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จรรยาบรรณธุรกิจ                                              ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

  สารจากประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
 

 

 

บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“อาร์เอส กรุ๊ป”)  ยึดม่ันท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

ซ่ือสัตย์สุจรติ โปร่งใส มีนโยบายท่ีให้ความส าคัญต่อบรรษัทภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจตามหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment Social and Governance : ESG)  

โดยการบรหิารงานอย่างโปร่งใส ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้าง

ผลตอบแทนให้ กับผู้ถือหุ้นได้ ในระยะยาว ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยบรษัิทฯ ได้จัดให้มี                     

คู่มือ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของอาร์เอส กรุ๊ป ตลอด

ระยะเวลาท่ีผ่านมา 

อีกท้ัง ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุง 

“จรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือยกระดับและส่งเสรมิบรรษัทภิบาลขององค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหมายให้กรรมการบรษัิท 

ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนในอาร์เอส กรุ๊ป ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจ มีความตระหนักถึงหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ สามารถน าแนวทางปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจไปใช้ได้ การรับเร ื่องร้องเรยีนและ

เบาะแสการกระท าผิดและการทุจรติ (Whistleblower Policy) รวมท้ังได้ก าหนดให้มีกระบวนการติดตามและการจัดการ

ให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และทบทวนอย่างสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบรษัิทจึงได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการน าคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจน้ี ออกเผยแพร่ผ่านช่อง

ทางการส่ือสารต่างๆ ของอาร์เอสกรุ๊ป และจัดให้ กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้และ

ทบทวนความรู้เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้อาร์เอสกรุ๊ปเป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใส เปน็ท่ียอมรับของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล  รวมท้ังสร้างความเจรญิเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน  

 

 

 ( นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ) 
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

 บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 
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ค านิยาม  

 

 

“อาร์เอส กรุ๊ป” หมายถึง บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

“กรรมการบรษัิท” หมายถึง คณะกรรมการบรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย  

“ผู้บรหิาร” หมายถึง พนักงานต้ังแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการขึ้นไป 

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจ า พนักงานสัญญาจ้างแบบมีก าหนดระยะเวลา 

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้บรโิภค และลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา 

ผู้รับจ้างผลิต เจ้าหน้ี ผู้ร่วมทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน

ก ากับ หน่วยงานของภาครัฐ และชุมชน  

 “การขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมีความต้องการทางผลประโยชน์ส่วนตัว 

หรอืของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ทาง

สายเลือดหรอืทางอ่ืนใดท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ่ึงอาจ

ขัดขวางหรอืเปน็อุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของอาร์เอส กรุ๊ป  

“การเปดิเผยข้อมูล” หมายถึง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ

ของบรษัิทตาม พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2551 และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลท่ียังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนหรอืข้อมูลท่ีมีไว้ใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์ของบรษัิทฯ อย่างเดียว และไม่ใช่มีไว้ใช้ส่วนบุคคล 

รวมถึงข้อมูลซ่ึงบรษัิทฯ เก็บไว้ไม่เปิดเผยเป็นการชั่วคราว เช่น 

ข้อมูลจากงบการเงินท่ียังไม่ได้น าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  จ่าย

การเงินปนัผล  การควบรวมกิจการ การจะได้มาซ่ึงสัญญาทางการ

ค้าท่ีส าคัญ 
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จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

 

 

3. จรยิธรรมในการด าเนนิธุรกิจ 

 3.1   วสัิยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองคก์ร 

วสัิยทัศน์ (Motto) 

“Passion to Win” 

 

พันธกิจ (Core Purpose) 

“สร้างแรงบันดาลใจ เติมเต็มชีวติผู้คนด้วยสาระบันเทิง และตอบโจทย์ความต้องการอย่างสร้างสรรค์และมีคุณค่า” 

 

ค่านิยมองค์กร (Core Values) 

 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring)  

วสัิยทัศน์ ความเปน็ผู้น า การส่ือสาร 

 แรงผลักดัน (Passionate)  

ความเพียร ท างานเป็นทีม ช่วยเหลือสนับสนุน 

 ใฝเ่รยีนใฝ่รู้ (Inquisitive)  

ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมพูนความรู้ แก้ปญัหา 

 แน่วแน่ที่เปา้หมาย (Goal-Oriented) 

ความต้ังม่ัน ประสิทธิผล ความยืดหยุ่น 

 

 3.2   แนวทางในการด าเนินธุรกจิ 

อาร์เอส กรุ๊ป ด าเนินธุรกิจตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และ

บรรษัทภิบาล โดยการบรหิารงานอย่างโปร่งใส ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถ

สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว ซ่ึงจะน าไปสู่ความเปน็องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังน้ี 

1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบรษัิท และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

2) ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่นของอาร์เอส กรุ๊ป 
 

3) มุ่งม่ันท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจรติ และเปน็ธรรม 
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จรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

 

 

 

