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บริษทั อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 

คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส 
 
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัทอาร์เอส 

บริษทัฯมีนโยบายและการปฏิบติัท่ีจะดูแลใหค้วามมัน่ใจ เพ่ือใหก้ลุ่มบริษทัอาร์เอส ดาํเนินงานไดด้ว้ยดี  ดงัน้ี  

คุณธรรม 

กลุ่มบริษทัอาร์เอส มุ่งมัน่กระทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย ์สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้

กฎหมาย  และกฎระเบียบของบริษทั โดยถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณหลกัน้ีในทุกกิจกรรมและในการตดัสินใจในทุกเร่ือง

ของกลุ่มบริษทัอาร์เอส   เราจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละคาํนึงถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่บริษทั 

ความเสมอภาคกบัสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกีย่วข้อง 

กลุ่มบริษทัอาร์เอสไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด เน่ืองจากความ

แตกต่างทางดา้นเช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ อาย ุสถาบนัการศึกษา รวมทัง้ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 

กลุ่มบริษทัอาร์เอส มีนโยบายสนบัสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัอาร์เอส ยงัตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ และตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็น

ธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ไดแ้ก่ 

ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบริษทัอาร์เอส มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดย

คาํนึงถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนดาํเนินธุรกิจและควบคุมใหมี้การ

ปฏิบติัภายใตก้รอบของกฎหมาย และกฎเกณฑต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งครบถว้น และนาํความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมา

พฒันาโครงการท่ีสามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ส่วนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นการป้องกนั  
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ลด จดัการ และดูแลใหม้ัน่ใจวา่บริษทัจะไม่สร้างหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครอบคลุมการใช้

พลงังานในสาํนกังาน การใชน้ํ้ า การใชท้รัพยากรหมุนเวยีน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ รวมถึงมุ่งมัน่ผลกัดนัใหเ้กิด

กระแสพฒันาคุณภาพของสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีดาํเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐและชุมชน และส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองใหแ้ก่พนกังานและลูกจา้งทุกระดบัในการปฏิบติัตนเป็นคนดี

ทาํประโยชนใ์หก้บัชุมชนและสงัคม รวมทั้งสนบัสนุนใหพ้นกังานและลูกจา้งมีส่วนร่วมสร้างสรรคกิ์จกรรมต่างๆเพ่ือ

ชุมชน และสงัคมอยา่งสมํ่าเสมอ อนัก่อใหเ้กิดวฒันธรรมท่ีดีในองคก์รต่อไป โดยมีการติดตามและวดัผลความคืบหนา้และ

ความสาํเร็จในระยะยาว เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ บริษทัไดป้ฏิบติัตามนโยบายเก่ียวกบัสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน บริษทัได้

สนบัสนุนใหมี้กิจกรรมรณรงคก์ารใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่าในองคก์ร 

ลูกค้า 

กลุ่มบริษทัอาร์เอส มุ่งมัน่ในการจาํหน่ายสินคา้และใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพกบัลูกคา้ของกลุ่มบริษทัอาร์เอส โดย

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และคาํนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษา

ขอ้มูลลูกคา้ การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายสิุนคา้และบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลูกคา้เพ่ือการ

พฒันาปรับปรุงสินคา้และบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสริมการขายอยา่งมีความรับผิดชอบ ไม่ทาํ

ใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ หรือใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผิดของลูกคา้ และรับผิดชอบในการปฏิบติัตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด 

ตลอดจนมีหน่วยงานใหบ้ริการ ดูแล ช้ีแจงขอ้สงสยั และแกไ้ขปัญหาต่างๆใหก้บัลูกคา้ 

ผู้ถือหุ้น 

1. กลุ่มบริษทัอาร์เอสบริหารงานดว้ยความรู้ความสามารถท่ีดี มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผ้ลการดาํเนินงานท่ีดี 

