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ส่วนท่ี 1 สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทด าเนินธุรกิจ และการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม

จริยธรรม ปฏิบตัิตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม ทัง้เป็นการสง่เสริมระบบการ
ก ากบัดแูลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์ ความยตุิธรรม ความโปร่งใสเป็นส าคญัและ
มุง่เน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น และค านึงถึงผู้ที่มีสว่นได้เสียโดยรวม บริษัทจึงได้ก าหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อ
เป็นแนวทางส าหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานพึงปฏิบตัิ อนัสง่ผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัท ให้กบันกัลงทนุและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง และได้รับความเช่ือมัน่จากสงัคม ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน สร้างความมัง่คัง่และมัน่คง
ทางการเงิน อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
 
 
 
 
 
 

นายมน ูเลยีวไพโรจน์                 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 
 (ประธานกรรมการ)             (ประธานกรรมการบริหาร) 
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ส่วนท่ี 2 ข้อพึงปฏบิัต ิ

 

2.1  กำรปฏิบัตติำมกฎหมำย และข้อบังคับบริษัท 

2.1.1  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.1.2  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องไมห่ลกีเลีย่งการปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบับริษัทและกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวข้อง 

2.1.3  กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องให้ความร่วมมือกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานข้อมลู
เก่ียวกบัการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบตัิตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2  

 

2.2  ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และกำรรักษำข้อมูลอนัเป็นควำมลับ 

2.2.1  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทยึดถือนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์สว่นตน จึงได้ก าหนดเป็นข้อพงึปฏิบตัิส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท  ดงันี ้

2.2.1.1    หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เก่ียวโยงกันกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท เว้นแตใ่นกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนัน้เพื่อประโยชน์ของบริษัท 
โดยให้ท ารายการนัน้เสมือนกบัท ารายการกบับคุคลภายนอก ทัง้นีผู้้มีสว่นได้สว่นเสียใน
รายการดงักลา่วจะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 

2.2.1.2    ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมในรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็นผู้ ถือหุ้นใน
กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้ บังคับบัญชาตามล าดับขัน้และ
คณะกรรมการบริษัททราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

2.2.1.3    ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นสว่น หรือที่ปรึกษาในองค์กร
อื่นนัน้ จะต้องไมข่ดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท ลกูจ้างจะไมป่ระกอบกิจการ หรือก่อพนัธะ
ผกูพนัในธุรกิจ หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.1.4    ในกรณีที่เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามข้อก าหนดของหน่วยงานทางการที่ก ากบั
ดแูลกิจการ เช่น ส านกังาน ก.ล.ต., ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ฯลฯ จะต้องปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเคร่งครัด 

2.2.1.5    รายการที่เก่ียวโยงกนัต้องผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท
ทา่นใดมีสว่นได้เสยีในรายการท่ีเก่ียวโยงกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทท่านนัน้
จะต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณารายการเก่ียวโยงนัน้ 
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2.2.2 การรักษาข้อมลูอนัเป็นความลบั 
บริษัทถือว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลความลบัของ

บริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีผลกระทบต่อกิจการ 
หรือราคาหลกัทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร (รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของ
กรรมการและผู้บริหาร) และพนกังานจะไม่ใช้โอกาสที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานในการ
แสวงหาประโยชน์สว่นตนและในการท าธุรกิจที่แขง่ขนั หรือเก่ียวเนื่องกบับริษัท รวมถึงจะไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลบัของบริษัทต่อ         

คู่แข่งขันทางธุรกิจแม้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว โดยบริษัทมี
วิธีการดแูลปอ้งกนัในการน าข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนหรือผู้อื่น ดงันี ้

2.2.2.1    ก าหนดแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์บริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 
275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

2.2.2.2    จ ากดัการรับรู้ข้อมลูภายในเฉพาะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน หรือบคุคลภายในที่มีสว่น
เก่ียวข้องตามความจ าเป็น และก าหนดอ านาจหน้าที่แก่บุคลากรผู้ มีอ านาจเปิดเผย
สารสนเทศของบริษัทให้ชดัเจน 

