกกำรใช ้กำรเปิดเผย 

หรอืกำรถ่ำยโอนขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น ชีวประวตัิ ประวตัิสขุภำพ ประวตัิกำรท ำงำน หรอืขอ้มลูสว่นตัว

อื่นๆ ไปยงับคุคลที่ไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยทัง้แก่เจำ้ของขอ้มลูหรือบคุคลอื่นใดที่

รบัขอ้มลู เวน้แต่กำเปิดเผยควำมเป็นสว่นตวันัน้ไดก้ระท ำไปตำมหนำ้ที่โดยสจุริต หรือตำมกฎหมำย 

หรอืเพื่อประโยชนส์ว่นรวมเทำ่นัน้ 

ขอ้ปฏิบตัิของกำรดแูลขอ้มลูสว่นตวั 

4.1.1 คุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัของพนกังำนท่ีอยูใ่นควำมครอบครองหรอือยูใ่นกำรดแูลรกัษำของ

 บรษัิททัง้พนกังำนปัจจบุนัและพนกังำนผูซ้ึง่พน้สภำพกำรเป็นพนกังำนของบรษัิทแลว้ 

4.1.2 กำรเปิดเผย หรอืถ่ำยโอนขอ้มลูสว่นตวัของพนกังำนสูส่ำธำรณะชนจะกระท ำไดต้อ่เมื่อไดร้บั

ควำมเห็นชอบจำกพนกังำนผูน้ัน้ 

4.1.3 จ ำกดักำรเปิดเผยและกำรใชข้อ้มลูสว่นตวัของพนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งกบับรษัิทเทำ่ที่จ ำเป็น 

4.2 ควำมเสมอภำคและโอกำสทีเ่ทำ่เทียมกนั 

4.2.1 บรษัิทจะปฏิบตัิตอ่พนกังำนดว้ยควำมเคำรพในเกียรติและศกัดิศ์ร ี

4.2.2 บริษัทจะคดัเลือกบคุคลเพื่อวำ่จำ้งใหด้  ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ดว้ยควำมเป็นธรรม โดยค ำนงึถึง

คณุสมบตัิของแต่ละต ำแหน่งงำน คณุวฒุิทำงกำรศกึษำ ประสบกำรณ ์และขอ้ก ำหนดอื่นๆ 

ที่จ  ำเป็นในต ำแหนง่งำนนัน้ๆ  โดยไม่มีขอ้กีดกนัเรื่องเพศ อำย ุเชือ้ชำติ ศำสนำ ควำมพิกำร

ทำงรำ่งกำยหรอืจิตใจ และคำ่นิยมทำงกำรเมือง 

4.2.3 บริษัทจะก ำหนดค่ำตอบแทนแก่พนกังำนอยำ่งเป็นธรรมตำมควำมเหมำะสมกบัสภำพและ

ลกัษณะของงำน ผลกำรปฏิบตัิงำนและควำมสำมำรถของบรษัิทในกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนนัน้ 

4.2.4 บรษัิทจะสนบัสนนุใหพ้นกังำนไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำ เพื่อกำรปรบัปรุงประสิทธิภำพ

ในกำรท ำงำน และเพื่อเปิดโอกำสใหพ้นกังำนไดก้ำ้วหนำ้ในกำรท ำงำนในอนำคต 
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4.2.5 บริษัทตระหนกัดีว่ำ กำรสื่อสำรที่ดีจะน ำมำซึ่งประสิทธิภำพและควำมสมัพนัธ์อนัดีในกำร

ท ำงำนร่วมกัน โดยบริษัทจะส่งเสริมใหพ้นกังำนไดร้บักำรแจง้ข่ำวสำรที่เก่ียวขอ้งอยู่เสมอ

ตำมโอกำสอนัควรและเทำ่ที่จะสำมำรถท ำได ้

4.2.6 บริษัทจะจดัใหม้ีช่องทำงกำรสื่อสำร กำรเสนอแนะ และกำรรอ้งทกุขใ์นเรือ่งคบัขอ้งใจเเก่ียว

กับกำรท ำงำนแก่พนักงำน  โดยบริษัทจะท ำกำรพิจำรณำข้อเสนอต่ำงๆ  และก ำหนด

 วิธีกำรแก้ไขเพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทุกฝ่ำย และสรำ้งควำมสมัพันธ์อันดีในกำรท ำงำน

รว่มกนั 

4.3 กำรลว่งละเมดิ 

4.3.1 ผูบ้งัคบับญัชำพึงปฏิบตัิตนใหเ้ป็นที่เคำรพนบัถือของพนกังำน และพนกังำนไม่พึงกระท ำ

กำรใดๆ อนัเป็นกำรไมเ่คำรพนบัถือผูบ้งัคบับญัชำ 

4.3.2 พนกังำนตอ้งไมก่ระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิด หรอืคกุคำมไมว่ำ่จะเป็นทำงวำจำ หรอืกำร

กระท ำตอ่ผูอ้ื่นบนพืน้ฐำนของเชือ้ชำติ เพศ ศำสนำ อำย ุควำมพิกำรทำงรำ่งกำยและจิตใจ 

4.3.3 พนกังำนควรใหค้วำมเคำรพตอ่ควำมคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

5) การสรรหา จัดซือ้ จัดจ้าง และการปฏิบัติตอ่คูค่้าและคู่สัญญา 

5.1 บรษัิทประสงคท์ี่จะใหก้ำรจดัหำสนิคำ้และบรกิำรเป็นไปอยำ่งมีมำตรฐำน ภำยใตห้ลกักำรดงัตอ่ไปนี ้

5.1.1 มีกำรแขง่ขนับนขอ้มลูที่เทำ่เทยีมกนั 

5.1.2 มีหลกัเกณฑใ์นกำรประเมินและคดัเลอืกคูค่ำ้และคูส่ญัญำ 

5.1.3 จดัท ำรูปแบบสญัญำที่เหมำะสม 

5.1.4 จัดใหม้ีระบบกำรจัดกำร และติดตำมเพื่อใหม้ั่นใจว่ำ มีกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำ

อยำ่งครบถว้น และปอ้งกนักำรทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ 

5.1.5 ช ำระคำ่สนิคำ้หรอืบรกิำรใหคู้ค่ำ้และคูส่ญัญำตรงตำมก ำหนดเวลำบนเง่ือนไขที่ไดต้กลงกนั  

5.2 บริษัทมีจุดประสงคท์ี่จะพฒันำและรกัษำสมัพนัธภำพที่ยั่งยืนกบัคู่คำ้และคู่สญัญำที่มีวตัถปุระสงค์

 ชดัเจนในเรือ่งคณุภำพของสนิคำ้ กำรบรกิำรท่ีคุม้คำ่กบัมลูคำ่เงิน คณุภำพทำงดำ้นเทคนิค และควำม

เช่ือถือซึง่กนัและกนั 

5.3 หำ้มผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนรบัผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจำกคู่ค้ำและคู่สญัญำไม่ว่ำโดย

ทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

5.4 หำ้มผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคนเขำ้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรจดัซือ้จดัหำคูค่ำ้ หรอืคูส่ญัญำที่มีควำม

เก่ียวพนักบัตนเอง เช่น เป็นครอบครวั หรอืญำติ หรอืที่ตนเป็นเจำ้ของ หรอืหุน้สว่น 

5.5 หำ้มผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกคนใชข้อ้มูลที่ไดท้รำบอันเนื่องมำจำกกำรจัดซือ้จัดหำเพื่อประโยชน์

 สว่นตวัหรอืผูอ้ื่น 
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6)        การปฏิบัติตอ่คู่แขง่ 

