
จรรยาบรรณขององค์กร



คำานำา 3
การกำาหนดมาตรฐานความประพฤติของเรา 3

บริษัทของเรา 5
พันธกิจ 5
วิสัยทัศน ์ 5
ค่านิยมและความประพฤต ิ 5
โครงสร้างการดำาเนินงาน 7

เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร 9

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 11
สุขภาพและความปลอดภัย / การให้เกียรติและเคารพในบุคคลอื่น 11
ความคับข้องใจ / ความหลากหลาย / การสื่อสารและการมีส่วนร่วม 12
ประสิทธิภาพและการพัฒนา / การอบรม 12
การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน / ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 13
การดำาเนินธุรกิจในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง / แรงงานเด็ก / การไม่บังคับใช้แรงงาน  13

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ 15
หลักจริยธรรม / ประสิทธิภาพในการให้บริการ / การเคารพในสัญญา 15
การแข่งขัน / ของกำานัล สินบน และสิ่งจูงใจ 16
ค่าอำานวยความสะดวก 17

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท 19
ความซื่อสัตย์สุจริต / ความภักดีต่อองค์กร / การรักษาความลับและข้อมูลภายใน 19
ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคา / การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห ์ 20
สื่อมวลชนสัมพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ / การเก็บรักษาข้อมูลที่เที่ยงตรง 21
การฉ้อโกง / การฟอกเงิน / ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 23
สิ่งแวดล้อม 24
การมีส่วนร่วมในชุมชน / การมีส่วนร่วมทางการเมือง / การใช้ทรัพย์สินของบริษัท 25
การใช้อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ในระดับที่ยอมรับได ้ 26
การจัดเก็บและการใช้อีเมล / โทรศัพท์มือถือ... 26
การใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ / การปฏิบัติตามกฎหมาย 27

การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม 29

คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล 30

สารบัญ

จรรยาบรรณขององค์กร   1

	 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Rentokil Initial โปรดเยี่ยมชม:
www.rentokil-initial.com
www.rentokil.com
www.initial.com
www.ambius.com



2   จรรยาบรรณขององค์กร

คำานำา

ในฐานะที่เป็นพนักงานของ Rentokil Initial เราควร 

ยดึม่ันปฏบิตัตินตามมาตรฐานความประพฤตขิัน้สงูสดุและรกัษา

ไวซ้ึง่ความซือ่สตัยต์ลอดเวลาพนักงาน ลูกค้า และผูถ้อืหุน้ ล้วน

แต่คาดหวังความซื่อสัตย์เป็นสำาคัญทั้งสิ้น

จรรยาบรรณขององค์กรกอปรกับนโยบายและกระบวนการ

ดำาเนินงานของเรา คือสิ่งที่กำาหนดมาตรฐานของบริษัท

ของเรา สิ่ ง เหล่านี้คือโครงสร้างที่กำาหนดหน้าที่ความ 

รับผิดชอบท่ีพึงมีต่อพนักงานลูกค้า และบริษัทโดยการ

กำ าหนดแนวทาง ท่ี เราควรปฏิ บัติตนให้สอดคล้องกับ

บทบาทหน้าที่ใน Rentokil Initial คุณจำาเป็นท่ีจะต้องมี

ความเข้าใจว่า หน้าที่ความรับผิดชอบเหล่านี้มีอะไรบ้าง  

และควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าคุณและเพื่ อนร่ วมงาน 

ได้ปฏิบัติตามทั้งจุดประสงค์และเนื้อหาของจรรยาบรรณ

ขององค์กรตลอดเวลาการบรรลุมาตรฐานสูงสุดของ 

หลั กปฏิ บั ติ ใ นการดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ  นั บ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ที่  

ส่งเสริมความสำาเร็จของเราในระยะยาว ท้ังในฐานะท่ีเป็น 

นายจ้างซัพพลายเออร์ และลูกค้า 

ในการกำาหนดให้ปฏิ บัติตามจรรยาบรรณขององค์กร 

เราขอยืนยันกับพนักงานทุกคนว่า จะไม่มีใครถูกลงโทษ

เพราะผลกระทบใดๆ ที่ เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความสูญเสีย

ทางธุรกิจ หากผลกระทบดังกล่าวมาจากการยึดมั่ น 

ในจรรยาบรรณเหล่านี้

Andy Ransom
ประธานกรรมการบริหาร

การกำาหนดมาตรฐานความประพฤติของเรา
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Rentokil Initial เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลาย 

ดำาเนินธุรกิจใน 60 ประเทศ มีพนักงานประมาณ 27,000 คน 

บรษิทัให้บรกิารแก่ลกูคา้มากกวา่ 500,000 ราย ซึง่ครอบคลมุ

ตัง้แตบ่รษัิทข้ามชาตทิีใ่หญท่ีสุ่ดไปจนถงึรา้นคา้และร้านอาหาร

ในท้องถิ่น

บริการต่างๆ นี้ได้แก่:

•  บริการกำาจัดสัตว์รบกวนและผลิตภัณฑ์สำาหรับใช้งานด้วย

ตนเอง

•  บริการต่างๆ ที่หลากหลายเ พ่ือยกระดับมาตรฐาน 

ด้านสุขอนามัยสำาหรับห้องน้ำา

•  บริ การจั ดหาชุ ดปฏิบั ติ ง านสำ าหรั บสภาพแวดล้ อม 

การทำางานแบบต่างๆ

•  บริการด้านการดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

•  ต้นไม้กว่า 100 ชนิดบริการให้เช่า บริการจัดส่งงานศิลปะ 

น้ำาหอมปรับอากาศ และผลไม้สด

แมว้า่เรามบีรกิารมากมายและดำาเนนิธรุกจิในหลายประเทศ แต่

ธุรกิจของเราในพื้นที่ต่างๆ มีความคล้ายคลึงกันหลายประการ 

เพราะมบีคุลากรทีม่คีวามเช่ียวชาญพร้อมใหบ้ริการในพ้ืนท่ีของ

ลกูคา้ ซึง่บอ่ยครัง้ทีเ่ราสามารถดำาเนนิการไดโ้ดยไมต่อ้งอาศยั

การควบคุมดูแลโดยตรง ทั้งกระบวนการและเทคโนโลยีที่เรา

ใช้ในการดำาเนินธุรกิจ กำาลังกลายเป็นมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปใน

ธุรกิจทั้งหมดของบริษัท 

บริษัทของเรา

ค่านิยมของเรา

• การบริการ: เรารักษาคำามั่นสัญญา
•  การสร้างความสัมพันธ์: เราให้ความสำาคัญกับการส่ือสาร
• การทำางานเป็นทีม: เราสนับสนุนเพื่อนร่วมงานของเรา
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นโยบายและกระบวนการดำาเนนิงานของบรษิทัสอดคลอ้งกบัคา่

นยิมในดา้นการบรกิาร การสรา้งความสมัพนัธ ์และการทำางาน

เป็นทีม ซึ่งที่เป็นที่ทราบดีในหมู่พนักงานทั่วโลก

นโยบายและกระบวนการดำ า เนินงานของกลุ่ มบริษัท  

ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละธุรกิจ ซ่ึงเป็น 

สิ่งท่ีทำาหน้าท่ีวางกรอบ กำาหนดความคาดหมายของบริษัทที่

มีต่อพนักงานในการปฏิบัติตนต่อกัน การปฏิบัติต่อลูกค้าและ

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

โครงสร้างการดำาเนินงาน

บรษัิทไดพั้ฒนาโครงสรา้งการดำาเนนิงานทีเ่หมาะสมสำาหรับกลุ่ม

บริษัท Rentokil Initial มากที่สุดโดยให้มีหน่วยธุรกิจระดับ

ประเทศ ประจำาอยูใ่นฝา่ยปฏบิตังิานภมูภิาคเพือ่มุง่เนน้การทำาสิง่

ทีถ่กูตอ้งสำาหรบัเพือ่นรว่มงานและลกูคา้ ตลอดจนมศีนูยก์ลาง

บรหิารองค์กรขนาดเลก็ทีค่อยทำาหนา้ทีเ่ปน็ศนูยก์ลางของความ

เชี่ยวชาญ การกำากับดูแล และให้การสนับสนุน

ศูนย์กลางบริหารองค์กรมีบทบาทหน้าที่หลักดังต่อไปนี้:

กำากับดูแล

- โครงร่างกฎระเบียบที่กำาหนดจากส่วนกลาง

เป็นศูนย์กลางของความเชี่ยวชาญ

- ผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองการเพ่ิมมลูค่าดว้ยผลประโยชน์ดา้นปริมาณ

แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ทางเดียวที่ดีที่สุด ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- บ่งชี้ถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

- สรา้งโครงสรา้งการแบง่ปนัและกระจายแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ

ทมีในพืน้ทีจ่ดัเตรยีมการสนบัสนนุและทำาใหส้ำาเรจ็อยา่งตอ่เนือ่ง

บริษัทของเรา

รายงานในแต่ละภูมิภาคของบริษัทฯ
• ยุโรป

• อเมริกาเหนือ

• เอเชีย

• แปซิฟิก

• อังกฤษและส่วนอื่นๆ ที่เหลือของโลก

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล

6   จรรยาบรรณขององค์กร จรรยาบรรณขององค์กร   7



จรรยาบรรณขององค์กรคือส่ิงที่ปูพื้นฐานของการประพฤติตน

ตามหลกัจรยิธรรม อันเปน็การกำาหนดมาตรฐานความประพฤติ

และเคารพตอ่สทิธมินษุยชนของผูอ้ืน่ในขัน้สูงสุด พนักงานท้ังหมด

ภายใน Rentokil Initial ควรปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ

องค์กรจรรยาบรรณขององค์กรนี้เป็นการกำาหนดหลักการของ

องค์กรในการดำาเนนิธรุกจิ โดยเช่ือมโยงกบัคา่นยิมทีใ่ช้รว่มกนั 

ซึง่ทำาให ้Rentokil Initial มคีวามโดดเดน่ในฐานะทีเ่ปน็บรษิทัที่

นา่รว่มงานดว้ยและเปน็ซัพพลายเออร์ท่ีนำาเสนอบริการคุณภาพ

เยี่ยมให้กับลูกค้าทั่วโลก

ทำาอย่างไรหากจรรยาบรรณขององค์กรมี
ความแตกต่างกับกฎหมายของประเทศ

จรรยาบรรณขององคก์รคอืหลกัการทีใ่ชก้บักลุม่บรษิทัทัง้หมด 

หากมขีอ้สงสยัวา่ควรปฏบัิตติามกฎหมายของท้องถิน่หรือจรรยา

บรรณขององค์กรให้ปฏิบัติตามสิ่งที่กำาหนดมาตรฐานความ

ประพฤติในระดับสูงสุด

จรรยาบรรณขององค์กรครอบคลุมนโยบาย
ทั้งหมดหรือไม่

จรรยาบรรณขององคก์รมไิดใ้ช้แทนรายละเอยีดของนโยบาย แต่

เปน็คำาประกาศถงึหลกัการของเราในการดำาเนนิการดา้นตา่งๆ 

ทีม่คีวามสำาคญั นโยบายของกลุม่บรษิทัทัง้หมด สามารถดไูดใ้น

หอ้งสมดุนโยบายของกลุม่บรษิทับนอนิทราเนต็ของกลุม่บรษิทั 

นโยบายบางข้อสำาหรบักลุม่บรษิทัเปน็การกำาหนดมาตรฐานทีเ่ดด็

ขาด แตน่โยบายบางขอ้เปน็การใหแ้นวทางเพือ่ใหธ้รุกจิกำาหนด

กระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง ซ่ึงคุณจะได้รับทราบถึง 

เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร

การละเมิดจรรยาบรรณขององค์กรหรือกฎหมายและข้อ

บังคับต่างๆ อาจทำาให้พนักงานต้องถูกดำาเนินการทางวินัย 

อันรวมถึงการสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน

จรรยาบรรณดังกล่าวนี้มุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางสำาหรับ

ประเดน็ปญัหาดา้นกฎหมายและจริยธรรมทัว่ไป มไิดม้ขีึน้เพือ่

ใหค้ำาอธบิายกฎหมายและนโยบายทกุขอ้ทีอ่าจนำามาใชก้บัคณุ

ในฐานะทีเ่ปน็พนกังานของ Rentokil Initial คณุควรปฏบิตัิ

ตามคา่นยิมของบรษิทัและหลกัในการดำาเนนิธรุกจิ ตลอดจน

ยึดมั่นในนโยบายของบริษัท กฎหมายของประเทศ และข้อ

บังคับที่นำามาใช้ ค่านิยมของบริษัทและหลักในการดำาเนิน

ธุรกจิเปน็การแสดงถงึตวัตนของเราและภาพสะท้อนองค์กร

ของเราในสายตาบุคคลอืน่และเคารพสิทธมินุษยชนของผูอ้ืน่

กระบวนการดังกล่าวนี้โดยตรงเนื่องจากมีผลกระทบต่อ 

การปฏิ บัติ ง านของ คุณ แต่นโยบายบางข้ อ เป็นการ 

ให้แนวทางเพื่อให้ธุรกิจกำาหนดกระบวนการปฏิบัติงาน

ของตนเอง ซ่ึงคุณจะได้รับทราบถึงกระบวนการดังกล่าวนี้ 

โดยตรงเนื่องจากมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของคุณ

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
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สุขภาพและความปลอดภัย

ในฐานะของบริ ษัท ไม่มี เ ร่ืองใดที่ สำ าคัญมากไปกว่ า 

การทำางานด้วยความปลอดภัย

Rentokil Initial มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ทำางานที่มีความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เพื่อป้องกัน

อันตรายใดๆ ต่อพนักงานและบุคคลอื่นทั้งหมด บริษัทมุ่ง

ม่ันดำาเนินการด้วยความเหมาะสม ยึดมั่นในหลักการตาม 

ท่ีระบุไว้ในนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งน้ี

ตามนโยบาย ได้กำาหนดให้ธุรกิจต่างๆ ต้องมีระบบการ

จัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ เป็นลายลักษณ์

อักษร ซึ่งระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการและ 

การจัดเตรียมการเพ่ือควบคุมอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

การทำากิจกรรมของเรา ระบบการจัดการเหล่านี้ รวมถึง

การเตรียมการเพื่อส่ือสารเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัย

กับพนักงาน และการตรวจสอบและทบทวนประสิทธิภาพ

ด้านสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจว่า ได้มี 

การป ฏิบั ติ ต าม ข้อกำ าหนดด้ านกฎหมายและมี ความ 

คืบหน้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

การให้เกียรติและเคารพในบุคคลอื่น

บริษัทมีนโยบายที่ จะปฏิบัติต่อพนักงานและบุคคลอื่น 

อย่างเคารพและให้เกียรติ อีกทั้งยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย 

การจา้งงานและขอ้บงัคบัตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เพือ่สนบัสนนุ

สภาพแวดล้อมการทำางานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติสำาหรับ

ทุกคน

พนักงานต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วม

งานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

การกระทำาดังต่อไปน้ีมักเป็นการทำาที่ผิดกฎหมายและ 

ขัดแย้งกับนโยบายของบริษัทเสมอ เช่น การเลือกปฏิบัติ 

การมีส่วนร่วมในการคุกคามหรือการคุกคามให้กระทำา 

สิ่งที่ส่งผลเสียต่อเพื่อนร่วมงาน (เช่นการลงโทษ การปฏิเสธ 

ไม่ให้ เลื่อนตำาแหน่ง การดำาเนินการที่ส่งผลกระทบต่อ

รายได้หรือสวัสดิการของบุคคล) หรือการคุกคามบุคคล

อื่นในเรื่องของเพศอายุ เชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์หรือ 

ชาติกำาเนิด การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน สถานภาพการ

สมรสความบกพร่องทางร่างกาย ศาสนา ความเบ่ียงเบน 

ทางเพศ หรือการแบ่งแยกในรูปแบบอื่นท่ีกฎหมายในท้องถิ่น

ห้ามปฏิบัติ

พนักงานทุกคนต้องมีความรับผิดชอบด้ วยตนเองใน 

การยึดมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัท โดยการปฏิบัติต่อผู้

