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นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ัน                                                            ฉบับวันที ่16 สิงหาคม 2564 

  สารจากประธานกรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
 

 

 

 

บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“อาร์เอส กรุ๊ป”)  ยึดม่ันท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

ซ่ือสัตย์สุจรติ โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เปน็ไปตามจรรยาบรรณธุรกิจและหลักการก ากับดูแลกิจการ

ท่ีดี อีกท้ังบรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจรติแล้วเม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันในการป้องกันและต่อต้านการทุจรติและ

คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 จึงได้มีมติอนุมัติการ

ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่นขึ้น โดยมุ่งหมายให้กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และ

พนักงานทุกคนในอาร์เอสกรุ๊ป ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของการทุจรติและคอร์รัปชั่นในรูปแบบต่างๆ มี

ความตระหนักถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และสามารถน าแนวทางปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจรติและ

คอร์รัปชั่นไปใช้ด้วยความระมัดระวัง การรับเร ื่องร้องเรยีนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจรติ (Whistleblower 

Policy) ตลอดจนได้ก าหนดให้มีการติดตามและทบทวนการประเมินความเส่ียงด้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น และมาตรการ

ปอ้งกันอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่นอย่าง

สม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบรษัิทจึงได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีการน าคู่มือนโยบายและแนวทางปฏิบัติน้ี ออกเผยแพร่

ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ ของอาร์เอสกรุ๊ป และจัดให้ กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน ได้รับการฝึกอบรม          

ให้ความรู้และทบทวนความรู้เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ รวมท้ังประกาศเจตนารมณ์น้ีไปยังบรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทุน 

พันธมิตรทางธุรกิจบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น  คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้างผลิต ลูกค้า เป็นต้น โดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือให้อาร์เอสกรุ๊ปเป็นองค์กรท่ีมีความโปร่งใส  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  สร้างความเจรญิเติบโต

ของธุรกิจอย่างยั่งยืน และยกระดับการพัฒนาประเทศโดยลดการทุจรติและคอร์รัปชั่นท้ังภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป 

 

  

( นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ) 

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 

 บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 
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“อาร์เอส กรุ๊ป” หมายถึง บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

“กรรมการบรษัิท” หมายถึง คณะกรรมการบรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย  

“ผู้บรหิาร” หมายถึง พนักงานต้ังแต่ระดับผู้ช่วยผู้อ านวยการขึ้นไป 

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจ า พนักงานสัญญาจ้างแบบมีก าหนดระยะเวลา 

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้บรโิภค และลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา 

ผู้รับจ้างผลิต เจ้าหน้ี ผู้ร่วมทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงาน

ก ากับ หน่วยงานของภาครัฐ และชุมชน  

“เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายถึง ข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีต าแหน่ง หรอืเงินเดือน

ประจ า ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรอืในรัฐวสิาหกิจ 

ผู้บรหิารท้องถ่ิน รองผู้บรหิารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บรหิารท้องถ่ิน และ

สมาชิกสภาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าพนักงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี หรอืเจ้าพนักงานอ่ืน

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ 

อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรอื

รัฐวสิาหกิจ และบุคคลหรอืคณะบุคคลบรรดาซ่ึงมีกฎหมาย

ก าหนดให้ใช้อ านาจหรอืได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองท่ี

จัดต้ังขึ้นในระบบราชการ รัฐวสิาหกิจ หรอืกิจการอ่ืนของรัฐด้วย  

“เจ้าพนักงานของรัฐ” / “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ครอบคลุมถึงบุคคลผู้เคยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ / เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ หรอืรัฐวสิาหกิจ / ท่ีปรกึษาของหน่วยงานรัฐ หรอืหน่วยงาน

รัฐวสิาหกิจ  
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“การทุจรติ”     หมายถึง   การแสวงหาตัวเงิน หรอืทรัพย์สิน หรอืผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ

ค านวณเป็นเงินได้ของอาร์เอส กรุ๊ป โดยมิชอบด้วยหน้าท่ี หรอื

ด้วยกฎหมาย กับหน่วยงานเอกชน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา เจ้าหน้ี

การค้า พนักงานด้วยกันเอง และ/หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อมผ่านบุคคลท่ีสาม อาทิเช่น การ

สร้างหลักฐานทางการเงินอันเป็นเท็จ การทุจรติต่อหน้าท่ี การน า

ทรัพย์สินของอาร์เอส กรุ๊ป ไปใช้เ พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรอื

ครอบครัว การให้ข้อมูลบิดเบือนอันเป็นเท็จ เพ่ือให้เกิดการเข้าใจ

ผิด การฉ้อโกง การปิดบัง อ าพรางหลักฐาน และการกระท าใน

ลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง เปน็ต้น 

“การคอร์รัปช่ัน” หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการเสนอให้ สัญญา 

มอบให้ ให้ค าม่ัน เรยีกร้อง หรอืรับ ซ่ึงเงิน ทรัพย์สิน หรอืประโยชน์

อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ กับเจ้าพนักงานของรัฐ /เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ หรอืรัฐวสิาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรอืหน่วยงานของ

รัฐวสิาหกิจ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลดังกล่า

วกระท าหรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี อันเป็นการให้ได้มาเพ่ือรักษา

