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1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจและหลักการในเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับแนวทางในการปฏิ บตั ิตนให้
เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมที่ดี ให้แก่พนักงานของ “บริ ษทั ฯ”
1.2. เพื่อให้คาอธิบายอย่างชัดเจนแก่พนักงานว่า “บริ ษทั ฯ” มีความคาดหวังในเรื่ องนี้ อย่างไร ซึ่ งจะช่วย
ป้ องกันความเข้าใจผิด และพนักงานสามารถปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้น พนักงานควรทาความเข้าใจในเนื้อหาของนโยบายเกี่ยวกับจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจฉบับ
นี้ เพื่อที่จะปฏิบตั ิตนได้อย่างถูกต้อง “บริ ษทั ฯ” อาจพิจารณาลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝื นนโยบายได้
( “บริ ษทั ฯ” ในที่ น้ ี ได้แก่ บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จากัด (มหาชน), บริ ษทั ย่อย, และบริ ษทั ในกลุ่ม
บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จากัด (มหาชน))

2. ขอบเขตการ
บังคับใช้

2.1. นโยบายฉบับนี้บงั คับใช้สาหรับพนักงานทุกคนของ “บริ ษทั ฯ”

3. ความ
รับผิดชอบ

3.1. ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมีความรับผิดชอบในการเผยแพร่ นโยบายฉบับนี้ ส่ งเสริ มให้มีความเข้าใจและ
นาไปปฏิบตั ิ ปรับปรุ งนโยบายให้เหมาะสม และตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้
3.2. ผูบ้ ริ หารมีความรับผิดชอบในการกากับดูแลพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของตน ให้ปฏิบตั ิตาม
นโยบายนี้อย่างเคร่ งครัด รวมไปถึงเป็ นผูท้ ี่จะให้คาปรึ กษาแก่พนักงานได้โดยตรง ถ้าพนักงานร้อง
ขอหรื อต้องการร้องทุกข์ใดๆ

4. นโยบาย

4.1. นโยบายทัว่ ไปเกี่ยวกับเรื่ องจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
พนักงานควรประพฤติ ปฏิ บัติตนโดยถื อหลักคุ ณธรรม, มี ความยุติ ธรรม, มี ความซื่ อสัตย์, และ
ปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพในฐานะที่เป็ นตัวแทนของ “บริ ษทั ฯ”

พนักงานของ “บริ ษทั ฯ” ได้แก่พนักงานทุกตาแหน่ง ซึ่งรวมไปถึงผูจ้ ดั การ, ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ, รอง
ผูอ้ านวยการ, ผูอ้ านวยการ, ผูบ้ ริ หารระดับสู ง, ที่ ปรึ กษา ทั้งที่ เป็ นพนักงานประจาและพนักงาน
ชัว่ คราว
ถ้าพนักงานมีขอ้ สงสัยประการใด พนักงานสามารถสอบถามผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานตามลาดับ
ชั้นได้

4.1.1 พนักงานควรช่วยเหลือให้บริ การลูกค้าทั้งภายในและภายนอก “บริ ษทั ฯ” ในระดับสู งสุ ด
และปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความเป็ นมืออาชี พ, ยึดถือหลักคุณธรรม, ความซื่ อสัตย์, รักษามารยาทและ
ความสุภาพนอบน้อม, และให้ความจงรักภักดีต่อ “บริ ษทั ฯ” นอกจากนี้ ต้องดาเนิ นธุรกิจด้วยความ
เที่ยงธรรมและมีไมตรี จิตต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน
4.1.2 ในการจัดทาเอกสารต่างๆ ภายใน “บริ ษทั ฯ” หรื อเอกสารโต้ตอบกับหน่วยงานภายนอก ควร
ปฏิ บตั ิตามรู ปแบบหรื อคาแนะนาที่ “บริ ษทั ฯ” ได้ประกาศหรื อได้แจ้งให้ทราบเป็ นครั้งคราว
พนักงานไม่ควรปฏิบตั ิงานนอกเหนือไปจากหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจของตนเอง
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4.1.3 พนักงานต้องเขียนชื่อพร้อมลายเซ็นของตนเองลงในเอกสาร หรื อรายงาน หรื อเอกสารอื่นๆ
ที่พนักงานได้จดั ทาขึ้น เพื่อเป็ นการระบุวา่ พนักงานมีสถานะที่เป็ นตัวแทนของ “บริ ษทั ฯ” อย่าง
ถูกต้อง โดยสอดคล้องกับอานาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.4 พนักงานควรมีความตระหนักในการป้ องกันไม่ให้เกิ ดการทุจริ ตใน “บริ ษทั ฯ” หรื อมีการ
ปฏิบตั ิตนในนาม “บริ ษทั ฯ” อย่างไม่เหมาะสม หรื อดาเนิ นการใดๆ อย่างไม่มีจริ ยธรรม ในเรื่ องที่
เกี่ ยวข้องกับรายการทางธุ รกิ จ หรื อกิ จกรรมต่างๆ ที่ “บริ ษทั ฯ” เข้าไปมี ส่วนร่ วม ถ้าพนักงานมี
ประเด็นที่ไม่แน่ใจหรื อมีขอ้ กังวลใดๆ ควรรายงานให้ผบู ้ งั คับบัญชาโดยตรงทราบทันที
4.1.5 พนักงานควรแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ ในกรณี ที่พนักงาน หรื อคู่สมรส หรื อสมาชิ กใน
ครอบครัว เข้าไปมีความสัมพันธ์ในทางธุ รกิจ หรื อมีผลประโยชน์กบั “บริ ษทั ฯ” ทั้งโดยตรง หรื อ
ผ่านทางคู่คา้ ของ “บริ ษทั ฯ”
4.1.6 พนักงานไม่ควรรับเป็ นกรรมการ รับจ้างทางานทั้งแบบเต็มเวลาและแบบไม่เต็มเวลา ไม่วา่ จะ
ได้รับค่าจ้างหรื อไม่ หรื อมีผลประโยชน์อื่นๆ ในธุรกิ จใดๆ รวมไปถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน ให้การ
สนับสนุ น หรื อเป็ นเจ้าของทุน ในเวลาเดี ยวกับที่ เป็ นพนักงานของ “บริ ษทั ฯ” ยกเว้นได้รับการ
อนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก “บริ ษทั ฯ”โดย “บริ ษทั ฯ” จะพิจารณาเฉพาะกรณี ที่เห็นว่าไม่ทาให้
“บริ ษทั ฯ” เสี ยประโยชน์ และพนักงานสามารถปลีกเวลาเข้าไปดาเนินการได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ
หน้าที่งานโดยตรง หรื อไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงจากการทางานให้แก่ “บริ ษทั ฯ”
4.1.7 พนักงานไม่สามารถรับของขวัญที่มีราคา ทั้งที่อยูใ่ นรู ปของสิ่ งของหรื อบริ การ ค่าธรรมเนี ยม
ค่านายหน้า เงิ นใต้โต๊ะเงิ นรางวัล ทั้งในรู ปของเงิ นสดหรื อรู ปแบบอื่ นๆ จากบุ คคลต่างๆ ได้แก่
ลูกค้า ผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การต่างๆ และบุคคลอื่นๆนอกเหนื อจากพนักงานของ “บริ ษทั ฯ” ในกรณี ที่
มีผเู ้ สนอของขวัญให้และจาเป็ นต้องรับไว้ พนักงานจะต้องนาของขวัญนั้นมาส่ งให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล และแจ้งข้อมูลของผูใ้ ห้ของขวัญให้ทราบด้วย “บริ ษทั ฯ” จะได้ส่งบันทึกตอบรับและขอบคุณ
ให้แก่ผใู ้ ห้ของขวัญนั้น “บริ ษทั ฯ” ขอสงวนสิ ทธิ ในการดาเนิ นการใดๆ กับของขวัญนั้นตามความ
เหมาะสม
4.1.8 พนักงานหรื อหน่ วยงานใดที่ ตอ้ งการมอบของขวัญที่ มีราคาให้แก่ ผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การ/
ลูกค้า/หน่ วยงานราชการ/บุคคลอื่นใด จะต้องได้รับการอนุ มตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารก่อน
4.2. ข้อมูลสาคัญและข้อมูลที่เป็ นความลับของ “บริ ษทั ฯ”
พนักงานมีหน้าที่ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาในเรื่ องการรักษาความลับของ “บริ ษทั ฯ” ดังนั้นพนักงานจึ ง
จะต้องปกป้ องข้อมูลที่เป็ นทางการต่างๆ ของ “บริ ษทั ฯ” ไว้เป็ นความลับ มีขอ้ ความเรื่ องการรักษา
ความลับเขียนไว้ในสัญญาว่าจ้างงาน พนักงานรับทราบและได้ลงนามไว้แล้ว
