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ส่วนที่ 1 สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม ให้บริษัทดาเนินธุรกิ จ และการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทัง้ เป็ นการส่งเสริมระบบการ
กากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใสเป็ นสาคัญและ
มุง่ เน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผถู้ ือหุน้ และคานึงถึงผูท้ ี่มีสว่ นได้เสียโดยรวม บริษัทจึงได้กาหนดจริยธรรมธุรกิจ เพื่อ
เป็ นแนวทางสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงปฏิบตั ิ อันส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัท ให้กบั นักลงทุนและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และได้รบั ความเชื่อมั่นจากสังคม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความมั่งคั่งและมั่นคง
ทางการเงิน อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย

นายมนู เลียวไพโรจน์
(ประธานกรรมการ)
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ส่วนที่ 2 ข้อพึงปฏิบัติ
2.1

กำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำย และข้อบังคับบริษัท
2.1.1 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.1.2 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่หลีกเลีย่ งการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1.3 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการฝ่ าฝื นการไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2

2.2

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรรักษำข้อมูลอันเป็ นควำมลับ
2.2.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทยึดถือนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตน จึงได้กาหนดเป็ นข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี ้
2.2.1.1 หลีก เลี่ ย งการท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน กั บ ตนเองที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษัท เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็ นต้องทารายการนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
โดยให้ทารายการนัน้ เสมือนกับทารายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นีผ้ มู้ ีสว่ นได้สว่ นเสียใน
รายการดังกล่าวจะต้องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
2.2.1.2 ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวมีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน
กิ จ การที่ แ ข่ง ขัน กับ ธุ ร กิ จ ของบริษั ท จะต้อ งแจ้ง ให้ผู้บัง คับ บัญ ชาตามลาดับ ขั้น และ
คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.2.1.3 ในกรณีที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ไปเป็ นกรรมการ หุน้ ส่วน หรือที่ปรึกษาในองค์กร
อื่นนัน้ จะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริษัท ลูกจ้างจะไม่ประกอบกิจการ หรือก่อพันธะ
ผูกพันในธุรกิจ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2.2.1.4 ในกรณีที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกาหนดของหน่วยงานทางการที่กากับ
ดูแลกิจการ เช่น สานักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ จะต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด
2.2.1.5 รายการที่เกี่ยวโยงกันต้องผ่านการสอบทาน หรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทตามลาดับ กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท
ท่านใดมีสว่ นได้เสียในรายการที่เกี่ยวโยงกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทท่านนัน้
จะต้องไม่มีสว่ นในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงนัน้

คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)

หน้า 4 จาก 17

2.2.2

การรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ
บริษัทถือว่ากรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลความลับของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะและมีผลกระทบต่อกิจการ
หรือราคาหลักทรัพย์ โดยที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร (รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ตนเองดังต่อไปนี ้ (1) คู่สมรส
หรือผูท้ ี่อยูก่ ินฉันทสามีภรรยา (2)บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบคุ คลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และ (2) ถือ
หุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบคุ คลดังกล่าว) และพนักงานจะไม่ใช้โอกาส
ที่ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานในการแสวงหาประโยชน์สว่ นตนและในการทาธุรกิจที่แข่งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัท รวมถึงจะไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
และไม่เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทต่อ
คูแ่ ข่งขันทางธุรกิจแม้พน้ สภาพจากการเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว โดยบริษัทมีวิธีการดูแลป้องกันในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ ื่น ดังนี ้
2.2.2.1 กาหนดแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถื อครอง
หลักทรัพย์บริษัทและสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ของตนเอง รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับตนเองดังต่อไปนี ้ (1)คู่สมรสหรือผูท้ ี่อยู่กินฉันทสามีภรรยา บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบคุ คลซึง่ ตนเอง บุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจานวน
สิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิติบุคคลดังกล่าว ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2.2.2.2 จากัดการรับรูข้ อ้ มูลภายในเฉพาะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือบุคคลภายในที่มีสว่ น
เกี่ ย วข้อ งตามความจาเป็ น และก าหนดอ านาจหน้าที่ แก่ บุคลากรผู้มี อานาจเปิ ด เผย
สารสนเทศของบริษัทให้ชดั เจน
2.2.2.3 ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ที่รบั ทราบข้อมูลภายในที่มี
นัยสาคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนทีบ่ ริษัทจะมีการประกาศผลการดาเนินงาน
2.2.2.4 กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง (รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
ตนเองดังต่อไปนี ้ (1) คูส่ มรสหรือผูท้ ี่อยูก่ ินฉันทสามีภรรยา (2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) นิติบคุ คลซึง่ ตนเอง บุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจานวน
สิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของนิติ บุคคลดังกล่าว) แจ้ง เกี่ ย วกับการซื อ้ ขายหุ้นของบริษั ท
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัทหรือผูท้ ี่ได้รบั
มอบหมาย
2.3