4) ยึดม่ันในการปฏิบัติตนเปน็พลเมืองท่ีดี โดยปลูกฝงัให้พนักงานมีจิตส านึกท่ีดี 
 

5) ค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานของอาร์เอส กรุ๊ป ด้วยความเสมอภาคและ

เปน็ธรรมต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอาร์เอส กรุ๊ป 
 

6) ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล รวมถึงดูแลรักษาประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน 
 

7) สร้างระบบงานท่ีเข้มแข็งเพ่ือปอ้งกันการทุจรติและคอร์รัปชั่น ผ่านระบบการตรวจสอบภายใน 
 

8) ก าหนดให้กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนของอาร์เอส กรุ๊ป มีส่วนร่วมในการต่อต้าน

การทุจรติและคอร์รัปชั่น รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมท้ังมีการสร้างความตระหนัก

และส่ือสารอบรมอย่างมีประสิทธิผล  
 

9) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางในการร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส รวมท้ังมีมาตรการ

คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส   
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จรยิธรรมของกรรมการบรษัิท 

ผู้บรหิาร และพนักงาน 
 

 

 

4. จรยิธรรมของกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน 

 4.1   จรยิธรรมของกรรมการบรษัิท 

 แนวทางปฏิบัติท่ีดีของกรรมการบรษัิท ซ่ึงถือเปน็จรยิธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังน้ี 

1) กรรมการบรษัิทจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ข้อบังคับของ

บรษัิท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 

2) กรรมการบรษัิทจะให้การสนับสนุนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง ประกาศ หรอื

หนังสือเวยีนของอาร์เอส กรุ๊ป ซ่ึงประกาศให้กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร พนักงานทราบ 
 

3) กรรมการบรษัิทจะต้องบรหิารงานด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม (Ethics) 

รวมท้ังเปน็แบบอย่างท่ีดี เพ่ือสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
 

4) กรรมการบรษัิทจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตนเอง รวมท้ัง

บรหิารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดท่ีอาจขัดแย้งกันหน้าท่ีของตนในภายหลัง 

(Accountability)  
 

5) กรรมการบรษัิทจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถท่ีมีและมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออาร์เอส กรุ๊ป (Responsibility)  
 

6) กรรมการบรษัิทจะต้องมีความโปร่งใสในการบรหิารงานท่ีสามารถตรวจสอบได้ (Transparency) 

และมีความเปน็ธรรมและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน (Fairness) 
 

7) กรรมการบรษัิทจะต้องมีวสัิยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่อาร์เอส กรุ๊ป ในระยะยาว (Vision to 

Create Long Term Value)  
 

8) กรรมการบรษัิทจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการท่ีเป็นธุรกิจเก่ียวข้องกับอาร์เอส กรุ๊ป หรอืใน

กิจการท่ีมีลักษณะเปน็การแข่งขันกับอาร์เอส กรุ๊ป ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 
 

9) กรรมการบรษัิทพึงหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของอาร์เอส 

กรุ๊ป เพ่ือให้การบรหิารงานเปน็ไปอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
 

10) กรรมการบรษัิทพึงไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการบรหิารงานไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอื

ทางอ้อม 
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 4.2   จรยิธรรมของผู้บรหิาร 

 แนวทางปฏิบัติท่ีดีของผู้บรหิาร ซ่ึงถือเป็นจรยิธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังน้ี 

1) ผู้บรหิารจะต้องบรหิารงานด้วยความโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม รวมท้ังส่งเสรมิ

ให้มีคุณธรรม จรยิธรรมในทุกระดับของอาร์เอส กรุ๊ป ตลอดจนสอดส่องดูแล และจัดการแก้ไข

ปญัหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น 
 

2) ผู้บรหิารจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถท่ีมีและมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออารเอส กรุ๊ป และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์และความลับของ    

อาร์เอส กรุ๊ป   
 

3) ผู้บรหิารจะให้การสนับสนุนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง ประกาศ หรอื

หนังสือเวยีนของอาร์เอส กรุ๊ป ซ่ึงประกาศให้กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทราบ 
 

4) ผู้บรหิารจะต้องสร้างแรงบันดาลใจ มีวสัิยทัศน์ มองการณ์ไกล มุ่งม่ันท่ีจะให้อาร์เอส กรุ๊ป เป็นท่ี

น่าเชื่อถือและมีความโปร่งใส รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสรมิให้พนักงานมีการส่ือสารและแลกเปล่ียน

ความคิดเพ่ือท่ีจะเติบโตไปด้วยกัน  
 

5) ผู้บรหิารจะต้องปกครองดูแลผู้ซ่ึงอยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด สอดส่องดูแล มีความยุติธรรม 

โดยไม่มีอคติ และส่งเสรมิความก้าวหน้า 
 

 4.3  จรยิธรรมของพนักงาน 

 แนวทางปฏิบัติท่ีดีของพนักงาน ซ่ึงถือเป็นจรยิธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังน้ี 

1) พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์สุจรติ มีคุณธรรม จรยิธรรม มุ่งม่ัน 

