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คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 
บทน า 

 บริษัท  แอร์โรว์  ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน)  เป็นหนึ่งในผู้น ำเร่ืองท่อร้อยสำยไฟและได้รับกำรยอมรับอย่ำง  กว้ำงขวำงใน

ด้ำนคณุภำพของสินค้ำและทำงบริษัท แอร์โรว์ ซนิดเิคท  จ ำกดั  ยงัได้มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นหนึง่ในเร่ืองทอ่และยงัมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะ

ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด  

ได้ตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบด้วยควำมตระหนกัดีถงึภยัร้ำยแรงของกำรคอร์รัปชัน่ท่ีท ำลำยระบบกำรแข่งขนัอย่ำงเสรีภำพและ

เป็นธรรมทัง้ยงัก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่กำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม 

 คูมื่อมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  ฉบบันี ้ คือกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยของประเทศไทย  อีกทัง้ยงัเป็นส่วนเพิ่มเตมิของ

จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ฯ และได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ฯ 

 

หลักการและเหตุผล 

 บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน)  มีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม  โดยยึดมั่นในควำม

รับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม  ตำมหลกับรรษัทภิบำลท่ีดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท ฯ 

 ในปี 2560 บริษัท ฯ ได้ลงนำมเข้ำร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่” เพ่ือท่ีจะแสดง

เจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบเพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัท ฯ มีนโยบำยกำรก ำหนดควำม

รับผิดชอบแนวปฏิบตัแิละข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม 

 

ขอบเขตของคู่ มือ 

 คูมื่อกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่  ฉบบันี ้ ครอบคลมุไปยงักำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรชดุย่อย ผู้บริหำรและบคุลำกรทกุท่ำน  ทัง้นี ้ บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกดั และบริษัทย่อยท่ีอยู่ในเครือของบริษัท

ทัง้หมด  ตลอดจนตวัแทน ท่ีปรึกษำท่ีกระท ำกำรและด ำเนินกำรในนำมบริษัท ฯ และยงัรวมไปถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้องทำงธุรกิจ 

 ทัง้นีคู้มื่อกำรบริหำรควำมเส่ียง ด้ำนกำรทจุริต ฉบบันี ้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่และ

สำมำรถใช้ควบคูก่บั  คูมื่อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
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สารจากประธานกรรมการบริหาร 

 

บริษัท  แอร์โรว์   ซินดิเคท  จ ำกดั(มหำชน) ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริหำรงำนด้วยควำม

ซื่อสตัย์สจุริตโปร่งใสและมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม  ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  นอกจำกนีบ้ริษัท ฯ ยงัได้แสดงเจตนำรมณ์

เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทย   ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและได้ก ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนและป้องกนักำร

ทจุริตคอร์รัปชัน่  โดยห้ำมให้กรรมกำรผู้บริหำรและพนกังำน  เสนอเรียกร้องด ำเนินกำรหรือยอมรับสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด 

โดยเจตนำทุจริตหรือเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตนเองแลผู้ อ่ืนในบริษัท ฯ และยังได้ตระหนักรู้และให้ควำมร่วมมือในกำรอันใดท่ีเป็น

ประโยชน์ในกำรตอ่ต้ำนและป้องกนักำรทจุริตและคอร์รัปชัน่  ทัง้นี ้ยงัได้มุ่งหมำยให้บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกดั เป็นองค์กรท่ีมี

ควำมโปร่งใสและปรำศจำกกำรคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ในนำมของประธำนกรรมกำรบริหำร  ขอให้กรรมกำรบริษัทและพนกังำนของบริษัท  ฯ  ทกุท่ำนศกึษำท ำควำมเข้ำใจและ

ได้ปฏิบตัิตำมแนวทำงท่ีวำงไว้ในมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  ฉบบันี ้ อย่ำงเคร่งครัดเพ่ือร่วมกนัพฒันำให้บริษัท ฯ  เป็น

องค์กรท่ีโปร่งใสและได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ มีส่วนได้เสียอนัเป็นรำกฐำนส ำคญั  ในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำง

ยัง่ยืนสืบเน่ืองตอ่ไป 

 

 

       นำยเลิศชยั วงศ์ชยัสิทธ์ิ 

                     ประธำนกรรมกำรบริหำร 
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นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแสดงให้เหน็วำ่บริษัทมีนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่อย่ำงสิน้เชิง 

2. ก ำหนดกฎเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัมิให้บริษัท กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนของบริษัท ฯ ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีได้

ปฏิบตัหิน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท  แอร์โรว์  ซนิดเิคท  จ ำกดั (มหำชน)  ฝ่ำฝืนนโยบำยกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ 

3. ก ำหนดกำรสอบทำนและก ำกบัตดิตำมเพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีกำรปฏิบตัติำมนโยบำย ฉบบันี ้

4. สนบัสนนุให้พนกังำนรำยงำนกำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรที่ปลอดภยั 

ค านิยาม  

   กำรทุจริตคอร์รัปชั่น  หมำยถึง  กำรใช้อ ำนำจท่ีได้มำโดยหน้ำท่ีในกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์อ่ืนใด  

อนัมีควรได้ซึง่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้สินบน  ในรูปแบบใดก็ตำม  ไม่ว่ำจะเป็นกำร

เสนอให้หรือกำรให้ค ำมั่นสัญญำ  กำรเรียกรับเงินหรือทรัพย์และผลประ โยชน์อ่ืน  ท่ีไม่เหมำะสมไม่ว่ำจำกเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและ

หน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนก็ตำม  อีกทัง้  ยงัรวมไปถงึกำรเอือ้ประโยชน์ให้ตวัเองหรือพวกพ้อง  ท่ีจะเป็นกำรปฏิบตัิตำมหน้ำท่ี

อนัได้มำซึ่งประโยชน์ในทำงมิชอบ   เว้นแต่  จะเป็นกำรท ำตำมระเบียบปฏิบตัิหรือระเบียบข้อบงัคบั  ขนบธรรมเนียม   หรือจำรีต

ประเพณีในทำงกำรค้ำท่ีสำมำรถกระท ำได้  

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัท ฯ จะไม่ยอมรับกำรทุจริตกำรคอร์รัปชั่นและได้ปฏิเสธกำรให้สินบนทุกรูปแบบและได้ประกำศเจตนำรมณ์เพ่ือเป็น

แนวทำงในกำรปฏิบัติตนของภำคเอกชนไทย  นอกจำกนีบ้ริษัท ฯ  ยังได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริตและกำร

คอร์รัปชัน่  ภำยในบริษัท ฯ  โดยกรรมกำรผู้บริหำร  พนกังำนของกลุ่มบริษัท  ฯ จะต้องไม่เรียกร้องหรือด ำเนินกำรยอมรับกำรทจุริตและ

คอร์รัปชัน่ใด ๆ โดยเดด็ขำดไม่ว่ำจะเพ่ือประโยชน์ของตนเองและครอบครัว  เพ่ือนและคนรู้จกัอีกทัง้  ทกุคนจะต้องปฏิบตัิตำมมำตรกำร

ตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่อย่ำงเคร่งครัด  รวมถึงมีกำรส่ือสำรต่อผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท  ฯ ให้ได้รับทรำบถึง

นโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่โดยทัว่กนั     

 หำกพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรสนบัสนนุหรือช่วยเหลือหรือให้ควำมร่วมมือกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่จะ

ได้รับกำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบของบริษัท ฯ  
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โครงสร้างองค์กรและความรับผิดชอบ 

 
โครงสร้างคณะท างานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

(มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่) 

 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

ผู้ตรวจสอบภำยใน 

คณะเจ้ำหน้ำท่ี 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

1. คณะกรรมการบริษัท    มีหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่และพิจำรณำอนมุตัินโยบำยรวมถึงก ำกบั
ดแูลและสนบัสนนุกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  โดยกำรผลกัดนันโยบำยให้สำมำรถปฏิบตัิได้จริงในบริษัท  ฯ พร้อมทัง้เป็น
ต้นแบบท่ีดี  ในด้ำนกำรท ำงำนท่ีซื่อสตัย์  สจุริต  เพ่ือให้พนกังำนทกุคนในบริษัท ฯ เข้ำใจและตระหนกัถึงควำมส ำคญัต่อ
กำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่และยดึถือปฏิบตัติำม  

2. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร  มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก ำหนดให้มีแบบกำรส่งเสริมและให้กำรสนับสนุน
นโยบำยกำรคอร์รัปชั่น  เพ่ือส่ือสำรไปยังพนักงำนและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำยรวมทัง้ทบทวน ควำมเหมำะสมของระบบ
มำตรกำรตำ่งๆ  เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ  ข้อบงัคบัและข้อกฎหมำย  

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
- พิจำรณำและทบทวนนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ท่ีได้รับอนมุตั ิ ในด้ำนควำมเหมำะสมตอ่องค์กร 

- รับผิดชอบในกำรสอบทำนงบกำรเงินตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินควำมเส่ียงองค์กร
เพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัท  ฯ  มีกำรด ำเนินกิจกำรท่ีโปร่งใสและไม่ขัดแย้งต่อนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นของ
บริษัท ฯ 

- เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรพิจำรณำและเสนอวำระ  เม่ือพบวำ่มีกำรทจุริตในองค์กรตอ่คณะกรรมกำรบริษัท ฯ เพ่ือ
ร่วมกนัก ำหนดบทลงโทษและหำแนวทำงกำรปอ้งกนัตอ่ไป 