กำรให้และรับของกำนัล
2.3.1 ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของกานัลทัง้ ที่เป็ นตัวเงิน และมิใช่ตวั เงินจากคู่คา้ หรือผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
2.3.2 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่รบั เงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็ นการส่วนตัวจากลูกค้า
คูค่ า้ ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามบริษัท
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2.3.3

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กูห้ รือกูย้ ืมเงินหรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผูท้ า
ธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร
หรือสถาบันการเงินดังกล่าว
2.3.4 การให้หรือการรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู นาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการให้หรือการรับสินบน
2.3.5 บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิง่ จูงใจของกานัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใด ๆ แก่ลกู ค้า คูค่ า้ ของ
บริษัท หน่วยงานภายนอกทัง้ ของรัฐและเอกชน หรือบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึง่ ธุรกิจ ยกเว้นการให้การ
เลีย้ งรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้าและโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท
2.4 กำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำรและกำรให้สัมภำษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสำธำรณชน
2.4.1 การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิ
การใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2.4.2 บริษัทกาหนดให้ประธานกรรมการบริหาร ผูจ้ ดั การใหญ่ และผูอ้ านวยการฝ่ าย เป็ นผูม้ ีอานาจในการ
สัมภาษณ์หรือตอบคาถามผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน สือ่ มวลชน และบุคคลภายนอก
2.5

สิทธิทำงกำรเมือง และกิจกรรมทำงกำรเมือง
2.5.1 บริษัทมีนโยบายบริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ไม่ฝักใฝ่ การเมือง และมีความเป็ น
กลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ มีความเป็ นอิสระทัง้ ในการตัดสินใจและการกระทา ยึดมั่นใน
ระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย
และตามรัฐธรรมนูญที่กาหนดไว้
2.5.2 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ เวลา ทรัพย์สนิ หรือสิ่งอานวยความสะดวก
อื่นใดของบริษัท ในการเอือ้ ประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง องค์กรทางการเมือง
หรือสมาชิกขององค์กรทางการเมือง
2.5.3 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีสิทธิเข้าร่วมกิ จกรรมทางการเมืองในนามของตัวเอง นอกเหนือ
เวลาทางาน และไม่ใช่ในนามบริษัท
2.5.4 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ไม่ใช้อานาจหน้าที่ชีช้ วน กดดัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงาน รวมทัง้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้การสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมือง หรือองค์กรทางการเมือง หรือสมาชิกของ
องค์กรทางการเมือง

กำรไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรือลิขสิทธิ์
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทมีแนวทางใน
การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยพนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทาผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
2.6
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ส่วนที่ 3 กำรปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทยึดหลักปฏิบัตติ ่อผู้มีสว่ นได้เสียทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ดังนั้นบริษัทจึงได้
กำหนดจริยธรรมธุรกิจสำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่มตี ่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
3.1 จริยธรรมธุรกิจของกรรมกำรและผู้บริหำร
3.1.1 กรรมการและผูบ้ ริหารต่อผูถ้ ือหุน้
3.1.1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้วยความบริสทุ ธิ์
ใจและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ รายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ื อหุน้
โดยรวม
3.1.1.2 บริหารการดาเนินงานของบริษัทด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายต่อผูถ้ ือหุน้
3.1.1.3 ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถ
ในทุกกรณี
3.1.1.4 จัดให้มีการรายงานสถานภาพของบริษัทโดยสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง
และแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททัง้ ในด้านบวก
และด้านลบ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
3.1.1.5 มีความเป็ นอิสระทัง้ การตัดสินใจและการกระทาไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
ผูเ้ กี่ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใด ๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและไม่อา้ งสิทธิ
ความเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผูเ้ กี่ยวข้อง
3.1.1.6 ไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
3.1.2