ทุ่มเท ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ 
 

2) พนักงานจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถท่ีมีและมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่ออารเอส กรุ๊ป และรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์และความลับของ    

อาร์เอส กรุ๊ป   
 

3) พนักงานจะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 

ประกาศ หรอืหนังสือเวยีนของอาร์เอส กรุ๊ป ซ่ึงประกาศให้กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน

ทราบ 
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4) พนักงานจะต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ศีลธรรม ละเว้นอบายมุข สนับสนุนกิจกรรม 

หรอืกิจการใดๆ ท่ีเปน็ประโยชน์ต่อสังคม  
 

5) พนักงานจะต้องมีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและอาร์เอส กรุ๊ป 

ใฝเ่รยีนใฝรู้่ มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ และเรยีนรู้แก้ไขปญัหา 
 

5. จรยิธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 5.1   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้น 

อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยก าหนด 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

1) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจรติ ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ตามหลักการของวชิาชีพ 

ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นท้ังรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม 
 

2) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบรษัิท มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังด าเนินการตาม

แนวปฏิบัติท่ีดีของหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้

ถือหุ้น 
 

3) น าเสนอรายงานสถานภาพของอาร์เอส กรุ๊ป  ผลประกอบการ  ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี 

และรายงานอ่ืนๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเปน็จรงิ 
 

4) ด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของอาร์เอส กรุ๊ป ท้ัง

ในด้านบวกและด้านลบ ซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผล

เพียงพอ 
 

5) ห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของอาร์เอส กรุ๊ป ซ่ึงยังมิได้

เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืด าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับอาร์เอส กรุ๊ป 

 

 5.2   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อพนักงาน 

อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยก าหนด 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังน้ี 
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1) ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ 

สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูบ สถานศึกษา หรอืสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้องโดยตรง

กับการปฏิบัติงาน 
 

2) ให้โอกาสพนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี โดยจัดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรม โดยให้ความส าคัญในด้านการดูแลสวัสดิการของพนักงานและสร้างแรงกระตุ้นในการท างาน 

ท้ังในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการประกันสุขภาพ การตรวจร่างกายประจ าปี กองทุนส ารอง

เล้ียงชีพพนักงาน เงินช่วยเหลือต่างๆ เปน็ต้น  
 

3) ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างท่ัวถึงและ

สม ่าเสมอ เพ่ือพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับอาร์เอส กรุ๊ป 
 

4) การแต่งต้ัง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท าด้วยความสุจรติใจ และ

ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานน้ัน 
 

5) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

 

 5.3   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อลูกค้า  

อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยก าหนด 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ดังน้ี 

1) มุ่งม่ันในการจ าหน่ายสินค้าและให้บรกิารท่ีมีคุณภาพกับลูกค้าของอาร์เอส กรุ๊ป โดยปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
 

2) เอาใจใส่ในเร ื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้า การบรกิารหลังการขายตลอดช่วงอายุ

สินค้าและบรกิาร รวมท้ังส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบรกิารเพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุงสินค้าและบรกิาร 
 

3) เคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะเก็บ

รักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ และไม่เปดิเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอก 
 

4) การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสรมิการขายอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจผิด หรอืใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า 
 

5) จัดให้มีหน่วยงานให้บรกิาร ดูแล ชี้แจงข้อสงสัย และแก้ไขปญัหาต่างๆ ให้กับลูกค้า  
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 5.4   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อคู่ค้า 

อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยก าหนด 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังน้ี 

1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกฝ่ายอย่างเปน็ธรรม ซ่ือสัตย์สุจรติ และเท่ียงธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

ของอาร์เอส กรุ๊ป และมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรอืข้อตกลงท่ีเป็นธรรม       

บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเปน็ธรรมท้ังสองฝา่ย 
 

2) หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดม่ันและถือปฏิบัติตาม

สัญญา เงื่อนไขตามข้อตกลง และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อคู่ค้า 
 

3) ส่งเสรมิให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บรกิารให้ได้

มาตรฐานต่อคู่ค้า รวมถึงชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเอง

อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลคู่ค้าเพ่ือพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน 
 

4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ 

ต้องรบีแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปญัหา 
 

5) ไม่สนับสนุนการทุจรติ การจ่ายหรอืรับสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยอาร์เอส กรุ๊ป มี

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่นท่ียึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกับคู่ค้า 

 

 5.5   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อเจ้าหนี ้

อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยก าหนด 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้ี ดังน้ี 

1) ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซ่ือสัตย์สุจรติ และเท่ียงธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของอาร์เอส กรุ๊ป และเงื่อนไขสัญญาหรอืข้อตกลงท่ีเป็นธรรม บนพ้ืนฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเปน็ธรรมท้ังสองฝา่ย 
 

2) ดูแลด้านบรหิารเงินทุนอย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีการช าระคืนเงินกู้และดอกเบ้ียให้กับเจ้าหน้ีอย่าง

