บริษทั อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์ เอส
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอาร์ เอส
บริ ษทั ฯมีนโยบายและการปฏิบตั ิที่จะดูแลให้ความมัน่ ใจ เพื่อให้กลุ่มบริ ษทั อาร์เอส ดําเนินงานได้ดว้ ยดี ดังนี้
คุณธรรม
กลุม่ บริ ษทั อาร์เอส มุ่งมัน่ กระทําในสิ่ งที่ถูกต้อง ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ตรงไปตรงมา ภายใต้
กฎหมาย และกฎระเบียบของบริ ษทั โดยถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณหลักนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสิ นใจในทุกเรื่ อง
ของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอส เราจะดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และคํานึงถึงความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั
ความเสมอภาคกับสิทธิมนุษยชนแก่ ผ้เู กีย่ วข้ อง
กลุ่มบริ ษทั อาร์ เอสไม่มีการกี ดกัน หรื อไม่ให้สิทธิ พิเศษ หรื อเลื อกปฏิ บัติแก่ ผูห้ นึ่ งผูใ้ ด เนื่ องจากความ
แตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมทังไม่
้ เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
ทรัพย์ สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
กลุ่มบริ ษทั อาร์เอส มีนโยบายสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
นอกจากนั้น กลุม่ บริ ษทั อาร์เอส ยังตระหนักถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ น
ธรรมแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ได้แก่
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
กลุม่ บริ ษทั อาร์เอส มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดย
คํานึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนดําเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการ
ปฏิบตั ิภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน และนําความรู ้และประสบการณ์ทางธุรกิจมา
พัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริ มประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ส่วนทางด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นการป้ องกัน

1/8

ลด จัดการ และดูแลให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั จะไม่สร้างหรื อก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้
พลังงานในสํานักงาน การใช้น้ าํ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปล่อยก๊าซเรื อนกระจก เป็ นต้น รวมถึงมุ่งมัน่ ผลักดันให้เกิด
กระแสพัฒนาคุณภาพของสังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้งที่ดาํ เนินการเองและร่ วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริ มความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานและลูกจ้างทุกระดับในการปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี
ทําประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม
รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างมีส่วนร่ วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อ
ชุมชน และสังคมอย่างสมํ่าเสมอ อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรต่อไป โดยมีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและ
ความสําเร็ จในระยะยาว เพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจน บริ ษทั ได้
สนับสนุนให้มีกิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่าในองค์กร
ลูกค้ า
กลุม่ บริ ษทั อาร์เอส มุ่งมัน่ ในการจําหน่ายสิ นค้าและให้บริ การที่มีคุณภาพกับลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอส โดย
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษา
ข้อมูลลูกค้า การบริ การหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริ การ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุ งสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริ มการขายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาํ
ให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด
ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริ การ ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปั ญหาต่างๆให้กบั ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มบริ ษทั อาร์เอสบริ หารงานด้วยความรู ้ความสามารถที่ดี มีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้ผลการดําเนินงานที่ดี
โดยคํานึงถึงความเสี่ ยงในปัจจุบนั และอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผูถ้ ือหุน้
2. กลุม่ บริ ษทั อาร์เอสควบคุมดูแลให้เป็ นที่มน่ั ใจได้วา่ ได้มีการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน และสถานะ
ทางการเงินของบริ ษทั ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน
พนักงานและลูกจ้ าง
กลุม่ บริ ษทั อาร์เอส ถือว่าพนักงานและลูกจ้างเป็ นสมบัติอนั มีค่าของบริ ษทั ดังนั้นคุณค่าของพนักงานและ
ลูกจ้างจึงถือเป็ นเรื่ องสําคัญ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบตั ิต่อพนักงานและลูกจ้าง
อย่างเป็ นธรรมและเคารพสิ ทธิมนุษยชน ซึ่งบริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน ที่ไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมาย
กําหนด และให้ผลตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบ
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และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน
โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในระยะยาว ได้แก่ การวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานพนักงานตาม Key Performance Indicators(KPI) และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงกลุ่ม
บริ ษทั อาร์เอส ให้ความสําคัญกับการรักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ การอบรมให้ความรู ้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริ มความก้าวหน้า รวมถึง
เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในด้านอื่นๆ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้บริ ษทั จัด
ให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวติ และสุขภาพพนักงาน และจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่
ทํางานสมํ่าเสมอ
คู่ค้าและเจ้ าหนี้
กลุ่มบริ ษทั อาร์ เอส ตั้งมัน่ ในความซื่ อสัตย์สุจริ ต และเที่ยงธรรมต่อคู่คา้ โดยคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
และมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรื อข้อตกลงที่เป็ นธรรม และอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย หลีกเลี่ยงความลําเอียง หรื อสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมัน่
และถื อปฏิ บัติตามสัญญา เงื่ อนไขตามข้อตกลง และหน้าที่ ที่พึงมี ต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้ รวมถึ งการช่ วยให้ความรู ้ พัฒนา
ศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริ การให้ได้มาตรฐาน ชี้ แจงและดูแลให้คู่คา้ เคารพสิ ทธิ มนุษยชน
และปฏิบตั ิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่
ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยัง่ ยืน หากเกิดกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาที่ตกลงกัน
ไว้ได้ บริ ษทั ฯจะแจ้งให้เจ้าหนี้ ทราบล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม ทางบริ ษทั มีการ
วางแผนการบริ หารสภาพคล่องเพื่อเตรี ยมพร้อมสําหรับการชําระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริ ษทั ตามระยะเวลาที่ครบกําหนด
อีกทั้งบริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนการทุจริ ตและการจ่ายสิ นบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั อาร์เอส มีเกณฑ์การคัดเลือกคู่คา้ /ผูข้ าย/ให้บริ การภายนอก ดังนี้
• คุณภาพของสิ นค้า/และบริ การ
• ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ และประสบการณ์
• นโยบายการค้า
• ความมีชื่อเสี ยงทางธุรกิจ
• สถานภาพทางการเงิน
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คู่แข่ ง
กลุม่ บริ ษทั อาร์เอส ส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็ นธรรม ตลอดจนปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่าง
มืออาชีพ โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่ งใสและไม่สร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม

จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้ าง
เพื่อให้สอดคล้องกับจริ ยธรรมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอส จึงได้กาํ หนดข้อพึงปฏิบตั ิไว้ให้พนักงาน
และลูกจ้างนําไปใช้ในการทํางาน โดยถือเอาคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นหลัก ดังต่อไปนี้
การรักษาทรัพย์ สินของกลุ่มบริษทั อาร์ เอส
ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอส หมายถึง สังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์ท้ งั ปวงของกลุม่ บริ ษทั อาร์เอส
รวมถึงเทคโนโลยี ความรู ้ทางวิชาการ ข้อมูล เอกสารสิ ทธิ์ สิ ทธิ ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร ตลอดจนสิ่ งประดิษฐ์ และความลับของ
กลุ่มบริ ษทั อาร์เอส
พนักงานและลูกจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอสให้ได้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ และดูแลมิให้เสื่ อมเสี ยสูญหาย อีกทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอสโดยไม่เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริ ษทั อาร์
เอส และไม่นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
การรักษาผลประโยชน์ ของกลุ่มบริษัทอาร์ เอส
พนักงานและลูกจ้างไม่พึงกระทําการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของกลุม่ บริ ษทั อาร์เอสโดยตรงหรื อโดย
อ้อม ได้แก่ การมีกิจกรรม หรื อกระทําการใดๆ อันอาจทําให้กลุ่มบริ ษทั อาร์เอสเสี ยผลประโยชน์ หรื อได้ประโยชน์นอ้ ยกว่า
ที่ควร หรื อเป็ นการแบ่งผลประโยชน์จากกลุ่มบริ ษทั อาร์เอส
พนักงานและลูกจ้างไม่พึงประกอบการ ดําเนินการ หรื อลงทุนใดๆ อันเป็ นการแข่งขัน หรื ออาจเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอสไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม
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การใช้ ข้อมูลของกลุ่มบริษัทอาร์ เอสหาประโยชน์
พนักงานและลูกจ้างย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยอาศัยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอส หรื อโดยที่
ผูอ้ ื่นอาจเข้าใจว่าอาศัยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอส แม้วา่ กลุ่มบริ ษทั อาร์เอสอาจไม่เสี ยประโยชน์ใดๆก็ตาม เช่น การซื้อหุน้
ของบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั อาร์เอส ในขณะที่จะประกาศผลการดําเนินงาน หรื อจ่ายเงินปั นผลหรื อจะมีโครงการหรื อการ
ดําเนินการใดๆที่อาจมีผลให้ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลง หรื อการซื้อที่ดินหรื อลงทุนในธุรกิจใกล้บริ เวณที่กลุ่มบริ ษทั อาร์
เอสจะก่อสร้างหรื อขยายโรงงาน สํานักงานหรื อสถานประกอบการอื่นๆของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอส อันเป็ นไปในทางที่ส่อว่าจะ
หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
การรับประโยชน์ และการเกีย่ วข้ องทางการเงินกับผู้ทาํ ธุรกิจกับกลุ่มบริษัทอาร์ เอส
พนักงานและลูกจ้างย่อมไม่เรี ยก รับ หรื อยอมรับเงิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ ผูแ้ ทน
จําหน่ายพ่อค้า ผูร้ ับเหมา ผูข้ ายสิ นค้าและบริ การให้กลุ่มบริ ษทั อาร์เอส หรื อจากบุคคลอื่นใดที่ทาํ ธุรกิจกับกลุ่มบริ ษทั อาร์
