
Diversity, Equity 
and Inclusion

นโยบายการบริหารความหลากหลาย ความเท่าเทียม 

และการยอมรับความแตกต่างของผู้คน



Growth Mindset
and Passion
ที่ “อาร์เอส กรุ๊ป” เราส่งเสริมวฒันธรรมองค์กร 

เชื่อมั่นในการพฒันาอย่างยัง่ยืนแบบไร้กรอบ

ด้วย Growth Mindset และ Passion ของทุกคน

เพราะทกุสิ่งสามารถก้าวหน้าได้ หากกล้าที่จะเรยีนรู้

และเปิดใจต้อนรับสิง่ใหมอ่ยู่เสมอ



Inspiring

Passionate

Inquisitive

Goal-Oriented

Core Values

เราตั้งมั่นในการพัฒนาตนเองดว้ยคา่นิยมองค์กร เพ่ือให้เกิดความส าเร็จ 

โดยไม่ยึดตดิกับพรสวรรค์หรือข้อจ ากัดใดๆ และการสร้างความรู้สึกร่วม

ในการเป็นส่วนหนึง่ของทมีงานทีม่ีคณุภาพ ผ่านโอกาสทีไ่ดร้ับอย่างเท่าเทียม 

ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ล่วงละเมิด เคารพสิทธิ รวมถึงการยอมรับ

ในความหลากหลาย และความแตกตา่งของผูอ้ืน่อย่างแทจ้ริง
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Human Right 
at RS GROUP
ที่ อาร์เอส กรุ๊ป เราตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิ

และเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่บุคคลพึงมี 

โดยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิทัง้ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และแรงงานให้เป็นไปตาม

กฎหมายแรงงาน กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่าง

มีจริยธรรม เป็นธรรม เท่าเทียม ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ พร้อมให้

ความส าคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ

เสมอภาคของบุคคล ไม่เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย 

เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ การศึกษา และสถานะทางสังคม 

หมายรวมถึงสตร ีผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ร่วมด้วย และการไม่สนับสนุน

การกดขี่ การไม่ใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายก าหนด การ

ไม่ใช้แรงงานบังคับ และการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ซึ่งครอบคลุม

ถึงแรงงานทุกคนใน อาร์เอส กรุ๊ป และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนในห่วงโซ่คุณค่า

ของธุรกิจด้วย



Human Right 
at RS GROUP
แนวปฏิบัติ

1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเคร่งครัด

2)  ทบทวนนโยบาย แผนการจัดการ และติดตามผลการด าเนินงานด้านสิทธิ

มนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างสม ่าเสมอ 

3)  ส่งเสริมให้แรงงานทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้ดีขึ้น

4)  ผลักดันให้การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบ ัติ

ต่อแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

5)  เปิดเผยข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานของอาร์เอส 

กรุ๊ป อย่างถูกต้องและโปร่งใส 

6)  ให้ความรู้พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างจิตส านึกแก่พนักงานและผู้คน

ในสังคม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

7)  จัดให้มีช่องทางร้องเรียนด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ

แรงงาน เพื่อหาทางป้องกันและบรรเทาผลกระทบ 
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Introduction 
to Diversity
ความหลากหลาย (Diversity) หมายถึง ความแตกต่างของผู้คนที่สามารถ

มองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้จากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้าน

สภาพทางร่างกาย จิตใจ เชื ้อชาติ เพศ อายุ ความรู ้ ค่านิยม วัฒนธรรม 

ความเชื ่อ ศาสนา ความคิด ภาษา หรือเรื ่องอื ่นใดตามกฎหมายของแต่ละ

ประเทศ และตาม สนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม 

ความเท่าเทียม (Equity) หมายถึง ความเสมอภาคกันในสิทธิและเสรีภาพใน

ด้านการด ารงชีวิต บนพื ้นฐานของความคิดที ่ว ่าไม่มีผู ้ใดด้อยกว่าผู ้อื ่น 

มีโอกาสได้เข้าถึงและได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม โดยไม่ถูกกีดกัน แบ่งแยก หรือ

เลือกปฏิบัติ 

การยอมรับความแตกต่าง (Inclusion) หมายถึง การให้คุณค่าและการยอมรับ

ต่อความแตกต่างของผู้คนที่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคม 

อาร์เอส กรุ๊ป หมายถึง บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
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Policy of Diversity,
Equity and Inclusion