ครบถ้วนตามก าหนดเวลาและปฏบัติตามเงื่อนไข 
 

3) การค ้าประกันจะพิจารณาเหตุผลความจ าเป็นก่อนท่ีจะตัดสินใจค ้าประกันอย่างดีท่ีสุด และรักษา

ผลประโยชน์สูงสุดของอาร์เอส กรุ๊ป 
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4) มุ่งการบรหิารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการผิดนัดช าระหน้ีเกิดขึ้น และคงความสามารถใน

การช าระหน้ีไว้ให้ดีท่ีสุด 
 

5) มุ่งม่ันรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีมีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีมีเหตุต้องเปล่ียนแปลง

เงื่อนไข จะหารอืกับเจ้าหน้ีโดยเร็ว ดังน้ี 

5.1) มุ่งม่ันปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้เงิน เงื่อนไขการค ้าประกันท่ีได้ตกลงกับเจ้าหน้ีอย่าง

เคร่งครัด โดยการเจรจาเงื่อนไขต่างๆ จะค านึงถึงความเหมาะสมจ าเป็นและประโยชน์

สูงสุดของอาร์เอส กรุ๊ป 

5.2) จัดท านิติกรรมสัญญาการกู้เงิน หรอืการค ้าประกันอย่างรัดกุม รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของอาร์เอส กรุ๊ป 

5.3) กรณีท่ีมีเหตุอันควรต้องเปล่ียนเงื่อนไขการกู้เงิน หรอืการค ้าประกัน อาร์เอส กรุ๊ป จะ

หารอืกับเจ้าหน้ีโดยเร็ว และการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ จะค านึงถึงความเหมาะสมจ าเป็น

และประโยชน์สูงสุดของอาร์เอส กรุ๊ป 

 

 5.6   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า 

อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยก าหนด 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังน้ี 

1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี  
 

2) ส่งเสรมินโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสร ีและเปน็ธรรม 
 

3) ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมืออาชีพ โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และต่อต้าน

การแข่งขันท่ีไม่เปน็ธรรม 
 

4) ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเปน็ความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวธิีการท่ีไม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม 
 

5) ไม่ท าลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
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 5.7   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อสังคมและชุมชน 

อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยก าหนด 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อสังคมและชุมชน ดังน้ี 

1) ด าเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนา

องค์กรให้แข็งแกร่ง 
 

2) ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดม่ันการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี 

รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน 
 

3) มุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพชีวติของคนในชุมชน ด้วยการร่วมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน

กระบวนการทางธุรกิจ  
 

4) สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะชุมชน

บรเิวณใกล้เคียงท่ีต้ังอาร์เอส กรุ๊ป  
 

5) ส่งเสรมิให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
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6. แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

6.1   นโยบายและแนวทางการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลและค านึงถึงส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัตกิารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ดังน้ี 

นโยบายการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  

“อาร์เอส กรุ๊ป มีความมุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

โดยด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  ก าหนดเป้าหมายการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจ การจัดการของเสียท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิต และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดสายโซ่อุปทานขององค์กร  

รวมท้ังปลุกจิตส านึกเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ืองผ่านการให้

ความรู้และฝึกอบรมในเร ื่องส่ิงแวดล้อม และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมผ่านการเข้า

ร่วมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาส่ิงแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

แนวทางการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  

1) ทบทวนนโยบาย แผนการจัดการ และติดตามผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ 
 

2) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีมีมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม โดย

ค านึงถึงการควบคุมปรมิาณและการจัดการของเสียอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

3) สนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมแก่พนักงานทุกระดับ และจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้าง

จิตส านึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

4) ผลักดันให้มีการประเมินส่ิงแวดล้อมเปน็ส่วนหน่ึงของสายโซ่อุปทาน 
 

5) เปดิเผยข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมของอาร์เอส กรุ๊ป อย่างถูกต้องและโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ 
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6.2   นโยบายและแนวทางป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เปน็ธรรม และสามารถตรวจสอบ

ได้ โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปอ้งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังน้ี 

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

“อาร์เอส กรุ๊ป มีความมุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยการตัดสินใจการเข้าท าธุรกรรมใดๆ ต้องเปน็ไปเพ่ือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของอาร์เอส กรุ๊ป และผู้ถือหุ้น        

ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรอืผู้ท่ีเก่ียวข้อง และหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ

เกิดขึ้นกับอาร์เอส กรุ๊ป” 

แนวทางปอ้งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

1) กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน พึงหลีกเล่ียงการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับอาร์เอส กรุ๊ป และไม่กระท าการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อ

ผลประโยชน์ของอาร์เอส กรุ๊ป หรอืเปน็การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรอืผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
 

2) ไม่ใช้หรอืยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่งหน้าท่ีของตนท้ังโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพ่ือแสวงหาประโยชน์

จากอาร์เอส กรุ๊ป 
 

3) ในกรณีท่ีกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน หรอืผู้ท่ีเก่ียวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมหรอืเป็น          

ผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์หรอืก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับอาร์เอส 

กรุ๊ป จะต้องรายงานให้ฝา่ยตรวจสอบกลางทราบเปน็ลายลักษณ์อักษร 
 

4) ในกรณีท่ีกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน หรอืบุคคลในครอบครัว เข้าไปเป็นกรรมการ 

หุ้นส่วน หรอืท่ีปรกึษาในบรษัิท หรอืองค์กรทางธุรกิจอ่ืนๆ การไปด ารงต าแหน่งน้ันจะต้องไม่ขัดต่อ

ประโยชน์ของอาร์เอส กรุ๊ป และการปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรงในอาร์เอส กรุ๊ป 
 

5) ในกรณีท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด จะต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ วธิีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบรษัิทจดทะเบียนอย่าง

เคร่งครัด 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ัวไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3   นโยบายและแนวทางป้องกนัการใชข้้อมูลภายใน 

อาร์เอส กรุ๊ป มีความมุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดย

ก าหนดนโยบายและแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ดังน้ี 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน  

“อาร์เอส กรุ๊ป มีความตระหนักถึงความส าคัญกับการใช้ข้อมูลภายในองค์กร โดยการใช้ข้อมูลภายในท่ีเป็น

ข้อมูลส าคัญต้องด าเนินการให้เหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยรวม และความถูกต้องตามท่ี

กฎหมายก าหนด และต้องไม่ใช้ข้อมูลน้ันเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรอืบุคคลอ่ืน รวมท้ังจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ในนโยบาย

และแนวทางปฏิบัติป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน เพ่ือทราบและเข้าใจถึงแนวทาง

ปฏิบัตดิังกล่าว” 

แนวทางปอ้งกันการใช้ข้อมูลภายใน  

1) กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน ห้ามน าข้อมูลภายในท่ีส าคัญไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งขัน    

แม้หลังพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของอาร์เอส กรุ๊ปแล้ว จะต้องไม่ใช้โอกาสหรอืข้อมูลท่ีได้จากการ

ท างานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว และในเร ื่องท าธุรกิจท่ีแข่งขันกับอาร์เอส กรุ๊ป  
 

2) กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน ห้ามน าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนในการซ้ือ

ขายหลักทรัพย์ของบรษัิทฯ หรอืให้ข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของ

บรษัิทฯ 
 

3) กรรมการบรษัิท และผู้บรหิารระดับสูงท่ีด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย (Chief Level) มี

หน้าท่ีจัดท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ

ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยให้ส่งผ่าน

มายังเลขานุการบรษัิทก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ก.ล.ต.) ทุกคร้ัง โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง

เป็นกรรมการบรษัิท และผู้บรหิารระดับสูงท่ีด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย (Chief Level) 

และให้รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท่ีมีการซ้ือ ขาย 

โอน หรอืรับโอนหลักทรัพย์น้ันต่อเลขานุการบรษัิทก่อนน าส่งส านักงาน ก.ล.ต. และรายงานต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบรษัิทเปน็ประจ าทุกไตรมาส 
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4) ก าหนดระยะเวลาระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบรษัิทฯ (Black out period) โดยให้กรรมการ

บรษัิท และผู้บรหิารระดับสูงท่ีด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขึ้นไป (Chief Level) และ

พนักงานในสายงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน (รวมท้ังคู่สมรสและ

บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคา

หลักทรัพย์ของบรษัิทฯ โดยจะต้องระงับการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบรษัิทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน

ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 1 วันท าการหลังเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว 
 

5) ก าหนดระยะเวลางดการให้ข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการของอาร์เอส กรุ๊ป (Silent Period) โดย

ให้กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานในสายงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายในท่ีเป็นสาระส าคัญ

ในงบการเงิน ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบรษัิทฯ จะต้องงดการให้ข้อมูล

เก่ียวกับผลประกอบการของบรษัิทฯ ท้ังต่อบุคคลภายในและบุคคลภายนอกบรษัิทฯ ในช่วง

ระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปดิเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

6) ก าหนดให้กรรมการบรษัิท และและผู้บรหิารระดับสูงท่ีด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขึ้นไป 

(Chief Level) แจ้งต่อคณะกรรมการหรอืผู้ท่ีคณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกับการซ้ือขายหุ้นของ

บรษัิทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท าการซ้ือขาย 

 

 6.4   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น 

อาร์เอส กรุ๊ป มีความมุ่งม่ันในการด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น ดังน้ี 

นโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ัน  

“กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนของอาร์เอส กรุ๊ป จะต้องไม่เรยีกร้อง ไม่ด าเนินการหรอื

ยอมรับการทุจรติและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ต่ออาร์เอส กรุ๊ป ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกกลุ่มธุรกิจของอาร์เอส กรุ๊ป และทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่ม   

โดยจัดให้มีการทบทวนการประเมินความเส่ียงด้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น และมาตรการป้องกันอย่าง