2.2.2.3    ประกาศให้ทราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่รับทราบข้อมลูภายในที่มี
นยัส าคญัที่อาจสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนทีบ่ริษัทจะมีการประกาศผลการด าเนินงาน 

2.2.2.4    ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง (คูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ
ของกรรมการและผู้บริหาร) แจ้งเก่ียวกับการซือ้ขายหุ้นของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
วนัก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ตอ่เลขานกุารบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.3  กำรให้และรับของก ำนัล 
2.3.1 ผู้บริหาร และพนกังาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของก านลัทัง้ที่เป็นตวัเงิน และมิใช่ตวัเงินจากคู่ค้า หรือผู้ที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท เว้นแตใ่นเทศกาลหรือประเพณีนิยม 
2.3.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมรั่บเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการสว่นตวัจากลกูค้า    

คูค้่า ของบริษัทหรือจากบคุคลใดอนัเนื่องจากการท างานในนามบริษัท 
2.3.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะต้องไม่ให้กู้ หรือกู้ยืมเงินหรือเร่ียไรเงิน สิ่งของจากลกูค้าหรือผู้ท า

ธุรกิจกบับริษัท เว้นแตเ่ป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลกูค้าของธนาคาร 
หรือสถาบนัการเงินดงักลา่ว 

2.3.4 การให้หรือการรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถกูต้องตามกฎหมาย โดย
ต้องมัน่ใจวา่เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนนุไมไ่ด้ถกูน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการให้หรือการรับสนิบน 

2.3.5 บริษัทไมม่ีนโยบายเสนอเงิน สิง่จงูใจของก านลั สทิธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใด ๆ แก่ลกูค้า คูค้่าของ
บริษัท หนว่ยงานภายนอกทัง้ของรัฐและเอกชน หรือบคุคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ธุรกิจ ยกเว้นการให้การ
เลีย้งรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม สว่นลดการค้าและโครงการสง่เสริมการขายของบริษัท 
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2.4 กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสำธำรณชน 
2.4.1 การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการเก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบตัิ 
การใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

2.4.2 บริษัทก าหนดให้ประธานกรรมการบริหาร ผู้จดัการใหญ่ และผู้อ านวยการฝ่าย เป็นผู้มีอ านาจในการ
สมัภาษณ์หรือตอบค าถามผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สือ่มวลชน และบคุคลภายนอก  
 

2.5 สิทธิทำงกำรเมือง และกิจกรรมทำงกำรเมอืง 
2.5.1 บริษัทมีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง และมีความเป็น

กลางทางการเมืองอยา่งเคร่งครัด รวมทัง้มีความเป็นอิสระทัง้ในการตัดสนิใจและการกระท า ยึดมัน่ใน
ระบบประชาธิปไตย และสง่เสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย
และตามรัฐธรรมนญูที่ก าหนดไว้ 

2.5.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ต้องไมใ่ช้ต าแหนง่หน้าที่ เวลา ทรัพย์สนิ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
อื่นใดของบริษัท ในการเอือ้ประโยชน์และสนบัสนนุกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง องค์กรทางการเมือง 
หรือสมาชิกขององค์กรทางการเมือง  

2.5.3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของตวัเอง นอกเหนือ
เวลาท างาน และไมใ่ช่ในนามบริษัท  

2.5.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ชีช้วน กดดนั หรือบงัคบัให้เพื่อนร่วมงาน รวมทัง้
ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้การสนบัสนนุกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรือองค์กรทางการเมือง หรือสมาชิกของ
องค์กรทางการเมือง 

 

2.6 กำรไม่ละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำหรือลิขสทิธ์ิ  
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทมีแนวทางใน

การด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว โดยพนกังานทุกคนจะต้องลงนามในบนัทึกข้อตกลงการไม่กระท าผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ และการไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา  
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ส่วนท่ี 3 กำรปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

 
บริษัทยดึหลกัปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั ดังนัน้บริษัทจึงได้

ก ำหนดจริยธรรมธุรกิจส ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี ้
3.1  จริยธรรมธุรกิจของกรรมกำรและผู้บริหำร 

3.1.1  กรรมการและผู้บริหารตอ่ผู้ถือหุ้น 

3.1.1.1    ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ  ด้วยความบริสทุธ์ิ
ใจและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสดุของผู้ ถือหุ้น
โดยรวม 

3.1.1.2    บริหารการด าเนินงานของบริษัทด้วยความระมดัระวงัและความรอบคอบ เพื่อป้องกัน
ความเสยีหายตอ่ผู้ ถือหุ้น 

3.1.1.3    ปฏิบตัิหน้าที่โดยการประยกุต์ความรู้และทกัษะการบริหารจดัการอย่างสดุความสามารถ
ในทกุกรณี 

3.1.1.4    จดัให้มีการรายงานสถานภาพของบริษัทโดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่งเทา่เทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททัง้ในด้านบวก
และด้านลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได้และมีข้อมลูสนบัสนนุอยา่งเพียงพอ 

3.1.1.5    มีความเป็นอิสระทัง้การตดัสินใจและการกระท าไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
ผู้ เก่ียวข้องโดยใช้ข้อมลูใด ๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนและไม่อ้างสิทธิ
ความเป็นกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ เก่ียวข้อง 

3.1.1.6    ไมด่ าเนินการใด ๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 
 

3.1.2  กรรมการและผู้บริหารตอ่พนกังาน 

3.1.2.1    จดัระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนกังาน 

3.1.2.2    ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังานอยูเ่สมอ 

3.1.2.3    จดัให้มีระบบการบริหารบคุลากรในเร่ืองการแต่งตัง้โยกย้าย รวมถึงระบบการให้รางวลั
และการลงโทษพนกังานที่ชัดเจน มีการปฏิบตัิโดยความสจุริตใจตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน ไมเ่ลอืกปฏิบตัิจากความแตกต่าง
ด้านเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย 

3.1.2.4    ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานโดยให้โอกาสพนกังาน
อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

3.1.2.5    รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 

3.1.2.6    ปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
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3.1.2.7    บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
มัน่คงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรืออาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนกังาน 

3.1.2.8    ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ 

3.1.2.9    สร้างความเข้าใจให้พนักงานเก่ียวกับจรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถ
ปฏิบตัิได้ เพื่อสง่เสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณบริษัทอยา่งทัว่ถึงทัง้
บริษัท 

3.1.2.10    เปิดโอกาสและช่องทางให้พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองการท าผิดกฎหมายภายในบริษัท ข้อ
ร้องเรียนในกรณีที่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมตอ่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามระบบ
และกระบวนการท่ีก าหนด 

 
3.1.3  กรรมการและผู้บริหารตอ่ลกูค้า 

3.1.3.1    ด าเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื่อสตัย์สจุริตยตุิธรรมและให้ข้อมลูที่ถกูต้องเพียงพอและทนั
ตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า 

3.1.3.2    ผลิตสินค้าและ/หรือบริการที่มีคณุภาพ โดยมุ่งมัน่ที่จะยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง 

3.1.3.3    ก าหนดระดบัคณุภาพท่ียอมรับได้ของสนิค้าและ/หรือบริการ 
3.1.3.4    เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและ/หรือบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่

บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยค านงึถึงประโยชน์ส าหรับลกูค้า 
3.1.3.5    ให้การรับประกนัสนิค้าและ/หรือบริการภายใต้เง่ือนไขในเวลาอนัเหมาะสม 