กรรมการและผูบ้ ริหารต่อพนักงาน
3.1.2.1 จัดระบบการให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน
3.1.2.2 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภั ยต่อชี วิตและทรัพย์สินของ
พนักงานอยูเ่ สมอ
3.1.2.3 จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรในเรื่องการแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงระบบการให้รางวัล
และการลงโทษพนักงานที่ชัดเจน มีการปฏิบตั ิโดยความสุจริตใจตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของ
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3.1.2.4
3.1.2.5
3.1.2.6
3.1.2.7

3.1.2.8
3.1.2.9

3.1.2.10

3.1.3

ความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิจากความแตกต่าง
ด้านเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงาน
อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน
ปฏิบตั ิตามกฏหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรืออาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพ
จิตใจของพนักงาน
ปฏิ บัติ ต่อพนัก งานด้ว ยความสุภาพและให้ค วามเคารพต่อความเป็ น ปั จ เจกชนและ
ศักดิศ์ รีของความเป็ นมนุษย์
สร้างความเข้าใจให้พนักงานเกี่ ยวกับ จรรยาบรรณและบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยูใ่ นกรอบของจรรยาบรรณบริษัทอย่างทั่วถึงทัง้
บริษัท
เปิ ดโอกาสและช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรือ่ งการทาผิดกฎหมายภายในบริษัท ข้อ
ร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามระบบ
และกระบวนการที่กาหนด

กรรมการและผูบ้ ริหารต่อลูกค้า
3.1.3.1 ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สจุ ริตยุติธรรมและให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องเพียงพอและทัน
ต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า
3.1.3.2 ผลิตสินค้าและ/หรือบริการที่มีคณ
ุ ภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง
3.1.3.3 กาหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของสินค้าและ/หรือบริการ
3.1.3.4 เปิ ด เผยข่า วสารข้อ มูลเกี่ ย วกับ สิน ค้า และ/หรือ บริก ารอย่ า งครบถ้ว นถูก ต้อ งและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคานึงถึงประโยชน์สาหรับลูกค้า
3.1.3.5 ให้การรับประกันสินค้าและ/หรือบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
3.1.3.6 ไม่สง่ มอบสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ลกู ค้าทัง้ ๆ ที่รูว้ ่าสินค้าและ/หรือบริการนัน้ ๆ มี
ข้อบกพร่อง และไม่ปล่อยให้สินค้าและ/หรือบริการที่มีคุณภาพต่ากว่าระดับที่กาหนด
ตกถึงมือลูกค้า
3.1.3.7 การนาเสนอบริการจะต้องไม่ทาให้ลูกค้าเกิ ดความเข้าใจผิด เกี่ ยวกับคุณภาพ ราคา
ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าและ/หรือบริการนัน้ ๆ
3.1.3.8 จัดระบบเพื่อให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดาเนินการอย่างดี
ที่สุด เพื่ อให้ลูก ค้าได้รบั การตอบสนองอย่า งรวดเร็ว รักษาความลับ ของลูก ค้าอย่า ง
เคร่งครัด รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากลูกค้าหรือผูม้ ีอานาจ
ของบริษัทก่อน เว้นแต่ขอ้ มูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับ
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3.1.3.9
3.1.3.10

3.1.3.11
3.1.3.12

ของกฎหมาย รวมถึ ง ไม่ น าข้อ มู ล มาใช้เ พื่ อ ประโยชน์ข องตนเองและผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
โดยมิชอบ
หาทางลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการ เพื่อสามารถ
เพิ่มประโยชน์ให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
รักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณี ที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไข
ไม่คา้ กาไรเกิ นควรเมื่ อเปรีย บเทีย บกับคุณภาพของสิน ค้า หรือบริก ารและไม่ก าหนด
เงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมแก่ลกู ค้า
ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ลกู ค้าเพื่อเป็ นการให้ได้มาหรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช้
วิธีการที่ไม่สจุ ริต

