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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

คู่มือจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส 

 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอาร์เอส 

บริษัทมีนโยบายและการปฏิบัติท่ีจะดูแลให้ความมั่นใจ เพื่อให้กลุ่มบริษัทอาร์เอส ด าเนินงานได้ด้วยดี  ดังนี้  

คุณธรรม 

กลุ่มบริษัทอาร์เอส มุ่งมั่นกระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้
กฎหมาย  และกฎระเบียบของบริษัท โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณหลักนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเร่ือง
ของกลุ่มบริษัทอาร์เอส   เราจะด าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์และค านึงถึงความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท 

ความเสมอภาคกับสิทธิมนษุยชนแก่ผู้เก่ียวข้อง 

กลุ่มบริษัทอาร์เอสไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเ ศษ หรือเ ลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใด เนื่องจากความ
แตกต่างทางด้านเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมท้ังไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทรัพย์ส ินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

นอกจากนั้น บริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียต่างๆ ได้แก่ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทอาร์เอส มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดย
ค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อประเทศชาติ สังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนด าเนินธุรกิจและควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง อย่างครบถ้วน รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันให้เกิดกระแสพัฒนา
คุณภาพของสังคม และส่ิงแวดล้อม ท้ังท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้แก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติตนเป็นคนดีท าประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคม รวมท้ังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชน และสังคมอย่างสม่ าเสมอ อันก่อให้เกิด
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วัฒนธรรมท่ีดีในองค์กรต่อไป โดยมีการทบทวน ประเมินผล และติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของบริษัทอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับสังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจน บริษัทได้สนับสนุนให้มี
กิจกรรมรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าในองค์กร 

ลูกค้า 

กลุ่มบริษัทอาร์เอส มุ่งมั่นในการจ าหน่ายสินค้าและให้บริการท่ีมีคุณภาพกับลูกค้าของกลุ่มบริษัทอาร์เอส และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน่วยงานให้บริการ ดูแล ช้ีแจงข้อสงสัย และแก้ไขปัญหา
ต่างๆให้กับลูกค้า 

ผู้ถ ือหุ้น 

1. กลุ่มบริษัทอาร์เอสบริหารงานด้วยความรู้ความสามารถท่ีดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลการด าเนินงานท่ีดี 
โดยค านึงถึงความเส่ียงในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น 

2.  กลุ่มบริษัทอาร์เอสควบคุมดูแลให้เป็นท่ีมั่นใจได้ว่า ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานะ
ทางการเงินของบริษัท ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน 

พนักงาน 

กลุ่มบริษัทอาร์เอส ถือว่าพนักงานเป็นสมบัติอันมีค่าของบริษัท ดังนั้นคุณค่าของพนักงานจึงถือเป็นเร่ือง
ส าคัญ ซ่ึงบริษัทจัดให้มีสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาว และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มบริษัทอาร์เอส ให้ความส าคัญกับการรักษาสุขภาพ 
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่น
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ท้ังนี้บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน และจัดให้มี
การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานท่ีท างานสม่ าเสมอ 

คู่ค้าและเจ้าหนี้ 

กลุ่มบริษัทอาร์เอส ต้ังมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต และเท่ียงธรรมต่อคู่ค้า โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
และอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย หลีกเล่ียงความล าเอียง หรือสถานการณ์ท่ีท าให้เ กิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนยึดมั่นและถือปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขตามข้อตกลง และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อคู่ค้าและ
เจ้าหนี้ หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อ
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ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหา อีกท้ังบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการทุจริตและการจ่าย สินบนเพื่อผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจของบริษัท 

บริษัทฯ มีเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้ขาย/ให้บริการภายนอก ดังนี้ 
 คุณภาพของสินค้า/และบริการ 
 ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ความช านาญ และประสบการณ์ 
 นโยบายการค้า 
 ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ 
 สถานภาพทางการเงิน 

คู่แข่ง 

กลุ่มบริษัทอาร์เอส ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่าง
มืออาชีพ 

 