 บรษัิทมุง่ด ำเนินธุรกิจ โดยประสงคท์ี่จะประสบควำมส ำเรจ็อยำ่งยั่งยืน และด ำรงควำมเป็นบรษัิทชัน้น ำในธุรกิจ

ภำยใตก้ำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมอย่ำงมีคณุธรรมและจริยธรรม โดยกำรสนบัสนนุและสง่เสริมนโยบำยกำรแข่งขนัทำง

กำรคำ้อยำ่งเสรแีละเป็นธรรม ไมผ่กูขำด บรษัิทไมม่ีนโยบำยในกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ โดยใชว้ิธีกำรใดๆ ใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลู

ของคูแ่ขง่ขนัอยำ่งผิดกฎหมำยและขดัตอ่จรยิธรรม โดยมีหลกักำรปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ ดงันี  ้

6.1 ประพฤติปฏิบตัิภำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัท่ีดี 

6.2 ไม่แสวงหำขอ้มูลที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสมเพื่อ

ผลประโยชนใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบรษัิท 

6.3 ไมก่ลำ่วหำในทำงรำ้ย หรอืมุง่ท ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ 

6.4 ไม่รว่มในกำรท ำสญัญำหรือขอ้ตกลงอนัอำจจะมีผลใหเ้กิดกำรกีดกนัหรือขจดัคู่แข่งทำงกำรคำ้อยำ่ง

ไมส่มเหตสุมผล 

7) การเก็บรักษาความลับ การเกบ็รักษาขอ้มูล และการใช้ขอ้มูลภายใน 

ขอ้มลูที่เป็นควำมลบัใหห้มำยถึงขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูสำธำรณะ หรือขอ้มลูที่หำกเปิดเผยต่อสำธำรณชนหรือตก

อยูใ่นมือคูแ่ขง่แลว้ยอ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบรำ้ยแรงตอ่บรษัิทรวมทัง้ขอ้มลูที่คูค่ำ้และลกูคำ้ใหไ้วแ้ก่บรษัิททกุประเภท 

7.1 บริษัทมีกำรก ำหนดชัน้ควำมลบัของขอ้มลูและแนวปฏิบตัิเพื่อกำรรกัษำควำมลบั โดยเอกสำรส ำคญั

 และขอ้มูลที่เป็นควำมลบัจะตอ้งไดร้บักำรดูแลดว้ยวิธีกำรเฉพำะที่ก ำหนดไวใ้นแต่ละระดบั แต่ละ

ชนิดหรอืแตล่ะประเภทของขอ้มลู 

7.2 บริษัทต้องรักษำ และปกปิดข้อมูลลูกค้ำ และข้อมูลทำงกำรค้ำไว้เป็นควำมลับ ต้องไม่เปิดเผย

 ควำมลบัของลกูคำ้ตอ่พนกังำนของบรษัิท และบคุคลภำยนอกที่ไมเ่ก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นขอ้บงัคบัโดย

 กฎหมำยใหเ้ปิดเผยเพื่อวตัถปุระสงคท์ำงกำรฟ้องรอ้งคดี หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทไดอ้นมุตัิให้

มีกำรเปิดเผย  

8) การควบคุมการก ากับดูแล และการตรวจสอบภายใน 

8.1        บรษัิทมีกำรจดัระบบกำรก ำกบัดแูลและกำรตรวจสอบภำยใน โดยใหม้ีสภำพแวดลอ้มของกำรควบคมุ

ที่ดีเพื่อใหพ้นกังำนของบรษัิทมีทศันคติที่ดีตอ่กำรควบคมุภำยใน 

8.2 บริษัทจะก ำหนดใหม้ีกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เหมำะสมซึง่เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรก ำกบั

 ดแูลใหป้ฏิบตัิตำมหลกัธรรมำภิบำลของบริษัทที่อำจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อวตัถปุระสงค ์เป้ำหมำย 

 ประสทิธิผล ประสทิธิภำพ ควำมส ำเรจ็ของงำน ควำมถกูตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรปฏิบตัิ

 ตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบียบ ค ำสั่งต่ำงๆ เพื่อใหม้ีกิจกรรมกำรควบคุมที่ดีในทุกหนำ้ที่ และมี
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ระบบติดตำมและประเมินผลที่ดีเพื่อใหม้ั่นใจวำ่ระบบมีควำมเหมำะสม มีกำรปฏิบตัิจรงิ เกิดผลส ำเรจ็

ของงำนรวมถึงมีกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ ์

8.3 บริษัทตอ้งจัดใหม้ีหน่วยงำนอิสระรบัผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรท ำหนำ้ที่

 ตรวจสอบภำยในอยำ่งมีประสทิธิภำพ มีบคุลำกรท่ีเพียงพอ มีควำมรูค้วำมสำมำรถ และยดึมั่นใน 

 จรรยำบรรณของผูต้รวจสอบภำยใน 

9) การใช้สิทธิทางการเมือง 

 บรษัิทสนบัสนนุใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนใชส้ทิธิของตนในฐำนะพลเมืองโดยชอบธรรมตำมรฐัธรรมนญูและตำม

กฎหมำย 

10) ความรับผิดชอบตอ่ชุมชนและสังคมโดยรวม 

 บริษัทใหค้วำมส ำคญักบัชมุชนและสงัคมโดยรอบ ดว้ยตระหนกัดีวำ่บริษัทเปรียบเสมือนสว่นหนึ่งของสงัคม ที่

จะร่วมกำ้วเดินไปสู่กำรพฒันำสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเพื่อควำมยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงไดด้  ำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและ

สงัคมอยำ่งตอ่เนื่อง ควบคูไ่ปกบักำรด ำเนินธุรกิจ ภำยใตน้โยบำยควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม (CSR Policy) ดงันี ้

10.1 มีนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจโดยค ำนึงถึงสภำพสิ่งแวดลอ้มเป็นส ำคญั และปฏิบตัิตำมกฎหมำย

และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดลอ้มที่บงัคบัใชอ้ยูอ่ยำ่งเครง่ครดั 

10.2 มีนโยบำยด ำเนินงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) โดยไดพ้ฒันำกำรด ำเนินงำนดำ้นควำม

 รบัผิดชอบตอ่สงัคม พรอ้มทัง้ถือเป็นกลยทุธท์ำงธุรกิจในกำรสรำ้งกำรเติบโตของบรษัิทอยำ่งยั่งยืน 

10.3 สง่เสรมิใหพ้นกังำนของบรษัิทมีจิตส ำนกึและควำมรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม 

10.4 เคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละท้องถ่ินในทุกประเทศที่บริษัทเขำ้ไป

 ด ำเนินธุรกิจ 

10.5 ด ำเนินกิจกรรมเพื่อรว่มสรำ้งสรรคส์งัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหช้มุชนท่ีบริษัท

ตัง้อยู่หรือเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจมีคณุภำพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด  ำเนินกำรเองและร่วมมือกบัหน่วยงำนของ

 ภำครฐั ภำคเอกชน และชมุชน 

10.6 ใหค้วำมรว่มมือในกิจกรรมต่ำงๆ กบัชุมชนโดยรอบในพืน้ที่ที่บริษัทเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจอยูต่ำมควรแก่

 กรณี 

10.7 ด ำเนินกำรป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมกำรด ำเนินงำน ตลอดจนควบคุมกำรปล่อยของเสียใหอ้ยู่ใน           

เกณฑค์ำ่มำตรฐำน 

10.8 ตอบสนองอยำ่งรวดเรว็และมีประสทิธิภำพตอ่เหตกุำรณท์ี่มีผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม ชมุชน ชีวิตและ

 ทรพัยส์ิน อันเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยใหค้วำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่กับเจำ้หนำ้ที่

 ภำครฐั และหนว่ยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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11) ความรับผิดชอบในคุณภาพสนิค้า สิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชีวอนามัย 

