1

กลุ่มบริษทั อาร์ ซี แอล ( RCL Group )
หลักจรรยาบรรณของพนักงาน
คานิ ยาม
หลักจรรยาบรรณของพนักงาน หมายถึงกฎระเบียบหรือข้อบังคับใดๆ ทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในปั จจุบนั หรือข้อธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ใดๆ ที่ถือปฏิบตั ิกนั มาในกลุ่มบริษทั RCL โดยให้รวมถึงหลักจรรยาบรรณทีร่ ะบุไว้ และกฎระเบียบปฏิบตั ิใดๆ ที่จะเพิม่ เติม
แก้ไขต่อไป ซึง่ RCL ถือว่าเป็ นมาตรฐานทางจริยธรรมทีพ่ นักงานทุกคนใน RCL จาเป็ นต้องปฏิบตั ติ าม (ทัง้ พนักงานประจา
พนักงานนอกเวลา พนักงานสัญญาจ้าง หรืออื่น ๆ) และเป็ นทีย่ อมรับโดยภาครัฐและเอกชนสาหรับการดาเนินงานและธุรกิจ
RCL หวังให้พนักงานทุกระดับ รวมถึง ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณของพนักงานอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา
RCL สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงหลักจรรยาบรรณพนักงานดังกล่าวนี้
์

หลักจรรยาบรรณ
หลักจรรยาบรรณของ RCL จะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
ทัศนคติต่อ RCL
2. การนาชื่อ “RCL” ไปใช้
3. ค่านิยมหลักส่วนบุคคล
4. ความสัมพันธ์กบ
ั เพื่อนร่วมงาน
5. ความสัมพันธ์กบ
ั คูแ่ ข่ง คู่คา้ และผูจ้ ดั หา
6. การคุกคามทางเพศ การกระทาการใดๆ ทีฝ
่ ่ าฝืนกฎหมายและสถานทีท่ างาน
7. การรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
8. การใช้อเี มล อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์สานักงาน
9. สิง่ แวดล้อมและสังคม
10. ความเป็ นส่วนตัว
11. การต่อต้านการทุจริต คอร์รป
ั ชัน่
12. การแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการกระทาผิด
1.
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1.

ทัศนคติ ต่อ RCL

สองธุรกิจหลักของ RCL คือการให้บริการการจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ (เช่น SOC) และการให้บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
จัดส่งสินค้าโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ของบริษทั เอง (เช่น COC) RCL มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผูน้ าในการ
ให้บริการขนส่งในภูมภิ าค โดยมุ่งหวังให้เป็ นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและผู้ถือหุน้ ด้วยความทุ่มเทของผูบ้ ริหารและ
พนักงาน ดังนัน้ เพื่อคงไว้ซง่ึ ความเป็ นมืออาชีพในการทางาน พนักงานทุกคนจะต้อง:
1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ RCL เป็ นหลัก ดังนัน้ พนักงานจะต้อง:
ก) ใช้ช่อื ของตนในนามของ RCL
ข) ห้ามไม่ให้มสี ่วนร่วมในธุรกิจอื่นหรือทางานให้กบั บุคคลทีส่ ามหรือ ปฏิบตั งิ านในบริษทั อื่น ก่อนได้รบั ความ
เห็นชอบจากฝ่ ายบริหารของ RCL
ค) ไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุผลสาเร็จ