สมคัรงานทกุคน เพือ่นรว่มงาน ผูร้บัเหมาลกูคา้ และทกุฝา่ยที่

ติดต่อด้วยในการดำาเนินธุรกิจอย่างเคารพและให้เกียรติ

Rentokil Initial จะไมย่อมรับการกระทำาใดๆ ไมว่า่ทางวาจา

หรือกริยิาทีพ่จิารณาไดว้า่เปน็การคกุคามการเปน็ปรปกัษ ์หรอื

การลว่งละเมดิ และจะดำาเนนิการทางวนิยัตามความเหมาะสมใน

กรณีที่มีพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
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ความคับข้องใจ

Rentokil Initial พยายามที่จะไวต่อการรับรู้ถึงปัญหาความ

คับข้องใจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการให้

คำาปรึกษาและการแก้ไขปัญหา

ความหลากหลาย

ธุรกิจของ Rentokil Initial ต้องดำาเนินการสรรหาบุคลากร 

ที่ เห็นคุณค่าของความแตกต่าง มากกว่าจะอดทนต่อ

ความแตกต่าง และสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำางานที่

ยืดหยุ่นและสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อ

ส่งเสริมให้พนักงานของเราทุกคนสามารถปฏิบั ติงาน 

บรรลุผลได้ตามศักยภาพของตน

การสื่อสารและการมีส่วนร่วม

Rentokil Initial ยึดมั่นในการสื่อสารด้วยมาตรฐานสูง ทั้ง

การสือ่สารภายในกบัพนกังานและการสือ่สารภายนอกกบัลกูคา้ 

ซัพพลายเออร ์สือ่ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ บรษิทัปลกู

ฝังค่านิยมและสร้างพฤติกรรมองค์กรให้มีการสื่อสารกันอย่าง

เปิดเผยเน่ืองจากบริษัทมีความหลากหลายและการกระจาย

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่บริษัทดำาเนินธุรกิจ Rentokil Initial 

จึงจัดให้มีการสื่อสารกับพนักงานในระดับต่างๆ ขององค์กร

เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งโดยหลักแล้ว

คือการสื่อสารผ่านผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชาประจำาพื้นที่นั้น

นอกจากการจดัเตรยีมความพรอ้มในแต่ละธรุกจิสำาหรบัการให้

ข้อมูลและให้คำาปรึกษาแก่พนักงาน เช่นสภาแรงงานแห่งชาติ

และกลุ่มให้คำาปรึกษาอื่นๆ แล้ว Rentokil Initial ยังดำาเนิน

การดูแลสภาแรงงานแห่งทวีปยุโรปที่มีชื่อเรียกว่า Rentokil 

Initial European Forum อีกด้วย

ประสิทธิภาพและการพัฒนา

Rentokil Initial ใช้กระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพ

และการพัฒนาท่ีได้มาตรฐานกับพนักงานระดับบริหาร 

หลักเกณฑ์ของกระบวนการดังกล่าวนี้นำามาใช้ในการวัด

ประสิทธิภาพของทั่วทั้งกลุ่มบริษัท กระบวนการนี้คิดค้นขึ้น 

เพื่อให้พนักงานได้รับการประเมินผลตามโครงการอย่างเป็น

ทางการ โดยการใชก้ระบวนการทีม่คีวามเปน็ธรรมและมคีวาม

เสมอต้นเสมอปลาย ท้ังนี้ ระดับความสามารถของผู้จัดการ

และพนักงานที่เราคาดหมายนั้น จะพิจารณาตามค่านิยมและ

พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การอบรม

ธุรกิจทั้งหมดของ Rentokil Initial ควรจัดให้มีการอบรมที่ 

เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ ธุรกิจและ

ลูกค้า บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะจัดให้มีการอบรมและการพัฒนา 

บคุลากรอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการทางธรุกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

Rentokil Initial ตระหนักดีว่าพนักงานมีสิทธ์ิในการเป็น

สมาชิกขององค์กรท่ีตนต้องการ รวมถึงสหภาพแรงงาน และ

เราเคารพในสิทธิ์นี้

ไม่มีบริษัทใดในกลุ่มของ Rentokil Initial ที่จะตัดสินใจ 

จ้างงานโดยกำาหนดเง่ือนไขให้บุคคลผู้น้ันละเว้นหรือยกเลิก

การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและจะไม่มีการเลิกจ้างหรือ

แสดงอคตใินทีท่ำางานต่อพนักงานเน่ืองดว้ยเหตผุลของการเปน็

สมาชิกสหภาพแรงงาน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

Rentokil Initial เชื่อมั่นในการให้ความเคารพและรับรู้ถึง 

ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของ

ประเทศต่างๆ ที่บริษัทดำาเนินธุรกิจ

การดำาเนินธุรกิจในประเทศที่มีความ 
เสี่ยงสูง

Rentokil Initial สนับสนุนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

ของพนักงาน และคอยตรวจสอบว่า มีการปฏิบัติตาม

หลักการเหล่านี้ อย่ างเข้มงวดเมื่ อ เราดำา เนินธุรกิจใน 

ดินแดนที่มีความกังวลด้านมาตรฐานสิทธิมนุษยชน บริษัท

ใช้กฎเกณฑ์ที่ เข้มงวดในการดำ า เนินธุ รกิ จในดินแดน

ใหม่ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่า เราได้เตรียมมาตรการป้องกันอย่าง 

เหมาะสมไว้แล้ว และจะไม่มีการลดหย่อนมาตรฐาน 

การปฏิบัติในด้านสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานคนใดก็ตาม

แรงงานเด็ก

Rentokil Initial ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านอายุขั้นตำ่าตาม

กฎหมายของทุกประเทศที่บริษัทดำาเนินธุรกิจในกรณีที่ไม่น่า

เกิดขึ้น เช่นหากมีการจ้างแรงงานเด็กอายุระหว่าง 16 ถึง 

18 ปี บริษัทจะดำาเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่า งานดังกล่าว

ไมส่ง่ผลกระทบหรอืขดัขวางโอกาสเขา้เรยีนในโรงเรยีนของเดก็

บรษิทัยงัไดจ้ดัเตรยีมมาตรการเพือ่สร้างความมัน่ใจวา่ ซัพพลาย

เออร์ของบริษัทไม่มีการใช้แรงงานเด็กในการจัดหาสินค้าหรือ

บริการให้แก่ทางบริษัท

การไม่บังคับใช้แรงงาน

ไมว่า่ในสถานการณใ์ดกต็าม บรษิทั Rentokil Initial จะไมใ่ช้

แรงงานท่ีถกูขูเ่ขญ็บังคับและจะดำาเนินการจา้งงานเฉพาะบุคคล

ทีป่ฏบิตังิานดว้ยความสมคัรใจเทา่นัน้ ทัง้นีจ้ะไมม่กีารขดัขวาง

พนกังานไมใ่หม้เีอกสารแสดงตนและไมม่กีารกำาหนดใหพ้นกังาน

ให้เงินแก่บริษัทเพื่อช่วยอำานวยความสะดวกในการจ้างงาน

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
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หลักจริยธรรม

Rentokil Initial เชือ่มัน่วา่ การรักษาสัมพันธภาพทางธุรกจิ

ในระยะยาวมรีากฐานมาจากการมุง่มัน่ประกอบธรุกจิดว้ยความ

สุจริต เปิดเผย และซื่อสัตย์

ชื่ อ เ สี ย งและความสำ า เ ร็ จของบ ริษั ทขึ้ นอยู่ กั บความ

ประพฤติของพนักงานแต่ละคน บริษัทคาดหมายให้ทุกคน 

ยึดม่ันในมาตรฐานสูงสุดในทุกๆ ด้านในการทำางานและการ

รักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ

หลักจริยธรรมที่แฝงอยู่ในหลักจรรยาบรรณของบริษัทและ

ได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทนั้น นับเป็นรากฐาน

ของนโยบายและมาตรฐานองค์กร ท่ีส่งผลให้มีการสร้าง

ประสบการณ์ในเชิงบวกแก่พนักงานลูกค้า และผู้มีส่วน 

ไดเ้สยี หลกัการตา่งๆ ในหลักจริยธรรมของบริษัทไดอ้ธิบายไว้

แล้วในจรรยาบรรณขององค์กรนี้

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

Rentokil Initial ดำาเนินธุรกิจในการให้บริการแก่ลูกค้า 

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะให้บริการ ซ่ึงไม่เพียงสามารถตอบสนอง

ตามความคาดหมายของลูกค้าเท่านั้น หากแต่ยังเหนือกว่า 

ความคาดหมายของลูกค้าด้วย บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะนำาระบบ

ประเมินมาตรฐานมาใช้ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ 

ในการให้บริการของเรา

การเคารพในสัญญา

Rentokil Initial ยึดมั่นในข้อตกลงตามสัญญาที่มี

ต่อลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงาน ทั้งนี้จำาเป็นเป็น 

อย่ า งยิ่ งที่ บริ ษั ทต้ องปฏิบั ติ ตามหน้ าที่ และข้ อผู กพัน

ทั้ งหมดที่ ระบุ ไว้ ในสัญญาเหล่านั้ น เพื่ อ เป็นการสาน

ต่อความสำา เร็จในเชิ งการค้าและคงไว้ซึ่ งชื่ อ เสียงที่ดี 

ของบริษัท

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
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การแข่งขัน

Rentokil Initial คาดหมายให้ธุรกิจทั้งหมดของบริษัท

ดำาเนินการแข่งขันในตลาดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคง

ไว้ซึ่งจริยธรรม

ประเทศส่วนใหญ่จะมีกฎหมายห้ามไม่ให้มีพฤติกรรม 

ต่อต้านการแข่งขัน กฎหมายเหล่านี้บังคับใช้กับทุกคน 

ในการปฏิบัติ งาน การละเ มิดกฎหมายและข้อบั งคับ 

ว่าด้วยการแข่งขันอาจนำามาซึ่ งความเสียหายร้ายแรง 

ตอ่พนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัธุรกจินัน้ และกลุม่บรษิทั Rentokil 

Initial ทั้งหมด

พนักงานต้องไม่มีส่วนร่วมในการติดต่อกับคู่แข่งซึ่งมีการ

ระบุถึง ราคา ตลาด หรือลูกค้า พนักงานต้องตรวจสอบ 

ให้แน่ ใจว่ า  การประชุมใดๆ ที่ มี ขึ้ นร่ วมกับคู่ แข่ งนั้ น  

เป็นไปตามจุดประสงค์ทางกฎหมาย เช่นการประชุม 

ของสมาคมการค้าเพือ่หารอืประเดน็ทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ซึง่

สง่ผลกระทบตอ่ทัง้อตุสาหกรรมพนกังานควรไดร้บัอนญุาตจาก

กรรมการผู้จดัการกอ่นทีจ่ะเขา้รว่มการประชมุใดๆ กต็ามกบัคู่

แขง่ ควรเขา้ใจวา่ประเดน็ใดทีส่ามารถและไมส่ามารถหารอืรว่ม

กนัได ้และควรอา่นคำาแนะนำาดา้นกฎหมายของบรษิทัว่าดว้ยการ

แข่งขัน/กฎหมายป้องกันการผูกขาด

ของกำานัล สินบน และสิ่งจูงใจ

พนักงานต้องไม่ยอมรับส่ิงของมีค่าใดๆ ท่ีอาจพิจารณาได้ว่า 

เป็นสิ่งจูงใจ หรือสิ่งท่ีอาจส่งผลให้พนักงานไม่สามารถ

ประพฤติ ตั ว อย่ า ง เ ป็ นกลา งหรื อมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ได้   

ไม่อนุญาตให้มีการให้หรือรับสินบนการกระทำาดังกล่าว

ถือเป็นความผิดซึ่ งอาจนำาไปสู่การลงโทษทางวินัยขั้น 

ร้ายแรง รวมถึงการไล่ออกจากงานและการดำาเนินคดีอาญา

การให้และรับของกำานัลและสิ่ งบันเทิงในระหว่างการ

ดำาเนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งรวมถึงการเลี้ยงอาหารในราคา

พอควรนั้น โดยทั่วไปแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ หาก

ของกำ านัล เหล่ านั้ นไ ม่ ก่อใ ห้ เ กิดความรู้ สึกผูก มัดหรือ 

ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจดำาเนินการของผู้รับ การให้ 

และรับสิ่งของส่งเสริมการขายท่ีมีมูลค่าเล็กน้อยนั้น สามารถ

ทำาได้

หากพนักงานไม่แน่ใจว่า การให้หรือรับของกำานัลนั้นเหมาะ

สมหรือไม่ พนักงานควรปรึกษาและขอคำาอนุญาตจาก

ผู้จัดการสายงานก่อนที่จะให้หรือรับของกำานัล การให้ 

ของกำานลัหรอืไมตรจีติจะตอ้งไดร้บัการบนัทกึหลกัฐานไวอ้ยา่ง

ถูกต้องตามนโยบายของกลุ่มบริษัท

พนักงานจะต้องไม่เสนอ ให้ ยอมรับ หรือรับสินบนไม่ว่าในรูป

แบบใด ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มนอกจากนี ้ตวัแทนหรอื

บคุคลทีส่ามต้องไม่เสนอให้ ยอมรบั หรอืรบัสนิบนในฐานะท่ีเปน็

ตัวแทนของบรษิทั หากมีข้อสงสยั ควรปรกึษากับผูจ้ดัการของคณุ

ค่าอำานวยความสะดวก

Rentokil Initial จะไม่จ่าย ‘ค่าอำานวยความสะดวก’ เพื่อ

สนบัสนนุการดำาเนนิงานประจำาบางอยา่งของรัฐ ควรหลีกเล่ียง

ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ทั้งหมด เนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถือเป็น

สนิบนท่ีผดิกฎหมาย แมว้า่จะเปน็จำานวนทีเ่ล็กน้อยกต็าม อยา่งไร

กต็าม อาจมขีอ้ยกเวน้ในบางกรณ ีซึง่โดยปกตแิลว้ มกัเกดิขึน้ใน

สถานการณฉ์กุเฉนิซึง่อาจจำาเปน็ตอ้งยอมจา่ยค่าใช้จา่ยประเภท

นี้ เช่น เมื่อพนักงานถูกคุกคามเรื่องความปลอดภัย

หากเป็นไปได้ ควรปรึกษาเพื่อขอคำ าแนะนำาก่อนที่ จะ

ตัดสินใจจ่ายเงิน หรือหากไม่สามารถทำาได้ ควรรายงาน

เรื่องดังกล่าวให้ผู้ จัดการอาวุ โสที่ เหมาะสมทราบโดย

ทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ หากมีการร้องขอค่าใช้จ่าย 

ดังกล่าว ควรขอให้บุคคลท่ีเรียกร้องดังกล่าวออกใบเสร็จ

เป็นลายลักษณ์อักษรในทุกกรณี การทำาเช่นนี้ จะเป็น 

การปอ้งกันไม่ให้เจา้หน้าทีใ่นพืน้ทีเ่รียกร้องคา่ใช้จา่ยทีไ่มเ่หมาะ

สมหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
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ความซื่อสัตย์สุจริต

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้ าที่ และดำ า เนินการตาม 

ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบด้ ว ย ค ว ามสุ จ ริ ต แ ล ะ ข ยั น ขั น แ ข็ ง 

เ ร าพยายาม ท่ีจะทำ า ให้ เห นือกว่ า ในการแข่ งขั นด้ วย 

ความแน่วแน่ เป็นธรรม และสุจริต เรามุ่งมั่นท่ีจะสร้าง

ความได้ เปรียบในการแข่งขันโดยอาศัยประสิทธิภาพ 

ที่ เหนือกว่า และจะไม่มีการใช้วิธีที่ผิดหลักจริยธรรม 

หรือผิดกฎหมาย

Rentokil Initial ส่งเสริมวัฒนธรรมของการเปิดเผย 

และซื่อสัตย์สุจริต เราจะไม่ยอมรับการกระทำาใดๆ ที่เป็น 

การฉ้อโกงหรือปราศจากความซื่อสัตย์ พนักงานทั้งหมด

ต้องปฏิบัติตนด้ วยความ ซ่ือ สัตย์ สุ จ ริตและหลีกเ ล่ียง 

แม้แต่การมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

พนักงานทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานขั้นสูงสุดของความ

ซื่อสัตย์สุจริต การมีจริยธรรม และความสามารถในแข่งขัน 

อีกท้ังตอ้งไม่ประพฤตตินในลกัษณะทีอ่าจทำาใหบ้รษิทัเสือ่มเสยี 

เคารพตอ่สทิธมินษุยชนของผูอ้ืน่เพ่ือเปน็การรักษาช่ือเสียงอนัมี

ค่าของบรษัิท พนกังานทกุคนตอ้งดำาเนนิกจิกรรมทางธรุกจิโดย

รักษามาตรฐานขั้นสูงสุด 

เราถือว่าพนักงานเป็นเสมือนตัวแทนของบริษัท ดังนั้น

พนักงานจึ งควรปฏิ บัติตั วอย่ าง เหมาะสมและมีความ

ซื่อสัตย์สุจริต ยกตัวอย่างเช่น บริการต่างๆ จะต้องไม่  

“มีการเสนอขายเกินจริง” และไม่ควรทำาให้ลูกค้าเข้าใจผิด 

เพื่อปิดการขาย

ความภักดีต่อองค์กร

พนกังานทกุคนควรมคีวามภกัดตีอ่องคก์รในการดำาเนนิการทกุ

เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับลูกค้าและ

ผู้อื่นซ่ึงบริษัทมีสัมพันธ์ทางการค้าด้วย ค่านิยมของบริษัท อัน

ไดแ้กก่ารบริการ การสร้างความสัมพันธ์ และการทำางานเปน็ทีม 

ล้วนช่วยสนับสนุนวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเคารพซึ่งกันและกัน 