บรษัิท ยบูิส (เอเชีย) จ ำกดั (มหำชน) และ บรษัิท ยบูิสพรมีำเทค จ ำกดั เป็นผูผ้ลติแลคเกอรเ์คลอืบและ ยำงยำ

แนวซึ่งใชเ้ป็นส่วนประกอบในกำรผลิตบรรจุภณัฑโ์ลหะ เช่น กระป๋องบรรจุอำหำรหรือเครื่องดื่ม ถังโลหะหรือภำชนะ

โลหะบรรจุสำรเคมี ด ำเนินธุรกิจภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพ โดยตระหนกัถึงควำมส ำคญัของคณุภำพ 

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยัของพนักงำน กำรรกัษำสิ่งแวดลอ้มเพื่อส่วนรวมและรบัผิดชอบต่อสงัคม   โดยมี

แนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้ 

11.1 ผลติสนิคำ้ที่มีคณุภำพ ไดม้ำตรฐำนสำกล ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ 

11.2 มุง่มั่นในกำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง และปรบัปรุงระบบบรหิำรคณุภำพอยำ่งตอ่เนื่อง 

11.3 บูรณำกำรใหเ้กิดกำรพัฒนำ ปรบัปรุงสมรรถนะ และระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง

 โดยกำรก ำหนดวิธีกำรและเป้ำหมำยในกำรบรรลุวตัถุประสงคอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดผล

กระทบตอ่พนกังำนและสิง่แวดลอ้มนอ้ยที่สดุ 

11.4 ปฏิบตัิตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ทำงดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัที่

เก่ียวขอ้ง 

11.5 ส่งเสริมใหพ้นกังำนมีจิตส ำนึกที่ดีต่อกำรด ำเนินงำน เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ี่มีคณุภำพ น่ำเช่ือถือกำร

ร่วมกันปกป้องสิ่งแวดลอ้ม กำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัย โดยใหก้ำรสนับสนุนดำ้นกำรฝึกอบรมให้

เพียงพอ และเหมำะสม 

11.6 สง่เสรมิกำรลดปรมิำณกำรปลอ่ยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ในทกุกิจกรรมของบรษัิท 

11.7 สนบัสนนุกิจกรรมทำงสงัคมเพื่อสิง่แวดลอ้มอยำ่งตอ่เนื่อง 

11.8 พนกังำนทกุคนมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่จะตอ้งปฏิบตัิตำมแนวทำงของนโยบำยที่บรษัิทก ำหนด

ไว ้โดยนโยบำยนีส้ำมำรถเปิดเผยตอ่สำธำรณชนได ้

12) การท าธุรกรรมของบริษัท 

12.1 กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกนัของบรษัิทกบับรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยกบับรษัิทยอ่ย 

บรษัิทรว่มด ำเนินธุรกิจที่ตอ้งท ำธุรกรรมระหวำ่งกนั เช่น กำรใหบ้รกิำร กำรซือ้ขำยวสัดผุลติภณัฑ ์กำร

สนับสนุนทำงดำ้นเทคนิคหรือบุคลำกร ฯลฯ ในกำรด ำเนินธุรกิจนัน้ บริษัทตอ้งค ำนึงถึงกฎหมำย 

กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำนรฐั กฎระเบียบของบริษัท หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขต่ำงๆ ในแต่ละ

ทอ้งถ่ินที่ไดก้ ำหนดไว ้รวมถึง นโยบำยบริษัทเรื่องระเบียบและวิธีปฏิบตัิกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั 

กำรด ำเนินโครงกำรหรือธุรกรรมต่ำงๆ ตอ้งปฏิบัติใหถู้กตอ้งตำมหลกัเกณฑ ์และกระบวนกำรที่

ก ำหนดไวต้ำมกฎหมำย กฎระเบียบที่ออกโดยหนว่ยงำนรฐัอยำ่งเครง่ครดั 
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12.2 กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกนัของบรษัิทกบับคุคลหรอืบรษัิทภำยนอก 

กำรท ำธุรกรรมกบับคุคลภำยนอกหรอืบรษัิทอื่นนัน้ตอ้งด ำเนินกำรดว้ยวิธีกำรอนัชอบธรรมและปฏิบตัิ

 ตำมเง่ือนไขที่ไดต้กลงกันไวอ้ย่ำงตรงไปตรงมำ ควรหลีกเลี่ยงกำรท ำธุรกรรมที่อำจก่อใหเ้กิดควำม

 เดือดรอ้นเสยีหำยกบับคุคลภำยนอก 

12.2.1 กำรท ำธุรกรรมตอ้งค ำนงึถึงมลูคำ่ รำคำ ท่ีเป็นไปตำมกลไกตลำด ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ หรอืกีดกนั

กำรท ำธุรกิจดว้ยวิธีกำรท่ีไมช่อบธรรมหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมำย 

12.2.2 หลีกเลี่ยงกำรท ำธุรกรรมที่อำจท ำใหบ้ริษัทตอ้งเสื่อมเสียช่ือเสียง แมว้่ำธุรกรรมนัน้จะท ำให้

ไดร้บัประโยชนท์ำงธุรกิจก็ตำม 

12.2.3 หำ้มแอบอำ้งใชช่ื้อของคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยจดักำรในกำรท ำธุรกรรมที่ไม่เก่ียวขอ้งกบั

บรษัิท แมว้ำ่จะไมม่ีผลกระทบโดยตรงตอ่บรษัิทก็ตำม 

12.3 กำรท ำธุรกรรมกบัรฐั 

 ในกำรท ำธุรกรรมกับรัฐ บริษัทต้องหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่อำจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงำนของรัฐ

 ด ำเนินกำรที่ไม่ถกูตอ้งเหมำะสม แต่กำรท ำควำมรูจ้กัหรือกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหว่ำงกนัใน

 ขอบเขตที่เหมำะสมสำมำรถกระท ำได ้เช่น กำรพบปะพดูคยุในที่สำธำรณะตำ่งๆ กำรไปแสดงควำม

ยินดีในวำระโอกำส เทศกำล หรอืตำมประเพณีปฏิบตัิ เป็นตน้ 

12.3.1 ด ำเนินกำรอยำ่งถกูตอ้งตรงไปตรงมำ เมื่อตอ้งมีกำรติดตอ่กบัเจำ้หนำ้ที่ หรือหน่วยงำนของ

รฐั 

12.3.2 ตระหนกัอยูเ่สมอวำ่กฎหมำย กฎเกณฑ ์หรอืขนบธรรมเนียมประเพณีตำ่งๆ ในแตล่ะทอ้งถ่ิน

อำจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน หรอืวิธีปฏิบตัิที่แตกตำ่งกนั 

13) การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 

 กำรประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศไม่ว่ำจะเป็นกำรตัง้บริษัท  ส  ำนกังำนสำขำ ตวัแทน ผูจ้ัดจ ำหน่ำย หรือกำร

น ำเขำ้สง่ออกสนิคำ้ กำรรว่มทนุ หรอืกำรท ำธุรกรรมใดๆ ของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกบัตำ่งประเทศจะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำย

ขอ้บงัคบัในแตล่ะประเทศ รวมทัง้ค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมในแตล่ะทอ้งถ่ินของ

ประเทศนัน้ๆ ดงันี ้

13.1 กำรจำ้งแรงงำนในแตล่ะทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบตัิตำมที่กฎหมำยแรงงำนในแตล่ะทอ้งถ่ินก ำหนดไว  ้

13.2 ตรวจสอบธุรกรรมตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

13.3 ปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุกำรคำ้ระหวำ่งประเทศในประเทศที่ตอ้งเขำ้ไปเก่ียวขอ้ง 
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14) ภาระหน้าที่อนัพึงปฏิบตั ิ

 บรษัิทจะตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะเพื่อใหแ้นใ่จวำ่มกีำรปฏิบตัิที่

ถกูตอ้ง และจะทบทวนและปรบัปรุงจรรยำบรรณทำงธุรกิจนีอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหท้นัสมยัและเหมำะสมกบั

สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ 

15) การร้องเรียน 

 คณะกรรมกำรบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีช่องทำงที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่สำมำรถติดตอ่หรือรอ้งเรียนในเรื่องที่อำจท ำให้

เกิดควำมเสยีหำยตอ่บรษัิทหรอืตอ่คณะกรรมกำรโดยตรง โดยมีรำยละเอียดและขัน้ตอนดงันี  ้

15.1 กำรแจง้ขอ้รอ้งเรยีน 

 ในกรณีที่พนกังำน หรือผูม้ีสว่นไดเ้สีย พบเห็นกำรกระท ำที่สงสยัว่ำฝ่ำฝืน ละเมิดสิทธิ หรือไม่ปฏิบตัิ

ตำมจรรยำบรรณธุรกิจ พนกังำนหรือผูม้ีสว่นไดเ้สียผูน้ัน้สำมำรถสอบถำมขอ้สงสยั หรือรอ้งเรียนหรอื

แจง้ตอ่ผูร้บัผิดชอบไดด้งันี ้

-    ระดบัผูบ้งัคบับญัชำทีต่นเองไวว้ำงใจในทกุระดบั (ส ำหรบัพนกังำน) 

-    ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือ คณะกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรโดยผ่ำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  

ก ำกบัดแูลกิจกำร 

-    หนว่ยงำนหรอืช่องทำงอื่นท่ีบรษัิทก ำหนด 

  ในกรณีที่บุคคลภำยนอกพบเห็นพฤติกรรมหรือเหตุกำรณ์ใดๆ ที่อำจเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำม

จรรยำบรรณ สำมำรถแจง้ขอ้รอ้งเรียนผ่ำนช่องทำงกำรรอ้งเรียน  โดยเลขำนุกำรบริษัทจะท ำหนำ้ที่เป็นผูร้วบรวมขอ้

รอ้งเรยีนจำกช่องทำงกำรรอ้งเรยีนเพื่อสง่ตอ่ไปยงัผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน ช่องทำงกำรสง่ขอ้รอ้งเรยีนมีดงันี ้ 

-   ทำงไปรษณีย ์

-   สง่ประธำนกรรมกำรบรหิำร(CEO) หรอืประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

     บรษัิท ยบูิส (เอเชีย)  จ ำกดั (มหำชน) 

    807/1 ชัน้ที ่6 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120 

-  ทำงโทรศพัท ์ :    0-2683-0008 

-   ทำง WEBSITE  :www.ubisasia.com 

 

15.2 กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อไดร้บัรอ้งเรยีน 

15.2.1 รวบรวมขอ้เท็จจรงิ 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนตอ้งด ำเนินกำรรวบรวมขอ้เท็จจริงที่เก่ียวขอ้งกับกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ

ตำมจรรยำบรรณนัน้ดว้ยตนเอง หรือมอบหมำยใหฝ่้ำยทรพัยำกรบุคคลด ำเนินกำร หรือ

หนว่ยงำนท่ีท ำหนำ้ที่เป็นอยำ่งเดียวกนัแตเ่รยีกช่ืออยำ่งอื่น 

http://www.ubisasia.com/
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15.2.2 ประมวลผล และกลั่นกรองขอ้มลู 

ผูร้บัเรื่องรอ้งเรียนจะเป็นผูป้ระมวลผล และกลั่นกรองขอ้มูล เพื่อพิจำรณำขัน้ตอน และ

วิธีกำรจัดกำรที่เหมำะสมในแต่ละเรื่อง โดยอำจด ำเนินกำรดว้ยตนเอง หรือมอบหมำยให้

ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลหรือหน่วยงำนที่ท  ำหน้ำที่อย่ำงเดียวกันแต่เรียกช่ืออย่ำงอื่นเป็น

ผูด้  ำเนินกำรประมวลผล และกลั่นกรองขอ้มลูหรอืมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนเป็น

ผูด้  ำเนินกำรประมวลผล และกลั่นกรองขอ้มูลโดยคณะกรรมกำรสอบสวนจะได้รับกำร

แตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรตำมแตล่ะกรณี 

15.2.3 มำตรกำรด ำเนินกำร 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนน ำเสนอมำตรกำรด ำเนินกำรระงบักำรฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ

และบรรเทำควำมเสียหำยใหก้ับผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ โดยค ำนึงถึงควำมเดือดรอ้นเสียหำย

โดยรวมทัง้หมด 

15.2.4 รำยงำนผล 

ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนมีหนำ้ที่รำยงำนผลใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทรำบ ทัง้นีใ้นกรณีที่เป็นเรื่องส ำคญัให้

รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริหำรและ/หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษัิท แลว้แตก่รณี 

15.3 มำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือในกำรตรวจสอบ 

  ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมอืในกำรตรวจสอบ จะไดร้บัควำมคุม้ครองตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

15.3.1 ผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง สำมำรถเลือกที่จะไมเ่ปิดเผย

ตนเองได ้หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยนัน้จะท ำใหเ้กิดควำมไม่ปลอดภยั หรือเกิดควำมเสียหำย

ใดๆ แต่หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยตนเอง จะท ำใหบ้ริษัทสำมำรถรำยงำนควำมคืบหนำ้ ชีแ้จง

ขอ้เท็จจริงใหท้รำบ หรือบรรเทำควำมเสียหำยไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ ก็สำมำรถกระท ำ

ได ้

15.3.2 ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยช่ือตวั 

 ช่ือสกลุ ท่ีอยู ่ภำพหรอืขอ้มลูอื่นใดที่สำมำรถระบตุวัผูแ้จง้ได ้

15.3.3 ผู้ร ับข้อรอ้งเรียนตอ้งเก็บข้อมูลที่เก่ียวขอ้งเป็นควำมลับ และเปิดเผยเท่ำที่จ  ำเป็น โดย

ค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และควำมเสียหำยของผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำร

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ แหลง่ที่มำของขอ้มลู หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

15.3.4 กรณีที่ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วำมร่วมมือในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริง เห็นว่ำตนอำจไดร้บั

ควำมไม่ปลอดภยั หรืออำจเกิดควำมเดือดรอ้นเสียหำย ผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือ

ในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงสำมำรถรอ้งขอใหบ้ริษัทก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองตำมควำม
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 เหมำะสม หรือบริษัทอำจก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วำมรว่มมือ

ในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หำกเห็นว่ำเป็นเรื่องที่มีแนวโนม้ที่เกิดควำม

เดือดรอ้นเสยีหำย หรอืควำมไมป่ลอดภยั 

15.3.5 ผูท้ี่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นเสียหำยจะไดร้บักำรบรรเทำควำมเสียหำยดว้ยกระบวนกำรที่มี

ควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 

1. ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ เที่ยงธรรม มำนะอดทน 

2.  มีควำมรบัผิดชอบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงเต็มก ำลงัควำมรู้ควำมสำมำรถของตน โดยค ำนึงถึงประโยชน์

สงูสดุของบรษัิท ไมใ่ชโ้อกำสหรอืจะท ำใหบ้รษัิทสญูเสยีประโยชนห์รอืขดัแยง้กบัประโยชนข์องบรษัิท 

3.  มีทศันคติที่ดีและมีควำมภกัดีตอ่บรษัิท รกัษำช่ือเสยีงและภำพลกัษณข์องบรษัิท  โดยด ำรงไวซ้ึง่ช่ือเสียงอนั