3.1.3.6    ไม่สง่มอบสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ลกูค้าทัง้ ๆ ที่รู้ว่าสินค้าและ/หรือบริการนัน้ ๆ มี
ข้อบกพร่อง และไม่ปล่อยให้สินค้าและ/หรือบริการที่มีคุณภาพต ่ากว่าระดบัที่ก าหนด   

ตกถึงมือลกูค้า 
3.1.3.7    การน าเสนอบริการจะต้องไม่ท าให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด เก่ียวกับคุณภาพ ราคา

ปริมาณ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของสนิค้าและ/หรือบริการนัน้ ๆ 
3.1.3.8    จดัระบบเพื่อให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนเก่ียวกบัสินค้าและบริการ และด าเนินการอย่างดี

ที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว รักษาความลับของลูกค้าอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือผู้มีอ านาจ
ของบริษัทก่อน เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบงัคบั
ของกฎหมาย รวมถึงไม่น าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ ที่ เ ก่ียวข้อง              
โดยมิชอบ 

3.1.3.9    หาทางลดต้นทนุการผลติโดยรักษามาตรฐานคณุภาพสนิค้าและ/หรือบริการ เพื่อสามารถ
เพิ่มประโยชน์ให้กบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 



คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน)  หน้า 9 จาก 16 
 
 

3.1.3.10    รักษาสญัญาและปฏิบัติตามเง่ือนไขที่มีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไข 

3.1.3.11    ไม่ค้าก าไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการและไม่ก าหนด
เง่ือนไขการค้าที่ไมเ่ป็นธรรมแก่ลกูค้า 

3.1.3.12    ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ลกูค้าเพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลกูค้ามาโดยการใช้
วิธีการท่ีไมส่จุริต 
 

3.1.4  กรรมการและผู้บริหารตอ่คูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้

3.1.4.1    ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือไมจ่่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่าและ/หรือเจ้าหนี ้

3.1.4.2    ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่มีตอ่เจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถปุระสงค์ของ
การใช้เงินการช าระคืนการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค า้ประกันและเร่ืองอื่นใดที่ได้ให้
ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี ้

3.1.4.3    ปฏิบตัิตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าตา่ง ๆ ที่มีตอ่คูค้่าอยา่งเคร่งครัด 

3.1.4.4    กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนีท้ราบ
ลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

3.1.4.5    แลกเปลีย่นความรู้ร่วมกนัพฒันาสนิค้าและบริการ และสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั 
 

3.1.5  กรรมการและผู้บริหารตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 
3.1.5.1    ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาการแขง่ขนัท่ีดีและเป็นธรรม 

3.1.5.2    ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธี การที่ไม่สุจริตหรือไม่
เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิจ้างให้แก่พนกังานของคูแ่ขง่ 

3.1.5.3    ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า  ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดย
ปราศจากซึง่มลูความจริง 
 

3.1.6  กรรมการและผู้บริหารตอ่สงัคมสว่นรวม 

3.1.6.1    ไมก่ระท าการใด ๆ ที่จะมีผลเสยีหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

3.1.6.2    ให้การสนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ และที่มีสว่นสร้างสรรค์สงัคมอยา่งสม ่าเสมอ 

3.1.6.3    สร้างจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสงัคมในหมู่พนกังานทกุระดบัในบริษัทอย่างต่อเนื่อง
และจริงจงั 

3.1.6.4    ควบคมุให้มีการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมย์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออก
โดยหนว่ยงานก ากบัดแูล 

3.1.6.5    ไม่ช่วยเหลือหรือสนบัสนนุให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ตา่ง ๆ 

3.1.6.6    ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานก ากบัดแูล และรายงานข้อมลูที่เก่ียวกบัการฝ่าฝืน หรือการ
ไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบตา่ง ๆ ตอ่หนว่ยงานนัน้ 
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3.1.6.7    ไม่กระท าหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการให้สินบนหรือการฉ้อราษฎร์บงัหลวงหรือใช้
อ านาจหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่นตวั 
 