จรรยาบรรณของพนักงาน 

เพื่อให้สอดคล้องกับจริยธรรมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอาร์เอส จึงได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ให้พนักงาน
น าไปใช้ในการท างาน โดยถือเอาคุณธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นหลัก ดังต่อไปนี้ 

การรักษาทรัพย์ส ินของกลุ่มบริษัทอาร์เอส  

ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทอาร์เอส หมายถึง สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ท้ังปวงของกลุ่มบริษัทอาร์เอส 
รวมถึงเทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ข้อมูล เอกสารสิทธ์ิ สิทธิ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร ตลอดจนส่ิงประดิษฐ์ และความลับของ
กลุ่มบริษัทอาร์เอส 

พนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทอาร์เอสให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี และ
ดูแลมิให้เส่ือมเสียสูญหาย อีกท้ังไม่ใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทอาร์เอสโดยไม่เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัทอาร์เอส และไม่
น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน 

การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอาร์เอส 
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พนักงานไม่พึงกระท าการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอาร์เอสโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ 
การมีกิจกรรม หรือกระท าการใดๆ อันอาจท าให้กลุ่มบริษัทอาร์เอสเสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าท่ีควร หรือ
เป็นการแบ่งผลประโยชน์จากกลุ่มบริษัทอาร์เอส 

พนักงานไม่พึงประกอบการ ด าเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเป็นการแข่งขัน หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของ
กลุ่มบริษัทอาร์เอสไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 

 การใช้ข้อมูลของกลุ่มบริษัทอาร์เอสหาประโยชน์ 

 พนักงานย่อมไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยอาศัยข้อมูลของกลุ่มบริษัทอาร์เอส หรือโดยท่ีผู้อ่ืนอาจ
เข้าใจว่าอาศัยข้อมูลของกลุ่มบริษัทอาร์เอส แม้ว่ากลุ่มบริษัทอาร์เอสอาจไม่เสียประโยชน์ใดๆก็ตาม เช่น การซ้ือหุ้นของ
บริษัทในกลุ่มบริษัทอาร์เอส ในขณะท่ีจะประกาศผลการด าเนินงาน หรือจ่ายเงินปันผลหรือจะมีโครงการหรือการ
ด าเนินการใดๆท่ีอาจมีผลให้ราคาหลักทรัพย์เปล่ียนแปลง หรือการซ้ือท่ีดินหรือลงทุนในธุรกิจใกล้บริเวณท่ีกลุ่มบริษัทอาร์
เอสจะก่อสร้างหรือขยายโรงงาน ส านักงานหรือสถานประกอบการอ่ืนๆของกลุ่มบริษัทอาร์เอส อันเป็นไปในทางท่ีส่อว่าจะ
หาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

การรับประโยชน์และการเก่ียวข้องทางการเงินกับผู้ท าธุรกิจกับกลุ่มบริษัทอาร์เอส  

 พนักงานย่อมไม่เรียก รับ หรือยอมรับเงิน ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใดจากลูกค้า ผู้แทนจ าหน่ายพ่อค้า ผู้รับเหมา 
ผู้ขายสินค้าและบริการให้กลุ่มบริษัทอาร์เอส หรือจากบุคคลอ่ืนใดท่ีท าธุรกิจกับกลุ่มบริษัทอาร์เอส นอกจากนี้พนักงานไม่
พึงเข้าไปเก่ียวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุน หรือร่วมท าการค้า ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เร่ียไร ใช้เช็คแลกเงินสด ซ้ือสินค้าเช่ือ ซ้ือ
ขาย เช่าหรือให้เช่า หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆกับบุคคลเหล่านี้  

การรับของขวัญตามประเพณีนิยมจากผู้ท าธุรกิจกับกลุ่มบริษัทอาร์เอส  

 ในโอกาสตามประเพณีนิยมซ่ึงมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากพนักงานได้รับของขวัญจากผู้ท าธุรกิจกับกลุ่ม
บริษัทอาร์เอสท่ีมีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัยท่ีคนท่ัวไปพึงปฏิบัติต่อกันแล้ว ให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน
เพื่อให้มีการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาด าเนินการ 