ดีงำมของบริษัท ไม่ใหร้ำ้ยหรือใหข้อ้มลูข่ำวสำรอนัจะก่อใหเ้กิดควำมเสื่อมเสียแก่บริษัทชีแ้จงและท ำควำม

เขำ้ใจกบับคุคลภำยนอกเพื่อรกัษำไวซ้ึง่ภำพลกัษณท์ี่ดีตอ่องคก์ร 

4.  หำ้มพนกังำนรบัของขวญั ของก ำนลั หรือผลประโยชนอ์ื่นจำกลกูคำ้ คู่คำ้ ตวัแทนทำงธุรกิจ หรือผูม้ีส่วน

เก่ียวขอ้ง ทัง้ในฐำนะที่เป็นตวัแทนบรษัิท หรอืสว่นตวั 

5.  หำ้มพนกังำนเขำ้ไปเก่ียวขอ้งรบัผลประโยชนต์อบแทนใดๆ เก่ียวกบัขบวนกำรสรรหำและขบวนกำรจดัซือ้จดั

จำ้ง 

6.  หำ้มมิใหบ้ิดเบือนขอ้มลูทีเ่ป็นเท็จ เพื่อใหก้ระบวนกำรเก่ียวกบักำรสรรหำและกำรจดัซือ้จดัจำ้ง อัน เ ป็น เหตุ

ใหบ้รษัิทตอ้งเสยีหำยหรอืเสยีผลประโยชน ์

7.  รกัษำขอ้มลูหรอืขำ่วสำรของบรษัิทท่ียงัไมค่วรเปิดเผยไวเ้ป็นควำมลบั และไมใ่หข้อ้มลูหรอืขำ่วสำรใดๆ ที่ผูม้ี

อ  ำนำจยงัไมอ่นญุำต 

8.  ตระหนักถึงควำมปลอดภัยของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบข้อมูล

สำรสนเทศของบรษัิท 

9.  ใชแ้ละรกัษำทรพัยส์นิของบรษัิทใหไ้ดป้ระโยชนอ์ยำ่งเต็มที่และมีประสทิธิภำพ และไมน่ ำไปใชเ้พื่อประโยชน์

สว่นตน รวมทัง้ช่วยกนัดแูลทรพัยส์นิ สถำนท่ีท ำงำนใหเ้ป็นระเบียบและสะอำดอยูเ่สมอ 

10.  เอำใจใสอ่ยำ่งจรงิจงัและเครง่ครดัตอ่กิจกรรมทัง้ปวงที่จะเสรมิสรำ้งคณุภำพ ประสทิธิภำพและกำรพฒันำ

บรษัิทไปสูค่วำมเป็นเลศิ 

11. ยดึมั่นในหลกัจรรยำบรรณวิชำชีพของบรษัิท 

จรรยาบรรณของพนักงาน 
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1.  ปฎิบตัิหนำ้ที่ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติคณะกรรมกำรบรษัิท

และมติของผูถื้อหุน้ รวมถึงนโยบำยของบรษัิทและหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2. ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิท และไมด่  ำเนินกำรใดๆในลกัษณะ

ที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิทรวมถึง 

2.1 ไมแ่สวงหำผลประโยชนอ์นัมชิอบจำกกำรท ำงำนไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

2.2 ไมน่ ำขอ้มลูที่ไดจ้ำกกำรปฎิบตัิหนำ้ที่ เพื่อแสวงหำประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมิชอบ 

2.3 ไม่กระท ำกำรใดๆ อันมีลักษณะเป็นกำรเข้ำไปบริหำรหรือจัดกำรใดๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลป่ันทอน

ผลประโยชนข์องบรษัิท 

2.4 ไมด่  ำเนินกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบรษัิท ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

2.5 ไมม่ีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีจำกกำรท ำสญัญำของบรษัิท 

2.6  ไมร่บัสิง่ของหรอืประโยชนอ์ื่นใดอนัเป็นกำรขดัตอ่ประโยชนข์องบรษัิท 

3.  น ำควำมรูแ้ละทักษะกำรบริหำรมำประยุกตใ์ช้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และบริหำรงำนบริษัทดว้ยควำม

ระมดัระวงั 

4.  รกัษำเกียรติยศ ช่ือเสยีง และภำพลกัษณท์ี่ดีของบรษัิท 

5.  ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูควำมลบัของบรษัิทตอ่บคุคลภำยนอก 

6.  ไม่ใชอ้  ำนำจหนำ้ที่ของตนหรือยอมใหผู้อ้ื่นอำศยัอ ำนำจหนำ้ที่ของตนไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มในกำร

แสวงหำผลประโยชนโ์ดยมิชอบ 

7.  อทุิศเวลำเพื่อกำรปฎิบตัิหนำ้ที่ของตนอย่ำงเต็มก ำลงัควำมรูค้วำมสำมำรถ รวมถึงกำรเขำ้รว่มประชมุทกุครัง้

เวน้แตม่ีเหตจุ ำเป็น 

 บริษัท ยบูิส (เอเชีย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย ไม่ยอมรบักำรทจุริตคอรร์ปัชั่นใดๆทัง้สิน้โดยครอบคลมุ 

ทุกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง พรอ้มกันนีบ้ริษัทไดก้ ำหนดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิเพื่อต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นใหเ้ป็นไปตำม 

นโยบำยนีแ้ละบริษัทจะสอบทำนขัน้ตอนกำรปฏิบตัิอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย 

ธุรกิจและรกัษำช่ือเสยีงของบรษัิทโดยกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยนีโ้ดยทั่วกนั 

ค านิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

กำรทจุริตคอรร์ปัชั่นหมำยถึงกำรกระท ำเพื่อแสวงหำผลประโยชนท์ี่มิชอบดว้ยหนำ้ที่หรอืดว้ยกฎหมำย เพื่อเอื ้อ
ประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองพวกพอ้งและ/หรือผูอ้ื่นโดยกำรเสนอ กำรใหค้  ำมั่นสญัญำ กำรขอกำรเรียกรอ้ง กำรใหห้รือ รบั

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร 
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สินบน กำรชกัจูงสูก่ำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม กำรท ำหลกัฐำนเท็จกำรน ำทรพัยส์ินของบริษัท ไป
ใชส้ว่นตวักำรกระท ำในลกัษณะที่มีกำรขดักนัของผลประโยชน ์

กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรช่วยเหลือดำ้นกำรเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุน 
กิจกรรมทำงกำรเมือง กำรช่วยเหลือดำ้นกำรเงินเช่นกำรใหกู้เ้งิน กำรบริจำคเงินกำรช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่นกำรให้
สิ่งของหรือบรกิำร กำรโฆษณำสง่เสริมสนบัสนนุพรรคกำรเมือง กำรซือ้บตัรเขำ้ชมงำนที่จดัเพื่อระดมทนุ หรือบริจำคให้
พรรคกำรเมือง กำรใหพ้นกังำนลำหยดุหรอืเป็นตวัแทนบรษัิทเพื่อรว่มด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรณรงคท์ำงกำรเมือง  

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ินหรือจำรีตทำงกำรคำ้หมำยถึงเทศกำลหรือวันส ำคญัของแตล่ะทอ้งถ่ิน ซึ่ง
อำจมีกำรใหข้องขวญั และใหห้มำยควำมรวมถึงโอกำสในกำรแสดงควำมยินดีกำรแสดงควำมขอบคณุ กำรตอ้นรบั กำร
แสดงควำมเสยีใจ หรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืตำมมำรยำทท่ีถือปฏิบตัิกนัในสงัคม 

แนวทางในการปฏิบัติามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

1. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบรษัิทไมย่อมรบัหรือใหก้ำรสนบัสนนุกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบทัง้ทำงตรง
และทำงออ้ม  

2. บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำงๆซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนกังำนทกุคนปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
2.1 กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมือง 

 บริษัทมีนโยบำยไม่ใหก้ำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง และไม่อนุมัติกำรเบิกจ่ำยใดๆที่เก่ียวขอ้งกับกำร
ช่วยเหลอืทำงกำรเมือง  

2.2 กำรบรจิำคเพื่อกำรกศุล  
 

 บริษัทใหเ้งินบริจำคกำรกุศล เพื่อวัตถุประสงคใ์นกำรพัฒนำสงัคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรม 
กำรศกึษำ โดยเงินบรจิำคตอ้งเป็นไปอยำ่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตำมกฎหมำย และไมไ่ดถ้กูน ำไปใชเ้พื่อกำร ทจุรติ
คอรร์ปัชั่น 

 กำรขออนมุตัิเบิกเงินบรจิำคตอ้งจดัท ำเป็นเอกสำร ระบช่ืุอผูร้บัเงิน จ ำนวนเงิน วตัถปุระสงคข์องกำรบริจำค 
และแนบเอกสำรส ำคญัที่ใชใ้นกำรประกอบกำรตดัสินใจ น ำเสนอผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิตำมขัน้ตอนกำรเบิกจ่ำย
ของบรษัิทดว้ยวิธีกำรสง่เป็นเอกสำร หรอื กำรสง่ทำง email  

 ผูข้อเบิกเงินบริจำค ตอ้งติดตำมหลกัฐำนกำรรบัเงินบริจำค เพื่อใหม้ั่นใจว่ำเงินบริจำคถูกส่งมอบใหผู้ร้บั 
ครบถว้น และใหน้ ำสง่หลกัฐำนกำรรบัเงินบริจำค ใหฝ้ำยบญัชีกำรเงินตรวจสอบตำมที่ก ำหนดในขัน้ตอน
กำรเบิกจ่ำยของบรษัิทใหค้รบถว้น 

2.3 เงินสนบัสนนุ 
 

 บริษัทใหเ้งินสนบัสนุนเพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรสรำ้งช่ือเสียงบริษัทกระชับควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจโดยเงิน 
สนบัสนนุตอ้งเป็นไปอยำ่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตำมกฎหมำย ไมถ่กูน ำไปใชเ้พื่อกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

 กำรขอเบิกเงินสนบัสนนุ ใหจ้ดัท ำเอกสำรกำรขออนมุตัิโดยกำรสง่ email หรือเอกสำร วตัถปุระสงค ์ระบช่ืุอ
ผูร้บัเงิน จ ำนวนเงิน และแนบเอกสำรส ำคัญที่ใช้ประกอบกำรตัดสินใจ น ำเสนอผูม้ีอ  ำนำจอนุมัติตำม
ขัน้ตอนกำรเบิกจ่ำยของบรษัิท 
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 ผูข้อเบิกเงินสนบัสนนุ ตอ้งติดตำมหลกัฐำนกำรรบัเงินสนบัสนนุ เพื่อใหม้ั่นใจวำ่เงินบรจิำคถกูสง่มอบให ้
ผูร้บัครบถว้น ถกูน ำไปใชต้ำมวตัถปุระสงค ์ และใหน้ ำสง่หลกัฐำนประกอบใหฝ่้ำยบญัชีกำรเงินตรวจสอบ
ตำมทีก่  ำหนดในขัน้ตอนกำรเบกิจ่ำยของบรษัิทใหค้รบถว้น  

2.4 กำรใหห้รอืรบัของขวญัและกำรเลีย้งรบัรองทำงธุรกิจ 
 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ไม่ขอ ไม่เรียกรอ้ง และใหส้ิ่งของ หรือผลประโยชนอ์ื่นใด แก่ผูท้ี่มีหน้ำที่ 

เก่ียวขอ้งกับบริษัท เวน้แต่เป็นกำรใหห้รือไดร้บัตำมขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ินหรือจำรีตทำง 
กำรคำ้ 

 สิ่งของที่รบัหรือใหค้วรมีมูลค่ำไม่เกินที่ก ำหนดไวใ้นอ ำนำจด ำเนินกำรของบริษัทไม่ว่ำจะเป็นเงินสดหรือ 
เทียบเทำ่เงินสด ไมใ่ช่สิง่ผิดกฎหมำย และไมน่ ำไปสูก่ำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

 กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิเสธและจะตอ้งรบัสิง่ของมลูคำ่เกินกวำ่ที่ก ำหนดใหพ้นกังำนจดัท ำแบบรำยงำนกำร รบั
ของขวญัแจง้ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนรบัทรำบ และส่งมอบสิ่งของพรอ้มแบบรำยงำนฯ ใหฝ้ำยบริหำร
ทรพัยำกรบคุคลเพื่อด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 

 บริษัทสำมำรถใหก้ำรเลีย้งรบัรอง เพื่อวตัถปุระสงคท์ำงธุรกิจในกำรรกัษำสมัพนัธภำพอนัดีระหว่ำงบริษัท
กบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งในกำรประกอบธุรกิจ 
กำรขอเบิกคำ่เลีย้งรบัรอง ใหจ้ดัท ำเป็นเอกสำร ระบช่ืุอผูร้บัเงิน จ ำนวนเงิน วตัถปุระสงคท์ำงธุรกิจและแนบ
เอกสำรส ำคญัที่ใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ น ำเสนอผูม้ีอ  ำนำจอนมุตัิตำมระเบียบอ ำนำจด ำเนินกำร และผูข้อ
เบิกตอ้งน ำสง่หลกัฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยใหฝ่้ำยบญัชีกำรเงินตรวจสอบตำมขัน้ตอนกำรเบิกจ่ำยเงิน  

2.5 คำ่อ ำนวยควำมสะดวกและสนิบน 
 

 บรษัิทไมจ่่ำยและไมร่บัเงินคำ่อ ำนวยควำมสะดวก คำ่สนิบน ในกำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจทีเ่กิดขึน้โดยตรง 
หรอืเกิดขึน้โดยผำ่นบคุคลที่ท ำหนำ้ที่แทนบรษัิท ที่ปรกึษำ นำยหนำ้ คูส่ญัญำ คูค่ำ้หรอืตวักลำง ซึง่อยู ่
ภำยใตก้ำรควบคมุของบรษัิทโดยตรง  

 พนกังำนตอ้งหลกีเลีย่งกิจกรรมทีอ่ำจน ำไปสูห่รอืสือ่วำ่บรษัิทไดจ้ำ่ยหรอืรบัคำ่อ ำนวยควำมสะดวกหรอืเงิน
ใหส้นิบน  

 
 

 หำกพนกังำนไดร้บักำรรอ้งขอใหจ้่ำยเงินในนำมของบรษัิท พนกังำนควรขอใบเสรจ็ซึง่มีรำยละเอยีดเหตผุล
ในกำรจ่ำยเงิน หำกพนกังำนมขีอ้สงสยั ขอ้กงัวล หรอืค ำถำมใดๆ เก่ียวกบักำรจำ่ยเงินนัน้ควรแจง้ 
ผูบ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนทรำบ  

2.6 กำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
 

 ตอ้งระบุวตัถปุระสงคข์องกำรจดัซือ้จัดจำ้งอย่ำงชดัเจน น ำเสนอใหผู้้บงัคบับญัชำตำมสำยงำนพิจำรณำ
ควำมเหมำะสม และกำรอนมุตัิตอ้งเป็นไปตำมอ ำนำจด ำเนินกำรของบรษัิท 

