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นโยบายเกีย่วกบัประมวลจริยธรรมทางธุรกจิ 
Code of Conduct Policy 

 

หัวข้อ ค าแปล 
1. วตัถุประสงค ์ 1.1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจและหลกัการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางในการปฏิบติัตนให้

เป็นไปตามหลกัจริยธรรมท่ีดี ใหแ้ก่พนกังานของ “บริษทัฯ”  
1.2. เพ่ือใหค้  าอธิบายอยา่งชดัเจนแก่พนกังานวา่ “บริษทัฯ”  มีความคาดหวงัในเร่ืองน้ีอยา่งไร ซ่ึงจะช่วย

ป้องกนัความเขา้ใจผิด และพนกังานสามารถปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ดงันั้น พนกังานควรท าความเขา้ใจในเน้ือหาของนโยบายเก่ียวกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจฉบบั
น้ี เพ่ือท่ีจะปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  “บริษทัฯ” อาจพิจารณาลงโทษพนกังานท่ีฝ่าฝืนนโยบายได ้
( “บริษทัฯ”  ในท่ีน้ีไดแ้ก่ บริษทัไรมอนแลนด์ จ ากดั (มหาชน), บริษทัย่อย, และบริษทัในกลุ่ม 
บริษทัไรมอนแลนด ์จ ากดั (มหาชน)) 

2. ขอบเขตการ
บงัคบัใช ้

2.1. นโยบายฉบบัน้ีบงัคบัใชส้ าหรับพนกังานทุกคนของ “บริษทัฯ”  
 

พนกังานของ “บริษทัฯ”  ไดแ้ก่พนกังานทุกต าแหน่ง ซ่ึงรวมไปถึงผูจ้ดัการ, ผูช่้วยผูอ้  านวยการ, รอง
ผูอ้  านวยการ, ผูอ้  านวยการ, ผูบ้ริหารระดบัสูง, ท่ีปรึกษา ทั้งท่ีเป็นพนักงานประจ าและพนักงาน
ชัว่คราว 
ถา้พนกังานมีขอ้สงสยัประการใด พนกังานสามารถสอบถามผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานตามล าดบั
ชั้นได ้

3. ความ
รับผิดชอบ 

3.1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรับผิดชอบในการเผยแพร่นโยบายฉบบัน้ี ส่งเสริมให้มีความเขา้ใจและ
น าไปปฏิบติั ปรับปรุงนโยบายใหเ้หมาะสม และตอบขอ้สงสยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายน้ี 

3.2.  ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบในการก ากบัดูแลพนกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชาของตน ให้ปฏิบติัตาม
นโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด รวมไปถึงเป็นผูท่ี้จะให้ค  าปรึกษาแก่พนกังานไดโ้ดยตรง ถา้พนกังานร้อง
ขอหรือตอ้งการร้องทุกขใ์ดๆ 

4. นโยบาย 4.1. นโยบายทัว่ไปเก่ียวกบัเร่ืองจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
พนักงานควรประพฤติปฏิบัติตนโดยถือหลกัคุณธรรม, มีความยุติธรรม, มีความซ่ือสัตย,์ และ
ปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของ “บริษทัฯ”  
 

4.1.1  พนกังานควรช่วยเหลือให้บริการลูกคา้ทั้งภายในและภายนอก “บริษทัฯ”  ในระดบัสูงสุด 
และปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเป็นมืออาชีพ, ยึดถือหลกัคุณธรรม, ความซ่ือสัตย,์ รักษามารยาทและ
ความสุภาพนอบนอ้ม, และใหค้วามจงรักภกัดีต่อ “บริษทัฯ”  นอกจากน้ี ตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยความ
เท่ียงธรรมและมีไมตรีจิตต่อเพ่ือนพนกังานดว้ยกนั 
 

4.1.2  ในการจดัท าเอกสารต่างๆ ภายใน “บริษทัฯ”  หรือเอกสารโตต้อบกบัหน่วยงานภายนอก ควร
ปฏิบติัตามรูปแบบหรือค าแนะน าท่ี “บริษทัฯ”  ไดป้ระกาศหรือไดแ้จง้ให้ทราบเป็นคร้ังคราว 
พนกังานไม่ควรปฏิบติังานนอกเหนือไปจากหนา้ท่ีความรับผิดชอบและอ านาจของตนเอง 
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4.1.3  พนกังานตอ้งเขียนช่ือพร้อมลายเซ็นของตนเองลงในเอกสาร หรือรายงาน หรือเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีพนกังานไดจ้ดัท าข้ึน เพ่ือเป็นการระบุวา่พนักงานมีสถานะท่ีเป็นตวัแทนของ “บริษทัฯ”  อยา่ง
ถูกตอ้ง โดยสอดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