3.2  จริยธรรมธุรกิจของพนักงำน 
3.2.1  พนกังานตอ่บริษัท 

3.2.1.1    ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีความรับผิดชอบ มีวินยัและมีจิตส านึกที่ดีต่อ
ส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อ
ประโยชน์ของบคุคลที่เก่ียวข้อง 

3.2.1.2    รักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่น าข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองทัง้ทางตรงและทางอ้อม และห้ามกระท าการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื่นใด
ให้ท าธุรกิจแขง่ขนักบับริษัท 

3.2.1.3    ห้ามท าธุรกิจสว่นตวัใด ๆ ที่มีผลเก่ียวข้องกบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนญุาต
จากคณะกรรมการบริหาร 

3.2.1.4    ห้ามรับเงินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการส่วนตวัจากลูกค้าของบริษัท หรือจาก
บคุคลภายนอกอนัเก่ียวเนื่องกบัการท างานให้แก่บริษัท 

3.2.1.5    ห้ามกู้ยืมเงินจากลกูค้า ผู้ เก่ียวข้องกบัลกูค้า หรือผู้ท าธุรกิจกบับริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืม
เงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน 

3.2.1.6    การรับของขวญัตามประเพณีนิยม หากพนกังานได้รับของขวญัที่มีมลูค่าจากผู้ท าธุรกิจ
กบับริษัทให้พนกังานรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

3.2.1.7    พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคบัของบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
อยา่งเคร่งครัด 

3.2.1.8    พนักงานต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเร่ืองที่อาจมี
ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและผลการด าเนินงานของบริษัท 

3.2.1.9    จริยธรรมธุรกิจที่ก าหนดไว้อาจไม่ครอบคลุมในทุกกรณี  ดังนัน้ในกรณีที่มีปัญหาให้
พนกังานปรึกษากับผู้บงัคับบญัชาตามล าดบัชัน้ ในกรณีที่มีข้อขดัแย้งให้ถือค าวินิจฉัย
ของผู้จดัการใหญ่/คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัทเป็นท่ีสิน้สดุ 
 

3.2.2  พนกังานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
3.2.2.1    รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ บังคับบัญชา  รวมทัง้ควรมีความสุภาพ       

ออ่นน้อมถ่อมตนตอ่บคุคลที่มีต าแหน่งเหนือตน 

3.2.2.2    ไมก่ลา่วร้ายตอ่ผู้บงัคบับญัชา ผู้บริหารโดยปราศจากซึง่ข้อเท็จจริง 
 

3.2.3  พนกังานตอ่ผู้ใต้บงัคบับญัชา 
3.2.3.1    ปฏิบัติต่อผู้ ใ ต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาธรรม ดูแลเอาใจใส่  และพัฒนา

ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
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3.2.3.2    รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บงัคบับญัชา และพิจารณาน าไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
งานและตอ่บริษัท 
 

3.2.4  พนกังานตอ่เพื่อนร่วมงาน 

3.2.4.1    รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน ให้ความร่วมมือและการ
ประสานงานซึง่กนัและกนั 

3.2.4.2    ปฏิบัติต่อผู้ ร่วมงานด้านการท างานอย่างมีน า้ใจ  ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ปฏิบตัิงานของผู้ ร่วมงานและปรับปรุงตนเอง ให้สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 

3.2.4.3    เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะที่
ก่อให้เกิดความเสยีหายและไมน่ าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

3.2.5  พนกังานตอ่ตนเอง 
3.2.5.1    พนกังานต้องยึดถือความซื่อสตัย์สจุริตเป็นที่ตัง้ ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจเสื่อมเสีย

ช่ือเสยีงทัง้ของตนเองและบริษัท 

3.2.5.2    ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงศึกษาหาความรู้ และพฒันา
ตนเองอยูเ่สมอเพื่อให้การปฏิบตัิงานมีคณุภาพ และประสทิธิภาพ 

 
3.2.6  พนกังานตอ่ลกูค้า 

3.2.6.1    พนกังานต้องรักษาความลบัของลกูค้า ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าให้ผู้อื่นทราบ 