เหมาะสมและเพียงพอ และทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น และมาตรการต่อต้าน

ทุจรติและคอร์รัปชั่นเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการวัด

ประสิทธิผล ปรับปรุง และพัฒนามาตรการให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีอาจเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
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รวมท้ังมีนโยบายส่งเสรมิให้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจรติและคอร์รัปชั่นของอาร์เอส กรุ๊ป ให้

ครอบคลุมถึงบรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทุน บรษัิทอ่ืนท่ีอาร์เอส กรุ๊ปมีอ านาจควบคุม พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทาง

ธุรกิจ เพ่ือยึดถือน านโยบายน้ีไปปฏิบัติเช่นเดียวกัน” 

แนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ัน 

รายละเอียดปรากฏตาม “นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจรติและคอร์รัปชั่น เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 

2564” ซ่ึงเปดิเผยไว้ในเว็ปไซต์ของบรษัิทฯ 

 

 6.5   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิการใช้และการดูแลทรัพย์สิน 

อาร์เอส กรุ๊ป ใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์เต็มท่ี พร้อมท้ังส่งเสรมิให้พนักงานดูแลรักษา

ทรัพย์สินมิให้เสียหายหรอืสูญหาย โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้และการดูแลทรัพย์สินของอาร์เอส กรุ๊ป ดังน้ี 

นโยบายการใช้และการดูแลทรัพย์สิน 

“อาร์เอส กรุ๊ป ส่งเสรมิให้พนักงานใช้ทรัพย์สินของอาร์เอส กรุ๊ป ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสรมิให้ช่วยกัน

ระมัดระวังและปอ้งกันทรัพย์สินมิให้เสียหายหรอืสูญหาย รวมท้ังไม่น าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตน หรอืเพ่ือประโยชน์ของ

ผู้อ่ืนท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ”   

แนวทางปฏิบัติการใช้และการดูแลทรัพย์สิน  

1) ใช้ทรัพย์สินของอาร์เอส กรุ๊ป อย่างมีประสิทธิภาพ และเปน็ไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของอาร์เอส กรุ๊ป 
 

2) ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของอาร์เอส กรุ๊ป ไม่ได้เสียหาย หรอืสูญหาย 
 

3) ไม่น าทรัพย์สินของอาร์เอส กรุ๊ป ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรอืใช้ในทางท่ีผิดกฎหมาย 
 

4) ไม่น าทรัพย์สินของอาร์เอส กรุ๊ป ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรอืเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนท่ีไม่

เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 

 

 6.6   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิการใช้และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา 

อาร์เอส กรุ๊ป ให้ความส าคัญกับการใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา และไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะเป็น

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของอาร์เอส 

กรุ๊ป ดังน้ี 
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นโยบายการใช้และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา 

“อาร์เอส กรุ๊ป ถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเปน็ทรัพย์สินท่ีมีค่าของอาร์เอส กรุ๊ป โดยต้องปกปอ้งและดูแลรักษา

ทรัพย์สินทางปัญญาของอาร์เอสให้พ้นจากการน าไปใช้หรอืเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมท้ังต้องเคารพและไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปญัญาของผู้อ่ืน” 

แนวทางปฏิบัติการใช้และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา  

1) ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปญัญาของอาร์เอส กรุ๊ป ไม่ว่าจะเปน็ทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร ื่องหมาย

การค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด ไม่ให้ถูกละเมิด 

เปดิเผย ท าซ ้า ดัดแปลง หรอืกระท าการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาร์เอส กรุ๊ป 
 

2) ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ตรวจสอบผลงานอันเป็นสิทธิของ

บุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรอืท่ีจะน ามาใช้กับอาร์เอส กรุ๊ป 

 

 6.7   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

อาร์เอส กรุ๊ป ให้ความส าคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดยก าหนดนโยบาย

และแนวทางปฏิบัตกิารรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศของอาร์เอส กรุ๊ป ดังน้ี 

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

“อาร์เอส กรุ๊ป ให้ความส าคัญกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ

ปลอดภัยของข้อมูล โดยจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรอืน าไปใช้โดยไม่มีสิทธิ” 

แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ  

1) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังข้อมูลต่างๆ ท่ีอยู่ในระบบเพ่ือประโยชน์ของอาร์เอส กรุ๊ป และ

หลีกเล่ียงการใช้ระบบท่ีอาจละเมิดสิทธิในการใช้งานตามปกติของผู้อ่ืนในเร ื่องท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ

ท างาน  
 

2) ห้ามใช้งานระบบเพ่ือเข้าถึงหรอืส่งข้อมูลท่ีมีเน้ือหาขัดต่อศีลธรรมอันดีเก่ียวกับการพนัน กระทบต่อ

ความม่ันคงของชาติ หรอืละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
 

3) ใช้งานระบบให้ถูกต้องตามสิทธิท่ีได้รับอนุญาต เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้รหัสผ่านส าหรับ