ไว้ซ่ึงธุรกิจ หรอืแนะน าธุรกิจให้กับอาร์เอส กรุ๊ป โดยเฉพาะ หรอื

เพ่ือให้ได้มาหรอืรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์  อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็น

เงินได้       

“สินบน”  หมายถึง  ทรัพย์สินหรอืประโยชน์อย่างอ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ท่ี

ให้แก่บุคคลเพ่ือให้ผู้น้ันกระท าการหรอืละเว้นไม่กระท าการตามท่ี  

ผู้จ่ายเงินสินบนต้องการ 

“ประเพณีนิยม” หมายถึง ประเพณีของสังคมท่ีถือปฏิบัติสืบทอดกันมา 

“การรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใด หมายถึง  การรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเปน็เงินได้ 

โดยธรรมจรรยา”  จากบุคคลท่ีให้ กันในโอกาสเทศกาลหรอืวันส าคัญ และให้

หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อ่ืนใดอันอาจ

ค านวณเป็นเงินได้ในโอกาสการแสดงความยินดี การแสดงความ

ขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรอืการให้ตาม

มารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
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 “ประโยชน์อื่นใด หมายถึง ส่ิงท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบรกิาร 

อันอาจค านวณเปน็เงินได้”                         การรับการฝกึอบรม หรอืส่ิงอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

“การให้ / รับของขวัญ” หมายถึง ส่ิงของ หรอืบรกิารใดๆ ท่ีมีมูลค่า โดยมอบให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัย

ไมตร ีเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในทางธุรกิจ ท่ีเกิดขึ้น

เน่ืองในโอกาสพิเศษตามประเพณีนิยม 

“การเล้ียงรับรอง / การบรกิารต้อนรับ” หมายถึง การเล้ียงอาหาร เคร ื่องดื่ม หรอืการบรกิารต้อนรับใดๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการแสดง การดูกีฬา การร่วมกิจกรรมสันทนาการหรอืกีฬา 

เปน็ต้น ท่ีเกิดขึ้นเน่ืองในโอกาสพิเศษตามประเพณีนิยม   

“การให้ / รับค่าสนับสนุน” หมายถึง การให้หรอืรับเงิน ส่ิงของ ประโยชน์อ่ืนใด ซ่ีงสามารถค านวณได้

เป็นตัวเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการให้หรอืรับการ

สนับสนุนกิจกรรม หรอืโครงการต่างๆ เพ่ือธุรกิจ เช่น การ

ประชาสัมพันธ์ โฆษณา สร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ตราสินค้า  

ภาพลักษณ์ท่ีดี และชื่อเสียงของอาร์เอส กรุ๊ป 

 “การให้ / รับบรจิาคเพ่ือการกุศล” หมายถึง การให้ หรอืรับบรจิาคเงิน ส่ิงของ หรอืส่ิงอ่ืนใดท่ีสามารถค านวณ

ได้เป็นตัวเงิน ให้กับองค์กรสาธารณะ เช่น มูลนิธิ วัด โรงเรยีน 

โรงพยาบาล หรอืองค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ท่ีไม่หวังส่ิงตอบแทน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จรงิ 

“การสนับสนุนทางการเมือง” หมายถึง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัว

เงิน แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรอืบุคคลท่ีเก่ียวข้องทาง

การเมือง เช่น การบรจิาคเงิน การให้กู้เงินแก่พรรคการเมือง การ

โฆษณาส่งเสรมิสนับสนุนพรรคการเมือง 

“การขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง การด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมีความต้องการทางผลประโยชน์ส่วนตัว 

หรอืของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ทาง

สายเลือดหรอืทางอ่ืนใดท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซ่ึงอาจ

ขัดขวางหรอืเปน็อุปสรรคต่อผลประโยชน์สูงสุดของอาร์เอส กรุ๊ป  
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ค านิยาม  

 

 

 

 “การจ่ายค่าอ านวยความสะดวก” หมายถึง การให้เงินสด ส่ิงของ หรอืส่ิงอ่ืนใด แก่เจ้าพนักงานของรัฐ /

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรอืรัฐวสิาหกิจ  อย่างไม่เป็นทางการ  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐ / เจ้าหน้าท่ี-

ภาครัฐ หรอืรัฐวสิาหกิจ จะอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ

ตามกระบวนการ หรอืเปน็การกระตุ้นให้ด าเนินการรวดเร็วขึ้น  

“การว่าจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ / หมายถึง การท่ีบุคคลจากภาครัฐ หรอืรัฐวสิาหกิจเข้าไปท างานในภาคเอกชน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หรอืบุคลากรในภาคเอกชนเข้ามาท างานด้านนโยบายในภาครัฐ

หรอืรัฐวสิาหกิจ ท าให้เกิดความเส่ียงการทุจรติและคอร์รัปชั่นใน

แง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีใน

ท้ังสององค์กร โดยท าให้เจ้าพนักงานของรัฐ / เจ้าหน้าท่ีของรัฐท า

หน้าท่ีก ากับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง หรอืบุคลากรในภาคเอกชน

พยายามผลักดันให้นโยบายรัฐหรอืรัฐวสิาหกิจ เอ้ือประโยชน์แก่

องค์กรของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 หน้า 6   

  
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ัน                                                            ฉบับวันที ่16 สิงหาคม 2564 