3.2.6.2    พนกังานต้องไมใ่ช้ข้อมลูของลกูค้าในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อบคุคลอื่น       
อนัจะน าไปสูก่ารกระท าหรือการตดัสนิใจใดๆ ที่ขดักบัผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 
3.3  จริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อสำรมวลชน 

บรรณาธิการของบริษัทมีเจตนารมณ์ และยึดมัน่แนวทางการน าเสนอข้อมลูข่าวสาร ตามหลกัจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของการท าวิชาชีพสือ่ โดยน าเสนอข้อมลู และข้อเท็จจริง มีความเป็นกลาง เพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็น
หลกั จึงก าหนดแนวทางปฏิบตัิจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของสือ่ในบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

3.3.1 ต้องน าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมลูที่เก่ียวข้องแก่สาธารณชนตามหลกัวตัถวุิสยั ด้วยความ
ถกูต้องเที่ยงตรง แมน่ย า และครบถ้วน ด้วยความเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ  

3.3.2 หากมีการอ้างอิง หรือคัดลอกข่าวสาร และข้อมูลที่เก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลอื่น ต้องแจ้งที่มาของ
ขา่วสาร และข้อมลูที่เก่ียวข้องที่น าเสนอหรือเผยแพร่ดงักลา่ว 

3.3.3 ต้องปกปิดช่ือตัว ช่ือสกุล รูปร่าง ลกัษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทัง้ข่าวสารและข้อมูลที่
เก่ียวข้องส าคญัที่แหลง่ข่าวประสงค์ให้ปกปิด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากแหลง่ข่าว และเห็นได้
อยา่งชดัแจ้งวา่ การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่ป็นอนัตรายตอ่แหลง่ขา่ว 

3.3.4 การน าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เก่ียวข้องที่เกิดความผิดพลาด ต้องด าเนินการแก้ไข
ความผิดพลาดโดยทนัที พร้อมทัง้ขออภยัในความผิดพลาดดงักลา่ว 
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3.3.5 การน าเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมลูที่เก่ียวข้องต้องค านึงถึงสิทธิมนษุยชน ศกัดิ์ศรีความเป็น
มนษุย์ และไมเ่ป็นการซ า้เติมความทกุข์ และโศกนาฏกรรมแก่ผู้ที่ตกเป็นขา่ว 

3.3.6 การน าเสนอ หรือเผยแพร่ขา่วสาร และข้อมลูที่เก่ียวข้องต้องตระหนกัถึงประโยชน์แหง่สาธารณะ 
3.3.7 การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณ์ขา่วสาร และข้อมลูที่เก่ียวข้อง ต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถกู

พาดพิง และต้องแยกแยะให้ชดัเจนวา่เป็นข้อเท็จจริง หรือเป็นการแสดงความคิดเห็น  
3.3.8  การแสดงความคิดเห็นพงึกระท าโดยบริสทุธ์ิใจ และไมม่ีพนัธะกรณีอ่ืนใด นอกจากมุง่ปฏิบตัิหน้าท่ีเพ่ือ

 สาธารณชน โดยไมย่อมให้อิทธิพลอื่นใดมาครอบง าความคิดเห็น 

3.3.9  ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

3.3.10 ต้องไม่น าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยมีการประกาศโฆษณาที่แอบแฝงมา
 พร้อมกบัข่าวสาร และข้อมลูที่เก่ียวข้องจนท าให้ประชาชนหลงเช่ือในความเป็นข่าวสาร และข้อมลูที่
 เก่ียวข้อง  

3.3.11 ต้องระมัดระวังไม่น าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เก่ียวข้องที่ตนเอง หรือพวกพ้องมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน  

3.3.12 ต้องระมัดระวังการน าเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เ ก่ียวข้องภายใต้ขอบเขตแห่ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน มิให้ประชาชนหลงเช่ือในสิง่ที่งมงาย และไม่
เป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอ หรือเผยแพร่สิง่ที่เป็นภยัตอ่สงัคม หรือกระทบตอ่สาธารณะ 