เข้าใช้งานระบบ 
 

4) หลีกเล่ียงการเปิดไฟล์ท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมา และการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลท่ีเคยใช้งานกับ

คอมพิวเตอร์ท่ีน่าสงสัยว่าอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรอืมีซอฟท์แวร์ท่ีเปน็อันตรายอ่ืนๆ 
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5) หลีกเล่ียงการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การแก้ไขเปล่ียนแปลงการต้ังค่าระบบท่ีอาจ

มีผลต่อความปลอดภัย หากประสบปัญหาหรอืพบเห็นความผิดปกติในการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแล

ด้าน IT 

 

 6.8   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิด้านแรงงานและสิทธิมนษุยชน 

อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยก าหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนของอาร์เอส กรุ๊ป ดังน้ี 

นโยบายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

“อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบัติต่อทุกคน

อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

นอกจากน้ี ยังตระหนักถึงความส าคัญในด้านแรงงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม” 

แนวทางปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 

1) ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดย              

ไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกายจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุสีผิว การศึกษา 

สถานะทางสังคม หรอืเร ื่องอ่ืนใด 
 

2) ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

การด าเนินธุรกิจ รวมท้ังจากผู้ท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเร ื่องการเคารพสิทธิ

มนุษยชน 
 

3) ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ต้ังแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน 

เวลาท างานและวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝกึอบรมและพัฒนา 

การวางแผนความก้าวหน้า และอ่ืนๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

4) ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานท่ีมาจากการค้ามนุษย์หรอืแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง

การลงโทษท่ีเป็นการทารุณร่างกายหรอืจิตใจพนักงาน ไม่ว่าโดยวธิีการขู่เข็ญ การกักขัง หน่วง

เหน่ียว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด หรอืใช้ความรุนแรง 
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 6.9   นโยบายและแนวทางปฏิบตัิค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับพนักงาน 

อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักถึงความส าคัญในการบรหิารค่าตอบแทนส าหรับพนักงานท่ีเป็นธรรม โดยก าหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับพนักงานของอาร์เอส กรุ๊ป ดังน้ี 

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับพนักงาน 

“อาร์เอส กรุ๊ป มุ่งเน้นการให้อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบรษัิทอ่ืนๆ ใน

อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างเป็นธรรม และให้ความส าคัญการการจ้างงาน โดยค านึงถึงขีดความสามารถ การปฏิบัติงานตาม

ความสามารถพนักงานในต าแหน่งต่างๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกันท้ังสตร ี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ซ่ึง

ค านึงถึงหลักความเป็นธรรม ความเสมอภาค คุณสมบัติเหมาะสม การมีพันธะสัญญากับองค์กร เพ่ือส่งเสรมิความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ และร่วมเจรญิเติบโตไปกับอาร์เอส กรุ๊ป อย่างยั่งยืน 

โดยก าหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนของพนักงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว สอดคล้องกับผลประกอบการ

ขององค์กร และเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังน้ี 

1) ผลตอบแทนระยะส้ัน อาร์เอส กรุ๊ป ได้ก าหนดการจ่ายผลตอบแทนท่ีสามารถเทียบเคียงได้อย่าง

เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนท่ีอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบรษัิทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือ

รักษาและเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคล นอกจากน้ียังก าหนดจ่าย

โบนัสประจ าปตีามผลการปฏิบัติงาน อ้างอิงตามผลการด าเนินงานของอาร์เอส กรุ๊ป และอ้างอิงตาม

ผลการประเมินผลงานของพนักงานรายบุคคล โดยใช้ OKRs (Objective Key Results) คือ 

ผลลัพธ์จากเป้าหมายของการปฏิบัติงาน และมุมมองของค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมการท างาน

แต่ละวัน รวมเปน็ส่วนหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 

2) ผลตอบแทนระยะยาว อาร์เอส กรุ๊ป ได้ก าหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของ

พนักงานโดยจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถสูง รวมท้ังจัด

ให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนต าแหน่งของ

องค์กร (Succession Plan) 

นอกจากการจ่ายผลตอบแทนพนักงานแล้ว อาร์เอส กรุ๊ป ได้มีการดูแลเร ื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงาน

อย่างเหมาะสม จัดให้มีการทบทวนสวัสดิการต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไป เช่น การตรวจสุขภาพประจ าป ีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เปน็ต้น” 
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แนวทางปฏิบัติค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับพนักงาน 

อาร์เอส กรุ๊ป ก าหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

1) เงินเดือน จะก าหนดโดยพิจารณาจากต าแหน่งงาน บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงาน

แต่ละคน ซ่ึงรวมถึงประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 

2) โบนัสประจ าปีตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่พนักงานท่ี

ปฏิบัติงานได้ตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 
 

3) สวัสดิการต่างๆ จะพิจารณาสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานตามบทบาทและต าแหน่งของพนักงาน 

ซ่ึงมีสวัสดิให้แก่พนักงาน อาทิ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ฝึกอบรมพัฒนา