4. ผู้ตรวจสอบภายใน   มีหน้ำท่ีสอบทำนกำรปฏิบตังิำนของบริษัท ฯ ให้ไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไว้ เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจ
ในระบบกำรควบคุมภำยในและลดควำมเส่ียงจำกกำรเกิดคอร์รัปชั่นในองค์กร  ทัง้นี ้ ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องมีกำร
จดัท ำรำยงำนตอ่คณะกรรมกำร 

5. คณะเจ้าหน้าที่ หรือพนักงาน  ต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีให้สอดคล้องกบันโยบำย ฉบบันี ้ กรณีมีข้อสงสยัหรือพบเห็นกำรฝ่ำ
ฝืนนโยบำยฉบบันี ้ จะต้องรำยงำนตอ่ผู้บงัคบับญัชำหรือผ่ำนช่องทำงรำยงำนท่ีก ำหนดไว้  ตำมนโยบำยกำรให้ข้อมลูกำร
กระท ำผิดทจุริต  
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แนวทางการปฏิบัติ 

1. บริษัท ฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดบัเห็นควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึก  ในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น  

รวมทัง้จดัให้มีกำรควบคมุภำยในเพ่ือปอ้งกนักำรคอร์รัปชัน่กำรให้หรือรับสินบนในทกุรูปแบบ 

2. แนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นนี ้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล  ตัง้แต่กำรสรรหำหรือกำร

คดัเลือกบคุลำกร  กำรเล่ือนต ำแหน่ง  กำรฝึกอบรม  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและกำรให้ผลตอบแทน  แก่พนกังำน  

โดยก ำหนดให้ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบั  มีหน้ำท่ีส่ือสำรท ำควำมเข้ำใจกบัพนกังำน  ผู้ ใต้บงัคบับญัชำ  เพ่ือน ำไปใช้ปฏิบตัิ

ในกิจกำรทำงธุรกิจท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบและควบคมุแล  กำรปฏิบตัใิห้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร  พนกังำนทุกระดบั  ต้องปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่และจรรยำบรรณธุรกิจของ

บริษัท ฯ โดยไม่ต้องเข้ำไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม 

4. บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท  จ ำกดั (มหำชน) จะให้ควำมคุ้มครองพนกังำนท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ือง  กำรคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้อง

กับ บริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน) โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ควำมร่วมมือ  ในกำร

รำยงำนกำรทจุริตและกำรคอร์รัปชัน่ ตำมท่ีบริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด(มหำชน) ก ำหนดไว้ใน มาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปช่ัน อีกทัง้  ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆเพ่ือลดต ำแหน่งหรือลงโทษ ให้ผลบวกต่อพนกังำนท่ีปฏิเสธกำร

คอร์รัปชัน่  แม้ว่ำกำรกระท ำนัน้จะท ำให้  บริษัท ฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม  ทัง้นี ้บริษัท แอร์โรว์  ซิ นดิเคท  จ ำกดั 

(มหำชน)  ได้ก ำหนดกระบวนกำรปฏิบตังิำนแตล่ะหน่วยงำนเพ่ือเป็นแนวปฏิเสธก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีและควรรับผิดชอบ 

และมีกระบวนกำรตดิตำมและตรวจสอบได้ 

5. คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสูงมีควำมรับผิดชอบต่อกำรน ำมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนีไ้ปปฏิบตัิ  อีกทัง้

ยงัให้กำรยอมรับและปฏิบตัติำมมำตรกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่นีด้้วย 

6. คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนักงำนบริษัททุกระดบั  ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยกำร

คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำทรำบ  หรือบุคลท่ีก ำหนดให้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำร

ตดิตำมกำรปฏิบตัติำมจรรยำบรรณของบริษัท ฯ ผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ ท่ีก ำหนดไว้ 

7. บริษัท ฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ ในกำรเผยแพร่ให้คำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคคลท่ีต้องปฏิบัติตำมหน้ำท่ี ท่ีอำจเกิด

ผลกระทบตอ่บริษัท ฯ ในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่นี ้

8. ผู้ ท่ีกระท ำผิดในกำรคอร์รัปชัน่  ตำมข้อบงัคบัท่ีก ำหนดไว้ท่ีเก่ียวกบักำรท ำงำน  ต้องได้รับโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดหำก

กำรได้กระท ำนัน้ผิดกฎหมำย  ต้องรับโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ด้วย 

9. บริษัท ฯ จะสอบทำนตำมแนวปฏิบัติและมำตรกำรด ำเนินงำนสม ่ำเสมอ  เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเปล่ียนแปลงของ

กฎหมำย 

10. คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวญักำรเลีย้งรับรองและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดเกิน

ควำมจ ำเป็นและไม่เหมำะสมกบัเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐหรือบคุคลที่ท ำธุรกิจร่วมกบับริษัท ฯ หำกได้รับของขวญัเกินปกติวิสยัใน

โอกำสตำมประเพณี  ให้พนกังำนปฏิเสธไม่รับของขวญั  ดงักล่ำวและต้องรำยงำนผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้เพ่ือทรำบ  

ทัง้นี ้ จะต้องด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกระบวนกำรตรวจสอบ  จำกฝ่ำยก ำกับและสอบทำนในเร่ืองนัน้อย่ำง

สม ่ำเสมอ 
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ข้อก าหนดในการด าเนินงาน 

1. นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นนี ้ ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบคุคล ตัง้แต่กำรสรรหำหรือกำร 

คัดเลือกบุคคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำน และกำรให้ 

ผลตอบแทน โดยก ำหนดให้ผู้บงัคบับญัชำทกุรดบัสือ่สำรท ำควำมเข้ำใจ กบัพนกังำนเพื่อใช้ในกิจกรรมทำง ธุรกิจ

ทีอ่ยูใ่นควำมรับผิดชอบและควบคมุดแูลกำรปฏิบตัิให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

2. กำรด ำเนินกำรใดๆ  ตำมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่   ให้ปฏิบตัิตำมท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือจรรยำบรรณและนโยบำย

ของบริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกดั (มหำชน) หรือตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีรวมทัง้ระเบียบและคู่มือกำร

ปฏิบตังิำนของบริษัท แอร์โรว์  ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) ท่ีจะได้ก ำหนดขึน้ตอ่ไป 

3. เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนในกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมเส่ียงสูงในกำรคอร์รัปชัน่ พนกังำนของบริษัท ฯ ทกุระดบัจะต้องปฏิบตัิ

ตนด้วยควำมระมดัระวงัในเร่ืองที่ก ำหนดไว้ 

 
นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมือง 

 กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง  หมำยถงึ  กำรให้เงินทรัพย์สิน  สิทธิประโยชน์อ่ืนใด  หรือสถำนท่ีเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกเช่น 

สถำนท่ีพกั  สถำนท่ีรับรอง   สถำนท่ีประชมุ  สถำนท่ีชมุนมุแก่พรรคกำรเมือง  เพ่ือสนบัสนนุนโยบำยในกำรกระท ำอนัมิควรหรือกำร

กระท ำใดท่ีขดัตอ่กฎหมำยรัฐธรรมนญูซึง่ส่งผลตอ่ชมุชน  สงัคม  ประเทศ  รวมทัง้เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดควำมแตกแยกในสงัคมไม่ว่ำ

โดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม 

 บริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมืองหรือ

นกักำรเมืองมืออำชีพท่ี สงักดัพรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึง่  บริษัท ฯ จะไม่สนบัสนนุทำงกำรเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคกำรเมือง  

นกักำรเมือง  หรือผู้สมคัรรับเลือกกำรเมืองใดๆ  เพ่ือช่วยเหลือหรือมีวตัถุประสงค์เพ่ือเอือ้เฟือ้ประโยชน์ทำงธุรกิจให้กบับริษัท ฯ เว้น

แตจ่ะได้รับกำรอนมุตัจิำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ฯ และต้องเป็นไปตำมบทกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องเท่ำนัน้และกำรท่ีพนกังำนได้

เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองเป็นสิทธิเสรีภำพเฉพำะบคุคล  แตต้่องไม่มีกำรแอบอ้ำงเอำควำมเป็นพนกังำนหรือกำรน ำเอำทรัพย์สิน

ของบริษัท ฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง 

 

 แนวปฏิบัติ 

1. หลีกเล่ียงในกำรเป็นตวัแทนพรรคกำรเมือง  หรือสมำชิกพรรคกำรเมืองใดกำรเมืองหนึ่งและต้องไม่มีกำรกระท ำใด ๆ  

ท่ีแสดงให้บคุคลอื่นเข้ำใจได้วำ่บริษัท ฯ ได้เก่ียวข้องหรือสนบัสนนุพรรคกำรเมืองใด 

2. หลีกเล่ียงกำรแสดงควำมคดิเหน็ในทำงกำรเมือง  ในท่ีท ำงำนหรือในเวลำท ำงำนอ่ืน  อนัอำจท่ีจะให้เกิดควำมขดัแย้ง

ในทำงควำมคดิ 

3. บริษัท ฯ แจ้งให้ผู้บริหำรและพนกังำนทรำบวำ่  บริษัท ฯ จะไม่เข้ำร่วมกระบวนกำรทำงกำรเมือง 

4. กำรท่ีจะขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ได้ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีได้ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ ดงันี ้

3.1 ต้องก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรคดัเลือกหรือคณุสมบตัขิองผู้ รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง 

3.2 กำรจดัท ำแผนกำรจดัสรรงบประมำณในกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 
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3.3 กรณีท่ีมีกำรเบกิเงินภำยหลงัจำกคณะกรรมกำรบริษัท ฯ มีกำรอนมุตัิแล้วจะต้องมีเอกสำรประกอบกำรเบิกเงิน