1.2 รักษาความลับของข้อมูลใดๆ ที่ได้รบั จากพนักงาน RCL หรือลูกค้า ข้อมูลที่เป็ นความลับรวมถึง และไม่จากัด
เพียงความลับทางการค้า แนวโน้มธุรกิจ รายละเอียดยอดขาย ข้อมูลต้นทุน แผนการตลาด แผนหรือแนวคิดด้าน
การวิจยั และการพัฒนา และข้อมูลเกีย่ วกับการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ การขายเงินลงทุน และการลงทุนต่างๆ การไม่
รักษาความลับอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ RCL และอาจผิดกฎหมาย โดยข้อ
ปฏิบตั เิ หล่านี้จะครอบคลุมไปถึงข้อมูลของลูกค้าซึง่ พนักงานครอบครองอยู่
1.3 ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมืออาชีพและไม่แสดงความเห็น ส่วนตัว ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภาพลักษณ์ ช่อื เสียงหรือ การ
ดาเนินงานของ RCL เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตให้ทาเช่นนัน้ (รายละเอียดเพิม่ เติมในข้อ 7 - การรักษาข้อมูลที่เป็ น
ความลับ)
1.4 ปกป้ องทรัพย์สนิ ของ RCL และดูแลให้มคี วามพร้อมในการใช้งาน ดังนัน้ พนักงานควรปกป้ องทรัพย์สนิ และ
ข้อมูลทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิของ
์ RCL จากการใช้ ทาลาย หรือลบโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต รวมถึงการสูญเสียใด ๆ ทีเ่ กิด
จากการกระทาผิดทางอาญาหรือการละเมิดข้อตกลง
2.

การนาชื่อ "RCL" ไปใช้

พนัก งานไม่ ค วรใช้ป ระโยชน์ จ ากชื่อ "RCL" เพื่อ รับ ผลประโยชน์ ท างการเงิน ร้อ งขอเครดิต หรือ บริก ารอื่น ๆ
เนื่องจากอาจจะเป็ นอันตรายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ RCL พนักงานควรพึงระวังตลอดเวลาว่าการกระทาใด ๆ ที่
ส่งผลเสียต่อ RCL ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อาจทาให้ตนเองถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความรุนแรงของความ
เสียหายทีเ่ กิดต่อ RCL

3

3.

ค่านิ ยมหลักส่วนบุคคล

RCL ตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมส่วนบุคคลทีด่ ี ซึ่งจะส่งผลต่อทัง้ องค์กรและสังคม จึงเป็ นที่คาดหวังว่า
พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ นอย่างมีศกั ดิศรี
์ เคารพตนเองและรักษาความน่ าเชื่อถือ ซึง่ สามารถทาได้โดยการปฏิบตั ติ ามค่านิยม
หลักดังต่อไปนี้:
3.1 ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์ คือ ความสุจริต เป็ นจริง ในทุกๆกิจกรรมของเราในแต่ละวัน และรวมถึงวิธที เ่ี ราปฏิบตั ติ ่อลูกค้า
ผูข้ าย เพื่อนร่วมงานและผูร้ ่วมธุรกิจของเรา
3.2 การมีคณ
ุ ธรรม
การมีคุณธรรม คือการรักษาหลักจริยธรรมหรือศีลธรรม การละเว้นจากการกระทาทีผ่ ดิ จรรยาบรรณ เช่น การ
แสวงหาตาแหน่งทีส่ งู ขึน้ โดยผิดวิธี หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูอ้ ่นื
3.3 การให้ความเคารพ
การให้ความเคารพนัน้ คือ การคานึงถึงคุณค่าของแต่ละบุคคล RCL ต้องการให้พนักงานทุกคนร่วมกันสร้าง
สถานทีท่ างานทีผ่ คู้ นได้รบั การปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละได้รบั สิทธิทงั ้ หมดทีค่ วรได้รบั อย่างมีศกั ดิศรี
์ และมีศลี ธรรม
3.4 ความน่ าเชื่อถือ
ความน่าเชื่อถือทัง้ ในรูปแบบของการเงินหรืออย่างอื่นเป็ นอีกหนึ่งคุณค่าทีส่ าคัญซึง่ สามารถประเมินได้ พนักงาน
ต้องละเว้นจากสิง่ ทีไ่ ม่ดที งั ้ หลาย และต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทีอ่ าจส่งผลเสียต่อ เกียรติและชื่อเสียงของ RCL
ตัวอย่างของสถานการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ซง่ึ จะทาให้ความน่าเชื่อถือของบุคคลนัน้ เสือ่ มเสีย เช่น:
a) มีหนี้สนิ มากเกินไป
b) มัวสุ
่ มในกิจกรรมการพนันทุกชนิด
c) มีส่วนร่วมหรือเป็ นส่วนหนึ่งในธุรกิจหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานส่วนตัว
หรือทาลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ RCL
d) มีสว่ นร่วมในการจัดการทางการเงินใด ๆ กับบุคคลทีม่ กี ารติดต่อทางธุรกิจกับ RCL หรือกับพนักงาน
4.

ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน

RCL มุ่งมันที
่ ่จะมอบสภาพแวดล้อมการทางานทีเ่ อื้ออานวยให้กบั พนักงาน ในการทาเช่นนัน้ RCL คาดหวังความ
ร่วมมืออย่างเต็มทีจ่ ากพนักงานทุกคนภายใน RCL ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมและรักษาความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน พนักงานต้อง
4.1 พยายามรักษาความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานในทุกทีท่ เ่ี ป็ นไปได้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
4.2 ปฏิบ ัติต่ อ ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาด้ว ยความเป็ น ธรรมและมีค วามเห็น อกเห็น ใจ ฝึ ก สอนและพัฒ นาพวกเขาเพื่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานโดยให้ความรู้เกี่ยวกับงาน ให้การฝึ กอบรมและโอกาสเพื่อเพิม่ พูนความรู้และ
ประสบการณ์
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4.3 น าทัศ นคติก ารยอมรับฟั ง ความเห็น ของคนอื่น มาใช้ เพื่อ รับ ฟั งความคิด เห็น จากเพื่อ นร่ วมงาน รวมถึง รับ
คาแนะนาเกี่ยวกับการทางาน ในกรณีท่มี คี วามเป็ นไปได้ ให้นาไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงาน
ของ RCL
4.4 ดาเนินการตามคาแนะนาของหัวหน้างานและปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิขององค์กรและให้ความเคารพความ
มีน้าใจและความสุภาพต่อผูอ้ ่นื
4.5 ละเว้นจากการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานของพนักงานคนอื่น ๆ และหลีกเลีย่ ง
การใช้คาพูดทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจส่งผลเสียต่อเพื่อนร่วมงาน
4.6 จะต้องไม่ปกปิ ดข้อมูลใด ๆ โดยมีเจตนาทีจ่ ะขัดขวางการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเพื่อนร่วมงาน
4.7 ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเป็ นธรรมในลักษณะที่ จะพึงปฏิบตั ิต่อกันในสถานการณ์เดียวกัน รวมถึงให้
เกียรติและเคารพซึง่ กันและกัน ไม่นาเครดิตหรือผลงานของผูอ้ ่นื มาแอบอ้างเป็ นของตนเอง
5.

ความสัมพันธ์กบั คู่แข่ง คู่ค้า และผู้จดั หา

RCL มีนโยบายทีจ่ ะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคว่าบาตรการแข่งขันทางธุรกิจใด ๆ ซึง่ ผิดกฎหมาย และห้ามกระทา
ภายใต้เศรษฐกิจตลาดเสรี เราปฏิบตั ติ ามกฎและข้อบังคับทีบ่ งั คับใช้ในแต่ละประเทศ รัฐ และเขตอานาจในแต่ละพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั
ไปดาเนินธุรกิจ และส่งเสริมการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมกับคู่แข่ง คู่คา้ และ ผูจ้ ดั หารายอื่นๆ โดยปฏิบตั ติ ่อบริษทั หรือบุคคลเหล่านี้
ด้วยความเป็ นธรรม ปราศจากการแบ่งแยก
ความสัมพันธ์ท่มี ตี ่อคู่แข่ง คู่ค้า และผู้จดั หา จะต้องปฏิบตั ิตามหลักปฏิบตั ิทางธุรกิจที่ดี RCL มุ่งมันที
่ ่จะแสวงหา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และแบ่งปั นผลความสาเร็จ ร่วมกันกับบริษัทและบุคคลที่สามารถยกระดับคุณภาพการ
บริการของเรา การคัดเลือกคู่คา้ และผูจ้ ดั หา จะต้องดาเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยรวมถึงคุณภาพ ความเป็ นเลิศทางเทคนิค
ราคา การส่งมอบการบริการ การปฏิบตั ติ ามกาหนดเวลา ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์หรือบริการ การบารุงรักษาแหล่งผลิต
สินคาหรือบริการทีเ่ พียงพอ รวมถึงนโยบายและขัน้ ตอนการจัดซือ้ ของ RCL นอกจากนัน้ ควรปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทัง้ หมดใน
สัญญาทีท่ ากับพันธมิตรและผูจ้ ดั หาตลอดเวลา เว้นแต่จะมีการเปลีย่ นแปลงร่วมกันเป็ นอย่างอื่น
6.