โดยคาํนึงถึงความเส่ียงในปัจจุบนัและอนาคต ตลอดจนใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผูถื้อหุน้ 

2.  กลุ่มบริษทัอาร์เอสควบคุมดูแลใหเ้ป็นท่ีมัน่ใจไดว้า่ ไดมี้การรายงานผลการปฏิบติังาน และสถานะ

ทางการเงินของบริษทั ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 

พนักงานและลูกจ้าง 

กลุ่มบริษทัอาร์เอส ถือวา่พนกังานและลูกจา้งเป็นสมบติัอนัมีค่าของบริษทั ดงันั้นคุณค่าของพนกังานและ

ลูกจา้งจึงถือเป็นเร่ืองสาํคญั โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งและปฏิบติัต่อพนกังานและลูกจา้ง

อยา่งเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงบริษทัจดัใหมี้สวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนกังาน ท่ีไม่นอ้ยกวา่ท่ีกฎหมาย

กาํหนด และใหผ้ลตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
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และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน และสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในระยะสั้น ไดแ้ก่ เงินเดือน 

โบนสั และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในระยะยาว ไดแ้ก่ การวดัผลการ

ปฏิบติังานพนกังานตาม Key Performance Indicators(KPI)  และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงกลุ่ม

บริษทัอาร์เอส ใหค้วามสาํคญักบัการรักษาสุขภาพอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความ

ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ การอบรมใหค้วามรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความกา้วหนา้ รวมถึง

เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอ่ืนๆ และยดึมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน ทั้งน้ีบริษทัจดั

ใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังาน การประกนัชีวติและสุขภาพพนกังาน และจดัใหมี้การตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ี

ทาํงานสมํ่าเสมอ 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้

กลุ่มบริษทัอาร์เอส ตั้งมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริต และเท่ียงธรรมต่อคู่คา้ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั

และมีกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งและเง่ือนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรม และอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงความลาํเอียง หรือสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมัน่

และถือปฏิบัติตามสัญญา เง่ือนไขตามขอ้ตกลง และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อคู่คา้และเจ้าหน้ี รวมถึงการช่วยให้ความรู้ พฒันา

ศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ไดม้าตรฐาน ช้ีแจงและดูแลให้คู่คา้เคารพสิทธิมนุษยชน

และปฏิบติัต่อแรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่

คา้เพ่ือพฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งย ัง่ยืน หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีตกลงกนั

ไวไ้ด ้บริษทัฯจะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแกปั้ญหา อยา่งไรก็ตาม ทางบริษทัมีการ

วางแผนการบริหารสภาพคล่องเพ่ือเตรียมพร้อมสาํหรับการชาํระคืนหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีของบริษทัตามระยะเวลาท่ีครบกาํหนด 

อีกทั้งบริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการทุจริตและการจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษทั 

กลุ่มบริษทัอาร์เอส มีเกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้/ผูข้าย/ใหบ้ริการภายนอก ดงัน้ี 

• คุณภาพของสินคา้/และบริการ 

• ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความชาํนาญ และประสบการณ์ 

• นโยบายการคา้ 

• ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ 

• สถานภาพทางการเงิน 
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คู่แข่ง 

กลุ่มบริษทัอาร์เอส ส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี และเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบติัต่อคู่แขง่อยา่ง

มืออาชีพ โดยการประกอบธุรกิจอยา่งเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขนัอยา่งไม่เป็นธรรม 

 

จรรยาบรรณของพนกังานและลูกจ้าง 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัจริยธรรมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัอาร์เอส จึงไดก้าํหนดขอ้พึงปฏิบติัไวใ้หพ้นกังาน

และลูกจา้งนาํไปใชใ้นการทาํงาน โดยถือเอาคุณธรรมและความซ่ือสตัยสุ์จริตเป็นหลกั ดงัต่อไปน้ี 

การรักษาทรัพย์สินของกลุ่มบริษทัอาร์เอส 

ทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัอาร์เอส หมายถึง สงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพยท์ั้งปวงของกลุ่มบริษทัอาร์เอส 