4.1.4  พนกังานควรมีความตระหนกัในการป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตใน “บริษทัฯ” หรือมีการ
ปฏิบติัตนในนาม “บริษทัฯ” อยา่งไม่เหมาะสม หรือด าเนินการใดๆ อยา่งไม่มีจริยธรรม ในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกับรายการทางธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ี “บริษทัฯ” เขา้ไปมีส่วนร่วม ถา้พนักงานมี
ประเด็นท่ีไม่แน่ใจหรือมีขอ้กงัวลใดๆ ควรรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาโดยตรงทราบทนัที 
 

4.1.5  พนักงานควรแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ ในกรณีท่ีพนักงาน หรือคู่สมรส หรือสมาชิกใน
ครอบครัว เขา้ไปมีความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ หรือมีผลประโยชน์กบั “บริษทัฯ” ทั้งโดยตรง หรือ
ผา่นทางคู่คา้ของ “บริษทัฯ” 
 

4.1.6  พนกังานไม่ควรรับเป็นกรรมการ รับจา้งท างานทั้งแบบเตม็เวลาและแบบไม่เตม็เวลา ไม่วา่จะ
ไดรั้บค่าจา้งหรือไม่ หรือมีผลประโยชน์อ่ืนๆ ในธุรกิจใดๆ รวมไปถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน ให้การ
สนับสนุน หรือเป็นเจา้ของทุน ในเวลาเดียวกับท่ีเป็นพนักงานของ “บริษทัฯ” ยกเวน้ไดรั้บการ
อนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก “บริษทัฯ”โดย “บริษทัฯ” จะพิจารณาเฉพาะกรณีท่ีเห็นวา่ไม่ท าให ้
“บริษทัฯ” เสียประโยชน์ และพนกังานสามารถปลีกเวลาเขา้ไปด าเนินการไดโ้ดยไม่มีผลกระทบต่อ
หนา้ท่ีงานโดยตรง หรือไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงจากการท างานใหแ้ก่ “บริษทัฯ” 
 

4.1.7  พนกังานไม่สามารถรับของขวญัท่ีมีราคา ทั้งท่ีอยูใ่นรูปของส่ิงของหรือบริการ ค่าธรรมเนียม 
ค่านายหน้า เงินใตโ้ต๊ะเงินรางวลั ทั้ งในรูปของเงินสดหรือรูปแบบอ่ืนๆ จากบุคคลต่างๆ ได้แก่ 
ลูกคา้ ผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการต่างๆ และบุคคลอ่ืนๆนอกเหนือจากพนกังานของ “บริษทัฯ” ในกรณีท่ี
มีผูเ้สนอของขวญัให้และจ าเป็นตอ้งรับไว ้พนักงานจะตอ้งน าของขวญันั้นมาส่งให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล และแจง้ขอ้มูลของผูใ้หข้องขวญัใหท้ราบดว้ย “บริษทัฯ” จะไดส่้งบนัทึกตอบรับและขอบคุณ
ให้แก่ผูใ้ห้ของขวญันั้น “บริษทัฯ” ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการใดๆ กบัของขวญันั้นตามความ
เหมาะสม 
 

4.1.8  พนักงานหรือหน่วยงานใดท่ีตอ้งการมอบของขวญัท่ีมีราคาให้แก่ผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการ/
ลูกคา้/หน่วยงานราชการ/บุคคลอ่ืนใด จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากประธาน
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารก่อน 

 4.2. ขอ้มูลส าคญัและขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของ “บริษทัฯ” 
พนักงานมีหน้าท่ีต่อผูบ้งัคบับญัชาในเร่ืองการรักษาความลบัของ “บริษทัฯ” ดงันั้นพนักงานจึง
จะตอ้งปกป้องขอ้มูลท่ีเป็นทางการต่างๆ ของ “บริษทัฯ” ไวเ้ป็นความลบั มีขอ้ความเร่ืองการรักษา
ความลบัเขียนไวใ้นสญัญาวา่จา้งงาน พนกังานรับทราบและไดล้งนามไวแ้ลว้ 
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 4.3. ระเบียบปฏิบติัท่ีควรยดึถือเป็นมาตรฐาน 