นโยบายต่อต้านการทุจรติ 

และคอร์รัปช่ัน 

 

 

 

 

นโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่นของอาร์เอส กรุ๊ป 

 “กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนของอาร์เอส กรุ๊ป จะต้องไม่เรยีกร้อง ไม่ด าเนินการหรอืยอมรับการ

ทุจรติและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ต่ออาร์เอส กรุ๊ป ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื

ทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกกลุ่มธุรกิจของอาร์เอส กรุ๊ป และทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม   

โดยจัดให้มีการทบทวนการประเมินความเส่ียงด้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น และมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสม

และเพียงพอ และทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น และมาตรการต่อต้านทุจรติและ

คอร์รัปชั่นเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการวัดประสิทธิผล 

ปรับปรุง และพัฒนามาตรการให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีอาจเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

รวมท้ังมีนโยบายส่งเสรมิให้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจรติและคอร์รัปชั่นของอาร์เอส กรุ๊ป ให้ครอบคลุมถึง

บรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทุน บรษัิทอ่ืนท่ีอาร์เอส กรุ๊ปมีอ านาจควบคุม พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ เพ่ือยึดถือ

น านโยบายน้ีไปปฏิบัติเช่นเดียวกัน” 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

 
 

 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการก ากับดูแลในเร ื่องการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้

ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบไว้ให้คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะท างาน รวมถึงกรรมการบรษัิท 

ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดับของอาร์เอส กรุ๊ป มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

 

1. คณะกรรมการบรษัิท  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการอนุมัติก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

ต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่นท่ีชัดเจน และก ากับดูแลภาพรวมของการต่อต้านการทุจรติและ

คอร์รัปชั่นให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านทุจรติและคอร์รัปชั่นท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า

กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนของอาร์เอส กรุ๊ป ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ

ต่อต้านทุจรติคอร์รัปชั่นอย่างแท้จรงิ และปลูกฝงัเปน็วัฒนธรรมองค์กร  

 

รวมท้ังส่งเสรมิให้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจรติและคอร์รัปชั่นให้ครอบคลุมถึงบรษัิทย่อย บรษัิท

ร่วมทุน บรษัิทอ่ืนท่ีมีอ านาจควบคุม พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ เพ่ือยึดถือปฏิบัติ

เช่นเดียวกัน  

 

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการทบทวน 

ตรวจสอบ ปรับปรุงนโยบาย คู่มือแนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการ

ทุจรติและคอร์รัปชั่น แล้วประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเปน็การวัดประสิทธิผล ปรับปรุง 

และพัฒนามาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเส่ียงท่ีอาจเปล่ียนไป 

 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี 

ระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) สอบทานระบบ

ควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น การก าหนดนโยบายการรับเร ื่องร้องเรยีน

และเบาะแสการกระท าผิดและการทุจรติ (Whistleblower Policy) และก ากับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการต่อต้านทุจรติและคอร์รัปชั่น  

 

รวมท้ังสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการคอร์รัปชั่นของ

บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ 
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หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 

 

 

 

4. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก ากับดูแลให้มีการประเมินความ

เส่ียงด้านทุจรติและคอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอ และทบทวนมาตรการป้องกันและจัดการความเส่ียงท่ีใช้อยู่

ให้มีความเหมาะสมท่ีจะป้องกันความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 

5. คณะท างานต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ัน  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดท าร่างนโยบาย 

คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น ประเมินความ

เส่ียงด้านทุจรติและคอร์รัปชั่นและมาตรการป้องกันและจัดการความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ อีกท้ังจัดให้มี

การส่ือสารในหลายช่องทาง การอบรมให้ความรู้ ทบทวนความรู้ และทดสอบวัดประเมินผลในเร ื่องการ

ต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่นอย่างสม ่าเสมอแก่กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจอย่างแท้จรงิ  

 

รวมท้ังจัดให้มีการส่ือสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านทุจรติและ

คอร์รัปชั่นให้สาธารณชน บุคคลภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้างผลิต ได้รับ

ทราบ เพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

6. กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดับของอาร์เอส กรุ๊ป   มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น รวมถึงมาตรการต่างๆ อย่าง

เคร่งครัด กรณีมีข้อสงสัยหรอืพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายและมาตรการจะต้องแจ้งผ่านช่องทางรับเร ื่อง

ร้องเรยีนและเบาะแสฯ (Whistleblower Policy) ซ่ึงจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครอง      

ผู้แจ้งเบาะแส รวมท้ังมีบทลงโทษในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวกับการต่อต้าน

ทุจรติและคอร์รัปชั่น 
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แนวทางปฏิบัติต่อต้าน 

การทุจรติและคอร์รัปช่ัน 
 

 

 

 
แนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น 

1.    แนวทางการปฏิบัติทั่วไป 

1.1 กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนของอาร์เอส กรุ๊ป  ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน

การทุจรติและคอร์รัปชั่น รวมถึงมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร ื่อง

การทุจรติและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือประโยชน์ต่ออาร์เอส กรุ๊ป ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคน

รู้จัก ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

1.2 กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนของอาร์เอส กรุ๊ป  ต้องไม่พึงละเลยหรอืเพิกเฉย 

ดังต่อไปน้ี  
 

1) เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายทุจรติและคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับอาร์เอส กรุ๊ป       

ต้องแจ้งผ่านช่องทางรับเร ื่องร้องเรยีนและเบาะแสการกระท าผิดและทุจรติ 

(Whistleblower Policy) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิต่างๆ 

หากมีข้อสงสัย หรอืข้อซักถามให้ปรกึษาบุคคลท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ติดตาม การปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ี  

2) ต้องไม่มีผลประโยชน์ท้ังทางตรงและแอบแผง ท้ังส่วนตน ครอบครัว เพ่ือน และคน

รู้จักกับอาร์เอส กรุ๊ป เช่น กระท าการใดๆ เพ่ือขายสินค้าและบรกิารให้กับอาร์เอส 

กรุ๊ป หรอืแข่งขันกับอาร์เอส กรุ๊ป  

3) ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเร ื่องเก่ียวกับการให้ / รับ ของขวัญ ส่ิงของ หรอื

บรกิารใดๆ ท่ีมีมูลค่า ซ่ึงต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติการให้ / รับ ของขวัญ ส่ิงของ 

หรอืผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเปน็เงินได้ 

4) หลีกเล่ียงการเล้ียงรับรอง / การบรกิารต้อนรับ จากผู้ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจกับอาร์เอส 

กรุ๊ป หรอืจากผู้อ่ืน ซ่ึงอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน 

5) ไม่เรยีก หรอืรับผลประโยชน์ท่ีไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม หรอื

ประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากการ

ทุจรติและคอร์รัปชั่น โดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ 

 



 

 

 หน้า 10   

  
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ัน                                                            ฉบับวันที ่16 สิงหาคม 2564 

แนวทางปฏิบัติต่อต้าน 

การทุจรติและคอร์รัปช่ัน 
 

 

 

 

 

1.3 อาร์เอส กรุ๊ป จะให้ความเปน็ธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจรติและ

คอร์รัปชั่น ตามแนวทางมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรยีนท่ีก าหนดไว้ในนโยบายรับเร ื่องร้องเรยีนและ

เบาะแสการกระท าผิดและทุจรติ แม้ว่าการกระท าน้ันจะท าให้อาร์เอส กรุ๊ป สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 

1.4 ผู้ท่ีกระท าการทุจรติคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระท าความผิดตามนโยบายต่อต้านการทุจรติและ

คอร์รัปชั่นของอาร์เอส กรุ๊ป ซ่ึงจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวนัิยตามระเบียบท่ีอาร์เอส กรุ๊ป 

ก าหนดไว้ในนโยบายฉบับน้ี และโทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดกฎหมาย 

 

1.5 อาร์เอส กรุ๊ป ส่ือสารนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น รวมท้ังช่องทางรับเร ื่องร้องเรยีนและ

เบาะแสการกระท าผิดและทุจรติภายในอาร์เอส กรุ๊ป โดยผ่านวธิีการและช่องทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

เช่น การปฐมนิเทศกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน การจัดอบรม ระบบเครอืข่าย Intranet 

ในองค์กร เปน็ต้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการท านโยบายน้ีไปปฏิบัติ 

 

1.6 อาร์เอส กรุ๊ป ให้ความส าคัญในการเผยแพร่นโยบายต่อต้านทุจรติและคอร์รัปชั่นของอาร์เอส กรุ๊ป

ให้ครอบคลุมถึงบรษัิทย่อย บรษัิทร่วมทุน บรษัิทอ่ืนท่ีอาร์เอส กรุ๊ป มีอ านาจควบคุม พันธมิตรทาง

ธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ เพ่ือยึดถือน านโยบายน้ีไปปฏิบัติเช่นเดียวกัน รวมท้ังจัดให้มีการ

ส่ือสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านทุจรติและคอร์รัปชั่นให้

สาธารณชน บุคคลภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น  คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้างผลิต ได้รับทราบ 

เพ่ือความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 หน้า 11   

  
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ัน                                                            ฉบับวันที ่16 สิงหาคม 2564 

แนวทางปฏิบัติต่อต้าน 

การทุจรติและคอร์รัปช่ัน 
 

 

 

 

2.     แนวปฏิบัติเร ื่องความเส่ียงที่เกี่ยวกับการทุจรติและคอร์รัปชั่น 

 2.1       แนวปฏิบัติการให้ / รับของขวัญ ส่ิงของ หรอืผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 

2.1.1  การให้ของขวัญ ส่ิงของ หรอืประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ 

 

1) การให้ของขวัญ ส่ิงของ หรอืประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ก าหนดให้ใน

โอกาสเทศกาลอันเปน็ประเพณีนิยมท่ีคนท่ัวไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยของขวัญส่ิงของ 

หรอืประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้น้ัน อาร์เอส กรุ๊ป จะเป็นผู้ด าเนินการ

จัดหาซ่ึงก าหนดราคาหรอืมูลค่าไม่เกิน 6,000 บาท ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ

ผู้บรหิารสูงสุดของสายงาน กรณีท่ีมีราคาหรอืมูลค่าเกิน 6,000 บาท ให้เปน็อ านาจ

พิจารณาและอนุมัติของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร  ท้ังน้ี การอนุมัติการให้ดังกล่าว

ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บรษัิทส าหรับปีน้ันๆ อย่างไรก็ตาม จะต้องจัดให้มีการส ารวจและตรวจสอบความ

เหมาะสมก่อนด าเนินการ เพ่ือปอ้งกันการน าไปสู่การทุจรติและคอร์รัปชั่น  
 

2) ก าหนดให้ผู้บรหิารเปน็ผู้แทนองค์กร ในการมอบของขวัญ ส่ิงของ หรอืประโยชน์อ่ืน

ใดอันอาจค านวณเปน็เงินได้  

2.1.2   การรับของขวัญ ส่ิงของ หรอืประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเปน็เงินได้ 

1) ห้ามมิให้ผู้บรหิาร และพนักงาน รับ ขอรับเร ี่ยไรซ่ึงของขวัญ ส่ิงของ หรอืประโยชน์

อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ การเล้ียงรับรอง การให้บรกิาร การสนับสนุนทาง

การเงิน เงินรางวัลใดๆ จากคู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับเหมาหรอืกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

ท าธุรกิจกับอาร์เอส กรุ๊ป 
 

2) ข้อยกเว้น: ไม่น ามาใช้บังคับในโอกาส หรอืเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีคนท่ัวไป

พึงปฏิบัติต่อกัน หรอืมีความจ าเปน็ท่ีต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรอื

ระหว่างองค์กร แต่ต้องไม่กระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน    

และมิได้เป็นไปเพ่ือคาดหวังผลประโยชน์ท่ีอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจรติและ

คอร์รัปชั่น โดยของขวัญ ส่ิงของ หรอืประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้น้ัน

ต้องมีราคาหรอืมูลค่าแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท และก าหนดให้ผู้บรหิารเป็น

ผู้แทนองค์กรในการรับของขวัญ ส่ิงของ หรอืประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเปน็เงิน 
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ได้ (กรณีมีเหตุสุดวสัิย โดยอนุโลมให้พนักงานท่ีต าแหน่งต ่ากว่าผู้บรหิาร 1 ขั้น เป็น

ผู้แทนรับมอบ และต้องรายงานต่อผู้บรหิารให้รับทราบในทันที)  และจัดท า 

“แบบฟอร์มรายงานรับของขวัญฯ” แจ้งต่อเลขานุการบรษัิท ภายใน 5 วันท าการนับ

แต่วันท่ีได้รับของขวัญ ส่ิงของ หรอืประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเปน็เงินได้ เพ่ือท า

การรวบรวมรายการดังกล่าวส าหรับตรวจสอบต่อไป ท้ังน้ีให้ผู้บรหิารสูงสุดของ  

สายงานพิจารณาน าของขวัญ ส่ิงของ หรอืประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้

ท่ีได้รับไปจัดสรรหรอืบรจิาคแก่สาธารณกุศลเพ่ือส่วนรวมต่อไปตามความเหมาะสม  
 

3) ข้อยกเว้น: ไม่น ามาใช้บังคับกับการรับของช าร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณี

นิยม โดยพนักงานสามารถรับปฏิทิน สมุดบันทึก ท่ีมีตราสัญลักษณ์ขององค์กรน้ัน

ระบุไว้ได้ กรณีท่ีเปน็ของบรโิภค ให้เปน็ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานท่ีได้รับ

ของขวัญในการบรหิารจัดการ 
 

4) เพ่ือสร้างบรรทัดฐานท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ อาร์เอส กรุ๊ป ได้ก าหนดนโยบายการ  

งดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ และโอกาสอ่ืนใดให้แก่ผู้บรหิาร และพนักงาน

ของอาร์เอส กรุ๊ป 

 

2.2 แนวปฏิบัติการเล้ียงรับรอง / การบรกิารต้อนรับ  

1) ห้ามมิให้ผู้บรหิาร และพนักงาน ท าการขอรับเล้ียงรับรอง / การบรกิารต้อนรับจาก   

คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับเหมา หรอืกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีท าธุรกิจกับอาร์เอส กรุ๊ป 
 

2) การใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงรับรอง / การบรกิารต้อนรับทางธุรกิจ อาทิ การเล้ียง

รับรองเป็นอาหารและเคร ื่องดื่ม การเล้ียงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ  หรอืเปน็จารตีทางการค้า สามารถ

กระท าได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรอืก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องไม่

ขัดต่อข้อบังคับกฎหมาย ซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 20,000 บาท ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ

ผู้บรหิารสูงสุดของสายงาน กรณีท่ีมีราคาหรอืมูลค่าเกิน 20,000 บาท ให้เป็น

อ านาจพิจารณาและอนุมัติของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ท้ังน้ี การอนุมัติการเล้ียง

รับรองดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิทส าหรับปีน้ันๆ 
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2.3 แนวปฏิบัติการให้ / รับค่าสนับสนุน  

2.3.1   การให้ค่าสนับสนุน 

1) การให้เงิน ส่ิงของ ประโยชน์อ่ืนใดซ่ีงสามารถค านวณได้เป็นตัวเงิน โดยมี

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการให้การสนับสนุนกิจกรรม หรอืโครงการต่างๆ เพ่ือ

ธุรกิจ เช่น การประชาสัมพันธ์ โฆษณา สร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ตราสินค้า  