รวมถึงเทคโนโลย ีความรู้ทางวชิาการ ขอ้มูล เอกสารสิทธ์ิ สิทธิ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร ตลอดจนส่ิงประดิษฐ ์และความลบัของ

กลุ่มบริษทัอาร์เอส 

พนกังานและลูกจา้งมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะใชท้รัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัอาร์เอสใหไ้ดป้ระโยชน์อยา่ง

เตม็ท่ี และดูแลมิใหเ้ส่ือมเสียสูญหาย อีกทั้งไม่ใชท้รัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัอาร์เอสโดยไม่เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษทัอาร์

เอส และไม่นาํไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น 

การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอาร์เอส 

พนกังานและลูกจา้งไม่พึงกระทาํการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษทัอาร์เอสโดยตรงหรือโดย

ออ้ม ไดแ้ก่ การมีกิจกรรม หรือกระทาํการใดๆ อนัอาจทาํใหก้ลุ่มบริษทัอาร์เอสเสียผลประโยชน์ หรือไดป้ระโยชนน์อ้ยกวา่

ท่ีควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากกลุ่มบริษทัอาร์เอส 

พนกังานและลูกจา้งไม่พึงประกอบการ ดาํเนินการ หรือลงทุนใดๆ อนัเป็นการแข่งขนั หรืออาจเป็นการแข่งขนักบั

กิจการของกลุ่มบริษทัอาร์เอสไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้ม 
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 การใช้ข้อมูลของกลุ่มบริษัทอาร์เอสหาประโยชน์ 

 พนกังานและลูกจา้งยอ่มไม่หาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยอาศยัขอ้มูลของกลุ่มบริษทัอาร์เอส หรือโดยท่ี

ผูอ่ื้นอาจเขา้ใจวา่อาศยัขอ้มูลของกลุ่มบริษทัอาร์เอส แมว้า่กลุ่มบริษทัอาร์เอสอาจไม่เสียประโยชนใ์ดๆก็ตาม เช่น การซ้ือหุน้

ของบริษทัในกลุ่มบริษทัอาร์เอส ในขณะท่ีจะประกาศผลการดาํเนินงาน หรือจ่ายเงินปันผลหรือจะมีโครงการหรือการ

ดาํเนินการใดๆท่ีอาจมีผลใหร้าคาหลกัทรัพยเ์ปล่ียนแปลง หรือการซ้ือท่ีดินหรือลงทุนในธุรกิจใกลบ้ริเวณท่ีกลุ่มบริษทัอาร์

เอสจะก่อสร้างหรือขยายโรงงาน สาํนกังานหรือสถานประกอบการอ่ืนๆของกลุ่มบริษทัอาร์เอส อนัเป็นไปในทางท่ีส่อวา่จะ

หาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้น 

การรับประโยชน์และการเกีย่วข้องทางการเงนิกบัผู้ทาํธุรกจิกบักลุ่มบริษัทอาร์เอส 

 พนกังานและลูกจา้งยอ่มไม่เรียก รับ หรือยอมรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี ผูแ้ทน

จาํหน่ายพอ่คา้ ผูรั้บเหมา ผูข้ายสินคา้และบริการใหก้ลุ่มบริษทัอาร์เอส หรือจากบุคคลอ่ืนใดท่ีทาํธุรกิจกบักลุ่มบริษทัอาร์

เอส นอกจากน้ีพนกังานและลูกจา้งไม่พึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งทางการเงิน เช่น ร่วมทุน หรือร่วมทาํการคา้ ใหย้มืหรือกูย้มืเงิน 

เร่ียไร ใชเ้ช็คแลกเงินสด ซ้ือสินคา้เช่ือ ซ้ือขาย เช่าหรือใหเ้ช่า หรือก่อภาระผกูพนัทางการเงินใดๆกบับุคคลเหล่าน้ี  