การคุกคามทางเพศ การกระทาใดๆ ที่ฝ่าฝื นกฎหมาย และสถานที่ทางาน

RCL มุ่งมันที
่ จ่ ะรักษาสภาพแวดล้อมการทางานโดยให้ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิซง่ึ ผิดกฎหมาย เพื่อให้เป็ นไปตาม
คามันสั
่ ญญานี้ RCL จะไม่ยอมให้มกี ารคุกคามใดๆ ต่ อพนักงาน ผู้ขาย ผู้จดั หาหรือผู้ร่วมธุรกิจ การคุกคามประกอบด้วย
พฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความไม่พอใจ ไม่ว่าจะด้วยวาจา ร่างกายหรือการแสดงออก ซึง่ ขึน้ อยู่กบั สถานะทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองของ
บุคคล เช่น เชือ้ ชาติ ผิวสี ภูมภิ าค เพศ อายุ ตระกูลบรรพบุรุษ ชาติกาเนิด ความพิการ สถานภาพสมรส หรือลักษณะอื่นใดที่
ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย
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การคุกคามทางเพศหมายถึง การกระทาการใดๆ ทางเพศ ไม่ว่าทัง้ ทางวาจา การละเมิดทางร่างกาย หรือการใช้คา
หยาบคาย ซึง่ เริม่ โดยพนักงานคนหนึ่งกระทาต่อพนักงานอีกคนหนึ่ง ซึง่ ในการทาเช่นนัน้ ได้สร้างความทุกข์ หรือคุกคามต่อ
พนักงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทางานให้น่ารังเกียจ พนักงานพึงต้องระมัดระวังเสมอว่า พฤติกรรมบางอย่างถือได้ว่า
เป็ นการล่วงละเมิดแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตงั ้ ใจก็ตาม
นอกจากนี้ RCL ห้ามการใช้ความรุนแรงในสถานทีท่ างาน ตัวอย่างเช่น การคุกคาม การข่มขู่ การครอบครองการ
แจกจ่ายหรือการใช้อาวุธปื น วัตถุระเบิด วัตถุอนั ตราย อาวุธอื่น ๆ ยาเสพติด หรือใช้ยาเสพติดขณะทางานให้กบั RCL
หากพนักงานคนใดเชื่อว่าเขา / เธอ หรือบุคคลอื่น ถูกละเมิดหรือถูกคุกคาม เขา / เธอควรรายงานเหตุการณ์ดงั กล่าว
แก่ผู้บงั คับบัญชาหรือตัวแทนจากฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์โดยเร็วที่สุด ฝ่ ายผู้บริหารจะต้องตรวจสอบข้อเรียกร้องดังกล่าวและ
ดาเนินการตามความเหมาะสม พนักงานทุกคนต้องละเว้นจากพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ดงั กล่าว
เงื่อนไขนี้ถอื ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างงานสาหรับพนักงานทุกคน พนักงานทีล่ ะเมิดจะต้องถูกลงโทษทางวินยั
อย่างรุนแรงโดยไม่มขี อ้ ยกเว้นใด ๆ รวมถึงการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
นโยบายนี้ยงั ครอบคลุมถึงพฤติกรรมของพนักงานทีม่ ตี ่อลูกค้าธุรกิจ ผูร้ บั เหมา หรือผูจ้ ดั หา
7.