ภาพลักษณ์ท่ีดี และชื่อเสียงของอาร์เอส กรุ๊ป 
 

2) การให้การสนับสนุนต้องเป็นการสนับสนุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกิจการของอาร์เอส 

กรุ๊ป และต้องกระท าในนามอาร์เอส กรุ๊ปเท่าน้ัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

โดยมิได้เป็นไปเพ่ือคาดหวังผลประโยชน์ท่ีอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจรติและ

คอร์รัปชั่น และต้องเป็นการบรจิาคให้แก่องค์กรหรอืหน่วยงานท่ีเชื่อถือได้ และ

ตรวจสอบได้ ซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 100,000 บาท ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บรหิาร

สูงสุดของสายงาน กรณีท่ีมีจ านวนเกิน 100,000 บาท ให้เป็นอ านาจพิจารณาและ

อนุมัติของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ท้ังน้ี การอนุมัติการให้ดังกล่าวต้องไม่เกิน

วงเงินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิทส าหรับปี

น้ันๆ 

2.3.2   การรับค่าสนับสนุน 

1) ห้ามมิให้ผู้บรหิาร และพนักงาน เรยีกรับ รับ ขอรับค่าสนับสนุนใดๆ จากองค์กรหรอื

หน่วยงานใดๆ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก ไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อม 

 

2.4 แนวปฏิบัติการให้ / รับบรจิาคเพ่ือการกุศล  

2.4.1   การให้บรจิาคเพ่ือการกุศล 

1) การให้บรจิาคเงิน ส่ิงของ หรอืส่ิงอ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นเงินได้ ให้กับองค์กร

สาธารณะ เช่น มูลนิธิ วัด โรงเรยีน โรงพยาบาล หรอืองค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ท่ี

ไม่หวังส่ิงตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จรงิ 

2) การให้บรจิาคเพ่ือการกุศล ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดย

ต้องม่ันใจว่าเงินบรจิาค ไม่ได้ถูกน าไปใช้เพ่ือเปน็ข้ออ้างในการทุจรติและคอร์รัปชั่น 
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3) การให้บรจิาคเพ่ือการกุศล สามารถกระท าได้กับองค์กรสาธารณะท่ีไม่หวังส่ิงตอบ

แทนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จรงิ ซ่ึงมีจ านวนไม่เกิน 100,000 บาท ให้

เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บรหิารสูงสุดของสายงาน กรณีท่ีมีจ านวนเกิน 100,000 

บาท ให้เปน็อ านาจพิจารณาและอนุมัติของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร ท้ังน้ี การอนุมัติ

การให้ดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิทส าหรับปีน้ันๆ 

2.4.2   การรับบรจิาคเพ่ือการกุศล 

1) ห้ามมิให้ผู้บรหิาร และพนักงาน เรยีกรับ รับ ขอรับบรจิาคใดๆ จากองค์กรหรอื

หน่วยงานใดๆ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก ไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อม 

 

2.5 แนวปฏิบัติการสนับสนุนทางการเมือง  

1) อาร์เอส กรุ๊ป มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง และมี

กระบวนการบรหิารและด าเนินงานท่ีเป็นอิสระ โดยไม่อ้างอิงกับกิจกรรมทางการ

เมือง โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมและฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรอื  

ผู้มีอ านาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด  
 

2) ห้ามมิให้ผู้บรหิาร และพนักงาน น าเงินทุนหรอืทรัพยากรของอาร์เอส กรุ๊ป ไปใช้

สนับสนุนทางการเมืองไม่ว่าทางตรง หรอืทางอ้อมแก่พรรคการเมือง หรอื

นักการเมืองใดๆ 
 

3) ท้ังน้ี ผู้บรหิาร และพนักงาน มีสิทธิและเสรภีาพในการสนับสนุนการเมือง โดยถือ

เป็นการด าเนินการส่วนตัวของผู้บรหิาร และพนักงานแต่ละคน และห้ามมิให้

สนับสนุนด้านการเมืองในนามอาร์เอส กรุ๊ป 

 

2.6 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  

1) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซ้ือจัดจ้าง ห้ามให้สินบน หรอืรับสินบนในการ

ด าเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรอืหน่วยงานท่ีด าเนิน

ธุรกิจกับอาร์เอส กรุ๊ป โดยการจัดซ้ือจัดจ้างต้องด าเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 

และเปน็ไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 
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2.7 แนวปฏิบัติการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลและการฝกึอบรม 

1)  อาร์เอส กรุ๊ป มีระเบียบปฏิบัติต้ังแต่การสรรหา การคัดเลือก การตรวจสอบประวัติ

การท างาน การจ้างงาน การจ่ายผลตอบแทน การปฐมนิเทศ การพัฒนาบุคลากร

ด้วยการจัดแผนการฝึกอบรม การประเมินผลงาน ตลอดจนการเล่ือนต าแหน่ง การ

สอบสวน การลงโทษ โดยก าหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น 

ครอบคลุมในกระบวนการบรหิารงานบุคคล ระเบียบปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล 

และคู่มือพนักงาน และมีกระบวนการเผยแพร่อบรมความรู้เก่ียวกับมาตรการ

ต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่นให้กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดับ

รับทราบอย่างต่อเน่ืองในแผนการอบรมประจ าป ี

2) อาร์เอส กรุ๊ป มีนโยบายท่ีจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อพนักงานท่ี

ปฏิเสธการทุจรติและคอร์รัปชั่น รวมถึงพนักงานท่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งเร ื่อง 

การให้ข้อเท็จจรงิ และการรายงานการทุจรติและคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท าน้ันจะ

ท าให้อาร์เอส กรุ๊ป สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยจัดให้มีการส่ือสารให้พนักงาน

ทุกระดับรับทราบทราบอย่างชัดเจนและท่ัวถึงเก่ียวกับนโยบายดังกล่าว รวมถึง

รับทราบบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่นน้ี 

 

2.8 แนวปฏิบัติการรายงาน / การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 

1)  อาร์เอส กรุ๊ป มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี การ

บันทึกข้อมูลท่ีถูกต้อง และการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และเป็นไป

ตามระเบียบของอาร์เอส กรุ๊ป กรณีท่ีพบการเบิกค่าใช้จ่ายท่ีไม่เหมาะสม หรอืการ

ทุจรติและคอร์รัปชั่น พนักงานจะต้องแจ้งข้อมูลตามนโยบายการแจ้งเบาะแสโดยไม่

ชักช้า 

 

2.9 แนวปฏิบัติการขัดแย้งทางผลประโยชน์  

1) กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน  พึงหลีกเล่ียงการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับอาร์เอส กรุ๊ป และไม่กระท าการใน

ลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของอาร์เอส กรุ๊ป หรอืเป็นการแสวงหา

ผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอื

ทางอ้อม 
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2) ไม่ใช้หรอืยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่งหน้าท่ีของตน ท้ังโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพ่ือ

แสวงหาประโยชน์จากอาร์เอส กรุ๊ป 
 

3)  ไม่น าความลับหรอืข้อมูลของอาร์เอส กรุ๊ป ไปแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง 

ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก 
 

4) ในกรณีท่ีกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงาน หรอืผู้ท่ีเก่ียวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วม

หรอืเปน็ผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์หรอืก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับอาร์เอส กรุ๊ป ต้องแจ้งให้เลขานุการบรษัิททราบภายใน 5 วันท าการ 

เพ่ือรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.10 แนวปฏิบัติการจ่ายค่าอ านวยความสะดวก  

1) อาร์เอส กรุ๊ป ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าอ านวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ท้ังทางตรง

และทางอ้อม โดยจะไม่ด าเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระท าใดๆ เพ่ือแลกกับการ

อ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ  

 

2.11 แนวปฏิบัติการว่าจ้าง “เจ้าพนักงานของรัฐ” / “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  

1) อาร์เอส กรุ๊ป มีนโยบายไม่ว่าจ้างหรอืแต่งต้ัง “เจ้าพนักงานของรัฐ” / “เจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ” ท่ียังอยู่ในต าแหน่ง 
 

2) ก าหนดระยะเวลาเว้นวรรคเป็นเวลา 2 ปี ส าหรับการแต่งต้ังอดีต “เจ้าพนักงานของ

รัฐ” / “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ท่ีออกจากต าแหน่ง หรอืบุคคลท่ีเคยท างานให้ กับ

หน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้องกับอาร์เอส กรุ๊ป โดยตรง 
 

3) ก าหนดกระบวนการตรวจสอบประวัติของบุคคลท่ีจะสรรหาเพ่ือแต่งต้ังเข้ามาด ารง

ต าแหน่งกรรมการบรษัิท ท่ีปรกึษา และผู้บรหิารของอาร์เอส กรุ๊ป เพ่ือตรวจสอบส่ิง

ท่ีอาจเป็นประเด็นขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนแต่งต้ัง และเปิดเผยข้อมูลประวัติ

ของบุคคลดังกล่าว พร้อมท้ังระบุเหตุผลในการแต่งต้ังในเอกสารเผยแพร่ของอาร์

เอส กรุ๊ป เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
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4) กรณีท่ีมีบุคลากรในอาร์เอส กรุ๊ป เข้าไปท างานด้านนโยบายของภาครัฐ ให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลของบุคลากรดังกล่าว พร้อมท้ังเหตุผลในการเข้าไปท างานกับภาครัฐ

ในเอกสารเผยแพร่ของอาร์เอส กรุ๊ป เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  

 

แต่หากการเข้าไปปฏิบั ติหน้า ท่ีดังกล่าวอาจก่อให้ เ กิดประเด็นขัดแย้ งทาง

ผลประโยชน์อย่างชัดเจน เช่น ผู้บรหิารของอาร์เอส กรุ๊ป เข้าด ารงต าแหน่งในคณะ

รัฐบาล เปน็ต้น ก าหนดให้บุคคลดังกล่าวพิจารณาจากออกจากอาร์เอส กรุ๊ป เพ่ือให้

เกิดความโปร่งใส 
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจรติและคอร์รัปช่ัน                                                            ฉบับวันที ่16 สิงหาคม 2564 

ช่องทางการรับเร ื่องร้องเรยีน 

และแจ้งเบาะแส 
 

 

 

 

ช่องทางการรับเร ื่องร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส 

อาร์เอส กรุ๊ป เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีช่องทางการร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสการกระท าท่ีมี

ความเส่ียงต่อการทุจรติและคอร์รัปชั่น หรอืการกระท าท่ีผิดกฎหมาย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา / ฝึกอบรม,  แก้ไข / ปรับปรุง

ด้านบรหิารจัดการ และตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ดังน้ี 

1. เว็บไซต์บรษัิท      : www.rs.co.th 

2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email ถึงฝา่ยทรัพยากรบุคคล : pchotline@rs.co.th  

3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email ถึงฝา่ยตรวจสอบกลาง : ia_anti_corruption.rs.co.th 

4. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email ถึงเลขานุการบรษัิท : cs@rs.co.th 

 

มาตรการคุม้ครองผู้แจง้เบาะแส 

1. อาร์เอส กรุ๊ป จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานท่ีได้ร้องเรยีนหรอืแจ้ง

เบาะแสการกระท าผิดและการทุจรติ รวมถึงผู้ท่ีให้ความร่วมมือหรอืความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วย

เจตนาสุจรติ 
 

2. ในกรณีท่ีพนักงานถูกข่มขู่ คุกคาม ให้แจ้งต่อฝ่ายตรวจสอบกลางโดยทันที เพ่ือด าเนินการให้ความ

คุ้มครองตามความเหมาะสม ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรงและความส าคัญของเร ื่องท่ีร้องเรยีน 
 

3. ห้ามผู้บรหิารหรอืพนักงานของอาร์เอส กรุ๊ป เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวนิัย หรอืขู่ว่าจะด าเนินการต่างๆ 

จากการท่ีพนักงานได้ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรอืการทุจรติ หากผู้ใดกระท าดังกล่าวจะ

ถูกลงโทษทางวนัิย 
 

4. ห้ามผู้บรหิารหรอืพนักงานของอาร์เอส กรุ๊ป ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลในทางลบต่อพนักงานท่ี

ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระท าน้ันจะท าให้อาร์เอส กรุ๊ป สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บรหิารและพนักงานสามารถอ่านรายละเอียดเก่ียวกับการรับเร ื่องร้องเร ี่ยนและแจ้งเบาะแส ร่วมกับ “นโยบายการรับ

เร ื่องร้องเรยีนและเบาะแสการกระท าผิดและการทุจรติ” และ “นโยบายจรรยาบรรณกลุ่ม”  
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การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม 

และการทบทวน 
 

 

 

 

 

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 

1) อาร์เอส กรุ๊ป ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และ

พนักงานของอาร์เอส กรุ๊ป ท่ีจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายท่ีก าหนดไว้

น้ีอย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติท่ี

ก าหนดขึ้นโดยผู้บรหิารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร ื่องส าคัญท่ีจะ

ด าเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายน้ี 

อย่างจรงิจัง 

2) อาร์เอส กรุ๊ป ไม่พึงปรารถนาท่ีจะให้การกระท าใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย ขัดกับนโยบายน้ี หาก

กรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานผู้ใดกระท าตามท่ีก าหนดไว้ จะต้องได้รับการลงโทษทาง

วนัิยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท าท่ีเชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ

ข้อบังคับของภาครัฐ และจะส่งเร ื่องให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐด าเนินการต่อไป  

3) คณะกรรมการบรษัิทได้ก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายน้ีเปน็ประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
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การลงโทษทางวนิัย  

  

 

 

การลงโทษทางวนิัย 

หากกรรมการบรษัิท ผู้บรหิาร และพนักงานของอาร์เอส กรุ๊ป ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจรติและ

คอร์รัปชั่นน้ี ถือเปน็การกระท าท่ีผิดกฎหมายและให้รับโทษ ดังน้ี 

1.  การฝ่าฝืนท่ีไม่ร้ายแรง จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงจะระบุลักษณะของ

การฝ่าฝืน รวมท้ังข้อมูลเหตุท่ีอาศัยเป็นหลักของการฝ่าฝืนน้ัน โดยให้โอกาสบุคคลดังกล่าวได้

โต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาได้ แต่หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้น าเสนอเร ื่อง

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการวนัิยซ่ึงแต่งต้ังโดยประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารเพ่ือพิจารณา และให้ถือ

ค าตัดสินของคณะกรรมการวนัิยเป็นท่ีส้ินสุด หากมีการฝ่าฝืนเป็นคร้ังท่ีสอง หรอืไม่แก้ไข

ความผิดจากการฝ่าฝนืในคร้ังแรกตามท่ีได้รับหนังสือเตือนน้ัน บุคคลดังกล่าวจะถูกลงโทษทาง

วนัิยอย่างเคร่งครัด ซ่ึงอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย (เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย) 

และ/หรอื ให้รับโทษตามกฎหมายด้วย 

2. การฝ่าฝืนร้ายแรงซ่ึงรวมถึงการฝ่าฝืน เช่น การให้หรอืการรับสินบน การฉ้อโกง การเปิดเผย

ข้อมูลความลับ หรอืทรัพย์สินทางปญัญาของอาร์เอส กรุ๊ป ต่อบุคคลท่ีสาม หรอืการกระท าใดๆ 

ท่ีเส่ือมเสียต่ออาร์เอส กรุ๊ป อย่างร้ายแรง อาร์เอส กรุ๊ป อาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่าย

ค่าชดเชย และไม่ออกหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน (เท่าท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย) 

และ/หรอืให้รับโทษตามกฎหมายด้วย 

 