การรับของขวญัตามประเพณีนยิมจากผู้ทาํธุรกจิกบักลุ่มบริษัทอาร์เอส 

 ในโอกาสตามประเพณีนิยมซ่ึงมีธรรมเนียมการใหข้องขวญั หากพนกังานและลูกจา้งไดรั้บของขวญัจากผูท้าํธุรกิจ

กบักลุ่มบริษทัอาร์เอสท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ปกติวสิยัท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนัแลว้ ใหพ้นกังานและลูกจา้งรายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้นเพ่ือใหมี้การใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาดาํเนินการ 

การทาํงานอืน่นอกเหนอืจากงานของกลุ่มบริษัทอาร์เอส 

 พนกังานและลูกจา้งตอ้งอุทิศตนและเวลาใหก้บักิจการของกลุ่มบริษทัอาร์เอสอยา่งเตม็ท่ี ในกรณีท่ีพนกังานและ

ลูกจา้งมีความจาํเป็นตอ้งทาํงานอ่ืนนอกเหนือจากงานของกลุ่มบริษทัอาร์เอสแลว้ งานนั้นตอ้งไม่เป็นการกระทบกระเทือน

ต่องานในหนา้ท่ีของตน และใหพ้นกังานและลูกจา้งรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น 

การรักษาช่ือเสียงของกลุ่มบริษัทอาร์เอส 

 พนกังานและลูกจา้งยอ่มมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบติัในเร่ืองท่ีเป็นการส่วนตวั แต่โดยท่ีบางเร่ืองอาจ

กระทบกระเทือนถึงกลุ่มบริษทัอาร์เอสได ้ ซ่ึงอาจเป็นเพราะระดบัตาํแหน่งหนา้ท่ีของพนกังานและลูกจา้งรวมกบั ลกัษณะ
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ของการกระทาํนั้นๆ ดงันั้นพนกังานและลูกจา้งพึงหลีกเล่ียงการกระทาํใดๆอนัอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงของกลุ่ม

บริษทัอาร์เอส หรืออาจเป็นปัญหาแก่กลุ่มบริษทัอาร์เอสได ้ตวัอยา่ง เช่น  

 การใชสิ้ทธิทางการเมือง 

 พนกังานและลูกจา้งยอ่มมีเสรีภาพในการใชสิ้ทธิทางการเมือง  เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือเป็นสมาชิก

พรรคการเมือง แต่พนกังานและลูกจา้งระดบัสูงถา้ไปรับหนา้ท่ีช่วยพรรคการเมืองรณรงคห์าเสียงเลือกตั้ง หรือเป็น

กรรมการพรรคการเมืองหรือเป็นตวัแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ แลว้อาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจไดว้า่กลุ่ม

บริษทัอาร์เอสมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองนั้นได ้พนกังานและลูกจา้งควรหลีกเล่ียงการกระทาํดงักล่าว 

 การวางตวัในสงัคม 

พนกังานและลูกจา้งพึงรักษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรับในสงัคม 

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

กลุ่มบริษทัอาร์เอส ไดมี้การกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการนาํขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปใชด้งัน้ี 

(1) พนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งรักษาความลบั/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 

(2)  พนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่นาํความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไปเปิดเผยหรือ

แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใด ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่

จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

(3) พนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ จะตอ้งไม่ทาํการซ้ือขาย โอนหรือรับโอน หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยใช้

ความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในบริษทัฯ และ/หรือเขา้ทาํนิติกรรมอ่ืนใดโดยใชค้วามลบัและ/หรือขอ้มูล

ภายในของบริษทัฯ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

โดยขอ้กาํหนดน้ีรวมความถึงคู่สมรส หรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา บุพการี ผูสื้บสันดาน ผูรั้บบุตรบุญธรรม 

หรือบุตรบุญธรรม และพ่ีนอ้งร่วมบิดามารดาเดียวกนั หรือพ่ีนอ้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั ของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังานและลูกจา้งของบริษทัฯ  

 

การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอืน่ 

 



 

7/8 

การให้และการรับของขวญั 

 แมจ้ะมีประเพณีการใหข้องขวญัซ่ึงกนัและกนั ในโอกาสต่างๆแต่พนกังานและลูกจา้งของกลุ่มบริษทัอาร์เอสพึง

หลีกเล่ียงการใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือรับของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

การปฏบิัตตินและการปฏิบัตต่ิอผู้บังคบับญัชา 

 พนกังานและลูกจา้งท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังานและลูกจา้ง และพนกังาน

และลูกจา้งไม่พึงกระทาํการใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

ความมวีนิัย 

 ความมีวนิยัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหค้นจาํนวนมากร่วมกนัทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การประพฤติ

ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประเพณีอนัดีงามอยา่งถูกตอ้ง ไม่วา่จะระบุไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็

ตาม และมีจิตสาํนึกท่ีจะประพฤติปฏิบติัเช่นนั้นตลอดไป   

ข้อเสนอแนะเมื่อมีปัญหา 

 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัอาร์เอส และขอ้พึงประพฤติปฏิบติัของพนกังานและลูกจา้งท่ี

กาํหนดไวน้ี้ไม่อาจครอบคลุมถึงทุกกรณีท่ีอาจมีข้ึน พนกังานและลูกจา้งจึงอาจเผชิญกบักรณีต่างๆโดยเฉพาะปัญหาใหม่ๆ 

ดงันั้นเม่ือมีปัญหาในทางปฏิบติัดงักล่าวเกิดข้ึน พนกังานและลูกจา้งควรปรึกษาหารือผูบ้งัคบับญัชาไดใ้นทุกลาํดบัชั้น หรือ

ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปฏิบติัการ หรือผูอ้าํนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและกิจการทัว่ไป หรือผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่าย

ตรวจสอบกลาง หรือคณะกรรมการตรวจสอบแลว้แต่กรณี และตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาอยา่งถูกตอ้งในแต่ละ

สถานการณ์ ซ่ึงไดแ้ก่ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) เป็นพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งตามกรอบศีลธรรม กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มบริษทัอาร์เอส 

(2) เป็นพฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดภาพพจน์ ช่ือเสียงท่ีดี หรือความน่าเช่ือถือใหก้บักลุ่มบริษทัอาร์เอส/ตวัพนกังาน

หรือลูกจา้งเอง และผูอ่ื้น 

(3) เป็นพฤติกรรมท่ีสงัคมยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสงัคมได ้
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การกาํกบัดูแลและรายงาน 

 บริษทักาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งของกลุ่มบริษทัอาร์

เอสทุกคนท่ีจะตอ้งทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษทัอาร์เอสตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือ

จรรยาบรรณของกลุ่มบริษทัอาร์เอสอยา่งเคร่งครัด และไม่สามารถอา้งไดว้่าไม่ทราบแนวปฏิบติัท่ีกาํหนดข้ึนน้ี  พนกังาน

หรือลูกจา้งคนใดฝ่าฝืนในจรรยาบรรณของกลุ่มบริษทัอาร์เอสดงักล่าว บริษทัฯ จะถือวา่ไดก้ระทาํผิดอยา่งร้ายแรงโดยอาจมี

โทษตั้งแต่ขั้นตกัเตือนดว้ยวาจาจนถึงขั้นใหอ้อกจากงาน 

 ในกรณีท่ีมีการพบเห็นการปฏิบติัท่ีอาจขดัต่อจรรยาบรรณ ใหพ้นกังานและลูกจา้งทุกคนมีหนา้ท่ีรายงานผูบ้งัคบับญัชา 

หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายตรวจสอบกลาง หรือคณะกรรมการตรวจสอบแลว้แต่กรณี นอกจากน้ี ผูบ้ริหาร และ

ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชั้นมีหนา้ท่ีในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณท่ีกาํหนด 

และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ปรับปรุงและประกาศใช ้ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 


	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