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4.3. ระเบียบปฏิบตั ิที่ควรยึดถือเป็ นมาตรฐาน
พนักงานจะต้องยึดมัน่ ในกฎระเบียบที่ได้บญั ญัติไว้เกี่ยวกับผลประโยชน์แอบแฝงที่เกิดจากตาแหน่ง
หน้าที่การงาน พนักงานต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่การงานหรื อข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการทางาน
ไปหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรื อบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากเพื่อธุรกิจของ “บริ ษทั ฯ” ถ้าพนักงานมี
ผลประโยชน์แอบแฝงดังกล่าว จะต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์น้ นั ให้ “บริ ษทั ฯ” ทราบ
4.4. หลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์
พนักงานจะต้อ งไม่ใ ช้ต าแหน่ งหน้า ที่ ก ารงาน เพื่อ รั บ หรื อเรี ย กรั บผลประโยชน์ ใดๆ หรื อเพื่ อ
พิจารณาว่าจะทาหรื อไม่ทาสิ่ งใด หรื อเพื่อให้บุคคลหนึ่ งบุคคลใดได้ประโยชน์หรื อเสี ยประโยชน์
นอกจากนี้ พนักงานไม่ควรได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลภายนอก ที่ อาจทาให้บิดเบื อนการ
ตัดสิ นใจกระทาการอย่างมีเหตุผลและถูกต้องของพนักงาน
พนักงานต้องไม่รับเงินสิ นบน หรื อติดสิ นบนแก่บุคคลหรื อกิจการอื่นใด เพื่อทาให้ “บริ ษทั ฯ” ได้รับ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ
สาหรับสภาพการณ์โดยทั่วไป ผลประโยชน์แอบแฝงอาจเกิ ดขึ้นได้ ถ้าพนักงานมี ความสัมพันธ์
ส่ วนตัวกับพนักงานหรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จอื่น ที่ เข้ามาเป็ นผูข้ ายหรื อเข้ามาทาธุ รกิ จกับ
หน่ วยงานต่างๆ ใน “บริ ษทั ฯ” สาหรับกรณี เช่ นนี้ พนักงานจะต้องเปิ ดเผยความสัมพันธ์น้ นั โดย
ทันทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ทราบ
4.5. ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและบุคคลภายนอก
พนักงานที่ ติดต่อกับลูกค้าหรื อบุคคลภายนอก จะต้องดาเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยความ
รวดเร็ ว และไม่ มี อ คติ พนัก งานจะต้อ งปฏิ บัติ ง านและให้บ ริ การด้ว ยความเป็ นมื อ อาชี พ ตาม
มาตรฐานสูงสุด
4.6. แนวปฏิบตั ิมาตรฐานในเรื่ องการสื่ อสาร
คาถามเกี่ยวกับตัว “บริ ษทั ฯ” จากสื่ อสารมวลชนประเภทต่างๆ ได้แก่ นักหนังสื อพิมพ์ ผูร้ ายงานข่าว
โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ และจากหน่ วยงานภายนอกต่างๆ รวมไปถึงลูกค้า จะต้องถูกส่ งต่อไปยังฝ่ าย
การตลาดโดยตรงทันที
ในบางกรณี ที่การสอบถามมานั้น ดูไม่มีเหตุผล หรื อผูท้ ี่ ถามมีการติดตามสอบถามอย่างไม่ลดละ
พนักงานจะต้องไม่กล่าวตาหนิ หรื อทาให้เกิดการโต้เถียง พนักงานกล่าวได้แต่เพียงว่า “บริ ษทั ฯ”
จะตอบคาถามนั้นตามช่องการการสื่ อสารที่เหมาะสม
พนัก งานควรจดบันทึ ก รายละเอี ยดของผูท้ ี่ ติ ด ต่ อเข้ามาและคาถามที่ ถ าม แล้ว ส่ ง ต่ อไปยัง ฝ่ าย
การตลาดโดยเร็ ว ถ้าผูท้ ี่ติดต่อเข้ามาไม่สะดวกที่จะให้รายละเอียด ให้พนักงานร้องขอให้ผทู ้ ี่ติดต่อ
เข้ามา พิจารณาให้ขอ้ มูลที่ ติดต่อได้ตามความเหมาะสม พนักงานควรตอบคาถามอย่างเหมะสม
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ และที่สามารถตอบได้ดว้ ยความรู ้และประสบการณ์ที่มี ถ้าไม่
แน่ใจ ควรปรึ กษาผูท้ ี่มีความรู ้หรื อผูบ้ ริ หาร