และส่งเสริมความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล อันเป็นปัจจัยหลัก

ที่มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จของเรา

การรักษาความลับและข้อมูลภายใน

พนั ก ง านต้ อ ง ไม่ ใ ช้ ข้ อมู ลที่ เ ป็ นคว ามลั บของบริ ษั ท 

ในลักษณะท่ีไมเ่หมาะสม ไมว่า่จะเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวั หรือ

เพื่อสร้างข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมให้กับบุคคลที่สาม

ข้อมูลท่ีไม่ได้ เผยแพร่แก่สาธารณะท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้อง 

กับบริษัทถือเป็นข้อมูลที่ เป็นความลับ และไม่ควรนำามา 

สนทนากับหรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าในรูปแบบใด

ก็ตาม ข้อมูลที่เป็นความลับนี้ รวมถึงรายละเอียดวิธีการผลิต

หรอืซือ้สนิคา้ของบรษิทั วธิกีารดำาเนนิงานบรกิารของเรา และ

รายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าและซัพพลายเออร์

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
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พนักงานควรปกป้องข้อมูลที่ เป็นความลับโดยการเก็บ

รักษาข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย และไม่เปิดเผยให้บุคคลที่

ไม่มีความจำาเป็นทางด้านกฎหมายได้รับทราบ บุคคลใด 

ก็ตามที่มีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับจะไม่ได้รับอนุญาต

ให้ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม นอก

เหนือจากเพื่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความเหมาะสม

ในกรณีของการเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลที่สามได้รับทราบ  

เช่น ท่ีปรึกษา จะสามารถทำาได้หากมีการตกลงเป็นสัญญา 

ซ่ึงมีการระบุถึงกฎเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการไม่เปิด

เผยข้อมูล

ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคา

พนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ด้านการเงินส่วนบุคคล หรือเพื่อ “ตอบแทน” ผู้

อื่นที่อาจตัดสินใจลงทุนโดยอาศัยข้อมูลนั้น การกระทำา

เช่นนี้ถือว่าผิดทั้งหลักจริยธรรมและกฎหมาย ในบางครั้ง 

พนักงานบางคนอาจจะกลายเป็น “คนวงใน” เน่ืองจาก 

ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ เป็นความลับซึ่ งอาจส่งผล 

กระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (อาจเป็นเพราะพวกเขามี

ส่วนร่วมในโครงการพิเศษหรือมีส่วนในการเตรียมข้อมูล

ทางการเงินเพื่อการเผยแพร่สู่ตลาด) ทั้งน้ี มีการบังคับใช้ 

กฎพิ เ ศษกั บ บุคคล ท่ีอยู่ ใ นตำ าแหน่ งหน้ าที่ ดั งกล่ า วนี้   

ซึง่จะอธบิายกฎพเิศษน้ีใหแ้กบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งในเวลาทีเ่หมาะสม

พนักงานของ Rentokil Initial ที่ได้ทราบหรือเพิ่งได้

ทราบถึงข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัทที่

มีการซื้อขาย จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บรักษา

ข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยให้พนักงาน

คนอื่นหรือบุคคลท่ีสามทราบ เว้นแต่เนื่องด้วยเหตุผลของ

ความจำาเป็นที่จะต้องทราบซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุม

อย่างเข้มงวด หากได้รับข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา 

มาโดยบงัเอญิหรอืโดยมไิดค้าดหมาย ควรแจง้ใหค้ณะกรรมการ

ควบคมุการเผยแพรข้่อมูลของกลุม่บรษัิททราบ โดยตดิตอ่ผา่น

ทางเลขานุการของกลุ่มบริษัท

การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนัก
วิเคราะห์

รายการบัญชี เกี่ ยวกับผลการดำ า เนินงานด้านการเงิน 

ของ Rentokil หรือข้อมูลคาดการณ์อนาคตเก่ียวกับ

บริษัทและผลการดำาเนินงานด้านการเงินที่คาดหมายไว้

จะต้องจัดทำาข้ึนโดยพนักงานของบริษัทท่ีได้รับอนุญาต

อย่างเหมาะสมเท่านั้น และเช่นเดียวกัน พนักงานท่ีได้รับ 

อนุญาตเป็นการเฉพาะให้ดำาเนินการดังกล่าวเท่านั้นที่จะ

สามารถติดต่อหรือตอบคำาถามของกลุ่มนักลงทุน (ผู้ถือหุ้น  

นายหน้า นักวิเคราะห์การลงทุน ฯลฯ) ได้

สื่อมวลชนสัมพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ

ในฐานะที่เป็นองค์กรใหญ่ Rentokil Initial มักได้รับความ

สนใจจากสือ่ตา่งๆ เสมอ อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากเราเปน็บริษทัจด

ทะเบยีนมหาชน ดงันัน้จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ 

ข้อมูลท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาจะตอ้งเปดิเผยตอ่ตลาดหลกัทรพัย์

ก่อนท่ีจะเปดิเผยตอ่ฝา่ยอืน่ ดว้ยเหตนุี ้บรษิทัจงึใหค้วามสำาคญั

เปน็อยา่งยิง่ตอ่การเปดิเผยขอ้มลู เฉพาะพนักงานทีไ่ดรั้บอนุญาต

ให้ดำาเนินการดังกล่าวเท่านั้นที่จะสามารถติดต่อหรือตอบข้อ

ซักถามของสื่อได้

ข้ อมูลใดก็ตามที่ เกี่ ยวข้องกับผลการดำ า เนินงานด้ าน 

การเงิน การเข้าซื้อกิจการหรือ การถอนการลงทุน การร่วม 

ลงทุน การลงทุน หรือการทำาสัญญาใหม่ที่มีความสำาคัญ หรือ

การสูญเสียสัญญา ที่ยังมิได้มีการแจ้งต่อสาธารณะ จะต้อง

ได้รับการอนุมัติโดยฝ่ายสื่อสารองค์กรก่อน จึงจะสามารถเปิด

เผยต่อสาธารณะได้

โซเชียลมีเดีย

บริษัทฯตระหนักว่าการใช้โซเชียลมีเดียน้ัน มีการเพ่ิมขึ้นอย่าง

แพร่หลายและมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญในการกระจาย

ข่าวสาร สามารถค้นหานโยบายโซเชียลมีเดียของ Rentokil 

Initial ได้บนอินทราเน็ตของบริษัทฯ และพนักงานทุกคนควร

จะอ่านทั้งหมดเพื่อการโต้ตอบด้วย หรือในนามของบริษัทหรือ

ในแต่ละแบรนด์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

การเก็บรักษาข้อมูลที่เที่ยงตรง

พนักงานทุกคนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการบันทึก 

และรายงานข้อมูลด้ วยความแม่นยำ าและ ซ่ือสัตย์ เ พ่ือ

ใ ห้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ จั ด เ ก็ บ ไ ว้ ทั้ ง ห มดขอ งบ ริ ษั ท ด้ ว ย 

รายละเอยีดทีเ่หมาะสม โดยสอดคลอ้งกบัทัง้ขอ้กำาหนดกฎหมาย

ทีบ่งัคบัใชแ้ละระบบการควบคมุภายในของบรษิทั บรษิทักำาหนด

ใหม้กีารบันทึกและรายงานขอ้มลูดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละถกูตอ้ง