3.3.13 ต้องไมรั่บอามิส สนิจ้าง หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อให้กระท าการหรือไมก่ระท าการใด อนัจะขดัต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับขา่วสารและข้อมลูที่เก่ียวข้องอยา่งถกูต้องรอบด้าน 

3.3.14 ต้องไมป่ระกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือด าเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอนัเป็นการฝ่าฝืนตอ่ศีลธรรมอนัดี 
หรือเป็นการเสือ่มเสยีตอ่ศกัดิ์ศรี และเกียรติคณุ 

3.3.15 การได้มา หรือการน าเสนอ หรือการเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เก่ียวข้อง พึงใช้วิธีการที่สุภาพ 
ซื่อสตัย์ หลกีเลีย่งการใช้ถ้อยค าที่ไมส่ภุาพ หรือมีความหมายที่ดถูกู เหยียดหยามผู้อื่น 

3.3.16 พงึไมรั่บต าแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระท าการหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ อนัขดัต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับขา่วสาร และข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ถกูต้องครบถ้วน หรือเพื่อให้บคุคล
ใด ๆ ได้รับประโยชน์ที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย 

3.3.17 การรายงานข้อมลูข่าวสารบนสื่อสงัคมออนไลน์ พึงระวงัการย่อความที่ท าให้ข้อความนัน้บิดเบือนไป
จากข้อเท็จจริง และพงึระวงัการเผยแพร่ข้อมลูขา่วซ า้ 

3.3.18 พึงตระหนกัว่าพืน้ที่บนสื่อสงัคมออนไลน์เป็นพืน้ที่สาธารณะ ไม่ใช่พืน้ที่ส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลที่มีการ
รายงานจะถกูบนัทกึไว้และอาจมีผลทางกฏหมายได้ 

3.3.19 พงึระมดัระวงักระบวนการหาขา่วหรือภาพจากสือ่สงัคมออนไลน์ โดยมีการตรวจสอบอย่างถ่ีถ้วน รอบ
ด้าน และควรอ้างอิงแหล่งที่มาเมื่อน าเสนอ เว้นแต่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงจากแหล่งข่าวได้
โดยตรง 

3.3.20 ในกรณีที่เวลาเป็นสาระส าคัญของการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร พึงตระหนักถึงมิติของเวลาในการ
น าเสนอขา่วนัน้ ๆ ด้วย 
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ส่วนที่ 4 กำรดูแลให้มีกำรปฏิบัตติำมจริยธรรมธุรกิจ 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายที่
ก าหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจนีอ้ย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจบนพืน้ฐานของความมีจริยธรรมและ
คุณธรรม      เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ ถือหุ้นบริษัท และสงัคม ผู้บริหารทุกระดบัในบริษัทจะต้องดูแล
รับผิดชอบให้พนกังานภายใต้สายบงัคบับญัชาของตนรับทราบ ท าความเข้าใจและถือเป็นเร่ืองส าคญัที่จะต้องปฏิบตัิตาม
คูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอยา่งเคร่งครัด 

 
ทัง้นี ้จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติที่ก าหนดขึน้นีไ้ม่สามารถก าหนดได้ครอบคลุมในทุก  ๆ เร่ือง ดังนัน้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาปฏิบตัิตนในแตล่ะสถานการณ์ ท าในสิ่งที่ถกูต้อง
ที่สดุด้วย โดยหากมีปัญหาหรือข้อสงสยัในการปฏิบตัิงานเร่ืองใด ๆ ให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ หรือฝ่ายงานที่
เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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ส่วนที่ 5 กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกิจ 

 
5.1  กำรแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

บริษัทเปิดโอกาสให้พนกังาน ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้ง
เบาะแสการกระท าผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนกฏระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ โดยประธานกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่เป็นผู้ รับ
เร่ืองข้อร้องเรียนด้านการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมีช่องทางในการร้องเรียน ดงันี ้