พนกังานจะตอ้งยดึมัน่ในกฎระเบียบท่ีไดบ้ญัญติัไวเ้ก่ียวกบัผลประโยชน์แอบแฝงท่ีเกิดจากต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน พนกังานตอ้งไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีการงานหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีไดม้าจากการท างาน 
ไปหาผลประโยชน์ใหต้นเองหรือบุคคลอ่ืนนอกเหนือไปจากเพ่ือธุรกิจของ “บริษทัฯ” ถา้พนกังานมี
ผลประโยชน์แอบแฝงดงักล่าว จะตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์นั้นให ้“บริษทัฯ” ทราบ 

 4.4. หลกัคุณธรรมและความซ่ือสตัย ์
พนักงานจะตอ้งไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีการงาน เพ่ือรับหรือเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ หรือเพื่อ
พิจารณาวา่จะท าหรือไม่ท าส่ิงใด หรือเพ่ือให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดไดป้ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ 
นอกจากน้ี พนกังานไม่ควรไดรั้บผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลภายนอก ท่ีอาจท าให้บิดเบือนการ
ตดัสินใจกระท าการอยา่งมีเหตุผลและถูกตอ้งของพนกังาน 
พนกังานตอ้งไม่รับเงินสินบน หรือติดสินบนแก่บุคคลหรือกิจการอ่ืนใด เพ่ือท าให ้“บริษทัฯ” ไดรั้บ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ 
ส าหรับสภาพการณ์โดยทั่วไป ผลประโยชน์แอบแฝงอาจเกิดข้ึนได ้ถา้พนักงานมีความสัมพนัธ์
ส่วนตวักบัพนักงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจอ่ืน ท่ีเขา้มาเป็นผูข้ายหรือเขา้มาท าธุรกิจกับ
หน่วยงานต่างๆ ใน “บริษทัฯ” ส าหรับกรณีเช่นน้ี พนักงานจะตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์นั้นโดย
ทนัทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลไดท้ราบ 

 4.5. ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และบุคคลภายนอก 
พนักงานท่ีติดต่อกบัลูกคา้หรือบุคคลภายนอก จะตอ้งด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยความ
รวดเร็วและไม่มีอคติ พนักงานจะต้องปฏิบัติงานและให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพตาม
มาตรฐานสูงสุด 

 4.6. แนวปฏิบติัมาตรฐานในเร่ืองการส่ือสาร 
ค าถามเก่ียวกบัตวั “บริษทัฯ” จากส่ือสารมวลชนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ นกัหนงัสือพิมพ ์ผูร้ายงานข่าว 
โทรทศัน์ วิทยุ ฯลฯ และจากหน่วยงานภายนอกต่างๆ รวมไปถึงลูกคา้ จะตอ้งถูกส่งต่อไปยงัฝ่าย
การตลาดโดยตรงทนัที 
ในบางกรณีท่ีการสอบถามมานั้น ดูไม่มีเหตุผล หรือผูท่ี้ถามมีการติดตามสอบถามอย่างไม่ลดละ 
พนกังานจะตอ้งไม่กล่าวต าหนิ หรือท าให้เกิดการโตเ้ถียง พนกังานกล่าวไดแ้ต่เพียงวา่ “บริษทัฯ” 
จะตอบค าถามนั้นตามช่องการการส่ือสารท่ีเหมาะสม 
พนักงานควรจดบันทึกรายละเอียดของผูท่ี้ติดต่อเข้ามาและค าถามท่ีถาม แล้วส่งต่อไปยงัฝ่าย
การตลาดโดยเร็ว ถา้ผูท่ี้ติดต่อเขา้มาไม่สะดวกท่ีจะให้รายละเอียด ให้พนกังานร้องขอให้ผูท่ี้ติดต่อ
เขา้มา พิจารณาให้ขอ้มูลท่ีติดต่อไดต้ามความเหมาะสม พนักงานควรตอบค าถามอย่างเหมะสม
เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรับผิดชอบ และท่ีสามารถตอบไดด้ว้ยความรู้และประสบการณ์ท่ีมี ถา้ไม่
แน่ใจ ควรปรึกษาผูท่ี้มีความรู้หรือผูบ้ริหาร 
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 4.7. การใชท้รัพยสิ์นของ “บริษทัฯ” 