เพือ่ใหส้ามารถดำาเนนิการตดัสนิใจทางธรุกจิไดอ้ยา่งนา่เชือ่ถอื

ค่ า ใช้ จ่ ายทางธุ รกิ จทั้ งหมดควรได้ รับการบันทึกและ 

จัดทำาเป็นเอกสารอย่างเที่ยงตรง หากพนักงานไม่แน่ใจว่าค่า

ใช้จ่ายนั้นเป็นเรื่องที่สมควรถูกต้องหรือไม่ควรปรึกษาเรื่องดัง

กล่าวกับผู้จัดการของตน

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
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22   Code of Conduct

การฉ้อโกง

Rentokil Initial มุ่งมั่นที่จะป้องกันการฉ้อโกงและ 

การทุจริต ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการ

ฉ้อโกง บริษัทไม่ยินยอมให้มีพฤติกรรมการฉ้อโกงและ/หรือ 

การทุจริต ความสูญเสียท่ีจะเกิดขึ้นกับบริษัทอันเ น่ือง

มาจากการฉ้อโกง การติดสินบน และการทุจริตในการ

ทำาธุรกิจ อาจมีความรุนแรงมากกว่าความเสียหายด้าน

การเงิน ทั้งนี้ เพราะการกระทำาดังกล่าวเป็นการทำาลาย 

ชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรงและทำาให้ตัวบุคคลและ

บริษัทเสี่ยงต่อการถูกดำาเนินคดีตามกฎหมาย พนักงาน

ต้องไม่ยินยอมให้ธุรกิจหรือเพื่อนพนักงานคนอื่นกระทำา

การอันเป็นการทุจริตหรือฉ้อโกงอันเกี่ยวเ น่ืองกับการ

ดำาเนินธุรกิจของ Rentokil Initial โดยที่การกระทำา

ดังกล่าวพิจารณาได้ว่ า เป็นการทุจริตภายใต้กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณขององค์กรนี้

การกระทำาใดก็ตามที่อาจเป็นการทุจริต ผิดหลักจริยธรรม 

หรือผิดกฎหมาย หรือการกระทำาใดก็ตามที่ถือว่าไม่ใช่ 

การปฏิบัติที่ดีหรือเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้อง

ได้รับการตรวจสอบซึ่งอาจนำาไปสู่การดำาเนินการทางวินัยกับผู้

ที่กระทำาการละเมิด ทั้งนี้ อาจนำาไปสู่การเลิกจ้างได้

การฟอกเงิน

พนกังานทกุคนตอ้งคอยดแูลปอ้งกนัมใิหม้กีารฟอกเงนิ การฟอก

เงนิคือ กระบวนการท่ีอาชญากรพยายามซุกซ่อนหรือปดิบังแหล่ง

ที่มาที่แท้จริงและผู้อยู่เบื้องหลังการก่ออาชญากรรมดังกล่าว 

ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งการถกูดำาเนนิคดแีละการรบิทรพัยท์ีเ่ปน็เงนิ

ซึ่งได้มาจากการกระทำาความผิดทางอาญาดังกล่าวนี้ “การให้

ข้อมูลภายใน” แก่ผู้ที่อาจกำาลังพยายามทำาความผิดทางอาญา

ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการฟอกเงินอาจนำาไปสู่ความผิด

ทางอาญาได้ด้วย การกระทำาความผิดทางอาญาโดยการฟอก

เงินอาจส่งผลให้พนักงานผู้น้ันต้องได้รับโทษทางอาญาและถูก

ดำาเนินการตามมาตรการทางวินัยของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดก็ตามที่อาจนำา

ไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจหรือบริษัท 

โดยรวม ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เกิ ดขึ้ น เมื่ อ 

ผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ

บริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
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ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นเมื่อ:

•  พนักงานดำา เ นินการหรือมีผลประโยชน์ที่ อาจทำาให้

เ ป็นการยากที่ จ ะปฏิบั ติ ง านให้ บริ ษั ท ได้ อย่ า ง เป็ น 

กลางและมีประสิทธิภาพ

•  พนักงานหรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานได้รับผล

ประโยชน์ส่วนตัวท่ีไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการดำารง

ตำาแหน่งในบริษัท

•  พนักงานทำางานให้กับคู่แข่ง ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ไม่ว่า

ในตำาแหน่งใดก็ตาม ไปพร้อมๆ กัน

•  พนักงานมีความสัมพันธ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความ

สามารถของตนในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

พนักงานที่ล่วงรู้ถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ

ความเป็นไปได้ที่ จะมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์  

ต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้จัดการหรือฝ่ายบริหารในระดับที่สูง

ขึ้นไปทราบโดยทันที

สิ่งแวดล้อม

พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามเคารพในสิง่แวดลอ้มของสถานทีท่ี่

ดำาเนินกิจกรรมการทำางาน ไม่ว่าสภาพแวดล้อมนั้นจะเป็นส่วน

หนึง่ของทรพัยส์นิของบรษิทัหรอืไมก่ต็าม การรกัษาสิง่แวดลอ้ม

ถอืเปน็สว่นหนึง่ของกลยทุธใ์นการดำาเนนิธรุกจิสำาหรบักลุม่บรษิทั

ท้ังหมด และจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุก

คนในการแก้ปัญหา พนักงานจะต้องไม่มีส่วนในการก่อปัญหา

การปล่อยของเสียไปสู่อากาศ พ้ืนดิน และนำ้า รวมท้ัง 

การปล่อยกลิ่นและเสียงรบกวน สามารถสร้างปัญหาต่อ

ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทและสิ่งแวดล้อม

ในวงกว้างได้ การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

และการใช้ทรัพยากรและพลังงานด้วยความระมัดระวัง 

ล้วนแต่ เป็นหนทางท่ีพึงกระทำา ท้ังเ พ่ือสิ่ งแวดล้อมและ

เพื่อความคุ้มค่า บริษัทจะพยายามใช้ทรัพยากรอย่าง 

มีประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงาน การปล่อยของเสียสู่

อากาศ พื้นดิน และนำ้า ตลอดจนการก่อให้เกิดของเสีย และ

จัดการของเสียท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยวิธีการท่ีคำานึงถึง

สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อม 

ทุกประการ นอกจากนี้ บริษัทจะรายงานให้สาธารณะ

ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง เกี่ยวกับผลการดำาเนินการโดย

ใช้ตัวชี้ วัดผลการดำาเนินงาน (KPI) เช่นการใช้นำ้าและ 

การปล่อยก๊าซ CO2

บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนมีบทบาทในการร่วม

ปกป้องสิ่งแวดล้อม หากพนักงานล่วงรู้หรือสงสัยว่ามีการ

ละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือหลักการของบริษัท 

พนักงานควรรายงานเรื่องดังกล่าวโดยทันทีให้ผู้จัดการ 

ของตนทราบหรือรายงานด้วยหนทางที่ระบุไว้ในตอนท้ายของ

จรรยาบรรณขององค์กรนี้

บริษัทจะพยายามให้แน่ ใจว่ า ในการพัฒนาวัสดุและ

ผลิต ภัณฑ์ที่ จำ า เป็ นต้ องใช้ ในการให้บริ การแก่ลู กค้ า 

ของเรานั้น บริษัทได้พยายามอย่างต่อเนื่องท่ีจะหาวิธีการและ

เลือกใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง หรือส่งผลก

ระทบต่อการใช้ทรัพยากรหายากให้น้อยลง เพื่อนำามาใช้แทน

วิธีการและวัสดุที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน

คุณสามารถดูนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้ที่ 
www.rentokil-initial.com/corporate-
responsibility/reports-and-policies/company-
policies

การมีส่วนร่วมในชุมชน

Rentokil Initial จะส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการพัฒนาด้านวัฒนธรรม การศึกษา และสังคม

ของชุมชนที่บริษัทดำาเนินธุรกิจ รวมถึงชุมชนท่ีพนักงาน 

อยู่ อา ศัยเ ท่า ท่ีจะสามารถทำาได้  บ ริษัทสนับสนุนการ

บริจาคเพื่อการกุศล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่พนักงาน

มีส่ วนร่ วมในการดำ า เ นินการนอกจาก น้ี  บ ริษั ทยั งมี  

นโยบายทีจ่ะใหท้นุสนบัสนนุในจำานวนเทา่กบัทีพ่นกังานออกให้

ตามข้อกำาหนดของนโยบายนี้

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในฐานะที่มิได้เป็นองค์กรทางการเมือง Rentokil Initial 