ดงักล่ำว 

 

การบริจาคเพื่อการกุศล 

กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล  หมำยถงึ  กำรบริจำคเงิน  สิ่งของ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีสำมำรถค ำนวณเป็นตวัเงินได้ให้กบัองค์กรกำร

กศุลโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน  

1. กำรใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท ฯ ในกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลจะต้องกระท ำในนำมบริษัทเท่ำนัน้ ทัง้นีก้ำรบริจำค

เพ่ือกำรกศุล เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในกิจกรรมตอบแทนสงัคม โดยไม่ได้มุ่งหวงัผลทำงธุรกิจเป็นกำรตอบแทนต้องบริจำค

ให้กับมูลนิธิ องค์กรสำธำรณะกุศล วดั โรงพยำบำล  สถำนพยำบำท หรือองค์กรอ่ืนๆท่ีท ำประโยชน์เพ่ือสังคม มี

ใบรับรองหรือใบเสร็จรับเงินท่ีน่ำเช่ือถือและตรวจสอบได้  และต้องด ำเนินกำรผ่ำนขัน้ตอนตำมระเบียบของบริษัท ฯ 

เทำ่นัน้ 

2. พนกังำนต้องมีควำมระมดัระวงัเพ่ือให้มัน่ใจวำ่  กำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลจะไม่ถกูน ำไปใช้เป็นวิธีกำรหลีกเล่ียงในกำร

ให้สินบนตลอดจนต้องด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใสและเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีใช้บงัคบั 

3. ในกำรบริจำคเพ่ือกำรกศุลจะต้องจดัท ำแบบค ำขอกำรให้/รับของขวญั/กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรเป็นผู้ ให้กำร

สนบัสนนุ  โดยระบุช่ือผู้ รับบริจำคและวตัถุประสงค์ของกำรบริจำคพร้อมแนบเอกสำรประกอบทัง้หมดเสนอให้ผู้ มี

อ ำนำจอนมุตัขิองบริษัทพิจำรณำอนมุตั ิตำมระดบัอ ำนำจอนมุตัขิองบริษัท 

 

ขัน้ตอนกระบวนการบริจาคเงนิหรือสินทรัพย์ 

1. ต้องมีหน่วยงำนท่ีเสนอเร่ืองพิจำรณำว่ำเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท ฯ และมีงบประมำนท่ีได้รับกำรอนมุัติแล้ว

หรือไม่ 

2. มีกำรตรวจสอบข้อมูลประกอบกำรบริจำค เช่นวัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่ มีหน่วยงำนท่ีมี ท่ีอยู่ชัดเจน มีผู้ ดูแล

รับผิดชอบ 

3. หน่วยงำนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรรับบริจำค  (CSR) ให้น ำเสนอเองต่อประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือกรรมกำร

ผู้จดักำร เพ่ืออนมุตัิ 

4. ฝ่ำยกำรเงินส่งเช็ค หรือเอกสำรอ่ืนใด ให้ผู้ มีอ ำนำจลงนำม และตดิตำมกำรรับเงินท่ีถกูต้อง 

5. ฝ่ำยบญัชีมีกำรเก็บข้อมลูเอกสำรทัง้หมดเข้ำแฟ้มเอกสำรสำมำรถสืบค้นและตรวจสอบข้อมลูได้ (ส ำเนำเอกสำรให้

ส่วนงำนเลขำนกุำรบริษัท) 

 

แนวปฏิบัติ 

1. ก่อนท ำกำรบริจำคควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ปฏิบตัิถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคบัของบริษัทหรือไม่  โดย

จ ำนวนเงินหรือสิ่งของที่น ำไปบริจำคนัน้ควรมีรำคำเหมำะสมในแตล่ะโอกำส 

2. ไม่เข้ำไปเก่ียวข้องในหน่วยงำนท่ีได้รับบริจำคท่ีมีควำมเก่ียวพนักบัตนเอง  เช่น ครอบครัว  ญำติสนิท  หรือท่ีตนเป็น

เจ้ำของหรือหุ้นส่วน 
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3. มีหลกัฐำนอ้ำงอิง  เช่น  ใบเสร็จ รูปถ่ำยของกิจกรรม 

4. เก็บรักษำหลกัฐำนกำรใช้จ่ำยเงินเพ่ือสำมำรถเรียกตรวจสอบได้ 

 

เงนิสนับสนุน 

เงินสนบัสนนุ  หมำยถงึ  เงินสนบัสนนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือผลประโยชน์ทำงธุรกิจ ตรำสินค้ำหรือช่ือเสียงของบริษัท  ซึง่มี

ควำมเส่ียง  เน่ืองจำกกำรจ่ำยเงินส ำหรับกำรบริจำคหรือผลผลประโยชน์นัน้  ยำกตอ่กำรวดัผลติดตำมเงินสนบัสนนุอำจถูกเช่ือมโยง

ไปเก่ียวกบักำรคอร์รัปชัน่  ดงันัน้  บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกดั นโยบำยและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัเงินสนบัสนนุ  กระบวนกำรสอบ

ทำนและรำยเอียดกำรควบคมุรวมทัง้กำรประเมินผลที่ได้รับไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท ฯ ในกำรสนับสนุนโครงกำรต่ำงๆนัน้ จะต้องระบุช่ือในกำรสนับสนุนในนำม

บริษัท ฯ เทำ่นัน้ โดยเงินสนบัสนนุท่ีจ่ำยไปต้องมีวตัถุประสงค์เพ่ือธุรกิจ ภำพลกัษณ์และช่ือเสียงของบริษัทท่ีดี ทัง้นี  ้

กำรเบิกจ่ำยต้องระบุวัตถุประสงค์กำรสนับสนุนท่ีชัดเจน มีหลักฐำนท่ีตรวจสอบได้และต้องด ำเนินกำรตำม

กระบวนกำรและขัน้ตอนตำมระเบียบของบริษัท ฯ เทำ่นัน้ 

2. ในกำรสนบัสนนุจะต้องจดัท ำแบบค ำขอกำรให้ /รับของขวญั /กำรบริจำคเพ่ือกำรกุศลและกำรเป็นผู้ ให้กำรสนบัสนนุ

นัน้  ต้องระบช่ืุอผู้ รับกำรสนบัสนนุและวตัถปุระสงค์ของกำรสนบัสนนุพร้อมแนบเอกสำรประกอบทัง้หมดเสนอให้ผู้ มี

อ ำนำจอนมุตัขิองบริษัท ฯ พิจำรณำอนมุตัิตำมระดบัอ ำนำจอนมุตัขิองบริษัท 

 

ขัน้ตอนกระบวนการจ่ายเงนิหรือทรัพย์สินเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมใดๆ 

1. หน่วยงำนท่ีเสนอเร่ืองพิจำรณำวำ่เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัท ฯ หรือไม่ 

2. พิจำรณำวำ่กำรสนบัสนนุเป็นไปตำมธรรมเนียมธุรกิจของบริษัท ฯ หรือไม่ 

3. ตรวจสอบข้อมูลประกอบกำรขอสนับสนนุ  เช่น  วตัถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่  มีหน่วยงำนท่ีมีท่ีอยู่ชดัเจน  มีผู้ดแูล

รับผิดชอบ 

4. หน่วยงำนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องด ำเนินกำรน ำเสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมกำรเพ่ือท ำกำรอนมุตัิ 

5. ฝ่ำยบญัชีท ำใบจ่ำย/ใบส ำคญักำรโอนเงินเพ่ือกำรสนบัสนนุทำงธุรกิจ 

6. ฝ่ำยกำรเงินส่งเช็คให้ผู้ มีอ ำนำจลงนำมและตดิตำมหลกัฐำนกำรรับเงินท่ีถกูต้อง 

7. ฝ่ำยบญัชีเก็บข้อมลูเอกสำรทัง้หมดเข้ำแฟ้มเอกสำรสำมำรถสืบค้นและตรวจสอบข้อมลูได้ 

 

แนวปฏิบัต ิ

1. ก่อนกำรสนับสนุนโครงกำรใด ๆ  ควรมีกำรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ำ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตำมหลักกฎหมำยและ

ข้อบงัคบัของบริษัท ฯ หรือไม่ 

2. ไม่เข้ำไปเก่ียวข้องในหน่วยงำนท่ีได้รับกำรสนบัสนนุท่ีมีควำมเก่ียวพนักบัตนเอง  เช่น  ครอบครัว  ญำติสนิท  หรือท่ี

ตนเป็นเจ้ำของหรือหุ้นส่วน 

3. ไม่ท ำกำรสนบัสนนุโครงกำรใดๆ  ท่ีอำจท ำให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน  หรือเกิดอิทธิพลในกำรตดัสินจอย่ำงใดอย่ำง

หนึง่โดยไม่เป็นธรรมในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี 
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4. เก็บรักษำหลกัฐำนกำรใช้จ่ำยเพ่ือสำมำรถเรียกตรวจสอบได้ 

 

ของขวัญ  ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอื่น 

 กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดี  กบัพันธมิตรทำงธุรกิจเป็นสิ่งท่ีส ำคญัในกำรน ำมำซึง่ควำมส ำเร็จอย่ำงต่อเน่ืองให้แก่บริษัท  

พนกังำนสำมำรถให้หรือรับของขวญั   ในรูปคำ่ใช้จ่ำยอ่ืน จำกบคุคลใดๆ  ได้หำกเข้ำเง่ือนไขทกุข้อ  ดงัตอ่ไปนี  ้