พนกังานจะตอ้งใชท้รัพยสิ์นของ “บริษทัฯ” อยา่งเหมาะสม ประหยดั และใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสูงสุด 
การใชผ้ิดวตัถุประสงค ์หรือท าใหสู้ญหาย หรือท าใหเ้สียหาย พนกังานอาจถูกสอบสวนหรือลงโทษ
ตามความเหมาะสม 
การส่งต่องานให้บุคคลหรือธุรกิจอ่ืนด าเนินการให้แทน สามารถท าได้เฉพาะในกรณีท่ีส่ิงท่ี  
“บริษทัฯ” ประสงค์นั้น อยู่นอกเหนือทกัษะหรือประสบการณ์ของพนักงานในหน่วยงาน หรือมี
ตน้ทุนท่ีเหมาะสมกวา่ 

 4.8. เร่ืองท่ีพนกังานควรยดึถือปฏิบติั 
พนกังานควรจะตอ้งยดึถือแนวทางดงัต่อไปน้ี ในการปฏิบติัหนา้ท่ีงาน 
4.8.1  มีความรับผิดชอบอยา่งมืออาชีพ 

4.8.1.1  พนักงานจะตอ้งอุทิศตนเยี่ยงมืออาชีพในการปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีตนรับผิดชอบ 
ตามท่ี “บริษทัฯ” มอบความไวว้างใจให ้

4.8.1.2  พนกังานจะตอ้งปฏิบติังานดว้ยการกระท าท่ีพอเหมาะพอควรและระมดัระวงั เพื่อ
ไม่ให้เกิดอันตรายต่อลูกค้า ตัวพนักงาน หรือ “บริษัทฯ” และจะต้องช่วยกัน
ปกป้องผลประโยชน์ของลูกคา้และของ “บริษทัฯ” 

4.8.1.3  พนกังานจะตอ้งปกป้อง “บริษทัฯ” และลูกคา้ใหป้ราศจากการกระท าการทุจริต การ
บิดเบือน หรือการกระท าท่ีผิดศีลธรรมจรรยา 

4.8.2  การยดึถือหลกัคุณธรรมและความถูกตอ้งซ่ือสตัย ์
4.8.2.1  การกระท าของพนกังานจะตอ้งสามารถน ามาพิสูจน์ความถูกตอ้งไดใ้นภายหลงั ดว้ย

การเก็บเอกสารหลกัฐาน หรือหลกัฐานการติดต่อส่ือสารโตต้อบต่างๆ ทั้ งจาก
ภายในและภายนอกเอาไวใ้หต้รวจสอบ 

4.8.2.2  พนกังานจะตอ้งปกป้องผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียตามกฎหมายของ “บริษทัฯ” 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในทุกๆ โอกาส 

4.8.2.3  พนกังานจะตอ้งมัน่ใจวา่ พนัธะหนา้ท่ีทางการเงินและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีติดตามมา 
ระหวา่งลูกคา้กบั “บริษทัฯ” ไดถู้กเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุเร่ืองท่ีทุกฝ่าย
จะตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งไวอ้ยา่งชดัเจน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมีส าเนาของสัญญา
ท่ีเซ็นแลว้เก็บไวอ้า้งอิง 

4.8.3  การปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 
พนักงานจะตอ้งใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือให้มีการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
รวมไปถึงตอ้งติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งครบถว้น และรับรู้สภาพความเป็นไปของ
ตลาดและธุรกิจในส่วนท่ีส าคัญ ทั้ งน้ีจะต้องกระท าอย่างเต็มความรับผิดชอบตามท่ี  
“บริษทัฯ” ไดม้อบหมายให ้

4.8.4  การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน 
4.8.4.1  การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม ความสุภาพและเอ้ือเฟ้ือดว้ยอธัยาศยัน ้ าใจอนัดี และการ

เคารพผูอ่ื้น ทั้งหมดน้ีเป็นเคร่ืองแสดงถึงความสมัพนัธ์ท่ีควรมีใหแ้ก่เพ่ือนร่วมงาน 
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4.8.4.2  ไม่ควรแสดงออกหรือเผยแพร่เร่ืองต่อไปน้ีสู่สาธารณะชน ไดแ้ก่ การวิพากษว์ิจารณ์

การปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานภายใน “บริษทัฯ” หรือวิพากษ์วิจารณ์ “บริษทัฯ” 
หรือการแสดงความไม่เห็นดว้ยในนโยบายหรือประกาศต่างๆ ของ “บริษทัฯ” 

4.8.4.3  พนกังานควรใหค้วามสนบัสนุนและรักษาไวซ่ึ้งมาตรฐานอนัสูงของ “บริษทัฯ” ดว้ย
การแบ่งปันประสบการณ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และร่วมกนัเพ่ิมพูนทกัษะความเป็นมือ
อาชีพของเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานมีความกา้วหนา้ และสามารถพฒันา
คุณภาพของการใหบ้ริการได ้