 มีกำรเปรยีบเทียบรำคำจำกผูข้ำย/ผูใ้หบ้รกิำร อยำ่งโปรง่ใสและเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่ำย 
 บริษัทไม่มีนโยบำยเรียกหรือรบัเสนอหรือใหผ้ลประโยชนท์ำงกำรเงินหรือผลประโยชนอ์ื่นใดแก่ผูข้ำย /ผู ้

ใหบ้ริกำร เพื่อที่จะรบัสิ่งของ/บริกำรที่ไม่ไดค้ณุภำพมำตรฐำนตรงตำมค ำสั่งซือ้หรือขอ้ตกลง ในกรณีที่พบ 
เหตกุำรณด์งักลำ่วใหพ้นกังำนแจง้ผูบ้งัคบบญัชำและสว่นจดัซือ้ทรำบทนัทีเพื่อหำทำงแกไ้ขรว่มกนั 

2.7 คำ่คอมมิชชั่นบคุคลภำยนอก 
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 คำ่คอมมิชชั่นบคุคลภำยนอก คือคำ่ตอบแทนจำกกำรเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยของบรษัิท หรือ กำรท ำหนำ้ที่เป็น
ที่ปรึกษำของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำคอมมิชชั่นตำมสญัญำที่ระบุในกำรแต่งตัง้เป็นตวัแทน
จ ำหนำ่ย หรอื สญัญำแตง่ตัง้ที่ปรกึษำ โดยสญัญำที่จดัท ำขึน้จะตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 กำรจ่ำยคำ่คอมมิชชั่น จะตอ้งมีกำรสอบทำนยืนยนัจ ำนวนเงินที่จะจ่ำย โดยฝ่ำยต่ำงประเทศจะรวมตวัเลข
ยอดขำย และสง่ใหฝ่้ำยกำรเงินยืนยนักำรรบัช ำระ จำกนัน้ฝ่ำยกำรเงินแจง้ยอดสรุปค่ำคอมมิชชั่นที่ตอ้งมี
กำรจ่ำย จำกนัน้สง่เอกสำรใหก้รรมกำรผูจ้ดักำรท ำกำรอนมุตัิกำรจ่ำย  

3. จดัใหม้ีกระบวนกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินท่ีโปรง่ใสและถูกตอ้งตลอดจนจดัใหม้ีระบบกำรควบคมุภำยในท่ี  
เหมำะสม และมีประสทิธิภำพ เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดกำรปฏิบตัิที่ไมเ่หมำะสม 

 รำยกำรบนัทึกบญัชีต่ำงๆตอ้งมีรำยละเอียดที่เหมำะสม ถูกตอ้ง มีกำรระบุรำยกำรจ่ำย กำรซือ้ขำย กำร
จดักำรสินทรพัย ์วตัถปุระสงคก์ำรท ำรำยกำรที่ชดัเจน ไม่มีกำรปลอมแปลงกำรบนัทึกบญัชีและเอกสำรที่ 
เก่ียวขอ้งเพื่อปิดบงัรำยกำรธุรกรรมที่แทจ้รงิ 

 
 มีกระบวนกำรสอบยนัขอ้มลูกำรบนัทึกรำยกำรบญัชีหรือขอ้มลูในระบบสำรสนเทศมำกกวำ่หนึ่งหนว่ยงำน 
ท ำใหเ้กิดกำรตรวจสอบถ่วงดลุระหวำ่งกนัและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดกำรปฏิบตัิที่ไมเ่หมำะสม 

 
4. จดัใหม้ีกระบวนกำรสรรหำบคุลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ที่สะทอ้นให้

เห็นถึงควำมมุง่มั่นของบรษัิทตอ่มำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 
  

 สนับสนุนและส่งเสริมกำรให้ควำมรูด้้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ 
พนักงำนอย่ำงทั่วถึง เพื่อส่งเสริมควำมซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ควำม
รบัผิดชอบ โดยสื่อใหเ้ห็นควำมมุ่งมั่นของบริษัทว่ำ กำรทุจริตคอรร์ปัชั่นเป็นสิ่งที่ผิดยอมรับไม่ได ้และ 
ปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ตอ้งมีควำมเหมำะสม และเป็นธรรมตำมนโยบำยคณุภำพของบรษัิท 
 ไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทำงลบต่อพนกังำนที่ปฏิเสธกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นแมว้่ำกำรกระท ำนัน้จะ 

ท ำใหบ้รษัิทสญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจ 
 
5. สื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน บคุคลผูท้  ำ 

หนำ้ที่แทนบรษัิทท่ีปรกึษำ นำยหนำ้คูส่ญัญำ คูค่ำ้เพื่อกำรน ำไปปฏิบตัิดงันี ้ 
 

การสื่อสารภายใน 

 ใหพ้นกังำนทรำบนโยบำยและแนวปฏิบตัิเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นผ่ำนกำรอบรม หรือติดป้ำย 
ประกำศ หรอืแจกจ่ำย และจดัเก็บไวใ้นระบบฐำนขอ้มลูของบรษัิท (E-Mail) 

 
 ใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ลงนำมยอมรบักำรน ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิ 

อยำ่งเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 
 

การสื่อสารภายนอก 
 

 จดัท ำเอกสำรนโยบำยและแนวปฏิบตัิเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น และสง่ใหก้บับริษัท บคุคลผูท้  ำ
หนำ้ที่แทนบรษัิทท่ีปรกึษำ นำยหนำ้ คูส่ญัญำ คูค่ำ้ ผำ่นทำง E-Mail 

 เผยแพรไ่วใ้นเว็บไซดข์องบรษัิททัง้รูปแบบภำษำไทยและภำษำองักฤษ  
6. ผูท้ี่กระท ำกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นถือเป็นกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณบริษัท จะไดร้บักำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำม

ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนท่ีบรษัิทก ำหนด และอำจไดร้บัโทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 
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7. จัดใหม้ีช่องทำงที่ปลอดภยัและสำมำรถเขำ้ถึงได ้เพื่อใหพ้นกังำนและบุคคลอื่นๆ ขอค ำแนะน ำเก่ียวกบักำรปฏิบตัิ 

ตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นและแจง้เบำะแสกำรกระท ำผิดหรือรอ้งเรียน โดยมั่นใจไดว้่ำผูแ้จง้จะไดร้บั 

กำรคุม้ครองอยำ่งเหมำะสม และจดัใหม้ีบคุคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทกุเรือ่งที่ไดร้บัแจง้ดงันี ้ 

การขอค าแนะน า  หำกผูใ้ดมีขอ้สงสยัหรือตอ้งกำรค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต

คอรร์ปัชั่นสำมำรถปฏิบตัิไดด้งันี ้ 

1. ขอค ำปรกึษำกบั“ผูอ้  ำนวยกำรบรหิำรทรพัยำกร
บคุคล” 

 โทรศพัท ์034-446516 
 

 ส่งจดหมำยทำงไปรษณียต์ำมที่อยู่บริษัท1/83, 1/84 หมู่ที่2 ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 

 สง่จดหมำยใสใ่นกลอ่งรบัควำมคิดเห็นที่บริษัทไดจ้ดัไวท้ัง้ที่ส  ำนกังำนใหญ่ และ ที่
โรงงำน  

2. ผู้ขอค ำแนะน ำสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรระบุ ช่ือผู้ขอ 
ค ำแนะน ำจะท ำใหส้ำมำรถสือ่สำรขอ้แนะน ำตอบกลบัถึงผูข้อค ำแนะน ำไดโ้ดยตรง และรวดเรว็ 

การแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือร้องเรียน 
 

หำกผูใ้ดมีเบำะแสเก่ียวกบักำรทจุรติคอรร์ปัชั่นกำรกระท ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณธุรกิจหรอืพบเห็นระบบ กำร
ควบคมุภำยในท่ีบกพรอ่งของบรษัิทซึง่อำจเป็นเหตใุหเ้กิดควำมเสี่ยง/ควำมเสียหำยต่อกำรด ำเนินธุรกิจ สำมำรถแจง้
เบำะแสมำยงับริษัทไดโ้ดยตรงถึงประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ และ / หรือ
กรรมกำรตรวจสอบทำงใดทำงหนึง่ดงันี ้

1. ส่งจดหมำยทำงไปรษณียม์ำตำมที่อยู่บริษัทเลขที่ 807/1 ชั้นที่ 6 ถนนพระรำม 3 แขวงบำง
โพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120  

2. สง่จดหมำยอเิลก็โทรนิกสม์ำที่ประธำนกรรมกำรบรหิำร Email : D2B@ubisasia.com 
3. ผำ่นทำง Website บรษัิท WWW.UBISASIA.COM สว่นติดต่อเรา หรอื Contact Us  

 ในกรณีรอ้งเรยีนพนกังำน ขอ้รอ้งเรยีนนัน้จะสง่ไปถงึประธำนกรรมกำรบรหิำร  
 ในกรณีรอ้งเรยีนผูบ้รหิำร ขอ้รอ้งเรยีนนัน้จะสง่ไปถึงประธำนกรรมตรวจสอบ 

 
ทัง้นีก้ำรแจง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีนตอ้งใชถ้อ้ยค ำสภุำพ และควรมี

รำยละเอียด o ช่ือสกลุ-ของผูถ้กูรองเรยีน 

o ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบักำรกระท ำผิดพยำนหลกัฐำน รำยละเอียดทีเ่ก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้แนบ 
หลกัฐำนตำ่งๆ(ถำ้ม)ี 

o      ช่ือสกลุ-ของผูร้อ้งเรยีน 
บรษัิทไดก้ ำหนดมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีนไวด้งันี ้
1. บรษัิทจะเก็บขอ้มลูเก่ียวกบัผูแ้จง้เบำะแสหรือรอ้งเรยีนเป็นควำมลบัและเปิดเผยเทำ่ที่จ ำเป็น เพื่อค ำนงึถึง

ควำมปลอดภัยและป้องกันควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึน้ต่อผูแ้จ้งเบำะแสหรือ รอ้งเรียน (กรณีผูแ้จง

เบำะแสหรือรอ้งเรียน ไม่เปิดเผยช่ือ-สกุลจะตอ้งระบรุำยละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐำนท่ีปรำกฏชดัแจง้

เพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกำรกระท ำทจุรติคอรร์ปัชั่น หรอืกำรกระท ำผิดตำมที่แจง้) 

mailto:D2B@ubisasia.com
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2. ผูแ้จง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีนสำมำรถรอ้งขอใหคุ้ม้ครองไดต้ำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

3. ผู้ได้รับควำมเดือดรอ้นเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยดว้ยกระบวนกำรที่เป็นธรรมและ

เหมำะสม  

กำรด ำเนินกำรสอบสวนขอ้รอ้งเรยีน 

1. กรณีผูถ้กูรอ้งเรียนเป็นระดบัตัง้แต่ผูจ้ดักำรฝ่ำยลงมำ ใหผู้บ้งัคบับญัชำ และ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
ทรพัยำกรบคุคล เป็นผูร้ว่มสอบสวนขอ้รอ้งเรยีน 

2. กรณีที่ผูถู้กรอ้งเรียนเป็นระดับตัง้แต่ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ผูส้อบสวน 

3. กรณีที่ผลกำรสอบสวนไมเ่ป็นที่ยอมรบัของผูถ้กูรอ้งเรียน หรือ ผูร้อ้งเรียน สำมำรถน ำเรื่องเขำ้สู่
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบได ้

อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทจะไมร่บัเรือ่งรอ้งเรยีน/ กำรกระท ำดงัตอ่ไปนี ้

1. เรื่องที่คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทรบัไวพ้ิจำรณำหรือไดว้ินิจฉัยเสร็จเด็ดขำดแลว้ และ 
ไมม่ีพยำนหลกัฐำนใหมท่ี่เป็นสำระส ำคญัเพิ่มเติม 

2. เรือ่งที่ผูร้อ้งเรยีนพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนของบรษัิทนำนเกินหำ้ปี 
3. เรื่องที่ไม่ระบุพยำนหลกัฐำนหรือระบพุฤติกรรมกำรกระท ำกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นที่ชัดแจง้เพียง

พอท่ีจะด ำเนินกำรสบืสวนสอบสวนขอ้เท็จจรงิได ้
 

การจัดการเร่ืองที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
 

เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้ร ับผิดชอบรวบรวมเอกสำรที่ได้รบัจำกช่องทำงดังกล่ำว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและ 
ประเด็นต่ำงๆ ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร และบริษัทมีหลักเกณฑ์ในกำรตั้ง 
คณะกรรมกำรสอบสวน เพื่อใหเ้กิดกระบวนกำรยุติธรรมในกำรพิจำรณำสอบสวน และกำรพิจำรณำลงโทษผูก้ระท ำ 
ควำมผิด แต่กรณีที่มีหลกัฐำนปรำกฏชดัแจง้เพียงพอว่ำผูแ้จง้เบำะแสหรือผูร้อ้งเรียนแจง้เรื่องโดยเจตนำไม่สจุริต อำจ
ตอ้งไดร้บัโทษตำมแตล่ะกรณีดงันี ้

1. หำกเป็นพนกังำนจะถูกด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจำรณำลงโทษ ตำมระเบียบขอ้บงัคบั 
เก่ียวกบักำรท ำงำนของบรษัิท 

2. หำกเป็นบคุคลภำยนอกและสง่ผลใหบ้รษัิทไดร้บัควำมเสยีหำย บรษัิทอำจพิจำรณำด ำเนินคด ี
ตำมกฎหมำยกบัผูแ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนดว้ย 

 

การรักษาความลับ 
 

ขอ้มลูซึง่ไดม้ำจำกผูแ้จง้เบำะแสหรอืรอ้งเรยีน บรษัิทจะเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบัและไมเ่ปิดเผยใดๆ ทัง้สิน้ตอ่ผู้
ไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้ง เวน้แตก่รณีทีม่ีควำมจ ำเป็นในขัน้ตอนของกำรสบืสวนหำขอ้เท็จจรงิ สอบสวน ฟอ้งรอ้ง ด ำเนินคดี
เป็นพยำน ใหถ้อ้ยค ำหรอืใหค้วำมรว่มมือใดๆ ตอ่ศำลหรอืสว่นรำชกำรท่ีมีอ  ำนำจตำมกฎหมำย 
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ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนและท ำควำมเขำ้ใจคูม่ือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ยบูิส (เอเชีย) จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท

ยอ่ยแลว้  

1. ขำ้พเจำ้ใหค้  ำมั่นวำ่จะปฏิบตัติำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจฉบบันีอ้ยำ่งเครง่ครดั 

2. หำกขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ที่เป็นกำรขดัแยง้ หรอืไมป่ฏิบตัิตำมคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ

ดงักลำ่ว ขำ้พเจำ้ยินยอมรบัโทษตำมกฎระเบียบของบรษัิททกุประกำร 

 

ขำ้พเจำ้จงึขอลงลำยมือช่ือของขำ้พเจำ้ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐำนกำรรบัทรำบและยินยอมปฏิบตัติำม 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนำม.......................................................................... 

ช่ือ-สกลุ........................................................................ 

ต ำแหนง่....................................................................... 

ฝ่ำย/สำยงำน................................................................ 

วนั/เดือน/ปี................................................................... 

แบบฟอรม์ยนืยนัการรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัตติาม 

 