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4.7. การใช้ทรัพย์สินของ “บริ ษทั ฯ”
พนักงานจะต้องใช้ทรัพย์สินของ “บริ ษทั ฯ” อย่างเหมาะสม ประหยัด และให้ได้ประสิ ทธิภาพสูงสุด
การใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรื อทาให้สูญหาย หรื อทาให้เสี ยหาย พนักงานอาจถูกสอบสวนหรื อลงโทษ
ตามความเหมาะสม
การส่ ง ต่ อ งานให้บุ ค คลหรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ด าเนิ น การให้แ ทน สามารถท าได้เ ฉพาะในกรณี ที่ สิ่ ง ที่
“บริ ษทั ฯ” ประสงค์น้ นั อยู่นอกเหนื อทักษะหรื อประสบการณ์ของพนักงานในหน่ วยงาน หรื อมี
ต้นทุนที่เหมาะสมกว่า
4.8. เรื่ องที่พนักงานควรยึดถือปฏิบตั ิ
พนักงานควรจะต้องยึดถือแนวทางดังต่อไปนี้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่งาน
4.8.1 มีความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
4.8.1.1 พนักงานจะต้องอุทิศตนเยี่ยงมื ออาชี พในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ ตนรั บผิดชอบ
ตามที่ “บริ ษทั ฯ” มอบความไว้วางใจให้
4.8.1.2 พนักงานจะต้องปฏิบตั ิงานด้วยการกระทาที่พอเหมาะพอควรและระมัดระวัง เพื่อ
ไม่ ใ ห้เ กิ ด อัน ตรายต่ อ ลู ก ค้า ตัว พนัก งาน หรื อ “บริ ษ ัท ฯ” และจะต้อ งช่ ว ยกัน
ปกป้ องผลประโยชน์ของลูกค้าและของ “บริ ษทั ฯ”
4.8.1.3 พนักงานจะต้องปกป้ อง “บริ ษทั ฯ” และลูกค้าให้ปราศจากการกระทาการทุจริ ต การ
บิดเบือน หรื อการกระทาที่ผิดศีลธรรมจรรยา
4.8.2 การยึดถือหลักคุณธรรมและความถูกต้องซื่อสัตย์
4.8.2.1 การกระทาของพนักงานจะต้องสามารถนามาพิสูจน์ความถูกต้องได้ในภายหลัง ด้วย
การเก็บ เอกสารหลักฐาน หรื อหลักฐานการติ ดต่อสื่ อสารโต้ตอบต่างๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกเอาไว้ให้ตรวจสอบ
4.8.2.2 พนักงานจะต้องปกป้ องผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยตามกฎหมายของ “บริ ษทั ฯ”
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ในทุกๆ โอกาส
4.8.2.3 พนักงานจะต้องมัน่ ใจว่า พันธะหน้าที่ทางการเงินและข้อตกลงต่างๆ ที่ติดตามมา
ระหว่างลูกค้ากับ “บริ ษทั ฯ” ได้ถูกเขียนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ระบุเรื่ องที่ทุกฝ่ าย
จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องนั้นมีสาเนาของสัญญา
ที่เซ็นแล้วเก็บไว้อา้ งอิง
4.8.3 การปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ
พนักงานจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีการปฏิ บตั ิตามที่ กฎหมายกาหนดไว้
รวมไปถึงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างครบถ้วน และรับรู ้สภาพความเป็ นไปของ
ตลาดและธุ ร กิ จ ในส่ ว นที่ ส าคัญ ทั้ง นี้ จะต้อ งกระท าอย่า งเต็ ม ความรั บ ผิ ด ชอบตามที่
“บริ ษทั ฯ” ได้มอบหมายให้
4.8.4 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
4.8.4.1 การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ความสุ ภาพและเอื้อเฟื้ อด้วยอัธยาศัยน้ าใจอันดี และการ
เคารพผูอ้ ื่น ทั้งหมดนี้เป็ นเครื่ องแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ควรมีให้แก่เพื่อนร่ วมงาน
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4.8.4.2 ไม่ควรแสดงออกหรื อเผยแพร่ เรื่ องต่อไปนี้สู่สาธารณะชน ได้แก่ การวิพากษ์วิจารณ์
การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของพนักงานภายใน “บริ ษทั ฯ” หรื อวิพากษ์วิจารณ์ “บริ ษทั ฯ”
หรื อการแสดงความไม่เห็นด้วยในนโยบายหรื อประกาศต่างๆ ของ “บริ ษทั ฯ”
4.8.4.3 พนักงานควรให้ความสนับสนุนและรักษาไว้ซ่ ึงมาตรฐานอันสูงของ “บริ ษทั ฯ” ด้วย
การแบ่งปั นประสบการณ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และร่ วมกันเพิ่มพูนทักษะความเป็ นมือ
อาชีพของเพื่อนร่ วมงาน เพื่อให้เพื่อนร่ วมงานมีความก้าวหน้า และสามารถพัฒนา
คุณภาพของการให้บริ การได้
4.8.4.4 หลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงานที่จะเป็ นสาเหตุทาให้เกิดความเสี ยหายต่อ
“บริ ษทั ฯ” หรื อลูกค้า
4.8.5 แนวทางการปฏิบตั ิงาน
4.8.5.1 พนักงานจะต้องไม่ปฏิเสธการให้บริ การเยีย่ งมืออาชีพแก่บุคคลใดก็ตาม ด้วยเหตุผล
เรื่ องความแตกต่างทางเชื้ อชาติ ลัทธิ เพศ ศาสนา หรื อสัญชาติ และไม่ควรเข้า
ร่ วมกับกลุ่มบุคคลใด ในการที่จะวางแผนหรื อทาข้อตกลง ที่จะแบ่งแยกหรื อกีดกัน
บุคคลหนึ่ งบุคคลใดหรื อหลายบุคคล ด้วยเหตุผลเรื่ องเชื้ อชาติ ลัทธิ เพศ ศาสนา
สัญชาติ
4.8.5.2 พนักงานจะต้องมัน่ ใจว่าตนเองมีความโปร่ งใสโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ ใน
ระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน และยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามคาสั่งของฝ่ ายบริ หาร
ที่ได้สงั่ การอย่างสมเหตุสมผล
4.9. พฤฒิกรรมโดยทัว่ ไป
นโยบายฉบับนี้ ถูกจัดทาขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทางาน ด้วย
การแสดงให้ เ ห็ น ว่า พนัก งานมี ค วามเคารพซึ่ งกัน และกัน สร้ า งความร่ ว มแรงร่ ว มใจ และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แนวทางดังต่อไปนี้เป็ นข้อที่พึงปฏิบตั ิ
4.9.1 พนักงานจะต้องตรงต่อเวลา มาทางานและเลิกงานอย่างตรงเวลา รวมไปถึงการเข้าร่ วม
ประชุมอย่างตรงเวลา ทั้งประชุมภายนอกและภายใน “บริ ษทั ฯ”
4.9.2 พนักงานจะต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี
4.9.3 พนักงานที่จะต้องไปพบลูกค้าหลังเวลาทางาน จะต้องแต่งกายอย่างเหมาะสม
4.9.4 พนักงานจะต้องใช้โทรศัพท์มือถืออย่างระมัดระวังในที่ทางาน โดยคานึ งถึงลูกค้าและเพื่อน
ร่ วมงาน เช่ น ในระหว่างการประชุ มกับลู กค้า ควรโอนสายไปหมายเลขอื่ น, ไม่ค วรใช้
โทรศัพท์ในระหว่างการประชุม ยกเว้นกรณี เป็ นความจาเป็ นทางธุรกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และ
ควรขอโทษผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มก่อนใช้โทรศัพท์ เนื่ องจากการใช้โทรศัพท์ในระหว่างการ
ประชุม แสดงถึงความไม่เคารพบุคคลอื่น และอาจเป็ นการรบกวน, หลีกเลี่ยงการใช้เสี ยง
เรี ยกเข้าที่ดงั เกินไปหรื อน่าราคาญ, เปิ ดใช้ระบบสั่นหรื อปิ ดเสี ยงเมื่อจาเป็ น, หลีกเลี่ยงการ
พูดโทรศัพท์เสี ยงดังเมื่ออยูบ่ ริ เวณเดียวกันกับบุคคลอื่น
4.9.5 เนื่องจากควันบุหรี่ มีผลต่อสุขภาพของบุคคลอื่น “บริ ษทั ฯ” จึงเป็ นเขตปลอดบุหรี่
4.9.6 พนักงานต้องไม่ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมหรื อหยาบคายหรื อก้าวร้าว หรื อไม่ใช้คาพูดที่ทาให้
ผูอ้ ื่นเสี ยหาย
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4.9.7 ห้ามดื่มเครื่ องดื่มมึนเมาในบริ เวณ “บริ ษทั ฯ” หรื อในสถานที่ของ “บริ ษทั ฯ” และในระหว่าง