1. กำรให้และกำรรับของขวญั กำรเลีย้งรับรอง และผลประโยชน์อ่ืนใดบริษัท ฯ ไม่มีนโยบำยในกำรให้หรือรับทรัพย์สิน

หรือของมีค่ำ จำกลูกค้ำ คู่ค้ำ  ซพัพลำยเออร์  หน่วยงำนรำชกำรองค์กรของรัฐหรือบุคคลใดๆ เพ่ือเป็นกำรชกัจูงให้

กระท ำผิดหรือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก  เพ่ือใช้เป็นหลกัประกนัหรือเพ่ือเร่งกำรด ำเนินกำรบำงอย่ำง ซึง่เจ้ำหน้ำท่ี

ของบริษัท ฯ หรือคูค่ำ่ต้องท ำเป็นกิจวตัรหรือต้องปฏิบตัติำมหน้ำท่ี 

2. ไม่เป็นกำรกระท ำใดโดยควำมตัง้ใจ  เพ่ือเป็นกำรครอบง ำหรือซกัน ำ  หรือตอบแทนบคุคลใดๆ เพ่ือให้ 

3. ได้เปรียบใดๆ ผ่ำนกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม  หรือเป็นกำรแลกเปล่ียนอย่ำงชดัเจนหรือแอบแฝงเพ่ือให้ได้มำซึง่กำร

ช่วยเหลือกำรได้เปรียบ 

4. ต้องเป็นกำรกระท ำในนำมบริษัท ฯ ไม่ใช่ในนำมพนกังำน 

5. ไม่เป็นกำรตดิสินบนเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและ/หรือกำรคอร์รัปชัน่ระหว่ำงหน่วยงำนเอกชน 

6. เป็นกำรให้อย่ำงเปิดเผยไม่ปกปิด 

7. ส ำหรับกำรใช้จ่ำยเพ่ือกำรเลีย้งรับรองทำงธุรกิจและกำรใช้จ่ำยอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิตำมสญัญำทำงธุรกิจ

เป็นเร่ืองที่ยอมรับได้  แตต้่องใช้จ่ำยอย่ำงสมเหตสุมผล 

8. กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร  พนกังำนบริษัท จะต้องไม่เรียกร้องหรือรับของขวญั  กำรบริกำรต้อนรับหรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 

จำกลกูค้ำ  คูค้่ำ  หรือผู้ มีส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทไม่วำ่  กรณีใดอนัจะท ำให้เกิดผลกระทบต่อกำรตดัสินใจ  

ในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี 

9. กรรมกำรบริษัท  ผู้บริหำรและพนกังำนบริษัท  ต้องไม่รับของขวญัหรือคำ่ตอบแทนใดๆ  ท่ีเกินสมควรอนัเน่ืองมำจำก

กำรปฏิบตัิงำนในหน้ำท่ีตำมปกติ  อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท ฯ สำมำรถรับของขวญั

และ/หรือ  คำ่บริกำรต้อนรับ และ/หรือคำ่ใช้จ่ำยอ่ืนใด หำกเป็นไปตำมเทศกำลหรือธรรมเนียมโดยปกติและจะต้องมี

มลูคำ่ไม่เกิน 3000 บำท  เช่น  ปฏิทนิ  ปำกกำ ร่ม  เป็นต้น ทัง้นี ้ของขวญั ต้องไม่เป็นเงินสดหรือเช็ค 

ขัน้ตอนหรือกระบวนการในการให้หรือการรับของขวัญ 

1. หน่วยงำนท่ีเสนอเร่ืองพิจำรณำวำ่เป็นไปตำมนโยบำยบริษัท ฯ หรือไม่ 

2. พิจำรณำด้ำนควำมสมเหตสุมผลและค ำนวณเป็นจ ำนวนเงินว่ำมีควำมเหมำะสมหรือไม่ 

3. หน่วยงำนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องด ำเนินกำรน ำเสนอเร่ืองตอ่คณะกรรมกำรเพ่ือท ำกำรอนมุตัิ 

4. ฝ่ำยบญัชีตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรท ำใบส ำคญัจ่ำย 

5. ฝ่ำยกำรเงินส่งเช็คให้ผู้ มีอ ำนำจลงนำมและตดิตำมหลกัฐำนกำรรับเงินท่ีถกูต้อง 

6. ฝ่ำยบญัชีเก็บข้อมลูเอกสำรทัง้หมดเข้ำแฟ้มเอกสำรสำมำรถสืบและตรวจสอบข้อมลูได้ 
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แนวปฏิบัต ิ

1. ก่อนกำรรับหรือกำรให้ของขวญัควรตรวจสอบให้แน่ใจวำ่  ได้ปฏิบตัถิกูต้องตำมกฎหมำย  และข้อบงัคบัของบริษัท ฯ 

หรือไม่ 

2. ไม่รับหรือให้ของขวญัหรือของท่ีระลึกในรูปเงินสด  เช็ค  ธนบตัร   หุ้น  ทองค ำ  อสังหำริมทรัพย์หรือสิ่งของท ำนอง

เดียวกนั 

3. ไม่รับหรือให้ของขวญั/ของท่ีระลึกท่ีอำจท ำให้เกิดอิทธิพลในกำรตดัสินใจย่ำงใดอย่ำงหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมในกำร

ปฏิบตัหิน้ำท่ี 

4. เก็บรักษำหลกัฐำนกำรใช้จ่ำยเพ่ือสำมำรถเรียกตรวจสอบได้ 

 

บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

 บริษัทและบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องทำงธุรกิจให้หมำยควำมรวมไปถึงบริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)  และ

พนักงำน  ผู้บริหำร  คณะกรรมกำร  ลูกค้ำ  คู่ค้ำ  และผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม  ทัง้ท่ีเป็นรูปบุคคลธรรมดำ นิติบุคคล  หรือองค์กร  

หน่วยงำนใด  ซึง่จะต้องมุ่งมัน่ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสตัย์  เป็นธรรม  โปร่งใส  และสำมำรถตรวจสอบได้ 

 

แนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.  บริษัท แอร์โรว์  ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน ) ได้ให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบักำรบริหำรบุคลำกรและจะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ  

ในกำรคดัเลือก  กำรฝึกอบรม  กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำน  กำรเล่ือนต ำแหน่งหรือกำรให้ผลตอบแทนตลอดจนให้รำงวลัต่ำงๆ ต่อ

พนกังำนซึง่บริษัทได้ค ำนงึถงึกำรตอ่ต้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและกำรคอร์รัปชัน่ 

2. บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกดั (มหำชน) ได้ให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรผู้บริหำรตลอดจนพนกังำน  ท่ีเก่ียวข้องกบักำร

ตอ่ต้ำนกำรทจุริตและกำรคอร์รัปชัน่ ท่ีบรรจลุงเอำไว้ในหวัข้อกำรปฐมนิเทศพนกังำน  ทัง้นี ้ บริษัท จะแจ้งให้พนกังำนทรำบเก่ียวกบั

มำตรกำรท่ีพนกังำนต้องปฏิบตัติำมบทลงโทษ  หำกมีกำรฝ่ำฝืนกำรกระท ำควำมผิด 
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การสื่อสารและการจัดอบรม 

 กำรส่ือสำรและกำรจัดอบรมเป็นสิ่งท่ีจ ำเป็นในกำรพัฒนำควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ  อีกทัง้ ยังได้ตระหนักถึง

ควำมส ำคญัของนโยบำยและคูมื่อท่ีเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและกำรคอร์รัปชัน่เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  ในกำรบริหำรควำม

เส่ียงด้ำนกำรทจุริตขององค์กร รวมทัง้ ให้บุคลำกรของบริษัท ฯ สำมำรถเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยป้องกันและตรวจสอบกำร

ทจุริตในองค์กร ตลอดจนมีกำรส่ือสำรแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทำงธุรกิจเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่  ในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและกำร

คอร์รัปชัน่และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ฯ ดงันัน้ ฝ่ำยบุคคลต้องท ำแบบกำรส่ือสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริต

และคอร์รัปชัน่ท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ให้แก่ บุคลำกร พนกังำน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทำงธุรกิจ ตลอดจนก ำหนดช่องทำงในกำรส่ือสำร  

เช่นผ่ำนเว็บไซด์  แผ่นป้ำยโฆษณำ แผ่นพบั กำรจดัอบรมพนกังำน  เป็นต้น  เพ่ือให้เหมำะสมแก่ผู้ รับสำรทัง้ภำยในและภำยนอก

องค์กร  โดยแผนงำนและช่องทำงกำรส่ือสำรดังกล่ำวต้องได้รับกำรทบทวนและอนุมัติ  โดยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ

คณะกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี  

 นอกจำกนี ้บริษัท ฯ ยงัได้ในประสิทธิภำพและมำรฐำนในช่องทำงกำรส่ือสำร  ดงักล่ำว ท่ีได้ก ำหนดขึน้ควรได้รับกำรสอบ

ทำนและกำรประเมินกำรควบคมุภำยใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกิจกรรมทีจดัขึน้นัน้มีควำมเพียงพอท่ีสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่

บคุลำกรของบริษัท ฯและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจ แผนกำรส่ือสำรนัน้ต้องครอบคลุมไปถึงกำรจดัอบรมเก่ียวกบันโยบำยและมำตรกำร

ต่อต้ำนกำรทจุริตและกำรคอร์รัปชั่น  โดยบริษัท ฯ  ยังได้มุ่งหวงัให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบตัิตนตำมแนวทำง กำรทุจริตคอร์รัปชั่น

อย่ำงถกูต้อง 

 

การสอบทานประวัติของบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ 

 กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรและผู้ เ ก่ียวข้องทำงธุรกิจถือเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้กำรป้องกันกำรทุจริตมี

ประสิทธิภำพ  โดย บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท  จ ำกัด  (มหำชน) ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลท ำหน้ำท่ีสอบทำนประวัติ

บุคลำกรก่อนกำรจ้ำงงำน หรือเล่ือนต ำแหน่ง ทัง้นีก้ำรสอบทำนสำมำรถท ำได้ตำมควำมเหมำะสมภำยใต้กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องและ

ได้รับกำรยินยอมจำกบคุลำกรหรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทำงธุรกิจ 

 การสอบทานประวัติบุคลากนก่อนการจ้างงาน  เ พ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ ควำมเหมำะสม และ

ประสบกำรณ์ของผู้สมคัร 

 การสอบทานประวัตบุิคลากรก่อนที่จะมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งส าคัญภายในบริษัท 

เช่น คณะกรรมกำรบริษัท ผู้ บริหำรงำนระดับสูง บุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น  เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ

ประสบกำรณ์  ควำมน่ำเช่ือถือ  หรือควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรด ำรงต ำแหน่งใหม่ 

 การสอบทานของผู้ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ขาย ผู้รับเหมา เป็นต้น  เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบ

ควำมน่ำเช่ือถือ  สถำนะกำรเงิน  ช่ือเสียง และคณุสมบตัท่ีิเก่ียวข้องกบัสินค้ำหรือกำรบริกำรของผู้ มีส่วนได้เสีย

ทำงธุรกิจ 
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การประเมินความเสี่ยง 

  กำรประเมินควำมเส่ียง ด้ำนกำรทจุริตมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงำนใน บริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)  ได้

ระบุกำรประเมินและทบทวนควำมเส่ียงเพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหำท่ีจะเกิดขึน้แก่องค์กร  อย่ำงทนัท่วงทีแต่อย่ำงไรก็ตำมผู้บริหำรทุก

หน่วยงำนต้องให้ควำมร่วมมือในกำรให้ข้อมลูควำมเส่ียง  ด้ำนกำรทจุริตท่ีอำจจะเกิดขึน้ในหน่วยงำนของตน 

 หลกักำรประเมินควำมเส่ียงประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอนมีดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี1 กำรเตรียมกำเพ่ือก ำหนดกฎเกณฑ์  กำรจัดกำรควำมเส่ียงในด้ำนผลกระทบและโอกำสท่ีจะเกิดขึน้  รวมทัง้

ก ำหนดควำมเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได้ 

ขัน้ตอนท่ี2 กำรระบุควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริต  สำเหตุหลกัของควำมเส่ียง  ผลกระทบควำมเส่ียงตลอดจน  กำรวิเครำะห์

ควำมรุนแรงและโอกำส  ท่ีจะเกิดควำมเส่ียงก่อนค ำนงึถงึมำตรกำรภำยในท่ีมีอยู่  

ขัน้ตอนท่ี3 กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั  กำรวิเครำะห์ควำมรุนแรงและโอกำสท่ีจะเกิดควำม

เส่ียงภำยหลงัจำกมีกำรควบคมุภำยในปัจจุบนั 

ข้นตอนท่ี4 กำรจดัหำมำตรกำรลดควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้  หำกมำตรกำรควบคมุภำยในท่ีด ำเนินอยู่

ในปัจจบุนั  มำเพียงพอตอ่กำรปอ้งกนัควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริต 

            ดงันัน้ ผู้บริหำรจงึได้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน  เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำแก่ผู้บริหำรส ำหรับเร่ืองกำรประเมินควำมเส่ียง 

ด้ำนกำรทจุริต อีกทัง้  ยงัเป็นผู้รวบรวมผลกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริต  เพ่ือท่ีจะได้จดัท ำเอกสำรควำมเส่ียงซึง่ยงัได้ครอบ  

คลมุแผนภำพควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตและทะเบียนควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริต  ตลอดจนท ำหน้ำท่ี  ตดิตำม  กำรด ำเนินงำนกำรจดั 

กำรควำมเส่ียงเพ่ือท่ีจะเสนอกรรมกำรบริษัท  คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงผู้บริหำรและคณะกรรมกำร  

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง แตอ่ย่ำงไรก็ตำมหน่วยงำนหรือคณะท ำงำน ดงักล่ำวมีหน้ำท่ีเพียงให้ค ำปรึกษำและรวบรวมข้อมลูควำมเส่ียง 

เทำ่นัน้  ส่วนกำรประเมินควำมเส่ียง  รวมทัง้  กำรจดัหำมำตรกำรเพ่ือลดหรือจดักำรควำมเส่ียง  ถือเป็นหน้ำท่ีโดยตรงของผู้บริหำร  

ในแตล่ะหน่วยงำนขององค์กร 
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กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 

 กำรควบคมุภำยในเป็นกระบวนกำรปฏิบตังิำนท่ีถกูก ำหนดร่วมกนั  โดยคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร  ตลอดจนบุคลำกร

ขององค์กรทุกระดบัชัน้  เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำกำรปฏิบตัิงำน  ตำมท่ีก ำหนดไว้จะช่วยให้องค์กรและวตัถุประสงค์  ดงันัน้กำร

ควบคมุภำยในถือเป็นเคร่ืองมือเบือ้งต้น ของบริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกดั (มหำชน) ในกำรป้องกนักำรทจุริตและกำรคอร์รัปชัน่

ของกำรปฏิบตังิำนในทกุหน่วยงำน  ทัง้นี ้ผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำนต้องออกแบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมะสมส ำหรับกระบวนกำรท่ี

อยู่ภำยในควำมรับผิดชอบของตนเพ่ือจดักำรควำมเส่ียง  ด้ำนกำรทจุริต ที่ร่วมกนัระบุในกำรประเมินควำมเส่ียง  ด้ำนกำรทจุริต  ให้

อยู่ในระดบัองค์กรท่ียอมรับได้  ตลอดจนส่ือสำรท ำควำมเข้ำใจและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในองค์กรหรือ

พนกังำนในหน่วยงำน  ให้ปฏิบตังิำนตำมระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเกิดขึน้ 

 ทัง้นี ้ ทกุหน่วยงำนต้องจดัท ำขัน้ตอนกำรปฏิบตัิหรือกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ส ำหรับทุกกระบวนกำร  

เพ่ือให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนสอบทำนและอนมุัติให้มีผลบงัคบัใช้  โดยค ำนึงถึงกำรแบ่งแยกหน้ำท่ี  อย่ำงชัดเจน  ในกำรก ำหนด

หน้ำท่ีของบุคลำกร  ในกำรด ำเนินงำนตำมขัน้ตอนหรือตำมกระบวนกำรปฏิบตัิงำนเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของบริษัท ฯ มีควำม

โปร่งใสเป็นอิสระและสำมำรถช่วยป้องกัน หรือตรวจพบควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต  รวมทัง้  กำรจัดเก็บเอกสำร  ดังกล่ำวไว้ใน

ช่องทำงที่บคุลำกรท่ีเก่ียวข้องสำมำรถเข้ำถงึและส่ือสำรให้บคุลำกรที่เก่ียวข้องรับทรำบได้ 

นอกจำกนีผู้้บริหำรแต่ละหน่วยงำนยังได้ทบทวนขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน เป็นประจ ำอย่ำงน้อยทุก 1 ปี หรือเม่ือมีกำร

เปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตังิำนท่ีเป็นสำระส ำคญัเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำน หรือกระบวนกำรปฏิบตัิงำนนัน้

สอดคล้องกบัหลกักำรควบคมุภำยในท่ีดี  อีกทัง้ผู้บริหำร บริษัท แอร์โรว์  ซนิดเิคท จ ำกดั  ยงัได้มอบหมำยหน้ำท่ีให้หน่วยงำนภำยใน

ประเมินควำมเหมำะสม  ตลอดจนกำรมีประสิทธิภำพประสิทธิผล ของกำรควบคมุภำยในองค์กรพร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะและแนว

ทำงแก้ไขปรับปรุงหรือกำรพฒันำกำรควบคมุภำยในให้มีผลไปในทำงที่ดีขึน้  โดยหน่วยงำนกำรตรวจสอบภำยในต้องหำรือ  ผลกำร

ตรวจสอบกบัผู้บริหำร  เพ่ือท ำควำมเข้ำใจและจดัหำแนวทำงกำรปรับปรุง  เพ่ือพฒันำกำรควบคมุภำยในให้มีควำมเหมำะสมและ

สำมำรถน ำไปพฒันำได้จริง รวมทัง้รำยงำนผลกำรตรวจสอบตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทกุไตรมำศ 
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ช่องทางการร้องเรียน  /  แจ้งเบาะแส 

1. พบเหน็กำรกระท ำท่ีทจุริตท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบนหรือ

รับสินบนเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนรัฐบำลหรือหน่วยงำนเอกชน 

2. พบเห็นกำรกระท ำท่ีผิดขัน้ตอนตำมระเบียบปฏิบตัิของบริษัท  ฯ หรือมีผลต่อระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท ฯ 

จนท ำให้สงสยัได้วำ่อำจจะเป็นช่องทำงในกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่  

3. พบเหน็กำรกระท ำท่ีท ำให้บริษัท ฯ เสียผลประโยชน์กระทบตอ่ช่ือเสียงของบริษัท ฯ  

4. พบเหน็กำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย ผิดศีลธรรม จรรยำบรรณทำงธุรกิจ 

5. กำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบตัติำมหลกักำรและแนวทำงกำรปฏิบตัขิองนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

6. กำรได้รับควำมไม่เป็นธรรมในกำรไม่ปฏิบตังิำน 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 เม่ือพบเหน็กำรกะท ำท่ีสงสยัวำ่มีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัติำมนโยบำยและมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ กรรมกำร  

ผู้บริหำร  พนกังำน   และผู้ มีส่วนท่ีเก่ียวข้องมีหน้ำท่ีแจ้งเบำะแสมำท่ีช่องทำงส่ือสำรตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีต้องรำยงำนประเด็นท่ีพบอย่ำงเร่งด่วนแก่ กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนและผู้ เก่ียวข้อง มีหน้ำท่ีแจ้งให้  ผู้บริหำร

ระดบัสูงหรือคณะกรรมกำรบริษัท ฯ รับทรำบตำมช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีกล่ำวไว้ หำกมีข้อสงสัยหรือค ำแนะน ำเก่ียวกับนโยบำย

ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่  กรรมกำร   ผู้บริหำร  พนกังำนและผู้ เก่ียวข้องสำมำรถแจ้งประเด็นตำมช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีกล่ำวไว้ได้

เช่นเดียวกนั 

  

ช่องทางการแจ้งเบาะแส 

1. เลขานุการ ฯ 

2.  เบอร์โทรศัพท์ 

3.  ผ่านทางไปรษณีย์ 

   cs@arrowpipe.com 

1.   02-749-8135 

 

-  เลขที่ 3088  หมูท่ี่ 10  ถนน

สขุมุวิท 107  ต ำบลส ำโรงเหนือ  

อ ำเภอเมือง 

จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

mailto:cs@arrowpipe.com
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การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและรักษาความลับ 
 

1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 กำรร้องเรียนและกำรให้ข้อมลูท่ีกระท ำไปโดยสุจริตใจ  ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ฯ  ดงันัน้  ผู้ ท่ีย่ื นค ำร้องเรียน

และผู้ ท่ีให้ถ้อยค ำ  หรือให้ข้อมลูให้ข้อเท็จจริงหรือพยำนหลกัฐำนใดท่ีเก่ียวกบักำรร้องเรียนและเป็นผู้ พิจำรณำคดีท่ีร้องเรียนเม่ือได้

กระท ำไปโดยสุจริตใจ  แม้เป็นเหตุท่ีท ำให้เกิดข้อยุ่งยำกประกำรใด  ย่อมได้รับกำรประกนักำรคุ้มครองว่ำจะไม่ เป็นเหตท่ีุเลิกจ้ำง  

หรือลงโทษหรือกำรด ำเนินกำรใดท่ีท ำให้เกิดผลร้ำยตอ่พนกังำนดงักล่ำว  

2. การผิดข้อบังคับและการรักษาความลับ 

 พนกังำนหรือผู้ ร้องเรียนจำกภำยนอก  อำจเลือกไม่เปิดเผยช่ือ  เม่ือได้รำยงำนกำรกระท ำละเมิดของพนกังำนคนอ่ืนก็ได้

อย่ำงไรก็ตำมบริษัท ฯ สนับสนนุให้พนกังำนระบุตวัตนของตน  เม่ือท ำรำยกำรแล้วหน่วยงำนท่ีรับเร่ืองพึงด ำเนินมำตรกำรป้องกัน

และคุ้มครองท่ีเหมำะสม  เพ่ือให้สำมำรถท ำกำรสอบสวนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพ่ือป้องกัน   พนักงำนหรือผู้ ร้องทุกข์จำก

ภำยนอก  ดงักล่ำว  จำกกำรกลัน่แกล้งหรือกำรปฏิเสธไม่เป็นธรรม 

 

ขัน้ตอนการด าเนินการสืบสวนและบทลงโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน 

แหลง่ที่มำของเบำะแสหรือข้อร้องเรียน 

ร้องเรียนผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ 

เลขำนกุำรบริษัท ผำ่นทำงอีเมล์/จดหมำย 

สง่เร่ืองให้กรรมกำรผู้จดักำรเพื่อด ำเนินกำรตอ่ไป 

1.website บริษัท 

2.คูมื่อจรรยำบรรณธุรกิจ 

3.แบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (56-1) 

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

ตรวจสอบและน ำข้อร้องเรียนหำรือร่วมกนั 

ภำยใน 5 วนัท ำกำร 

รำยงำนกรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

เพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน ภำยใน7 วนัท ำกำร 

แจ้งคณะกรรมกำรบริษัท รับทรำบในกำรประชมุ 

คณะกรรมกำรบริษัท 



  บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ หนา้ 18 

 

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น 

เพ่ือให้พนกังำนในองค์กรทรำบและตระหนกัในนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่บริษัท ฯ จะด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัท ฯ จะประกำศให้พนกังำนทกุคนได้รับทรำบ โดยจะมีกำรเผยแพร่ผ่ำนทำง Email ของบริษัทฯ เพ่ือให้ทกุฝ่ำย/แผนก

ได้รับทรำบโดยทัว่กนั 

2. บริษัท ฯ จะมีกำรอบรมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่กบัพนกังำนใหม่ทกุคนและเพ่ือให้บุคคลภำยนอกหรือผู้ ท่ีสนใจ

ทรำบถงึกำรปฏิบตังิำนบริษัท ฯ ท่ีจะน ำนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่เผยแพร่ให้ได้รับทรำบ  

3. ผ่ำนทำงช่องทำงดงัตอ่ไปนีเ้วบ็ไซต์บริษัท   http://www.arrowpipe.com 

4. รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมูลประจ ำปี แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี  บริษัท ฯ เห็นควำมส ำคญัของกำรจัดท ำนโยบำย

ตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  ซึง่จะส่งผลให้กำรด ำเนินกิจกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้  ทัง้ยงัสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบั 

คู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้ ถือหุ้นในแง่ของกำรเป็นบริษัท ฯ ท่ีมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือมั่นว่ำนโยบำยกำร

ตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่จะเป็นส่วนหนึง่ที่ช่วยพฒันำศกัยภำพของบริษัท ฯ  ให้เจริญเตบิโต ก้ำวหน้ำและมีควำมมัน่คง 

 

การติดตามและทบทวน 

 บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกดั (มหำชน)  ได้ก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท  ผู้บริหำร พนกังำน และบริษัทย่อย ทกุคนต้อง

รับทรำบและท ำควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อปฏิบตัิต่ำง ๆท่ีได้ก ำหนดไว้  ในมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ

คอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด  โดยมีผู้บริหำรทุกระดับในองค์กรท่ีได้ท ำหน้ำท่ีติดตำมดูแลรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิตำมและได้ถือเป็น

ภำรกิจส ำคญัท่ีจะด ำเนินกำรให้พนกังำนท่ีอยู่ภำยใต้ บงัคบับญัชำของทกุหน่วยงำนรับทรำบเข้ำใจและปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่อต้ำน

กำรทจุริตและกำรคอร์รัปชัน่อย่ำงจริงจงั  หำกกรรมกำรผู้บริหำรและพนกังำนคนใดได้กระท ำผิดตำมท่ีก ำหนดไว้จะต้องได้รับโทษ

ทำงวินัยอย่ำงเคร่งครัดและหำกมีกำรกระท ำผิดตำมก ำหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ  ข้อบงัคับของภำครัฐบริษัทฯ จะต้องส่งเร่ือง

ดงักล่ำวให้ภำครัฐ  ด ำเนินคดีตำมควำมผิดท่ีได้กระท ำตอ่ไป 

 คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ได้ก ำหนดให้ทุกคนท่ีเก่ียวข้องตำมหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของตน  ติดตำมและทบทวนกำร

ปฏิบตัิงำนของตนเอง  หำกมีข้อสงสัยว่ำกิจกรรมท่ีท ำอำจจะละเมิดนโยบำยหรือละเมิดกฎหมำย  ข้อก ำหนดต่ำงๆต้องรำยงำน

ข้อมลู ดงักล่ำวตำมช่องทำงกำรร้องเรียนหรือกำรแจ้งเบำะแสตำมท่ีก ำหนดไว้ 

 นอกจำกนี ้บริษัท ฯ ยงัก ำหนดให้มีกำรทบทวนตำมมำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นประจ ำทกุปี หรือ

เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคญัท่ีมีผลกระทบตอ่กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง ด้ำนกำรทจุริต  ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ำมำตรกำรดงักล่ำว 

ได้สอดคล้องกบันโยบำยกำรก ำกบัดแุลกิจกำรท่ีดีและคูมื่อจรรณยำบรรณของบริษัท ฯ  นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็น

ผู้ก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิ  ตำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยมีกำรสอบทำนมำตรกำรควบคุม ภำยในท่ีเก่ียวข้องอย่ำง

เหมำะสมและให้ค ำแนะน ำตอ่คระกรรมกำรบริษัท  ผู้บริหำร  พนกังำน ทกุคนท่ีเก่ียวข้องได้รับทรำบ 

บทลงโทษ 

 บริษัท ฯ จะด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแก่กรรมกำร  ผู้บริหำร  เละพนักงำนท่ีฝ่ำฝืนกำรปฏิบตัิตำมคู่มือฉบบันีร้วมถึง  

ผู้บงัคบับญัชำโดยตรงท่ีเพิกเฉยต่อกำรกระท ำผิดหรือรับทรำบว่ำมีกำรกระท ำผิดแต่ไม่ด ำเนินกำรจดักำรให้ถูกต้อง ซึง่มีบทลงโทษ