5.1.1 จดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร สง่ไปรษณีย์มาที่: 
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)   

 บริษัท เออาร์ไอพี จ ากดั (มหาชน)  
 99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง  
 แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

5.1.2 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail)  
aripwhistleblow@arip.co.th 

 
ผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเร่ืองที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมช่ือ ที่อยู่ และหมายเลข

โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้สะดวก 
รายละเอียดในการร้องเรียนทัง้ 2 ช่องทางดงักลา่ว จะสง่ถึงประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

 
5.2  กระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

บริษัทจดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสูก่าร
พฒันา และสร้างความยัง่ยืนให้กบับริษัทดงันี ้

5.2.1 ผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืนหรือการไมป่ฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ 
5.2.2 การรายงานผล ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบ หากผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเองใน

กรณีที่เป็นเร่ืองส าคญัให้รายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัททราบ 
5.2.3 ในกรณีที่ผู้ ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยช่ือ ต้องระบรุายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลกัฐานที่ชัดเจน

เพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  กฎระเบียบ 
ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึน้ 
 

5.3  มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบคุคลที ่เ กี่ยวข้องจะได้รับความคุ้มครองที ่เหมาะสมจากบริษัท เช่น ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน พกังาน ข่มขู่รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง  หรือการอื่นใดที่มี
ลกัษณะเป็นการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นัน้ รวมถึงข้อมลูเกี่ยวกบัเร่ืองร้องเรียนจะถกูเก็บรักษาเป็นความลบั ไม่
เปิดเผยต่อผู้ ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่
เก่ียวข้องไว้เป็นความลบัและค านงึถึงความปลอดภยั  

mailto:aripwhistleblow@arip.co.th
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ส่วนที่ 6 บทลงโทษ 

 

บริษัทได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจไว้ โดยจะพิจารณาโทษตามความหนกัเบา
ของความผิดที่ได้กระท าขึน้ ประกอบกับประวตัิความประพฤติและเจตนาของผู้กระท าผิดนัน้  ทัง้นี  ้ บริษัทสามารถ
พิจารณาลงโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษัท โดยไมจ่ าเป็นต้องลงโทษตามล าดบัขัน้ 

อย่างไรก็ตาม ขัน้ตอนการปฏิบตัิ ระยะเวลาการด าเนินการต่าง ๆ รวมถึงผู้มีหน้าที่ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายในการปกปอ้งพนกังาน หรือผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิด แยกเอาไว้โดย
ละเอียดแล้ว 
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ส่วนที่ 7 แบบฟอร์มตกลงกำรถอืปฏิบตัิตำม “คู่ มือจริยธรรมธุรกิจ” 

 
แบบฟอร์มตกลงกำรถอืปฏิบตัิตำม “คู่ มือจริยธรรมธุรกิจ”  
ฉบับลงวนัที่ 15 สิงหำคม 2560 (อ้างอิงตามวนัประชมุ BOD) 
บริษัท เออำร์ไอพี จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้รับและอา่น “คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ” แล้ว 
ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงยดึถือ “คูม่ือจริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทเป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงาน 

 
 
 
 

ลงช่ือ ..................................................................  
       (               )  
หมายเลขพนกังาน............................................... 
วนัท่ี .................................................................... 

 
 
 

หมายเหต:ุ  หากทา่นต้องการค าชีแ้จงและค าขยายความเพิ่มเติมใด ๆ ในเนือ้หาที่ปรากฏอยูใ่นเลม่นี ้
โปรดติดตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลโทร. 02-6423400 ตอ่ 1200 

กรุณาสง่คืนแบบฟอร์มตกลงนีใ้ห้กบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล ภายใน 30 วนั หลงัจากวนัท่ีทา่นได้รับเอกสารฉบบันี ้