ที่ อาร์เอส กรุ๊ป เราพร้อมปฏบิัตติามสิง่ทีป่รากฎในนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนของ อาร์เอส กรุ๊ป ซึ่งรวมถึงการเคารพ

ในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างของผูค้นด้วยเช่นกนั โดยคณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควรใหก้ าหนด

นโยบายและแนวทางปฏบิัตใิหแ้ก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานอารเ์อส กรุ๊ป ทุกระดับ โดยมีรายละเอยีดดงันี้

1. ส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบัติต่อกัน

อย่างเท่าเทียม เคารพในความหลากหลายและ

ยอมรับในความแตกต่างของผู ้คน และการไม่

ยอมรับต่อการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติ ทั้งต่อ

ผู้คนภายในอาร์เอส กรุ๊ป และสังคมภายนอก 

2. เสริมสร้างวัฒนธรรมของ อาร์เอส กรุ๊ป 

ให้เป็นแบบอย่างของการให้ความเคารพในความ

หลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของผู้คน

3. ส่งเสริมและให้การสนับสนุน

แก่พันธมติร หรือคู่ธุรกจิในหว่งโซ่คณุคา่ของธรุกจิ 

(Business Partner in Business Value Chain) 

ผู้ส่งมอบสินคา้และบรกิาร (Supplier) ผู้รับเหมา 

(Contractor) ตลอดจนผู้รว่มธรุกิจ (Joint-

Venture) เพื่อให้มีส่วนรว่มในการด าเนินธรุกิจ

อย่างมีคุณธรรม เคารพและปฏิบตัิตอ่ผูค้นตาม

แนวนโยบายนี้
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Framework Diversity, 
Equity and Inclusion

การให้ความส าคญักบัความหลากหลาย หมายถึง การใส่ใจในวิธกีารคดิทีแ่ตกตา่ง วัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง และสิ่งอืน่ในทกุ

แง่มุมของสังคม มีการเปิดรบัและการมีสว่นรว่มในการปฏิสมัพันธ์ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัของเรา และที่ อาร์เอส กรุ๊ป 

เราสนับสนุนความหลากหลายและสง่เสรมิการมสี่วนรว่มผา่นสิง่ต่างๆ เหล่านี้

วัฒนธรรม
โดยการสรา้งวัฒนธรรมการมสีว่นรว่ม เมื่อต้อง

ท างานร่วมกัน โดยได้รับประโยชน์จากความ

หลากหลายและความแตกต่างของพนักงาน

สังคม
ด้วยการท างานและการมีสว่นรว่มกบัสงัคมและ

พันธมิตรทางธรุกจิตลอดห่วงโซแ่หง่คุณคา่ 

(Value Chain) ที่หลากหลายของเรา

นวัตกรรม
ด้วยการค านึงถงึความตอ้งการทีแ่ตกต่างของ

ลูกค้า พร้อมการสง่มอบสินค้าและบรกิาร

ที่หลากหลาย ผ่านช่องทางต่างๆ มากมาย
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Practice of Diversity,
Equity and Inclusion

และเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการด าเนนิธรุกจิของอารเ์อส กรุ๊ป มีการบรหิารความหลากหลายและยอมรบัความ

แตกต่างของผู้คนตามหลกัสิทธมินษุยชน โดยมีแนวทางปฏบิัตเิพื่อใช้เปน็กรอบด าเนนิงานในทกุสนิค้า

บริการ และกจิกรรมทางธรุกจิ (Direct Activity) รวมถึงพันธมติร หรือคู่ธรุกจิในหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกิจ 

(Business Partner in Business Value Chain) และผู้รว่มธรุกิจ (Joint Venture) จึงก าหนดแนวปฏบิัตดิังนี้



แนวปฏิบัติ

1.) ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม 

ให้ความเคารพในความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของผู้คนทุกคน 

รับฟังและสง่เสรมิการแสดงความคิดเห็นทีแ่ตกต่างของผูค้น สร้างบรรยากาศ

ในการท างานและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

2.) พิจารณาเรื่องการเคารพในความหลากหลาย

และการยอมรบัความแตกต่างของผู้คนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการด าเนิน

ธุรกิจ อันจะส่งเสรมิใหเ้กิดความคิดรเิริม่และการพฒันาทางธรุกิจของ อาร์เอส 

กรุ๊ป

3.) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้น าใน อาร์เอส กรุ๊ป ทุกระดับ 

ให้การสนับสนุนส่งเสริมต่อการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับ

ความแตกต่างของผู้คนทั่วทั้งองค์กร

4.) ส่งเสริมให้มีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ใน อาร์เอส กรุ๊ป โดยน าเรื่อง

ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของผู ้คนมาเป็นปัจจัย

ประกอบการพิจารณา เพื่อสรรหากรรมการในทุกระดับอย่างเหมาะสม



5.) น านโยบายไปใช้ในเรื่องการบริหารงานบุคคล

อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การพัฒนา

พนักงาน การเติบโตในหนา้ที่การงาน การบริหารผลการปฏบิตังิานและ

ค่าตอบแทน การเกษียณอายุ และอื่นๆ 

6.) สื่อสาร เผยแพร่ 

ให้ความรู้ ท าความเข้าใจ ก าหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่

พันธมิตรหรือคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner 

in Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) 

ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้

มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจที่เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน 

7.) ป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิของผู้คน 

ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการ

กระท าที ่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้คนที ่เกี ่ยวข้อง ต้องรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

8.) อาร์เอส กรุ๊ป จะให้ความเป็นธรรม

และคุ้มครองผู้คนที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดย

ใช้มาตรการคุ ้มครองผู ้ร ้องเรียน หรือผู้ท ี ่ให้ความร่วมมือ ตามที่

ก าหนดไว้ในกลไกการร้องเรียนและมาตรการบรรเทาผลกระทบ
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Comprehensive 
Diversity, Equity 
and Inclusion
Gender Diversity and Equity & Inclusion 

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับ

เราค านึงถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความสมดุลในมิติต่างๆ 

ว่าไม่ใช่แค่เรื่องในระดับองค์กร แต่หมายรวมถึงความเสมอภาคทางเพศ สิทธิ

มนุษยชน และการต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบ รวมถึงการเสริมสร้างพลัง

ให้มีความส าคัญต่อการสร้างคุณค่าร่วมกันส าหรับธุรกิจของเราและสังคม

Awareness of People with Disabilities 

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับความพิการ

เราท างานด้วยความตระหนักรู้เกี่ยวกับความพิการ ผ่านการส่งเสริมการจ้าง

งาน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู ้ท ี ่ม ีความบกพร่องทาง

ร่างกาย และมุ ่งหมายที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมการจ้างงานที ่ม ุ ่งเน้นไปที่

ความสามารถของพนักงานเป็นหลักส าคัญ



Inclusive Social, Ethnic, 

Racial and Cultural Diversity 

ความหลากหลายทางสังคมและความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียว

เรามุ ่งหวังที ่จะมีบทบาทในมิติเศรษฐกิจที ่ดีขึ ้น ผ่านการสร้างโอกาสและ

กระจายรายได้ใหแ้กผู่้คนในสงัคมอยา่งเท่าเทียม ให้สามารถเข้าถึงการจ้างงาน 

การฝึกอบรม การสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพการท างาน โดยไม่กีดกันหรือ

อคติใดๆ รวมถึงการสร้างสังคมบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจและความ

เท่าเทียมเพื่อความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน 

Welcoming for all to Community within 

our Teams LGBTQ+ Community

ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ทีมของเรา

เราสนับสนุนความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของอัตลักษณ์

ทางเพศและรสนิยมทางเพศของผูค้นทั่วโลก และสิง่นี้เกีย่วข้องกับการส่งเสริม

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ+) ผ่านการเข้าถึง

กระบวนการสรรหาผู้คนทีทุ่่มเท การจ้างงาน การฝึกอบรม และการอยู่ร่วมกัน

อย่างเข้าใจเพื่อความเป็นทีม 



Benefits of Diversity, Equity & Inclusion in the Workplace

ประกาศนโยบายสวัสดิการเท่าเทียมของพนักงาน อาร์เอส กรุ๊ป

เราสนับสนุนให้ทุกความหลากหลายได้มีส่วนร่วมและได้รับการดูแลอย่าง

เท่าเทียม โดยให้ความส าคัญถึงการพัฒนานโยบายการดูแลพนักงานของเรา

และขยายสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อสะท้อนความหลากหลายและความ

เท่าเทียมในอาร์เอส กรุ๊ป ที่มีมาโดยตลอด ให้ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