ทำงวนิยัจนถงึขัน้ให้ออกจำกงำน  และ/หรือ  พ้นต ำแหน่ง  ตำมข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง  กำรไม่ได้รับรู้ถึงนโยบำยฉบบันี ้ และ/หรือ

ข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องไม่สำมำรถใช้เป็นข้ออ้ำง  ในกำรไม่ปฏิบตัติำมนโยบำย  ฉบบันี ้
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การเปิดเผยข้อมูล 

 บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน) ได้ก ำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือบุคลำกรท่ีได้รับมอบหมำยจำก

ประธำนกรรมกำรบริษัท  เป็นผู้ เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรทุจริตต่อหน่วยงำนภำยนอกท่ีมีหน้ำท่ีก ำกับดูแล เช่น ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะชนให้บริษัท ฯ ก ำหนดให้กำร

ตดัสินใจเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องกบักำรทจุริตในแตล่ะเร่ือง  ขึน้อยู่กบัดลุพินิจของประธำนบริษัท 

 ทัง้นีบ้ริษัท ฯ ห้ำมมิให้ผู้ ท่ีไม่มีหน้ำท่ีหรือไม่ได้รับมอบหมำยจำกปรำนคณะกรรมกำรบริษัท เปิดเผยข้อมลูด้ำนกำรทจุริต

แก่บคุคลอ่ืน ในบริษัท ฯ ส่ือมวลชน  หรือหน่วยงำนใดๆก็ตำม นอกจำกนีบ้ริษัท ฯ จะพิจำรณำลงโทษผู้ ฝ่ำฝืนโดยไม่มีข้อยกเว้น 

 

แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น 

1. กำรก ำหนดสภำพแวดล้อมกำรควบคมุท่ีดี  มุ่งเน้นควำมส ำคญัของกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี   ในทุกระดับโดย

ครอบคลมุ  กำรก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบตอ่กำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรคอร์รัปชัน่  และก ำหนดหลกัจริยธรรม

และจรรยำบรรณเพ่ือเป็นแนวทำงให้คณะกรรมกำร  ผู้บริหำรและพนกังำนปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต  รวมถึง

จดัให้มีช่องทำงในกำรรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบักรณีคอร์รัปชัน่อยำ่งเหมำะสม  โดยผู้ ร้องเรียนจะได้รับควำมคุ้มครอง 

2. กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำน  กำรคอร์รัปชัน่  มุ่งเน้นควำมส ำคญัของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง  เพ่ือบ่งชีค้วำมเส่ียง

ด้ำนกำรคอร์รัปชัน่  อย่ำงเหมำะสม  โดยผู้ ร้องเรียนจะได้รับควำมคุ้มครอง 

3. ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคมุ  มุ่งเน้นควำมส ำคญัของกระบวนกำรควบคมุภำยในและกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบข้อบงัคบั  

และค ำสัง่ตำ่งๆ  ของบริษัท  ฯ เพ่ือบริหำรจดักำรเก่ียวกบัควำมเส่ียงด้ำนกำรคอร์รัปชัน่  โดยมีกำรประเมินประสิทธิภำพ

ของกำรควบคมุภำยใน เช่น  กำรสอบทำนควำมเหมำะสมภำยในของกระบวนกำรปฏิบตัิงำนท่ี มีอยู่ในปัจจุบนั  รวมทัง้

ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และค ำสัง่ต่ำงๆ ของบริษัทให้รัดกมุยิ่งขึน้เพ่ือให้สำมำรถปอ้งกนัและค้นหำกำรคอร์รัปชัน่ได้

อย่ำงทนัทว่งที 

4. กำรส่ือสำรไปยงัผู้บริหำรและพนกังำน  รวมทัง้กำรส่ือสำรภำยนอกองค์กร  มุ่งเน้น  ควำมส ำคญัของกระบวนกำรส่ือสำร  

และกำรบริหำรบุคลำกรเพ่ือปลูกฝัง  ถ่ำยทอด  และเสริมสร้ำง จริยธรรม และจรรยำบรรณและสร้ำงควำมตระหนักถึง

ควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  กำรบริหำร  ควำมเส่ียง  และกำรควบคมุภำยในเพ่ือปอ้งกนักำรคอร์รัปชัน่ 
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ภาคผนวก 
ขัน้ตอนและกระบวนกำรควบคมุภำยในกิจกำรท่ีส ำคญั 

1.  ขัน้ตอนการบริจาคเงินเพื่อการกุศล 

 เม่ือบริษัท ฯ มีควำมประสงค์บริจำคเงินหรือทรัพย์สิน  เพ่ือกำรกศุลสำธำรณะหรือเม่ือมีผู้ ใด หน่วยงำนใดแจ้งควำม

ประสงค์ขอรับเงินบริจำค เพ่ือกำรกุศลให้ปฏิบตัติำมนโยบำย ดงันี ้

 

1.1  หน่วยงำนท่ีเสนอเร่ือง  พิจำรณำว่ำเป็นไปตำม 

นโยบำยบริษัทหรือไม่ 

 

1.2  พิจำรรำวำ่กำรบริจำคเป็นไปตำมระเบียบปฏิบตัิ 

หรือไม่ 

 

1.3  ตรวจสอบข้อมลูกำรบริจำค 

  1.3.1  มีวตัถปุระสงค์ชดัเจน 

  1.3.2  มีหน่วยงำนท่ีมีอยู่แน่นอน  และมีผู้ รับผิดชอบ 

 

1.4  หน่วยงำนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบักำรบริจำคน ำเสนอ 

เร่ืองเพ่ือขออนมุตัติำมคูมื่ออ ำนำจกำรบริจำค 

 

1.5  ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินส่งเช็คให้ผู้ มีอ ำนำจลงสนำมและ 

ตดิตำมหลกัฐำนกำรรับเงินท่ีถกูต้อง  กรณีเป็นกำรบริจำ 

ทรัพย์สิน  แผนกบญัชีทรัพย์สินเป็นผู้ส่งมอบ และตดิตำม 

หลกัฐำนกำรรับทรัพย์สิน 

 

1.6  ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินส่งเช็คให้ผู้ มีอ ำนำจลงสนำมและ 

ตดิตำมหลกัฐำนกำรรับเงินท่ีถกูต้อง  กรณีเป็นกำรบริจำค 

ทรัพย์สิน  แผนกบญัชีทรัพย์สินเป็นผู้ส่งมอบ  และตดิตำม 

หลกัฐำนกำรรับทรัพย์สิน 

 

1.7  ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินเก็บข้อมลูเอกสำรทัง้หมดเข้ำ 

แฟ้มเอกสำรสำมำรถสืบค้นและตรวจสอบข้อมลูได้ 

 

กำรบริจำค 

แจ้งหน่วยงำนท่ีขอ 

บริจำค 

ตรวจสอบข้อมลูประกอบ 

ส่งเร่ืองให้ผู้ มีอ ำนำจอนมุตัิ 

จดัท ำใบส ำคญัจ่ำย หรือ 

ใบส ำคญักำรโอนทรัพย์สิน 

จดัท ำเช็ค/ช ำระเงิน/ 

ขอหลกัฐำนกำรรับเงิน 

เก็บข้อมลู 

นโยบำย

บริษัทฯ 

 

ระเบยีบ

ปฏิบตั ิ
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2.  ขัน้ตอนการให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด 

 เม่ือบริษัทหรือหน่วยงำนใด  มีควำมประสงค์จะให้ของขวญั  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  คำ่บริกำรต้อนรับและ

คำ่ใช้จ่ำยอ่ืนๆ  แก่ผู้ ใดหรือหน่วยงำนภำยนอก  ซึง่เป็นไปตำมประเพณีธุรกิจ  เป็นกำรรักษำสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัและไม่ขดัตอ่กฎหมำย

สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยให้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนวีกำร ดงันี  ้

          

       กำรให้ของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด  

 

 

2.1  หน่วยงำนท่ีเสนอเร่ืองพิจำรณำว่ำเป็นไปตำมนโยบำย 

บริษัทหรือไม่ 

 

2.2  พิจำรณำควำมเหมำะสมด้ำนปริมำณและจ ำนวนเงิน   

โดยผ่ำนตัง้แตร่ะดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ 

 

2.3  หน่วยงำนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องน ำเสนอเร่ืองเพ่ือขออนมุตัิ 

ตำมคูมื่ออ ำนำจด ำเนินกำร 

 

2.4  ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินตรวจสอบเอกสำรประกอบกำร 

ท ำใบจ่ำยส ำคญั 

 

2.5  ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินส่งเช็ค  ให้ผู้ มีอ ำนำจลงนำม 

ประกอบหลกัฐำนกำรับเงินท่ีถูกต้อง กรณีเป็นกำรเลีย้ง 

รับรองควรมี  กำรระบช่ืุอท่ีอยู่ผู้ รับกำรรับรองและวตัถุ 

ประสงค์ด้วย 

 

2.6  ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินเก็บข้อมลูเอกสำรทัง้หมดเข้ำ 

แฟ้มเอกสำรสืบค้นและตรวจสอบข้อมลูได้ 

  

นโยบำย 

บริษัท ฯ 

 

ปริมำน 

จ ำนวนเงินเหตผุล 

 

ส่งเร่ืองให้ผู้ มีอ ำนำจอนมุตัิ 

จดัท ำใบส ำคญัจ่ำย พร้อม

เอกสำรประกอบ 

จดัท ำเช็ค/ช ำระเงิน/ 

ขอหลกัฐำนกำรรับเงิน 

เก็บข้อมลู 

แจ้งหน่วยงำนท่ี

เสนอเร่ือง 



  บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ หนา้ 22 

 

 