จึงงดเว้นไม่ให้การสนับสนุนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือใน

รูปแบบอ่ืนใด แก่ผู้สมัครพรรคการเมืองพรรคการเมือง 

หรือองค์กรใดก็ตาม ท่ีดำ า เ นินกิ จกรรมเ พ่ือ ส่ง เส ริม 

ผลประโยชน์ของพรรคการเมืองหรือลัทธิทางการเมือง

บริษัทและพนักงานทั้ งหมดของบริษัทถือเป็นส่วนหนึ่ ง 

ของสังคม ไม่ว่ าบริษัทจะดำาเนินกิจการในที่ ใดก็ตาม  

ในทุกสังคมนั้น เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการเมืองมักส่งผล 

กระทบต่อทั้งธุรกิจและตัวบุคคลเสมอ ในบางคร้ัง อาจ

เกิดประเด็นทางการเมืองในเร่ืองผลประโยชน์ที่ถูกต้อง

ตามกฎหมายและเป็นเร่ืองที่มีความสำาคัญกับบริษัท ใน

กรณีเช่นน้ี เฉพาะบุคลากรท่ีได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

เท่านั้นที่จะสามารถทำาการสื่อสารใดๆ ก็ตามที่อาจพิจารณา 

ได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง

พนักงานมอีสิระท่ีจะเขา้ร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงท่ีตนเลือก

ตามความพอใจของตนเองได ้ภายใตข้อบเขตของปจัเจกบคุคล 

โดยใช้จ่ายเงินของตนเองและใช้เวลาของตนเอง แต่ทั้งนี้ ต้อง

ไม่รบกวนการทำางานให้กับบริษัทหรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

การใช้ทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์ สินของบริษัททั้ งหมด ไม่ ว่ าจะ เป็นท รัพย์ สินที่ 

จับต้องได้หรือทรัพย์สินท่ีไม่สามารถจับต้องได้ จะต้องใช้ 

โดยได้ รับอนุญาตแล้วและเพ่ือจุดประสงค์ทางธุรกิจ ท่ี

ถูกต้องเท่านั้น การลักขโมย ความไม่ใส่ใจ และการใช้ 

อย่ างสิ้ น เปลืองล้ วนแล้ วแต่ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ

ความสามารถในการทำากำาไรของบริษัท นอกจากนี้หากมี 

เหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงหรือขโมย จะต้อง 

รายงานให้บริษัททราบทันทีเพื่อดำาเนินการสืบสวน

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
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พนักงานทุกคนมีข้ อผูกพันที่ จะต้องปกป้องทรัพย์สิน 

ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท

ด้วย ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธ์ิ ประกอบด้วย ข้อมูลใดก็ตามดัง

ตอ่ไปนีเ้ชน่ ความลบัทางการคา้ สทิธบิตัรเครือ่งหมายทางการ

คา้ และวสัดทุีม่ลีขิสทิธิ ์อาทคิูม่อืปฏบิตังิานและเอกสารอธบิาย

กระบวนการตลอดจนเอกสารดา้นการตลาดและธรุกจิอืน่ๆ ความ

คิดเห็น การออกแบบ ฐานข้อมูล บันทึกสถิติข้อมูลหรือข้อมูล 

และรายงานทางการเงินที่มิได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่

สิ ทธิ์ ใ นทรั พย์ สิ นทางปัญญาคื อมู ลค่ าที่ เ ป็ นสั ดส่ วน 

จำานวนมากของกลุ่มบริษัท พนักงานทั้งหมดจึงมีหน้าที่รับผิด

ชอบปกป้องทรัพย์สินที่สำาคัญเหล่านี้ด้วย

การใช้อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ในระดับที่
ยอมรับได้

Rentokil Initial อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรไอทีต่างๆ เช่น 

เครื่องพีซี, แล็ปท็อป, PDA, อีเมล์ และอินเทอร์เน็ตเพื่อ 

จุดประสงค์ในการทำาธุรกิจ การใช้ทรัพยากรไอทีของ 

บริษัทเพ่ือเหตุผลส่วนตัวอย่างมีขอบเขตจำากัดและเป็น 

ครัง้คราวสามารถทำาได ้หากไมเ่ปน็การรบกวนการสรา้งผลงาน

หรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคนอื่น หรือ

ไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงของบริษัท

การใช้ทรัพยากรไอทีของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย

การใช้งานในระดับที่ยอมรับได้ของบริษัทตลอดเวลา

ซึ่งสามารถดูได้ในห้องสมุดนโยบายของกลุ่มบริษัทบน

อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัท หากมีเหตุให้สงสัยว่ามีการใช้ 

อุปกรณ์ ระบบ หรือข้อมูลของบริษัทในทางที่ไม่ถูกต้อง  

จะต้องดำา เนินการตรวจสอบและการกระทำาดั งกล่าว

อาจนำาไปสู่การดำาเนินการลงโทษทางวินัยซึ่งอาจรวมถึง 

การเลิกจ้าง

การจัดเก็บและการใช้อีเมล์

บริษัทอาจเข้าถึงและตรวจสอบไฟล์คอมพิวเตอร์และข้อมูล

สื่อสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดเก็บไว้โดยบริษัทใน

เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทหรือเซิร์ฟเวอร์ของซัพพลายเออร์ หรือ

เครื่องพีซี หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ของบริษัท เพ่ือให้แน่ใจว่า 

อุปกรณ์และบริการข้อมูลของบริษัทถูกใช้ งานอย่ าง 

เหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกับงาน ท้ังนี้ การ

ดำ า เนินการดั งกล่ าวจะอยู่ ภายใต้ขอบเขตข้อกำ าหนด 

ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจัดเ ก็บอี เมลท้ังหมดไว้ เป็นเวลา

อย่ า งน้ อยหนึ่ งปี  บริ ษัทจะอนุญาตใ ห้ เ ข้ า ถึ ง อี เมล์ ท่ี 

จัดเก็บไว้เฉพาะในกรณีพิเศษ เช่น เพ่ือการสืบสวนเรื่องการ

ละเมิดนโยบายบริษัท กฎหมายหรือข้อบังคับ

หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท

โทรศัพท์มือถือ

บริษัทต่างๆ ของ Rentokil Initial จะตรวจสอบให้แน่ใจ 

อยู่เสมอว่าพนักงานใช้งานโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสาร

พกพาอืน่ๆ อยา่งปลอดภัยและถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในระหว่างการขับขี่เพื่อทำาธุรกิจให้แก่บริษัท การใช้

โทรศัพท์มือถือของบริษัทสำาหรับทำาธุระส่วนตัวเป็นครั้งคราว

และในขอบเขตท่ีจำากัดน้ันอนุญาตให้ทำาได้เมื่อจำาเป็น เช่นเมื่อ

ต้องทำางานนอกเวลางานตามปกติ

การใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์

การใช้สารเสพติดอาจทำาให้เกิดผลเสียต่อตัวบุคคล สถานท่ี 

ทำางาน และประสทิธภิาพการปฏบิตัหินา้ทีข่องพนกังานในบรษิทั

ทั้งนี้  ห้ามมิให้มีการใช้หรือมีสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย

ไว้ในครอบครองในพื้นที่ของ Rentokil Initial หรือ 

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัท หากตรวจพบ

ว่าพนักงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พนักงานนั้นจะต้องถูกลงโทษ

ทางวินัย

บรษิทัสนบัสนนุใหม้สีภาพแวดลอ้มในการดำาเนนิธรุกจิทีป่ราศจาก

แอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปาน

กลางในระหวา่งการเขา้สงัคมทีเ่ปน็งานภายในหรอืงานภายนอก

บรษิทัเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามธรรมเนยีมและวถิปีฏบิตัขิองทอ้งถิน่นัน้

สามารถกระทำาได้เมื่อได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง

นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด 

สามารถดไูดใ้นห้องสมดุนโยบายของกลุม่บรษิทับนอนิทราเนต็

ของกลุ่มบริษัท

การปฏิบัติตามกฎหมาย

พ นั ก ง า น ทุ ก ค น ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ท้ั ง ต า ม

บทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย สิ่ งนี้นับเป็น 

การวางรากฐานของมาตรฐานทางจรยิธรรมของบรษิทั พนกังาน

ตอ้งเคารพและยดึมัน่ในกฎหมายไมว่า่จะปฏบิตังิานอยู ่ณ ทีใ่ด

กต็าม และตอ้งขอคำาแนะนำาหรอืเขา้รบัการอบรมเพิม่เตมิหาก

ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการนำามาปรับใช้กับบทบาทของตนเอง

พนักงานทุกคนจำาเป็นต้องมีความเข้าใจในตัวบทกฎหมายท่ีส่ง

ผลกระทบต่อธุรกิจที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมาย เพราะการฝา่ฝนืกฎหมายจะนำามาซ่ึงผลเสียทีร้่าย

แรง หากพนักงานคิดว่าบางส่ิงท่ีกำาลังปฏิบัติหรือถูกร้องขอให้

ปฏิบัตินั้นขัดแย้งต่อกฎหมาย พนักงานควรปรึกษากับผู้จัดการ

ซ่ึงสามารถใหค้ำาแนะนำาดา้นกฎหมายไดห้ากจำาเปน็ หากพนักงาน

ต้องการรายงานประเด็นใดๆ โดยให้เก็บไว้เป็นความลับก็

สามารถทำาได ้โปรดดหูวัขอ้คำาแนะนำาและการรายงานขอ้กงัวลที ่

ตอนท้ายของจรรยาบรรณขององค์กรนี้

บ ริษัทจะไม่ ให้พนักงานต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความ 

สูญเสียทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

นโยบายของบริษัท และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีพนักงาน

คนใดที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรายงานเรื่องการละเมิด

หรือข้อสงสัยว่าเป็นการละเมิด

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
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คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล

การปฏิบัติและการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมนั้นครอบคลุม

ไปไกลกว่าการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย ดังนั้น  

พนักงานจึ งจำ า เป็นต้องใช้การตัดสินของตนเองและ 

มีความรับผิดชอบส่วนบุคคล

เราสนั บสนุ น ให้พนั ก งานขอ รับความ ช่ วย เห ลือห รือ 

ส่งเสริมให้ผู้อ่ืนพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาวิธี

ปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด

เมื่อพบกับข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม ให้เริ่มต้นถามคำาถาม

ตนเองดังต่อไปนี้:

•  การกระทำาทีฉ่นัตัง้ใจจะทำาน้ันสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้

บังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่

•  การกระทำาที่ฉันตั้งใจจะทำานั้นสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของ

บริษัทใช่หรือไม่

•  การกระทำาทีฉ่นัตัง้ใจจะทำานัน้เปน็ไปตามหลกัจรยิธรรมทีร่ะบุ

ในจรรยาบรรณขององคก์รของ Rentokil Initial ใช่หรือไม่

•  หากมกีารตพีมิพล์งในหนงัสอืพมิพ ์การกระทำาทีฉ่นัตัง้ใจทำา

นั้นจะถูกมองในแง่ดีใช่หรือไม่

•  ฉนัจะมคีวามสขุหรอืไมห่ากฉนัหรอืคนทีฉ่นัรกัไดร้บัการปฏบิตัิ

ด้วยการกระทำาที่ฉันตั้งใจจะทำานี้

•  ฉันและบุคคลที่ฉันเคารพจะรู้สึกภาคภูมิใจในการกระทำา 

ที่ฉันตั้งใจจะทำาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตใช่หรือไม่

หากคำาตอบข้อใดข้อหน่ึงของคุณคือ ‘ไม่แน่ใจ’ หรือ ‘ไม่ใช่’  

ให้รายงานหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกังวลนี้

การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
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ยังมีใครบางคนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพนักงานได้เสมอใน

เรื่องเกี่ยวกับข้อกังวลทางด้านจริยธรรม

ข้อกั งวลของคุณจะได้รับความใส่ ใจอย่างจริ งจั งและ 

ได้รับการแก้ไขจนลุล่วงด้วยความเป็นมืออาชีพ เมื่อมีรายงาน

ว่าอาจมีความประพฤติไม่ถูกต้อง เราจะสืบสวนและดำาเนิน

การอย่างเหมาะสม

พนักงานสามารถใช้ทรัพยากรดั งต่ อ ไปนี้ เพื่ อขอรั บ 

ความชว่ยเหลอื ใชเ้ปน็ขอ้มลู หรอืเปน็แนวทางเกีย่วกบัประเดน็

ทางด้านจริยธรรม หรือใช้เพื่อรายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัยได้

ติดต่อผู้จัดการของคุณ

ส่วนใหญ่แล้ว ผู้จัดการของคุณจะเป็นบุคคลที่เหมาะสม 

ที่สุดที่จะพูดคุยด้วย หากคุณไม่แน่ใจว่า ควรปฏิบัติอย่างไร 

จงึจะเหมาะสมท่ีสดุสำาหรบัสถานการณ์นัน้ๆ คุณสามารถขอคำา

แนะนำาจากผู้จัดการของคุณได้

ปรึกษากับผู้จัดการในระดับที่สูงขึ้น

ในกรณีพิ เศษที่ คุณรู้ สึ กว่ า  ไม่ เหมาะที่ จะปรึกษากับ 

ผู้จัดการโดยตรงของคุณ คุณสามารถปรึกษากับผู้จัดการใน

ระดับที่สูงกว่าผู้จัดการของคุณได้ เพื่อขอรับคำาแนะนำาหรือ

รายงานข้อกังวลต่างๆ

แจ้งให้ทีมงานทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ของคุณทราบ

ทีมงานทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ของคุณยินดีที่จะหารือกับคุณ

เกี่ยวกับปัญหาทางจริยธรรมหรือข้อขัดแย้งทางจริยธรรมที่

คุณประสบ ตลอดจนข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา

ด้านการจ้างงาน

คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล

Speak up

บริษัทได้กำาหนดกระบวนการรายงานอย่างเป็นความลับ 

ท่ี เรียกว่า “Speak Up” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน

สามารถหยิบยกข้อกังวลมาพูดคุยเป็นการภายในกับ 

ผู้บริหารอาวุโสท่ีมีอิสระในการทำางานที่ Rentokil Initial 

plc. ได้ พนักงานทุกคนในทุกพื้นที่ควรได้รับทราบถึง 

รายละเอียดสำาหรบัการตดิตอ่กบั Speak-Up พนักงานสามารถ

เลือกใช้ช่องทางดังต่อไปนี้:

• อีเมล: speak-up@rentokil-initial.com

•  โทรศัพท์: +44 207 6277 966 (ดูหมายเลขรหัส

ประเทศ / โทรฟรีในลิงก์อินทราเน็ตด้านล่าง)

•  อินทราเน็ต: http://www.ri-intranet.com/speak-up

 

Rentokil Initial จะไม่ยินยอมให้มีการตอบโต้กลับ

ไม่ว่าในรูปแบบใดต่อบุคคลที่รายงานโดยสุจริต ถึง 

ข้อสงสัยว่ามีการประพฤติผิดหลักจริยธรรมหรือกฎหมาย 

หรือการละเมิดนโยบาย

ข้อควรจำา 10 ประการ

1.  เรามุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัย

2.  เราตระหนักในคุณค่าของความหลากหลาย

3.  เราเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

4.  เรามุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

5.   เราจัดให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนา

6.   บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้อื่น

7.   เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

8.   เรามุง่มัน่ทุ่มเทเพ่ือมาตรฐานสูงสุดในการบริการลูกค้า

9.   เรากำาหนดมาตรฐานสงูสดุในการดำาเนนิธรุกจิอยูเ่สมอ

10.   เรามนีโยบายและกระบวนการดำาเนินงานซ่ึงสอดคล้อง

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์กับค่านิยมของเราในด้านการ

บริการ ความสัมพันธ์ และการทำางานเป็นทีม

 สารบัญ
 คำานำา
 บริษัทของเรา
 เหตุใดเราจึงต้องมีจรรยาบรรณขององค์กร
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และคู่ค้าธุรกิจ
 หน้าที่ความรับผิดชอบต่อบริษัท
 การแก้ไขข้อขัดแย้งต่อหลักจริยธรรม
 คำาแนะนำาและการรายงานข้อกังวล
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