3.1.4

กรรมการและผูบ้ ริหารต่อคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้
3.1.4.1 ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ และ/หรือเจ้าหนี ้
3.1.4.2 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีตอ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องวัตถุประสงค์ของ
การใช้เ งิ น การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค า้ ประกัน และเรื่อ งอื่ น ใดที่ ได้ใ ห้
ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี ้
3.1.4.3 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ที่มีตอ่ คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด
3.1.4.4 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดได้ตอ้ งรีบแจ้งให้ค่คู า้ และ/หรือเจ้าหนีท้ ราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
3.1.4.5 แลกเปลีย่ นความรูร้ ว่ มกันพัฒนาสินค้าและบริการ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีตอ่ กัน

3.1.5

กรรมการและผูบ้ ริหารต่อคูแ่ ข่งทางการค้า
3.1.5.1 ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและเป็ นธรรม
3.1.5.2 ไม่ แ สวงหาข้อ มูลที่ เ ป็ น ความลับ ของคู่แ ข่ ง ทางการค้า ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่สุจ ริ ต หรือ ไม่
เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง
3.1.5.3 ไม่ พ ยายามท าลายชื่ อ เสี ย งของคู่แ ข่ ง ทางการค้า ด้ว ยการกล่า วหาในทางร้า ยโดย
ปราศจากซึง่ มูลความจริง

3.1.6

กรรมการและผูบ้ ริหารต่อสังคมส่วนรวม
3.1.6.1 ไม่กระทาการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
3.1.6.2 ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ และที่มีสว่ นสร้างสรรค์สงั คมอย่างสม่าเสมอ
3.1.6.3 สร้างจิตสานึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับในบริษัทอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง
3.1.6.4 ควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมย์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออก
โดยหน่วยงานกากับดูแล
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3.1.6.5
3.1.6.6
3.1.6.7

3.2

ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ต่าง ๆ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกากับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝ่ าฝื น หรือการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อหน่วยงานนัน้
ไม่กระทาหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบนหรือการฉ้อราษฎร์บงั หลวงหรือใช้
อานาจหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว

จริยธรรมธุรกิจของพนักงำน
3.2.1 พนักงานต่อบริษัท
3.2.1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต มีความรับผิดชอบ มีวินยั และมีจิตสานึกที่ดีต่อ
ส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3.2.1.2 รักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่นาข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และห้ามกระทาการอันเป็ นการสนับสนุนบุคคลอื่นใด
ให้ทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
3.2.1.3 ห้ามทาธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากคณะกรรมการบริหาร
3.2.1.4 ห้ามรับเงินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใดเป็ นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัท หรือจาก
บุคคลภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับการทางานให้แก่บริษัท
3.2.1.5 ห้ามกูย้ ืมเงินจากลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผูท้ าธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืม
เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
3.2.1.6 การรับของขวัญตามประเพณีนิยม หากพนักงานได้รบั ของขวัญที่มีมลู ค่าจากผูท้ าธุรกิจ
กับบริษัทให้พนักงานรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
3.2.1.7 พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด
3.2.1.8 พนัก งานต้อ งระมัด ระวัง การแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ บุค คลภายนอกในเรื่อ งที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงและผลการดาเนินงานของบริษัท
3.2.1.9 จริย ธรรมธุ ร กิ จ ที่ ก าหนดไว้อ าจไม่ค รอบคลุม ในทุกกรณี ดัง นัน้ ในกรณี ที่มี ปั ญ หาให้
พนักงานปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ในกรณีที่มีขอ้ ขัดแย้งให้ถื อคาวินิจฉัย
ของผูจ้ ดั การใหญ่/คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัทเป็ นที่สนิ ้ สุด
3.2.2

พนักงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
3.2.2.1 รับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะของผู้บัง คับ บัญ ชา รวมทั้ง ควรมี ค วามสุภ าพ
อ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่มีตาแหน่งเหนือตน
3.2.2.2 ไม่กล่าวร้ายต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ ริหารโดยปราศจากซึง่ ข้อเท็จจริง
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3.2.3