การท างานอื่นนอกเหนือจากงานของกลุ่มบริษัทอาร์เอส  

 พนักงานต้องอุทิศตนและเวลาให้กับกิจการของกลุ่มบริษัทอาร์เอสอย่างเต็มท่ี ในกรณีท่ีพนักงานมีความ
จ าเป็นต้องท างานอ่ืนนอกเหนือจากงานของกลุ่มบริษัทอาร์เอสแล้ว งานนั้นต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานใน
หน้าท่ีของตน และให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
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การรักษาชื่อเส ียงของกลุ่มบริษัทอาร์เอส  

 พนักงานย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการประพฤติปฏิบัติในเร่ืองท่ีเป็นการส่วนตัว แต่โดยท่ีบางเร่ืองอาจ
กระทบกระเทือนถึงกลุ่มบริษัทอาร์เอสได้ ซ่ึงอาจเป็นเพราะระดับต าแหน่งหน้าท่ีของพนักงานรวมกับ ลักษณะของการ
กระท านั้นๆ ดังนั้นพนักงานพึงหลีกเล่ียงการกระท าใดๆอันอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียงของกลุ่มบริษัทอาร์เอส หรือ
อาจเป็นปัญหาแก่กลุ่มบริษัทอาร์เอสได้ ตัวอย่าง เช่น  

 การใช้สิทธิทางการเมือง 

 พนักงานย่อมมีเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง  เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังหรือเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง แต่พนักงานระดับสูงถ้าไปรับหน้าท่ีช่วยพรรคการเมืองรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง หรือเป็นกรรมการพรรคการเมือง
หรือเป็นตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ แล้วอาจท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่ากลุ่มบริษัทอาร์เอสมีส่วน
เก่ียวข้อง หรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองนั้นได้ พนักงานควรหลีกเล่ียงการกระท าดังกล่าว 

 การวางตัวในสังคม 

พนักงานพึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม 
 

การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น 

การให้และการรับของขวัญ 

 แม้จะมีประเพณีการให้ของขวัญซ่ึงกันและกัน ในโอกาสต่างๆแต่พนักงานของกลุ่มบริษัทอาร์เอสพึงหลีกเล่ียง
การให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้ใต้บังคับบัญชา 

การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา 

 พนักงานท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระท าการใดๆ 
อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา 

ความมีวินัย 

 ความมีวินัยเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนจ านวนมากร่วมกันท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประเพณีอันดีงามอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็
ตาม และมีจิตส านึกท่ีจะประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นตลอดไป   
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ข้อเสนอแนะเม่ือมีปัญหา 

 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอาร์เอส และข้อพึงประพฤติปฏิบัติของพนักงานท่ีก าหนดไว้นี้ไม่
อาจครอบคลุมถึงทุกกรณีท่ีอาจมีขึ้น พนักงานจึงอาจเผชิญกับกรณีต่างๆโดยเฉพาะปัญหาใหม่ๆ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติดังกล่าวเกิดขึ้น พนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาได้ในทุกล าดับช้ัน หรือประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ 
หรือผู้อ านวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและกิจการท่ัวไป หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบกลาง หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วแต่กรณี และต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงได้แก่ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) เป็นพฤติกรรมท่ีถูกต้องตามกรอบศีลธรรม กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของกลุ่มบริษัทอาร์เอส 

(2) เป็นพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดภาพพจน์ ช่ือเสียงท่ีดี หรือความน่าเช่ือถือให้กับกลุ่มบริษัทอาร์เอส/ตัวพนักงาน
เอง และผู้อ่ืน 

(3) เป็นพฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้ 

การก ากับดูแลและรายงาน 

 บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทอาร์เอสทุ
กคนท่ีจะต้องทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอสตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
ของกลุ่มบริษัทอาร์เอสอย่างเคร่งครัด และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติท่ีก าหนดขึ้นนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทอาร์เอส จะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ในกรณีท่ีมีการพบเห็นการปฏิบัติท่ีอาจขัดต่อ
จรรยาบรรณ ให้พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรายงานผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายตรวจสอบกลาง หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันมีหน้าท่ีในการสอดส่อง ดูแล และ
ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีก าหนด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ปรับปรุงและประกาศใช้ ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2559 