4.8.4.4  หลีกเล่ียงความขดัแยง้กบัเพ่ือนร่วมงานท่ีจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเสียหายต่อ 
“บริษทัฯ” หรือลูกคา้ 

4.8.5  แนวทางการปฏิบติังาน 
4.8.5.1  พนกังานจะตอ้งไม่ปฏิเสธการใหบ้ริการเยีย่งมืออาชีพแก่บุคคลใดก็ตาม ดว้ยเหตุผล

เร่ืองความแตกต่างทางเช้ือชาติ ลทัธิ เพศ ศาสนา หรือสัญชาติ และไม่ควรเขา้
ร่วมกบักลุ่มบุคคลใด ในการท่ีจะวางแผนหรือท าขอ้ตกลง ท่ีจะแบ่งแยกหรือกีดกนั
บุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือหลายบุคคล ดว้ยเหตุผลเร่ืองเช้ือชาติ ลทัธิ เพศ ศาสนา 
สญัชาติ 

4.8.5.2  พนักงานจะตอ้งมัน่ใจว่าตนเองมีความโปร่งใสโดยปราศจากขอ้สงสัยใดๆ ใน
ระหวา่งการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน และยดึมัน่ในการปฏิบติัตามค าสั่งของฝ่ายบริหาร
ท่ีไดส้ัง่การอยา่งสมเหตุสมผล 

4.9. พฤฒิกรรมโดยทัว่ไป 
นโยบายฉบบัน้ี ถูกจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีในสถานท่ีท างาน ดว้ย
การแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความเคารพซ่ึงกันและกัน สร้างความร่วมแรงร่วมใจ และมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั แนวทางดงัต่อไปน้ีเป็นขอ้ท่ีพึงปฏิบติั 
4.9.1  พนักงานจะตอ้งตรงต่อเวลา มาท างานและเลิกงานอย่างตรงเวลา รวมไปถึงการเขา้ร่วม

ประชุมอยา่งตรงเวลา ทั้งประชุมภายนอกและภายใน “บริษทัฯ” 
4.9.2  พนกังานจะตอ้งมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
4.9.3  พนกังานท่ีจะตอ้งไปพบลูกคา้หลงัเวลาท างาน จะตอ้งแต่งกายอยา่งเหมาะสม 
4.9.4  พนกังานจะตอ้งใชโ้ทรศพัท์มือถืออยา่งระมดัระวงัในท่ีท างาน โดยค านึงถึงลูกคา้และเพ่ือน

ร่วมงาน เช่น ในระหว่างการประชุมกับลูกคา้ ควรโอนสายไปหมายเลขอ่ืน, ไม่ควรใช้
โทรศพัทใ์นระหวา่งการประชุม ยกเวน้กรณีเป็นความจ าเป็นทางธุรกิจท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้และ
ควรขอโทษผูเ้ขา้ร่วมประชุมก่อนใช้โทรศัพท์ เน่ืองจากการใช้โทรศัพท์ในระหว่างการ
ประชุม แสดงถึงความไม่เคารพบุคคลอ่ืน และอาจเป็นการรบกวน, หลีกเล่ียงการใชเ้สียง
เรียกเขา้ท่ีดงัเกินไปหรือน่าร าคาญ, เปิดใชร้ะบบสั่นหรือปิดเสียงเม่ือจ าเป็น, หลีกเล่ียงการ
พดูโทรศพัทเ์สียงดงัเม่ืออยูบ่ริเวณเดียวกนักบับุคคลอ่ืน 

4.9.5  เน่ืองจากควนับุหร่ีมีผลต่อสุขภาพของบุคคลอ่ืน “บริษทัฯ” จึงเป็นเขตปลอดบุหร่ี 
4.9.6  พนกังานตอ้งไม่ใชภ้าษาท่ีไม่เหมาะสมหรือหยาบคายหรือกา้วร้าว หรือไม่ใชค้  าพูดท่ีท าให้

ผูอ่ื้นเสียหาย 
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4.9.7  หา้มด่ืมเคร่ืองด่ืมมึนเมาในบริเวณ “บริษทัฯ” หรือในสถานท่ีของ “บริษทัฯ” และในระหวา่ง