พนักงานต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3.2.3.1 ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ยความเมตตาธรรม ดู แ ลเอาใจใส่ และพั ฒ นา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3.2.3.2 รับฟั งความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และพิจารณานาไปใช้ในทางที่เป็ นประโยชน์ต่อ
งานและต่อบริษัท

3.2.4

พนักงานต่อเพื่อนร่วมงาน
3.2.4.1 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกัน ให้ความร่วมมือและการ
ประสานงานซึง่ กันและกัน
3.2.4.2 ปฏิ บัติ ต่อ ผู้ร่ว มงานด้า นการท างานอย่า งมี น า้ ใจ ไม่ปิ ด บัง ข้อ มูลที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบตั ิงานของผูร้ ว่ มงานและปรับปรุงตนเอง ให้สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
3.2.4.3 เคารพในสิทธิ ของพนักงานอื่นที่อยู่ในบริษัทเดียวกัน ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่
ก่อให้เกิดความเสียหายและไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน

3.2.5

พนักงานต่อตนเอง
3.2.5.1 พนักงานต้องยึดถือความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นที่ตงั้ ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงทัง้ ของตนเองและบริษัท
3.2.5.2 ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมาย รวมถึงศึกษาหาความรู ้ และพัฒนา
ตนเองอยูเ่ สมอเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพ

3.2.6

พนักงานต่อลูกค้า
3.2.6.1 พนักงานต้องรักษาความลับของลูกค้า ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าให้ผอู้ ื่นทราบ
3.2.6.2 พนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูลของลูกค้าในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่น
อันจะนาไปสูก่ ารกระทาหรือการตัดสินใจใดๆ ที่ขดั กับผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้

จริยธรรมของผู้ประกอบวิชำชีพสื่อสำรมวลชน
บรรณาธิการของบริษัทมีเจตนารมณ์ และยึดมั่นแนวทางการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร ตามหลักจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของการทาวิชาชีพสือ่ โดยนาเสนอข้อมูล และข้อเท็จจริง มีความเป็ นกลาง เพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็ น
หลัก จึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของสือ่ ในบริษัท ดังต่อไปนี ้
3.3.1 ต้องนาเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่สาธารณชนตามหลักวัตถุวิสยั ด้วยความ
ถูกต้องเที่ยงตรง แม่นยา และครบถ้วน ด้วยความเป็ นธรรมโดยปราศจากอคติ
3.3.2 หากมีการอ้างอิง หรือคัดลอกข่ าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลอื่น ต้องแจ้งที่มาของ
ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่นาเสนอหรือเผยแพร่ดงั กล่าว
3.3.3 ต้องปกปิ ดชื่ อ ตัว ชื่ อสกุล รู ปร่าง ลัก ษณะ และสถานะของแหล่งข่าว รวมทัง้ ข่าวสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องสาคัญที่แหล่งข่าวประสงค์ให้ปกปิ ด เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากแหล่งข่าว และเห็นได้
อย่างชัดแจ้งว่า การเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เป็ นอันตรายต่อแหล่งข่าว
3.3
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3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10