เอส นอกจากนี้พนักงานและลูกจ้างไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่ วมทุน หรื อร่ วมทําการค้า ให้ยมื หรื อกูย้ มื เงิน
เรี่ ยไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซื้อสิ นค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่าหรื อให้เช่า หรื อก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆกับบุคคลเหล่านี้
การรับของขวัญตามประเพณีนยิ มจากผู้ทาํ ธุรกิจกับกลุ่มบริษัทอาร์ เอส
ในโอกาสตามประเพณี นิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากพนักงานและลูกจ้างได้รับของขวัญจากผูท้ าํ ธุรกิจ
กับกลุ่มบริ ษทั อาร์เอสที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวสิ ยั ที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกันแล้ว
ให้พนักงานและลูกจ้างรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อให้มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาดําเนินการ
การทํางานอืน่ นอกเหนือจากงานของกลุ่มบริษัทอาร์ เอส
พนักงานและลูกจ้างต้องอุทิศตนและเวลาให้กบั กิจการของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอสอย่างเต็มที่ ในกรณีที่พนักงานและ
ลูกจ้างมีความจําเป็ นต้องทํางานอื่นนอกเหนือจากงานของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอสแล้ว งานนั้นต้องไม่เป็ นการกระทบกระเทือน
ต่องานในหน้าที่ของตน และให้พนักงานและลูกจ้างรายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชั้น
การรักษาชื่อเสียงของกลุ่มบริษัทอาร์ เอส
พนักงานและลูกจ้างย่อมมีสิทธิเสรี ภาพในการประพฤติปฏิบตั ิในเรื่ องที่เป็ นการส่วนตัว แต่โดยที่บางเรื่ องอาจ
กระทบกระเทือนถึงกลุ่มบริ ษทั อาร์เอสได้ ซึ่งอาจเป็ นเพราะระดับตําแหน่งหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างรวมกับ ลักษณะ
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ของการกระทํานั้นๆ ดังนั้นพนักงานและลูกจ้างพึงหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆอันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสี ยงของกลุ่ม
บริ ษทั อาร์เอส หรื ออาจเป็ นปั ญหาแก่กลุ่มบริ ษทั อาร์เอสได้ ตัวอย่าง เช่น
 การใช้สิทธิทางการเมือง
พนักงานและลูกจ้างย่อมมีเสรี ภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งหรื อเป็ นสมาชิก
พรรคการเมือง แต่พนักงานและลูกจ้างระดับสูงถ้าไปรับหน้าที่ช่วยพรรคการเมืองรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หรื อเป็ น
กรรมการพรรคการเมืองหรื อเป็ นตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ แล้วอาจทําให้เกิดความเข้าใจได้วา่ กลุ่ม
บริ ษทั อาร์เอสมีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อฝักใฝ่ ในพรรคการเมืองนั้นได้ พนักงานและลูกจ้างควรหลีกเลี่ยงการกระทําดังกล่าว
 การวางตัวในสังคม
พนักงานและลูกจ้างพึงรักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม
การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
กลุ่มบริ ษทั อาร์เอส ได้มีการกําหนดระเบียบข้อบังคับในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปใช้ดงั นี้
(1)
(2)

(3)

พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องรักษาความลับ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ
พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่นาํ ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปเปิ ดเผยหรื อ
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม และไม่วา่
จะได้รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ จะต้องไม่ทาํ การซื้อขาย โอนหรื อรับโอน หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยใช้
ความลับและ/หรื อข้อมูลภายในบริ ษทั ฯ และ/หรื อเข้าทํานิ ติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรื อข้อมูล
ภายในของบริ ษทั ฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม

โดยข้อกําหนดนี้รวมความถึงคู่สมรส หรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภริ ยา บุพการี ผูส้ ื บสันดาน ผูร้ ับบุตรบุญธรรม
หรื อบุตรบุญธรรม และพี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาเดียวกัน หรื อพี่นอ้ งร่ วมบิดาหรื อร่ วมมารดาเดียวกัน ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
พนักงานและลูกจ้างของบริ ษทั ฯ

การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้ างอืน่
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การให้ และการรับของขวัญ
แม้จะมีประเพณี การให้ของขวัญซึ่งกันและกัน ในโอกาสต่างๆแต่พนักงานและลูกจ้างของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอสพึง
หลีกเลี่ยงการให้ของขวัญแก่ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อรับของขวัญจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การปฏิบัตติ นและการปฏิบัตติ ่ อผู้บังคับบัญชา
พนักงานและลูกจ้างที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงานและลูกจ้าง และพนักงาน
และลูกจ้างไม่พึงกระทําการใดๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
ความมีวนิ ัย
ความมีวนิ ยั เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้คนจํานวนมากร่ วมกันทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้แก่ การประพฤติ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณี อนั ดีงามอย่างถูกต้อง ไม่วา่ จะระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็
ตาม และมีจิตสํานึกที่จะประพฤติปฏิบตั ิเช่นนั้นตลอดไป

ข้ อเสนอแนะเมื่อมีปัญหา
จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอส
และข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิของพนักงานและลูกจ้างที่
กําหนดไว้น้ ีไม่อาจครอบคลุมถึงทุกกรณี ที่อาจมีข้ ึน พนักงานและลูกจ้างจึงอาจเผชิญกับกรณี ต่างๆโดยเฉพาะปั ญหาใหม่ๆ
ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบตั ิดงั กล่าวเกิดขึ้น พนักงานและลูกจ้างควรปรึ กษาหารื อผูบ้ งั คับบัญชาได้ในทุกลําดับชั้น หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ หรื อผูอ้ าํ นวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและกิจการทัว่ ไป หรื อผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบกลาง หรื อคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี และต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างถูกต้องในแต่ละ
สถานการณ์ ซึ่งได้แก่ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เป็ นพฤติกรรมที่ถูกต้องตามกรอบศีลธรรม กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอส
(2) เป็ นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดภาพพจน์ ชื่อเสี ยงที่ดี หรื อความน่าเชื่อถือให้กบั กลุ่มบริ ษทั อาร์เอส/ตัวพนักงาน
หรื อลูกจ้างเอง และผูอ้ ื่น
(3) เป็ นพฤติกรรมที่สงั คมยอมรับ และสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้
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การกํากับดูแลและรายงาน
บริ ษทั กําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้างของกลุ่มบริ ษทั อาร์
เอสทุ กคนที่ จะต้องทราบ ทําความเข้าใจ และปฏิ บัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั อาร์ เอสตามที่ กาํ หนดไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั อาร์ เอสอย่างเคร่ งครัด และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กาํ หนดขึ้นนี้ พนักงาน
หรื อลูกจ้างคนใดฝ่ าฝื นในจรรยาบรรณของกลุ่มบริ ษทั อาร์เอสดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะถือว่าได้กระทําผิดอย่างร้ายแรงโดยอาจมี
โทษตั้งแต่ข้ นั ตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน
ในกรณี ที่มีการพบเห็นการปฏิบตั ิที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนมีหน้าที่รายงานผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อฝ่ ายตรวจสอบกลาง หรื อคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่ในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริ มผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาํ หนด
และประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ปรับปรุ งและประกาศใช้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
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