1.) ลาเพื่อจัดพิธีมงคลสมรส, จดทะเบียนสมรส

พนักงานสามารถใช้สิทธิไ์ด้กบัการสมรสระหว่างชาย-หญิง และการสมรสของ

เพศเดียวกัน โดยได้รับคา่จ้าง 3 วัน

2.) เงินสนับสนุนช่วยเหลือส าหรับการแต่งงาน

พนักงานจะได้รบัเงินสนับสนุน 5,000 บาท เพื่อร่วมแสดงความยนิดทีั้งการ

สมรสระหว่างชาย-หญิง และการสมรสของเพศเดยีวกันด้วย

3.) ลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ

พนักงานสามารถใช้สิทธิล์าโดยได้รบัค่าจ้างระหว่างผ่าตดัแปลงเพศ ไม่เกิน 

45 วัน



Diverse
Workforce



Diverse Workforce
ความหลากหลายและการมสี่วนรว่มเปน็ส่วนส าคัญของวัฒนธรรมที่ อาร์เอส กรุ๊ป เรามุ่งหมายใหเ้กดิวัฒนธรรมการ

ท างานที่สรา้งโอกาสทีเ่ทา่เทียมกนัส าหรบัทุกคน ที่ผู้คนได้รบัการปฏบิตัิอย่างมศีักดิศ์รแีละความเคารพซึง่กันและกัน 

สิ่งนี้ช่วยให้เราใช้ประโยชนจ์ากทกัษะ ความรู ้และประสบการณ์ทีไ่ม่เหมอืนใครของพนักงานที่หลากหลายของเรา

พนักงานรวม 1,368 คน

พนักงานชาย

พนักงานหญงิ

552 คน    ร้อยละ 40.35

816 คน    ร้อยละ 59.65

พนักงานประจ า

สัญญาจ้าง

1,119 คน    ร้อยละ 81.80

249 คน    ร้อยละ 18.20

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2565



Diverse Workforce
เรามุ่งมั่นทีจ่ะส่งเสริมความหลากหลายและ

การปฏบิตัิดา้นแรงงานอยา่งเท่าเทยีม 

โดยได้น ากฎหมายและมาตรฐานสากลตา่งๆ อาทิ หลักการชี้แนะเรือ่งสทิธิมนษุยชนส าหรบัธรุกจิ หลักการดา้นมนษุยธรรม

และสทิธขิอง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ มาเป็นแนวทางการปฏิบตัิตอ่พนักงาน

ทุกคนอยา่งเท่าเทยีม เพื่อลดความเสีย่งที่เกดิจากการเลือกปฏบิัตหิรอืละเมิดสทิธมินษุยชนของพนกังานของเรา

โดยให้ความส าคัญกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการใหก้ับพนกังานทุกคน โดยพนักงานจะได้รบัการพจิารณา

ทบทวนการบรหิารคา่ตอบแทนดว้ยความระมดัระวังอย่างละเอยีดถี่ถว้ นเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกดิการโนม้เอยีง หรือ

การเลือกปฏบิตัิ หรือความไม่เทา่เทียมในกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมินผลงาน และการจ่ายค่าตอบแทน อีกทั้งยัง

เห็นความส าคญัของการบรหิารอัตราสว่นเงนิเดือนและคา่ตอบแทนพื้นฐานระหว่างชายและหญิงใหม้ีความแตกต่างกนั

น้อยที่สุดบนพื้นฐานของการรกัษาสมดุลและความเทา่เทียมกันตามความสามารถของพนักงาน ผลการปฏิบตัิงาน 

และคุณค่างาน รวมทั้งมีนโยบายพิจารณาปรบัขึน้เงนิเดือนประจ าปแีละการจ่ายโบนสัตามความสามารถของพนกังาน 

และมุ่งหวังที่จะสรา้งแรงบันดาลใจและแรงจูงใจใหเกิดความรกัและผูกพันตอ่องค์กร  เพื่อรักษาบคุลากรที่มคีวามสามารถ

ให้ท างานอยูร่ว่มสรา้งความส าเรจ็และเตบิโตไปพรอ้มกันได้อยา่งยัง่ยนื



ความหลากหลายของบุคคลากรใน RS GROUP

พนักงานทั้งหมด
1,368 คน

ผู้บริหารระดบัสงู 
20 คน

ผู้บริหารระดบักลาง
57 คน

ผู้บริหารระดบัต้น
266 คน

ผู้ปฏิบัติการ
1,025 คน

เพศหญิง

เพศชาย

Generation
(ร้อยละ)

เพศ
(ร้อยละ)