3.3.11
3.3.12

3.3.13
3.3.14
3.3.15
3.3.16

3.3.17
3.3.18
3.3.19

การนาเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกิดความผิดพลาด ต้องดาเนินการแก้ไข
ความผิดพลาดโดยทันที พร้อมทัง้ ขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว
การนาเสนอหรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องคานึงถึงสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์ และไม่เป็ นการซา้ เติมความทุกข์ และโศกนาฏกรรมแก่ผทู้ ี่ตกเป็ นข่าว
การนาเสนอ หรือเผยแพร่ขา่ วสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงประโยชน์แห่งสาธารณะ
การแสดงความคิดเห็น หรือการวิจารณ์ขา่ วสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความเป็ นธรรมแก่ผทู้ ี่ถกู
พาดพิง และต้องแยกแยะให้ชดั เจนว่าเป็ นข้อเท็จจริง หรือเป็ นการแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นพึงกระทาโดยบริสทุ ธิ์ใจ และไม่มีพนั ธะกรณีอื่นใด นอกจากมุง่ ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อ
สาธารณชน โดยไม่ยอมให้อิทธิพลอื่นใดมาครอบงาความคิดเห็น
ต้องแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการให้ความเป็ นธรรมแก่ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ต้องไม่นาเสนอ หรือเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมีการประกาศโฆษณาที่แอบแฝงมา
พร้อมกับข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจนทาให้ประชาชนหลงเชื่อในความเป็ นข่าวสาร และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
ต้อ งระมัด ระวัง ไม่น าเสนอ หรือ เผยแพร่ข่า วสาร และข้อ มูลที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ต นเอง หรือ พวกพ้อ งมี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ต้อ งระมัด ระวัง การน าเสนอ หรื อ เผยแพร่ข่ า วสาร และข้อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้อ งภายใต้ข อบเขตแห่ ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน มิให้ประชาชนหลงเชื่อในสิง่ ที่งมงาย และไม่
เป็ นเครือ่ งมือในการนาเสนอ หรือเผยแพร่สงิ่ ที่เป็ นภัยต่อสังคม หรือกระทบต่อสาธารณะ
ต้องไม่รบั อามิส สินจ้าง หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อให้กระทาการหรือไม่กระทาการใด อันจะขัดต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รบั ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องรอบด้าน
ต้องไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือดาเนินธุรกิจ หรือประพฤติตนอันเป็ นการฝ่ าฝื นต่อศีลธรรมอันดี
หรือเป็ นการเสือ่ มเสียต่อศักดิศ์ รี และเกียรติคณ
ุ
การได้มา หรือการนาเสนอ หรือการเผยแพร่ข่า วสาร และข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง พึงใช้วิธีก ารที่ สุภาพ
ซื่อสัตย์ หลีกเลีย่ งการใช้ถอ้ ยคาที่ไม่สภุ าพ หรือมีความหมายที่ดถู กู เหยียดหยามผูอ้ ื่น
พึงไม่รบั ตาแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อกระทาการหรืองดเว้นกระทาการใด ๆ อันขัดต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รบั ข่าวสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถกู ต้องครบถ้วน หรือเพื่อให้บคุ คล
ใด ๆ ได้รบั ประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
การรายงานข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ พึงระวังการย่อความที่ทาให้ขอ้ ความนัน้ บิดเบือนไป
จากข้อเท็จจริง และพึงระวังการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวซา้
พึงตระหนักว่าพืน้ ที่บนสื่อสังคมออนไลน์เป็ นพืน้ ที่สาธารณะ ไม่ใช่พืน้ ที่ส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลที่มีการ
รายงานจะถูกบันทึกไว้และอาจมีผลทางกฏหมายได้
พึงระมัดระวังกระบวนการหาข่าวหรือภาพจากสือ่ สังคมออนไลน์ โดยมีการตรวจสอบอย่างถี่ถว้ น รอบ
ด้าน และควรอ้างอิงแหล่งที่มาเมื่อนาเสนอ เว้นแต่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงจากแหล่งข่าวได้
โดยตรง
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3.3.20 ในกรณี ที่เวลาเป็ นสาระสาคัญของการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร พึงตระหนักถึงมิติของเวลาในการ
นาเสนอข่าวนัน้ ๆ ด้วย

ส่วนที่ 4 กำรดูแลให้มกี ำรปฏิบัตติ ำมจริยธรรมธุรกิจ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายที่
กาหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิ จนีอ้ ย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิ จบนพืน้ ฐานของความมีจริยธรรมและ
คุณธรรม
เพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียผูถ้ ือหุน้ บริษัท และสังคม ผูบ้ ริหารทุกระดับในบริษัทจะต้องดูแล
รับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ ทาความเข้าใจและถือเป็ นเรือ่ งสาคัญที่จะต้องปฏิบตั ิตาม
คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี ้ จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติที่กาหนดขึน้ นีไ้ ม่สามารถกาหนดได้ครอบคลุมในทุก ๆ เรื่อง ดังนัน้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องใช้ดลุ ยพินิจในการพิจารณาปฏิบตั ิตนในแต่ละสถานการณ์ ทาในสิ่งที่ถกู ต้อง
ที่สดุ ด้วย โดยหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการปฏิบตั ิงานเรือ่ งใด ๆ ให้ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขัน้ หรือฝ่ ายงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ ายตรวจสอบภายใน เป็ นต้น

คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)

หน้า 13 จาก 17

ส่วนที่ 5 กำรรับข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรมธุรกิจ
5.1

กำรแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
บริษัทเปิ ดโอกาสให้พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้ง
เบาะแสการกระทาผิดกฎหมาย ฝ่ าฝื นกฏระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ โดยประธานกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่เป็ น ผูร้ บั
เรือ่ งข้อร้องเรียนด้านการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมีช่องทางในการร้องเรียน ดังนี ้
5.1.1

5.1.2

จดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่งไปรษณียม์ าที่:
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
aripwhistleblow@arip.co.th

ผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
รายละเอียดในการร้องเรียนทัง้ 2 ช่องทางดังกล่าว จะส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง
กระบวนกำรดำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เพื่อเป็ นแนวทางสูก่ าร
พัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้กบั บริษัทดังนี ้
5.2.1 ผูร้ บั ข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจ
5.2.2 การรายงานผล ผูร้ บั ข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ หากผูร้ อ้ งเรียนเปิ ดเผยตนเองใน
กรณีที่เป็ นเรือ่ งสาคัญให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
5.2.3 ในกรณีที่ผรู้ อ้ งเรียนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจน
เพี ยงพอที่ แสดงให้เ ห็น ว่ามี เหตุอัน ควรเชื่ อว่ามี ก ารกระทาที่เ ป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบี ย บ
ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึน้
5.2

5.3

มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน
ผูแ้ จ้ง เรื ่อ งร้อ งเรีย นและบุค คลที ่เ กี ่ย วข้อ งจะได้ร บั ความคุม้ ครองที ่เ หมาะสมจากบริษัท เช่น ไม่ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน พักงาน ข่มขู่รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มี
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ลักษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูน้ นั้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ ไม่
เปิ ด เผยต่อ ผูไ้ ม่เ กี่ย วข้อ ง เว้นแต่ที่จาเป็ น ต้อ งเปิ ด เผยตามข้อกาหนดของกฎหมาย ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเก็ บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องไว้เป็ นความลับและคานึงถึงความปลอดภัย
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ส่วนที่ 6 บทลงโทษ

บริษัทได้กาหนดบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจไว้ โดยจะพิจารณาโทษตามความหนักเบา
ของความผิดที่ได้กระทาขึน้ ประกอบกับประวัติความประพฤติและเจตนาของผูก้ ระทาผิดนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทสามารถ
พิจารณาลงโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริษัท โดยไม่จาเป็ นต้องลงโทษตามลาดับขัน้
อย่างไรก็ตาม ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ระยะเวลาการดาเนินการต่าง ๆ รวมถึงผูม้ ีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
บริษัทกาหนดเป็ นนโยบายในการปกป้องพนักงาน หรือผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ผูแ้ จ้งเบาะแสในการกระทาผิด แยกเอาไว้โดย
ละเอียดแล้ว

คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ บริษัท เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)

หน้า 16 จาก 17

ส่วนที่ 7 แบบฟอร์มตกลงกำรถือปฏิบตั ิตำม “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ”
แบบฟอร์มตกลงกำรถือปฏิบตั ิตำม “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ”
ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2562 (อ้างอิงตามวันประชุม BOD)
บริษัท เออำร์ไอพี จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้รบั และอ่าน “คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ” แล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงยึดถือ “คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงาน

ลงชื่อ ..................................................................
(
หมายเลขพนักงาน...............................................
วันที่ ....................................................................

หมายเหตุ:

)

หากท่านต้องการคาชีแ้ จงและคาขยายความเพิ่มเติมใด ๆ ในเนือ้ หาที่ปรากฏอยูใ่ นเล่มนี ้
โปรดติดต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลโทร. 02-6423400 ต่อ 1200

กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มตกลงนีใ้ ห้กบั ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ทา่ นได้รบั เอกสารฉบับนี ้
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