พนักงาน ตรวจสุขภาพประจ าป ีเงินช่วยเหลือเพ่ือจัดการงานศพ เปน็ต้น  

 

 6.10  นโยบายและแนวทางปฏิบตัิด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

                    ในการท างาน 

อาร์เอส กรุ๊ป ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงาน 

โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของอาร์เอส กรุ๊ป ดังน้ี 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

“อาร์เอส กรุ๊ป สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานท่ีท างานท่ีดี มุ่งเน้น

การป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสรมิสร้างให้พนักงานมีจิตสานึกด้านความปลอดภัย       

อีกท้ังมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสรมิให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยท่ีดี รวมถึงดูแลสถานท่ีท างานให้ถูก

สุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ” 

แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

1) ปฏิบัติกฎหมายและข้อก าหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ี

เก่ียวข้อง 
 

2) ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการท างานของพนักงานจากการด าเนิน

กิจการของบรษัิทฯ 
 

3) ลดการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บปว่ยจากการท างานของพนักงาน 
 

4) ปรับปรุงระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างานของ    

อาร์เอส กรุ๊ป อย่างต่อเน่ือง 
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ช่องทางการรับเร ื่องร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส 

และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส      
 

 

 

ช่องทางการรับเร ื่องร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส 

อาร์เอส กรุ๊ป เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีช่องทางการร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสการกระท าท่ีมี

เก่ียวกับการกระท าท่ีฝ่าฝนื ละเมิด หรอืไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือน าไปสู่การ

พัฒนาและฝกึอบรม การแก้ไขและปรับปรุงด้านบรหิารจัดการ และตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ดังน้ี 

1) เว็บไซต์บรษัิท      : www.rs.co.th 
 

2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email ถึงฝา่ยทรัพยากรบุคคล : pchotline@rs.co.th  
 

3) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email ถึงฝา่ยตรวจสอบกลาง : ia_anti_corruption@rs.co.th 
 

4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email ถึงเลขานุการบรษัิท : cs@rs.co.th 
 

 

 

มาตรการคุม้ครองผู้แจง้เบาะแส 

1) อาร์เอส กรุ๊ป จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานท่ีได้ร้องเรยีนหรอื

แจ้งเบาะแสการกระท าผิดเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจน้ี  

 

2) ในกรณีท่ีพนักงานถูกข่มขู่ คุกคาม ให้แจ้งต่อฝ่ายตรวจสอบกลางโดยทันที เพ่ือด าเนินการให้ความ

คุ้มครองตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรงและความส าคัญของเร ื่องท่ีร้องเรยีน 

 

3) ห้ามผู้บรหิารหรอืพนักงานของอาร์เอส กรุ๊ป เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวนิัย หรอืขู่ว่าจะด าเนินการ

ต่างๆ จากการท่ีพนักงานได้ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจ หากผู้ใด

กระท าดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวนิัย 
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การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 

และการทบทวน 
 

 

 

 

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 

1) อาร์เอส กรุ๊ป ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และ

พนักงานของอาร์เอส กรุ๊ป ท่ีจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ี

ก าหนดไว้น้ีอย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนว

ปฏิบัติท่ีก าหนดขึ้นโดยผู้บรหิารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร ื่องส าคัญ

ท่ีจะด าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจน้ีอย่างเคร่งครัด 

2) อาร์เอส กรุ๊ป ไม่พึงปรารถนาท่ีจะให้การกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขัดกับจรรยาบรรณธุรกิจน้ี 

หากกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานผู้ใดกระท าตามท่ีก าหนดไว้ จะต้องได้รับการลงโทษ

ทางวนิัยอย่างเคร่งครัด  

3) คณะกรรมการบรษัิทได้ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายน้ีเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมออย่างน้อย    

ปลีะ 1 คร้ัง 
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การลงโทษทางวนิัย  

  

 

การลงโทษทางวนิัย 

หากกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานของอาร์เอส กรุ๊ป ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจน้ี ถือเป็น

การกระท าท่ีผิดระเบียบของบรษัิทฯ และให้รับโทษ ดังน้ี 

1) กรณีการฝ่าฝืนท่ีไม่ร้ายแรง จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงจะระบุลักษณะของ

การฝ่าฝืน รวมท้ังข้อมูลเหตุท่ีอาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนน้ัน โดยให้โอกาสบุคคลดังกล่าวได้

โต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาได้ แต่หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้น าเสนอเร ื่อง

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการวนัิยซ่ึงแต่งต้ังโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารเพ่ือพิจารณา และให้ถือค า

ตัดสินของคณะกรรมการวนัิยเปน็ท่ีส้ินสุด  

 

2) กรณีการฝ่าฝืนเป็นคร้ังท่ีสอง หรอืไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่าฝืนในคร้ังแรกตามท่ีได้รับหนังสือ

เตือนน้ัน บุคคลดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวนัิยอย่างเคร่งครัด ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้โดยไม่

จ่ายค่าชดเชย (เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย) และ/หรอื ให้รับโทษตามกฎหมายด้วย 
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