เวลาท างาน อาจมีขอ้ยกเวน้ในบางกรณีส าหรับพนักงานท่ีเขา้ร่วมงานท่ีถูกจดัข้ึนเพ่ือการ
เจรจาธุรกิจ และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด่ืมเคร่ืองด่ืมมึนเมาเพ่ือการเขา้สงัคม ในกรณีน้ีให้ขอ
ค าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา ไม่มีขอ้ยกเวน้ใดๆ ส าหรับการใชส่ิ้งของผิดกฎหมาย 

4.9.8  พนกังานควรมีความตระหนกัรู้อยูเ่สมอวา่พฤติกรรมของตนนั้นจะมีผลกระทบอยา่งไรบา้ง
ต่อเพ่ือนร่วมงานในการท างาน ทั้งน้ีรวมไปถึงการไม่ท าให้เกิดเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้นในขณะ
ท างาน การท าใหผู้อ่ื้นเกิดความร าคาญ หรือขดัจงัหวะการท างานของผูอ่ื้น รักษาพ้ืนท่ีท างาน
ของตนเองให้สะอาดและเป็นระเบียบเปรียบเสมือนเป็นสถานท่ีของส่วนรวม เช่น ห้องน ้ า 
หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารในบริเวณท่ีท างานหรือพ้ืนท่ีส่วนรวม โดยเฉพาะเม่ืออยูก่บั
ลูกคา้ ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเคารพ ให้ความช่วยเหลือและมีทศันคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ท างานเป็นทีม สามารถระบุปัญหาและแกไ้ขปัญหาไดก่้อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบ 
ทั้งหมดน้ีเพ่ือท่ีจะหาโอกาสในการส่งเสริมให ้“บริษทัฯ” แสดงความเป็นมืออาชีพ พนกังาน
มีความสุข และสร้างสรรคผ์ลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.10. การทุจริต 
“บริษทัฯ” ไม่มีขอ้ยกเวน้ส าหรับพฤติกรรมการทุจริต ลกัขโมย พนกังานไม่วา่ระดบัใด รวมไปถึง
ระดบัผูจ้ดัการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง ถา้ฝ่าฝืนจะตอ้งถูกลงโทษดว้ยการไล่ออก 
4.10.1  การทุจริตไดแ้ก่ การมีเจตนาใชท้รัพยสิ์นของ “บริษทัฯ” อยา่งไม่ตรงไปตรงมา รวมไปถึง

การกระท าท่ีไม่ซ่ือสัตย ์การโกหกหลอกลวง การละเวน้การปฏิบัติ การใช้อิทธิพลหรือ
ต าแหน่งหนา้ท่ีอยา่งไม่เหมาะสม การใชข้อ้มูลอยา่งไม่เหมาะสม ตวัอยา่งการกระท าท่ีเป็น
การทุจริต ไดแ้ก่ 
4.10.1.1  การลกัขโมยทรัพยสิ์น 
4.10.1.2  การขโมยทรัพยสิ์นทางปัญญา 
4.10.1.3  การใชท้รัพยสิ์น ขอ้มูล หรือบริการ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตหรือผิดกฎหมายหรือเพ่ือ

วตัถุประสงคส่์วนตวั 
4.10.1.4  การใชเ้งินของ “บริษทัฯ” ไปในทางท่ีผิด 
4.10.1.5  การปลอมแปลงหรือบิดเบือนขอ้มูล 
4.10.1.6  การลางานโดยไม่บนัทึกขอ้มูลการลา 

4.10.2  “บริษทัฯ” ไม่มีขอ้ยกเวน้ส าหรับการกระท าการทุจริตใดๆ “บริษทัฯ” มีความปรารถนาท่ีจะ
ป้องกนัและตรวจจบัการทุจริตใหไ้ด ้และประสงคใ์หพ้นกังานให้ความร่วมมือในการคน้หา
ส่ิงผิดปกติในสถานท่ีท างาน เม่ือมีเหตุอนัสงสัยไดว้่ามีการลกัขโมยหรือการทุจริตเกิดข้ึน 
รวมไปถึงการใชเ้คร่ืองมืออิเลคโทรนิคส์ในการตรวจตราดูแลส่ิงเหล่าน้ี 

4.10.3  พนกังานท่ีกระท าการทุจริตจะตอ้งถูกไล่ออกโดยทนัที และ “บริษทัฯ” มีสิทธิท่ีจะฟ้องร้อง
เป็นคดีอาชญากรรมได ้

 นโยบายน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2554 เป็นตน้ไป 
อนุมติัโดย มร. อูแบร์ อาร์ วริิออท กรรมการผูอ้  านวยการ บริษทั ไรมอนแลนด ์จ ากดั (มหาชน) 

 