เวลาทางาน อาจมีขอ้ ยกเว้นในบางกรณี สาหรับพนักงานที่ เข้าร่ วมงานที่ ถูกจัดขึ้นเพื่อการ
เจรจาธุรกิจ และมีความจาเป็ นที่จะต้องดื่มเครื่ องดื่มมึนเมาเพื่อการเข้าสังคม ในกรณี น้ ี ให้ขอ
คาแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชา ไม่มีขอ้ ยกเว้นใดๆ สาหรับการใช้สิ่งของผิดกฎหมาย
4.9.8 พนักงานควรมีความตระหนักรู ้อยูเ่ สมอว่าพฤติกรรมของตนนั้นจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
ต่อเพื่อนร่ วมงานในการทางาน ทั้งนี้ รวมไปถึงการไม่ทาให้เกิดเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่นในขณะ
ทางาน การทาให้ผอู ้ ื่นเกิดความราคาญ หรื อขัดจังหวะการทางานของผูอ้ ื่น รักษาพื้นที่ทางาน
ของตนเองให้สะอาดและเป็ นระเบี ยบเปรี ยบเสมือนเป็ นสถานที่ของส่ วนรวม เช่น ห้องน้ า
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในบริ เวณที่ทางานหรื อพื้นที่ส่วนรวม โดยเฉพาะเมื่ออยูก่ บั
ลูกค้า ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความเคารพ ให้ความช่วยเหลือและมีทศั นคติที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงาน
ทางานเป็ นทีม สามารถระบุปัญหาและแก้ไขปั ญหาได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะหาโอกาสในการส่งเสริ มให้ “บริ ษทั ฯ” แสดงความเป็ นมืออาชีพ พนักงาน
มีความสุข และสร้างสรรค์ผลงานได้เป็ นอย่างดี
4.10. การทุจริ ต
“บริ ษทั ฯ” ไม่มีขอ้ ยกเว้นสาหรับพฤติกรรมการทุจริ ต ลักขโมย พนักงานไม่วา่ ระดับใด รวมไปถึง
ระดับผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ถ้าฝ่ าฝื นจะต้องถูกลงโทษด้วยการไล่ออก
4.10.1 การทุจริ ตได้แก่ การมีเจตนาใช้ทรัพย์สินของ “บริ ษทั ฯ” อย่างไม่ตรงไปตรงมา รวมไปถึง
การกระทาที่ ไม่ซื่อสัตย์ การโกหกหลอกลวง การละเว้นการปฏิ บัติ การใช้อิทธิ พลหรื อ
ตาแหน่งหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม การใช้ขอ้ มูลอย่างไม่เหมาะสม ตัวอย่างการกระทาที่เป็ น
การทุจริ ต ได้แก่
4.10.1.1 การลักขโมยทรัพย์สิน
4.10.1.2 การขโมยทรัพย์สินทางปั ญญา
4.10.1.3 การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรื อบริ การ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรื อผิดกฎหมายหรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์ส่วนตัว
4.10.1.4 การใช้เงินของ “บริ ษทั ฯ” ไปในทางที่ผิด
4.10.1.5 การปลอมแปลงหรื อบิดเบือนข้อมูล
4.10.1.6 การลางานโดยไม่บนั ทึกข้อมูลการลา
4.10.2 “บริ ษทั ฯ” ไม่มีขอ้ ยกเว้นสาหรับการกระทาการทุจริ ตใดๆ “บริ ษทั ฯ” มีความปรารถนาที่จะ
ป้ องกันและตรวจจับการทุจริ ตให้ได้ และประสงค์ให้พนักงานให้ความร่ วมมือในการค้นหา
สิ่ งผิดปกติในสถานที่ ทางาน เมื่อมีเหตุอนั สงสัยได้ว่ามีการลักขโมยหรื อการทุจริ ตเกิ ดขึ้น
รวมไปถึงการใช้เครื่ องมืออิเลคโทรนิคส์ในการตรวจตราดูแลสิ่ งเหล่านี้
4.10.3 พนักงานที่กระทาการทุจริ ตจะต้องถูกไล่ออกโดยทันที และ “บริ ษทั ฯ” มีสิทธิ ที่จะฟ้องร้อง
เป็ นคดีอาชญากรรมได้
นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 มีนาคม 2554 เป็ นต้นไป
อนุมตั ิโดย มร. อูแบร์ อาร์ วิริออท กรรมการผูอ้ านวยการ บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จากัด (มหาชน)
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