3.  ขัน้ตอนกำรรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

 เม่ือบริษัทหรือหน่วยงำนใดได้รับของขวญั  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกลกูค้ำ  คูค้่ำ  หรือหน่วยงำนภำยนอก  อนั

เน่ืองมำจำกกำรด ำเนินธุรกิจ  หรือเน่ืองจำกหน้ำท่ีกำรงำนของตน  ต้องไม่ใช่ลกัษณะ กำรตดิสินบนเพ่ือให้ได้ซึง่ข้อตกลงทำงธุรกิจท่ี

ไม่เป็นธรรม  เม่ือจะรับของขวญั  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์ อ่ืนใด  จำกผู้ อ่ืนให้ปฏิบตัติำมขัน้ตอนดงันี  ้

 

กำรให้ของขวญั  หรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด 

3.1  หน่วยงำนท่ีเสนอเร่ือง  พิจำรณำว่ำเป็นไปตำม 

นโยบำยบริษัท หรือไม่ 

 

3.2  พิจำรณำรำยกำรท่ีได้รับเป็นของขวญัหรือคำ่ตอบ 

แทนกำรส่งเสริมกำรขำยให้ระดบัผู้จดักำรฝ่ำยขึน้ไป 

พิจำรณำ 

 

3.3  พิจำรณำประโยชน์จำกสิ่งทีได้รับ 

หำกเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทหรือหน่วยงำนใดให้หน่วย 

งำนนัน้เสนอ  ขออนมุตันิ ำไปใช้จำก MD หำกไม่เป็น 

ประโยชน์ตอ่บริษัท ให้ฝ่ำยทะเบียนทรัพย์สินน ำออก 

ขำยโดยมีขัน้ตอนท่ีโปร่งใสและผ่ำนกำรอนมุตัจิำกMD 

 

3.4  เงินท่ีจ ำหน่ำยได้ฝ่ำยกำรเงินต้องออกเอกสำรกำร 

รับเงินและฝ่ำยบญัชีและกำรเงินตรวจสอบเอกสำร 

ประกอบรำยกำรและบนัทกึบญัชี 

 

3.5  ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินเก็บข้อมลูเอกสำรทัง้หมดเข้ำ 

แฟ้มเอกสำร  สำมำรถสืบค้นและตรวจสอบข้อมลูได้ 

 

 

 

 

 

 

  

นโยบำย 

บริษัท ฯ 

ระเบียบปฏิบตัิ 

ส่งให้ผู้จดักำรพิจำรณำ 

ประโยชน์

ตอ่บริษัท 

น ำไปใช้งำน 

ใบรับเงินพร้อมเอกสำร

ประกอบ 

เก็บเข้ำแฟ้ม

เอกสำร 

จ ำหน่ำย 

เป็นกำรส่งเสริม

กำรขำย 

แจ้งหน่วยงำนท่ีเสนอเร่ือง 
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4.  ขัน้ตอนการให้เงนิสนับสนุน 

 เม่ือบริษัทฯ มีควำมประสงค์จะจ่ำยเงินหรือมอบทรัพย์สินเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมหรอหน่วยงำนใดๆหรือผู้ใดหรือหน่วยงำน

ใดแจ้งควำมประสงค์ขอรับเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสนบัสนนุหรือกิจกรรมใด มีวีและขัน้ตอนเหมือนกำรบริจำคเพ่ือกำรกศุล ดงันี ้  

 

              กำรให้เงินสนบัสนนุ 

 

3.1  หน่วยงำนท่ีเสนอเร่ือง  พิจำรณำว่ำเป็นไปตำมนโยบำยบริษัทหรือไม่ 

 

3.2  พิจำรรำวำ่กำรสนบัสนนุเป็นไปตำมปกต/ิธรรมเนียมธุรกิจหรือไม่ 

 

3.3  ตรวจสอบข้อมลูประกอบกำรขอสนบัสนนุ 

 3.3.1  มีวตัถปุระสงค์ชดัเจน 

3.3.2  มีหน่วยงำนท่ีมีอยู่แน่นอนและมีผู้ รับผิดชอบ 

 

3.4  หน่วยงำนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องน ำเสนอเร่ืองเพ่ือขออนมุตัติำมคูมื่อ 

อ ำนำจกำรด ำเนินกำร 

 

3.5  ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินจดัท ำใบส ำคญัจ่ำย/ใบส ำคญัโอนทรัพย์สินเพ่ือ 

กำรสนบัสนนุทำงธุรกิจ 

 

3.6  ฝ่ำยบญัชีและกำรเงินส่งเช็คให้ผู้ มีอ ำนำจลงนำมและตดิตำมหลกัฐำน 

กำรรับเงินท่ีถกูต้อง  กรณีเป็นกำรสนบัสนนุด้วยทรัพย์สินแผนกทะเบียน 

ทรัพย์สินเป็นผู้ส่งมอบและตดิตำมหลกัฐำนกำรรับทรัพย์สิน 

 

 

 

  

นโยบำยบริษัท ฯ 

ธรรมเนียมธุรกิจ 

ตรวจสอบข้อมลูประกอบ 

ส่งเร่ืองให้ผู้ มีอ ำนำจอนมุตัิ 

จดัท ำใบส ำคญัจ่ำย หรือ

ใบส ำคญักำรโอนทรัพย์สนิ 

จดัท ำเช็ค/ช ำระเงิน /ขอ

หลกัฐำนกำรรับเงิน 

เก็บข้อมลู 

แจ้งหนว่ยงำนท่ีเสนอ 

เร่ือง 



  บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ หนา้ 24 

 

 

5.  การจ่ายค่าใช้จ่ายให้พนักงาน 

 

            เม่ือบริษัทหรือหน่วยงำนใดมีควำมประสงค์จะจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ให้พนกังำน  ซึง่อำจมีทัง้รูปแบบท่ีจ่ำยเข้ำบญัชีพนกังำน

โดยผ่ำนระบบ บญัชีเงินเดือน  เช่น คำ่จ้ำง เงินเดือน  คำ่ล่วงเวลำ  และสวสัดกิำรอ่ืน ๆ และอีกรูปแบบหนึง่คือกำรจ่ำยเช็ค หรือเงิน

สดให้พนกังำน  เป็นต้น 

 

5.1  หน่วยงำนท่ีเสนอเร่ือง  พิจำรณำวำ่เป็นไปตำม    คำ่ใช้จ่ำยให้แก่พนกังำน 

นโยบำยบริษัทหรือไม่ 

 

5.2  พิจำรณำวำ่เป็นคำ่ใช้จ่ำยที่อยู่ในระเบียบบริษัท 

 และคำ่ใช้จ่ำยท่ีเก่ียวของกบัธุรกิจบริษัท 

 

5.3  กรณีเป็นคำ่ใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบัพนกังำนท่ีต้องอยู่ในระเบียบ 

บริษัท  ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล  เป็นผู้พิจำรณำและเสนออนมุตัิ 

เช่น เงินเดือน  OT และน ำเข้ระบบงำนบญัชีเงินเดือนกรณีคำ่ใช้ 

 จ่ำยอ่ืน ๆ  ให้ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบข้อมลูเป็นผู้น ำเสนอขอ 

อนมุตัติำมอ ำนำจกำรด ำเนินกำร 

 

5.4  ฝ่ำยบญัชีเละกำรเงินจดัท ำใบส ำคญัจ่ำยเพ่ือกำรบนัทกึ 

บญัชีและพิจำรรำเก่ียวกบัภำษีเงินท่ีเก่ียวข้อง 

 

5.5ฝ่ำยบญัชีกำรเงินส่งเช็คให้ผู้ มีอ ำนำจลงนำมและตติำม 

หลกัฐำนกำรรับเงินท่ีถกูต้องแฟ้มเอกสำรสำมำรถสืบค้น 

และตรวจสอบข้อมลูได้ 

 

 

 

 

  

นโยบำยบริษัท ฯ 

ระเบียบปฏิบตัิ 

ตรวจสอบ/เสนอนมุตัิ 

จดัท ำใบส ำคญัจ่ำย 

พร้อมเอกสำร

ประกอบ 

จดัท ำเช็ค /ช ำระเงิน / 

ขอหลกัฐำนกำรรับ

เงิน 

เก็บข้อมลู 

แจ้งหน่วยงำนท่ีเสนอเร่ือง 

Payroll 
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แบบการรับของขวัญหรือของก านัลในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด 
 
เพ่ือให้ผู้บริหำรและพนกังำนได้ยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิในกำรด ำเนินงำนตำมจริยธรรมและ

จรรยำบรรณทำงธุรกิจ   ผู้บริหำรและพนกังำนมีหน้ำท่ีต้องรำยงำนกำรรับของขวญั ของก ำนลั ตำม
นโยบำยบริษัทดงันี ้

 

วนัที่ รายการทีไ่ด้รับ 
มูลค่าประมาณ 

(บาท) 
ได้รับจาก 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
กบับริษัท 

     

     

     

     

     

 
 

ข้ำพเจ้ำได้รำยงำนกำรรับของขวญั ของก ำนลั ตำมรำยกำรข้ำงต้น เพ่ือให้กำรกระท ำธุรกรรมตำ่งๆ 
เป็นไปอยำ่งสจุริต มีควำมชดัเจน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ตำมนโยบำยของบริษัทฯ เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว 

 
จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 
 

ลงช่ือ……………………            ลงช่ือ…………………….               ลงช่ือ……………………. 
              ผู้รำยงำน                                ผู้บงัคบับญัชำ                          ผู้ก ำกบัดแูลกิจกำร 
วนัท่ี………………………          วนัท่ี……………………..                วนัท่ี……………………… 

 
 