ข้อมูลที่เป็ นความลับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กลยุทธ์ และข้อมูลทางธุรกิจ ถือเป็ นกรรมสิทธิโดยชอบธรรมของ
RCL ข้อมูลที่เป็ น
์
ความลับจะรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลสาธารณะทัง้ หมดทีค่ ่แู ข่งของเราอาจไปใช้ หรือข้อมูลทีห่ ากถูกเปิ ดเผยแล้วจะ
เป็ นอันตรายต่อ RCL หรือลูกค้า
ในบางกรณีมโี อกาสทีก่ รรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานของ RCL จะได้รบั ความไว้วางใจในการถือข้อมูล เอกสารและ /
หรือความลับทางการค้าของ RCL หรือข้อมูลความลับของลูกค้าทีค่ ล้ายคลึงกันทีไ่ ม่ควรเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก การรักษา
ความลับของข้อมูลและความลับทางการค้านัน้ มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อธุรกิจของ RCL เช่นเดียวกับความปลอดภัยของลูกค้า
RCL และอาชีพการงานของพนักงานใน RCL
ดังนัน้ จึงเป็ นหน้าทีข่ องพนักงาน RCL ทุกคน ในการรักษาความลับของข้อมูลเอกสาร และความลับทางการค้าที่
ได้รบั มอบหมายจาก RCL หรือจากลูกค้า
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8.

การใช้อีเมลและอิ นเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์
สานักงาน

ด้วยการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของ RCL เพื่อจุดประสงค์น้ี
RCL จึงจัดหาทรัพยากร เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอีเมล ระบบโทรสาร
และอื่นๆ แก่พนักงานเพื่อประกอบกิจกรรมทางธุรกิจทีถ่ ูกกฎหมายและเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานทางธุรกิจทีเ่ ป็ นมืออาชีพ
พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของบริษัท ที่อยู่ในความดูแลและควบคุม และใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี
ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ
8.1 อีเมล์และอิ นเตอร์เน็ต

พนักงานทุกคนควรใช้ความระมัดระวัง ความขยันและจรรยาบรรณในการส่งข้อความอีเมลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจ RCL จะไม่ยอมให้มกี ารถูกล่วงละเมิด ทาให้เสือ่ มเสียชื่อเสียง ข้อมูลลามกอนาจารและข้อความหรือ
สือ่ อื่น ๆ ทีค่ ล้ายกันทางอินเทอร์เน็ต
พนักงานไม่ควรละเมิดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว RCL ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบ
์
และตรวจสอบโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดการ ใช้อนิ เทอร์เน็ตหรือ
คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคลทีเ่ ป็ นเจ้าของโดย RCL หรือคอมพิวเตอร์ในสถานทีท่ ใ่ี ช้ในธุรกิจของ RCL การละเมิดใดๆ
ข้างต้นอาจส่งผลให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดและถูกลงโทษทางวินยั เมื่อใดก็ได้
8.2 การเข้าถึงข้อมูล
บุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้
์ าถึงข้อมูลหรือไฟล์โปรแกรม ไม่ว่าจะเป็ นไฟล์คอมพิวเตอร์หรือ
ไฟล์รปู แบบอื่น ๆ ความพยายามในการเข้าถึงไฟล์ ตรวจสอบไฟล์ คัดลอกหรือลบทาลายไฟล์ หรือเปลีย่ นแปลง
ข้อมูล เปลีย่ นรหัสผ่านหรือการกระทาอื่นใดทีอ่ าจทาให้เกิดความเสียหายโดยพนักงานทีไ่ ม่ได้รบั อนุ ญาตให้ทา
เช่นนัน้ ถือเป็ นความผิดซึง่ อาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางวินยั
8.3 ซอฟแวร์
เนื่องจากซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ได้รบั การคุม้ ครองโดยลิขสิทธิ ์ นโยบายของ RCL คือการเคารพ
ลิขสิทธิและปฏิ
บตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดเกี่ยวกับการใช้และการทาสาเนาซอฟต์แวร์
์
คอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด ดังนัน้ การทาซ้าทีไ่ ม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ นการกระทาต้องห้าม ไม่ว่าจะเป็ นการทาซ้า
เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ RCL หรือไม่กต็ าม
8.4 อุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์สานักงาน

อุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์สานักงานประกอบด้วย โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์มอื ถือ เพจเจอร์
สายโทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องทาลายเอกสาร และอื่น ๆ พนักงานทุกคนมีหน้าทีต่ อ้ ง
ใช้ความระมัดระวังตามความสมควรในการใช้อุปกรณ์ดงั กล่าว โดยได้รบั มอบหมายให้ดูแลอุปกรณ์จากการใช้
งานหรือ ทาลายโดยไม่ได้รบั อนุ ญาติ รวมถึงการสูญเสียจากการกระทาผิดทางอาญาหรือ การละเมิดความ
ไว้วางใจ ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกัน สมบัตขิ อง RCL ในที่น้ี ยังครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ อ่นื ๆทีใ่ ช้ใน
สานักงาน
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9.

สิ่ งแวดล้อมและสังคม

ความรับผิดชอบด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมเป็ นพืน้ ฐานของค่านิยมของ RCL โดย RCL จะปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติของสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่ง แวดล้อ มตามข้อกฎหมายท้อ งถิ่นซึ่งหนึ่ งในนัน้ ก็คือ การปฏิบตั ิตาม
อนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ เช่น กฎระเบียบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
สาธารณะ
10.

ความเป็ นส่วนตัว

RCL ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นส่วนตัวในทีท่ างาน อย่างไรก็ตาม RCL ขอสงวน
สิทธิในการเข้
าถึงข้อมูลใด ๆ รวมถึง ไฟล์บนั ทึกเสียง อีเมล์อเิ ล็กทรอนิกส์ ที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
์
หรืออุปกรณ์ โทรคมนาคมที่ RCL เป็ นเจ้าของหรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมที่ถูกต้องของ RCL หรือภายในสถานที่ RCL
ยังสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ สืบสวนเพื่อค้นหาไฟล์ไฟล์บนั ทึกเสียง หรืออีเ มล์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามทีร่ ะบุไว้
11.

การต่อต้ านการทุจริ ต คอร์รปั ชัน่

ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและเป็ นธรรมและหลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ ทีอ่ าจถูกตีความว่าเป็ นอย่างอื่น
พนักงานจาเป็ นต้อง:
11.1 ไม่ใช้หรือ ไม่อนุ ญาตให้ผู้อ่นื ใช้อานาจหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้องของพนักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการ
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวหรือผลประโยชน์ให้ผอู้ ่นื
11.2 (รวมถึงครอบครัวของพนักงาน) ละเว้นจากการให้หรือรับของขวัญ เงินสด การบริการหรือผลประโยชน์อ่นื ๆ
จากบุคคลใดๆ ที่ทาหรือแสวงหาการทาธุรกิจกับ RCL ยกเว้นในเหตุ การณ์ หรือ ประเพณีท่มี ีมาอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม สิง่ นี้สามารถทาได้ หากค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์ดงั กล่าวมีมลู ค่าไม่มากและการกระทานัน้
ไม่ได้ถูกตีความว่าเป็ นการให้สนิ บนหรือเงินใต้โต๊ะ
11.3 ละเว้นจากการได้รบั ความบันเทิงอย่างฟุ่มเฟื อยโดยบุคคลใดๆ ทีท่ าหรือแสวงหาการทาธุรกิจกับ RCL
11.4 ห้ามมิให้เปิ ดเผยหรือใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะของ RCL ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของ RCL โดยมีเจตนาทีจ่ ะแสวงหาผลกาไร หรือผลประโยชน์จากการซือ้ ขายหรือให้ขอ้ มูลแก่ผอู้ ่นื เพื่อการ
ซือ้ ขายในหลักทรัพย์ของ RCL (โปรดอ้างอิงถึงนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในทีแ่ สดงในเว็บไซต์ของ RCL)
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12.

การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิด
การปกป้ องและคุม้ ครองพนักงานทีแ่ จ้งเบาะแสหรือเปิ ดเผยการกระทาทีผ่ ดิ ต่อจรรยาบรรณ หรือผิดกฎระเบียบบริษทั
12.1 การร้องเรียนหรือการให้ขอ้ มูล
การทุจริตหรือการกระทาใดๆ ที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ อันมีผลกระทบต่ อ
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ คุณค่า สถานะทางการเงินของบริษทั หรือขัดต่อนโยบายการดาเนินธุรกิจ และเกีย่ วข้อง
กับผูบ้ ริหารระดับสูง
12.2 ช่องทางการร้องเรียนหรือการให้ขอ้ มูล

12.2.1 ส่งอีเมลไปที่ company.secretary@rclgroup.com
12.2.2 ร้องเรียนด้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
12.3 ขัน้ ตอนการสอบสวนข้อเท็จจริง
12.3.1 ผูท้ จ่ี ดั การและรับเรื่องร้องเรียนจะเป็ นผูส้ อบสวนข้อเท็จจริง หรืออาจมอบอานาจให้บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลทาการสอบสวนข้อเท็จจริง
12.3.2 หากการสอบสวนพบว่ า มีก ารละเมิด เกิด ขึ้น และมีผ ลกระทบต่ อ ชื่อ เสีย ง มู ล ค่ า และ
ภาพลักษณ์ขององค์กร ผูท้ จ่ี ดั การเรื่องร้องเรียนจะต้องส่งเรื่องดังกล่าวต่อกรรมการบริหาร
และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการการตรวจสอบเพื่อ พิจ ารณาด าเนิ น การตามแนวทาง
กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั
12.4 การคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้ง
12.4.1 การคุม้ ครองจะได้รบั ทันทีทม่ี กี ารส่งเรื่องร้องเรียน
12.4.2 บริษท
ั จะถือว่าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเฉพาะในกรณีทจ่ี าเป็ นเท่านัน้

เพื่อความปลอดภัยของผูร้ อ้ งเรียน
12.4.3 หากผูร้ อ้ งเรียนเชื่อว่าตนจะไม่ปลอดภัยหรือได้รบั อันตราย ผูร้ อ้ งเรียนสามารถขอให้บริษท
ั
ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมได้หรือ ทางบริษัทสามารถให้ความคุ้มครองดังกล่าวโดยไม่
ต้องมีการร้องขอจากผูร้ อ้ งเรียนหากเชื่อว่าอันตรายหรืออันตรายนัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้
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คายืนยันของพนักงาน
ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้อ่านหลักจรรยาบรรณของพนักงาน RCL และเข้าใจถึงภาระหน้าทีท่ ร่ี ะบุไว้ในนัน้ อย่าง
ครบถ้วน
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการละเมิดหลักจรรยาบรรณหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอาจทาให้พนักงาน
ได้รบั โทษทางวินัย ข้าพเจ้ายังเข้าใจด้วยว่า ข้าพเจ้าต้องรายงานการกระทาใดทีม่ แี นวโน้มผิดจรรยาบรรณ หรือการกระทา
ใดๆ ทีฝ่ ่ าฝืนหลักจรรยาบรรณนี้ต่อแผนกทรัพยากรมนุษย์ และข้าพเจ้าอาจรายงานเรื่องดังกล่าว อย่างเป็ นความลับ หรือไม่
เปิ ดเผยผู้แจ้งการกระทาผิด เนื่องจากการละเมิด หรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณของพนักงานอาจทาให้พนัก งาน
ถูกลงโทษทางวินยั
เมื่อได้อ่านหลักจรรยาบรรณและด้วยความเข้าใจในภาระหน้าทีข่ องข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณของพนักงาน ซึ่งขณะนี้ขา้ พเจ้ายังไม่พบเรื่องใดๆ ที่ควรได้รบั การพิจารณาจาก RCL ว่าเป็ นการละเมิดหรือ
สงสัยว่ามีการฝ่ าฝืนหลักจรรยาบรรณ

ลงนาม ....................................................................................

ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

วันที่ ........................................................................................