Baby Boomer

X

Y

Z

59.65

40.35

50.00

50.00

61.40

38.60

57.14

42.86

60.39

39.61

1.32

32.46

63.89

2.34

15.00

70.00

15.00

0.00

3.51

64.91

31.58

0.00

2.26

47.74

49.62

0.38

0.68

25.95

70.34

3.02

Generation Baby Boomer อายุ (57 – 75 ปี), X  อายุ (41 – 56 ปี), Y  อายุ (25 – 40 ปี) , Z  อายุ (9 – 24 ปี)



Discrimination 
and Harassment



Discrimination 
and Harassment

เมื่อผู้คนมีความหลากหลาย และระดับความสามารถ 

ในการยอมรบัความหลากหลายแตกต่างกนัไป 

ดังนั้น การไม่ยอมรบัคนทีแ่ตกตา่งจากเราจึงเกดิขึน้ใหเ้หน็อยูเ่สมอ น าไปสู่การการเลอืกปฏิบตัแิละ การล่วงละเมดิต่อสทิธิ

ของบุคคลอื่น (DISCRIMINATION AND HARASSMENT) ที่เรามองว่าแตกตา่งหรอืไมไ่ด้อยู่ในสภาพแวดลอ้มเดยีวกนักบัเรา 

พฤติกรรมการเลอืกปฏิบตัิ และการลว่งละเมดิเกดิขึน้ในหลายรปูแบบ ทั้งในรูปแบบของการใช้วาจาทา่ทางหยอกล้อ 

ล้อเล่น ไปจนถึงขั้นการใช้ความรนุแรง เช่น การท าร้ายรา่งกายในทางกฎหมาย พฤติกรรมเหลา่นีถ้ือเป็นความผดิ 

ผู้กระท ามีสทิธไิดร้บัโทษตามความรนุแรงของพฤตกิรรม



Discrimination 
การเลือกปฏบิตัิ

การกระท าใดๆ ที่ท าให้เกิดความแตกตา่ง การกีดกัน หรือความชื่นชอบใดๆ บนพื้นฐานด้านความหลากหลายของผูค้น 

เช่น อายุ เพศ หรือลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นเหตใุห้ผูน้ั้นสญูเสยีโอกาสและความเสมอภาคในการจ้างงาน

หรือการประกอบอาชีพ



Harassment
การล่วงละเมิด

หมายถึง พฤตกิรรมและการกระท าใดๆ ต่อบุคคลอืน่ ให้รู้สึกถึงการคุกคาม การล่วง ละเมิด หรือการดูถกูเหยยีดหยาม

บนพื้นฐานด้านความหลากหลายของผูค้น (SOCIAL BULLYING)  ซึ่งเป็นเหตุใหผู้้นัน้สญูเสยีความสขุ ความสบายใจใน

การใช้ชีวิตร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคม เช่น การแสดงออกทางวาจา กิริยาท่าทางหรอืการแสดงออกด้วยสายตา การสัมผัส

ทางร่างกาย หรือการสง่ขอ้ความผ่านทางสื่อต่างๆ ด้วย



Happy Work,
Happy Life

at RS GROUP



Happy Work, Happy Life 
at RS GROUP

จึงให้ความส าคญักบัการจัดการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นความ

ปลอดภัยส่วนบคุคล หรือความปลอดภยัที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนนิธรุกจิ โดยในทุกกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นตอ้งได้รบัการประเมนิ

ความเสี่ยงจากผู้มคีวามรูค้วามสามารถอยา่งรอบคอบ พร้อมก าหนดมาตรการการควบคุมป้องกันที่เหมาะสม รวมถึง

ติดตามการด าเนินการอยา่งใกลช้ิด เพื่อป้องกนัการสญูเสยีหรอืผลกระทบต่อพนกังานและผูม้ีสว่นได้เสยีทุกส่วน

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมุ่งมัน่ทีจ่ะบรหิารความหลากหลายและสง่เสรมิใหเ้กิดการยอมรบัความแตกต่างของผูค้น 

ด้วยการเคารพสทิธขิัน้พื้นฐานของบุคคล การให้โอกาส การปฏิบตัิตอ่กันอยา่งเทา่เทียม รวมถึงการขจัดการเลอืกปฏิบตัิ

และการล่วงละเมิดต่อกันในทกุรปูแบบ

ที่ อาร์เอส กรุ๊ป เราตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความส าเร็จ

โดยหวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าท างานด้วยมากที่สุด 

และทุกคนสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข




