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ค านิยาม 
 

เราสร้างรากฐานของบริษัทด้วยค่านิยมซึ่งท าให้  บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดด

เด่นแตกต่างจากบริษัทอื่น และเป็นแนวทางการด าเนินงาน ของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามหลักจรรยาบรรณ ปฏบัิตติามกฎหมาย สนับสนุนสิทธิ มนุษยชนสากล ปกป้องสิ่งแวดล้อม และน าประโยชน์มาสู่

ชุมชน 

 

บริษัทฯ หมายถงึ บริษัท  แอร์โรว์  ซินดเิคท  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในภายใต้ การ

ควบคุมของบริษัทฯท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันและท่ีจะจัดตัง้ขึน้ในอนาคต 

ผู้บริหาร หมายถงึ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจาก

ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารลงมาและผู้มีต าแหนง่เทียบเท่ารายท่ี 4 ทุกราย รวมถึง

ต าแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ี เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ

เทียบเท่าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจการควบคุมของบริษัท

ฯ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันและท่ีจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต 

พนักงาน หมายถงึ พนักงานและลูกจ้างท่ีปฏิบัตงิานเพื่อรับค่าจ้างจากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึ่งอยู่ 

ภายใตอ้ านาจการควบคุมของบริษัทฯ  ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันและท่ีจะจัดตั้งขึ้นภายใน

อนาคต 

ลูกค้า  หมายถงึ  ผู้มาติดต่อ หรอืผู้ใช้บริการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

คู่ค้า  หมายถงึ  ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

คู่แขง่ หมายถงึ บุคคล หรือบริษัทฯ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เดียวกัน ซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์ 

หรือ บริการท่ีคลา้ยคลึงกัน หรอืเหมอืนกัน 

ข้อมูลภายใน หมายถงึ ข้อมูลท่ียังไม่เปิดเผย ต่อสาธารณะชนและเป็นข้อมูลส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์ 

สิทธิมนุษยชน หมายถงึ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้รับการ

คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทยหรือ

สนธิสัญญาท่ีประเทศไทยเป็นภาคี 

การคอร์รัปชัน่ หมายถงึ การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ 

มอบให้และการให้ค ามั่นว่าจะให้ รวมถึงการเรียกร้องหรือรับเงิน ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

เอกชน หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคล ดังกล่าว 

ปฏบัิตหิรือละเวน้การปฏบัิตหินา้ที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ 

เงนิสนับสนุน หมายถงึ เงินท่ีมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตราสินคา้  หรอืช่ือของบริษัท  ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ

การคอร์รัปชั่น  เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการ  จึงยากต่อการ

วัดผลและการตดิตามผล 
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การให้  การรับของขวัญ หมายถึง การให้หรือการรับของขวัญจากลูกค้า พนักงาน เพื่อติดสินบนหรือสร้างความ

สนทิสนมเพื่อน าไปสู่การได้เปรียบในอนาคต 

การช่วยเหลอืทางการเมอืง หมายถงึ  การช่วยเหลอืทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดย อ้อม เพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมทางการเมอืง เชน่ การให้กูเ้งิน การให้สิ่งของหรือบริการ การ

โฆษณาสนับสนุนพรรคการเมือง การบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ

องค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองในลักษณะก่อให้ เกิด 

ผลประโยชน์ต่างตอบแทนในทางมิชอบ รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานลา

หยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้างหรือเป็น ตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมด าเนินการ

เกีย่วกับการรณรงค์ทางการเมอืง 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน        หมายถงึ หมายถงึ บุคคลท่ีอาจท าให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจด าเนินงานว่าจะค านึงถึงประโยชน์ของ

บุคคลนั้น หรอืประโยชนส์ูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ ได้แก่ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทจด

ทะเบียน ผู้ท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ

ควบคุม รวมท้ังผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

2. นิติบุคคลใด ๆ ท่ีมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลตาม 

(1) 

3. บุคคลใด ๆ ท่ีพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระท าการแทนหรืออยู่ภายใต้

อทิธิพลของ (1) และ (2) 

4. กรรมการของนติบุิคคลที่มอี านาจควบคุมกิจการบริษัท 

5. คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม 

(4) 

6. นติบุิคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มอี านาจควบคุมกิจการ 

7. บุคคลใดท่ีกระท าการดว้ยความเข้าใจหรือความตกลงวา่หากบริษัทท า

ธุรกรรมท่ีให้ประโยชนท์างการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังตอ่ไปน้ีจะ

ได้รับประโยชนท์างการเงินด้วย  

7.1 กรรมการของบริษัท  

7.2 ผู้บริหารของบริษัท  

7.3 บุคคลที่มอี านาจควบคุมกิจการบริษัท  

7.4 กรรมการของบุคคลที่มอี านาจควบคุมกิจการบริษัท 

7.5 คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมท่ียังไมบ่รรลุนติภิาวะของบุคคลตาม 

7.1 ถึง 7.4 
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ส่วนที่ 1 สารจากประธานกรรมการ 
  

ในปี 2563 เป็นปีท่ีเกิดสถานการณ์ ภาวะการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบทางอ้อมท าให้การสร้างรายได้ของ

บริษัทเกิดการชะลอตัว อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนการ

บริหารงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ มีการก าหนดนโยบายท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อรองรับและปรับกระบวนการท างานได้อย่างทันท่วงที 

นอกจากนี้ พนักงานยังมีการตระหนักถึงความปลอดภัย และการให้

ความร่วมมอืเป็นอยา่งดีกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาการอย่างยั่งยืน

ของกิจการ ซึ่งจะเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันและเติบโต

อยา่งยั่งยนื  จึงก าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการดังกล่าว 

โดยสิ่งท่ีส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีพื้นฐานท่ีส าคัญจาก ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ มีหลัก

จริยธรรมขององค์กร ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นการก าหนดกรอบการประพฤติปฏิบัติท่ีดี ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

รวมถึงการปฏบัิตติามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย  ผู้บริหาร  พนักงานของ บริษัทฯ จะก ากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ โดยยึดหลักจริยธรรมของบริษัทฯ รวมถึง มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

โปร่งใส  ปฏบัิตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  มีมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  อีกท้ัง  บริษัทฯ เชื่อมั่น

วา่ ผู้บริหารและพนักงาน  ทุกคน  จะประพฤตตินและปฏบัิตหินา้ท่ีตามหลักจรรยาบรรณท่ีประกาศใช้ 

ในนามของบริษัทฯ  ขอขอบคุณท่านผู้ถอืหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คู่ค้า สถาบันการเงิน และผู้มีอุปการคุณทุก

ท่าน ท่ีได้มีความเกือ้กูลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ  ด้วยดีเสมอมา ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน ท่ีได้ทุ่มเทท างานให้กลุ่ม

บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตย่ิงขึ้นมาโดยตลอด  ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดี  

เพื่อให้กลุ่มธุรกิจบริษัทฯ มคีวามเจริญเตบิโต มั่นคงตลอดไป 

 

( ผศ.ดร.วชิัย  โถสุวรรณจินดา ) 

ประธานกรรมการ 

23 กุมภาพันธ์ 2564 
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ส่วนที่ 2 พันธกิจ  ค่านิยม  และจรรยาบรรณธุรกิจ 
 

บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)  ได้จัดตั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจขึ้นเพื่อสร้างคุณค่า ในการท างาน 

ร่วมกันให้เป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ และแนวทางในการปฏบัิตขิองพนักงาน ทุกคน ดังนี ้

 

 

พันธกจิ 

1. รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า 

2. สร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จัก 

3. รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน 

4. สร้างความหลากหลายในสินค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าในทุกกลุ่ม 

5. ให้บริการท่ีดแีละรวดเร็ว 

6. บริหารจัดการโดยค านงึถึงสิ่งแวดลอ้มและสังคม 

 

ค่านิยม 

1. ประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจรติ มีจริยธรรม คุณธรรม และมีนโยบายมุง่มั่นในการตอ่ต้านการคอร์รัปชั่น 

2. ใชพ้ลังงานอยา่งคุ้มค่าและค านึงถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

3. การท างานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรได้อยา่งยั่งยืน 

 

เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 

1. เป็นองค์กรท่ีมีผู้บริหาร และบุคลากร ที่มคีวามรู้ความช านาญทางดา้นวชิาชีพ มคีุณธรรมและจรยิธรรมท่ีดี 

2. มคีวามมั่นคงทางฐานะการเงิน และผลการด าเนนิงาน ของกลุม่บริษัทฯ โดยมีการเตบิโตและพัฒนาการอยา่งยั่งยืน 

3. เป็นผู้น าดา้นการผลิตท่อในอาคาร โดยมีคุณภาพและการบริการท่ีสามารถแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

4. มสี่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเพิ่มความสามารถในการแขง่ขันในตลาดโลก 

 

  นโยบายในการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวนและ

อนุมัตวิสิัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในทุกรอบปีบัญช ี(ปรากฏตามคู่มือนโยบายการก ากับดูแลกจิการท่ีด)ี 

 

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกจิ 

บริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน) ได้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ  ฉบับนี้  เพราะมีความ

ประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผิดชอบในการท าความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทาง  เบื้องต้นท่ีก าหนดไว้

ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ   
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แนวทางในการประกอบธุรกิจ 

1. บริษัทฯ ยึดถอืการปฏบัิตติามกฎหมายท่ีใช้กับบริษัทและธุรกิจทางการค้าอย่างเคร่งครัดตามหลักจริยธรรม

ท่ีพึงปฏบัิต ิ

2. บริษัทฯ ต้องประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง  มีจริยธรรมและคุณธรรมท่ีเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจท่ี

ถกูต้องและยั่งยืน  อกีทัง้บริษัทฯ  ตอ้งยึดม่ันต่อการประกอบธุรกิจด้วยการเปิดเผย  การสื่อสาร  ท้ังภายใน

และภายนอกองค์กรและตอ้งมีช่องทางในการสื่อสารในแต่ละเร่ือง 

3. บริษัทฯ  จะด าเนินธุรกิจตามหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและคงไวซ้ึ่งความเป็นธรรม 

4. บริษัทฯ หวังว่าบุคลากรของบริษัทฯ  ทุกคนจะเคารพและปฏิบัติตามนโยบาย  อย่างซื่อสัตย์สุจริต  

นอกจากนี้  บุคลากรของบริษัทฯ พึ่งรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบทันทีหากมีการพบข้อสงสัยว่ามีการ

ละเมดิกฎหมายจรรยาบรรณซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ 

 

 จรรยาบรรณธุรกจิ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงสร้างผลก าไรให้แกผู่้ถือหุ้นได้ในอัตราท่ีเหมาะสม รวมถึงการให้ใส่ใจในการท่ีสร้างประโยชน์

ตอบแทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมใกล้ท่ีอยู่รอบข้างโรงงาน หรือสถานประกอบการของบริษัทฯ ซึ่ง

ถูกคาดหวังว่าจะได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีนโยบายหลักจรรยาบรรณธุรกิจท่ี

ส าคัญ ได้แก่ 

1. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความร่วมมอืกับนโยบายภาครัฐ 

บริษัทฯ พึงสนับสนุนส่งเสริม และปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ แต่ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมือง

หนึ่ง พึงให้ความร่วมมอืกับนโยบายของรัฐบาล หรอืหน่วยงานของรัฐ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

2. การแขง่ขันทางการตลาดอยา่งเป็นธรรม 

                บริษัทฯ พึงด าเนินธุรกิจ และแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่ให้ร้าย หรือซ้ าเติมคู่แข่งขัน ไม่

แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง

ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย  และบริษัทฯ พึงจริงใจไม่เอารัดเอาเปรียบ  มีความเป็นธรรมต่อลูกค้า และ

พร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือลูกค้าอยู่เสมอตลอดจนมุ่งการกระท าทุกอย่างด้วยความตั้งใจท่ีจะให้เกิดผล

ในทางที่ดี 

3. การรักษาความลับ 

1. บริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าทีท่ีจะต้องรักษาความลับของลูกค้ารวมถึงการรักษา

ความลับเกี่ยวกับการท ารายงานตา่งๆ ของลูกค้ากับบริษัทฯ 

2. หากพนักงานได้รับค าสั่ง หรือค าร้องให้แจ้งข้อมูลท่ีเป็นความลับของลูกค้า พนักงานจะต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดท่ีบริษัทฯ ได้วางไว้ให้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ และจะต้องได้รับอนุมัติจาก

ผู้บังคับบัญชา ระดับผู้อ านวยการขึน้ไป 

3. หน้าท่ีในการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว จะต้องยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าผู้นั้นจะพ้นจากการเป็น

ผู้บริหาร หรอืพนักงานของบริษัทฯ แลว้ก็ตาม 

4. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1. ปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษัทฯ 
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2. ไมล่ะเมดิลขิสิทธ์ิ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ 

3. ใช ้Hardware และ Software ท่ีบริษัทฯ จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ 

4. ควบคุมบุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมเท่าท่ีจ าเป็นต่อการท างานให้กับบริษัทฯ และ

ดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

บริษัทฯ อย่างเครง่ครัด 

5. รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (password) ท่ีใช้ในการ

เข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ ให้แกผู่้อ่ืน 

6. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในการท างาน รวมถึงไม่น าทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตัว 

7. ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทาง

ปัญญาให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแกบ่ริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับอย่างเหมาะสม 

5. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าของพนักงาน 

บริษัทฯ พึงสง่เสริม และสนับสนุนการพัฒนาความรู้ของผู้บริหาร และพนักงานไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มี การ

ฝึกอบรมภายในหรืออ านวยความสะดวกส าหรับหลักสูตรการอบรมภายนอกบริษัทฯ พึงส่งเสริม และ

สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานตลอดจน การได้รับความรู้ในระดับท่ี

สูงขึน้ 

6. การพัฒนาท่ีย่ังยนื ในสนิค้าและการบริการ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทน  หรือผลประกอบการท่ีดีในทางเศรษฐกิจ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีส าคัญ 

คือ การพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาทท่ีส าคัญของธุรกิจนอกจากจะสร้างสรรค์การเติบโต ทาง

เศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถเกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตควบคู่กันไปอย่างสมดุลไป

พร้อมๆกัน 

ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ธุรกิจสามารถใช้แนวทาง แนวคิด หรือแนว

ปฏบัิตท่ีิมีอยูห่ลากหลายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจแต่ละแห่ง ซึ่งมีปัจจัยในการพิจารณา

ท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของธุรกิจ ปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจน

ค่านยิมและวัฒนธรรมขององคก์ร ได้แก่ 

1. การมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความ

รับผิดชอบตอ่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 

2. การตัดสนิใจ ด าเนินการใดๆ ทางธุรกิจโดยค านึง ถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย ความปลอดภัย

กับสิ่งแวดลอ้มและสังคมเป็นส าคัญ 

3. ทุกกิจกรรมของบริษัท จะต้องด าเนินการบนหลักความยั่งยืนและมุ่งผลลัพธ์ท่ียั่งยืน เพื่อด าเนินการ

ยอมรับและความเชื่อถอืของผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่าย 

4. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ี ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี กับผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ปฏบัิตงิานของบริษัทฯอย่างสม่ าเสมอ 

5. บริษัทฯจะด าเนนิธุรกิจที่สร้างสรรค์ ประโยชน์ท่ียั่งยืนแก่สังคม โดยจะต้องดูแล อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า และชุมชน การป้องกันผลกระทบ ที่จะมตีอ่ชุมชนให้น้อยท่ีสุด ปกปอ้งระบบ
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นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพให้ดีท่ีสุด ใช้พลังงานน้ าและทรัพยากร อื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

6. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ี ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของบริษัทฯ ด้านอาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย ความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม และสังคมอยา่งเคร่งครัด 

 

 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ย่อมเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม 

ตัง้แต ่ผู้ถอืหุน้  ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงานไปจนถึงชุมชน สังคม และ สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งแต่ละ

กลุ่มย่อมมคีวามตอ้งการท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ก าหนด แนวทางการปฏบัิตติอ่ผู้มสี่วนได้เสียอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม และให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของแตล่ะกลุ่ม  

 

1. หนา้ที่ตอ่บริษัท 

1.1 ปฏบัิตติามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีด ีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

1.2 อุทิศเวลาให้บริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถในการปฏบัิตหินา้ที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ 

1.3 ปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความเป็นธรรม โดยในการประชุม หากกรรมการ อนุกรรมการหรือท่ีปรึกษามีส่วนได้เสียใน

เร่ืองท่ีจะพิจารณา กรรมการ อนุกรรมการ หรือท่ีปรึกษาท่านนั้นต้องออกจากท่ีประชุม และงดการมีส่วน

ร่วมใด ๆ ในการพจิารณาตัดสนิในเร่ืองดังกล่าว 

1.4 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การ

บริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใสเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพผลประโยชนข์้างตน้ รวมถึง 

1.4.1   ไมน่ าข้อมูลท่ีได้รับจากการปฏบัิตหินา้ที่เพื่อแสวงหาประโยชนใ์ห้แกต่นเองหรือผู้อ่ืน โดยมิชอบ 

1.4.2   ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางท่ีผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ แม้พ้นสภาพ 

หรือสิน้สุดการปฏบัิตงิานท่ีบริษัทฯ แลว้ 

1.4.3   ไมห่าผลประโยชนส์่วนตัวจากการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา 

1.4.4   ไมรั่บสิ่งของ หรือประโยชนอ์ื่นใดอันเป็นการขัดตอ่ผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

1.5 รักษาข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ ไม่ให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ยกเว้นกรณท่ีีเป็นไปตามกฎหมาย 

1.6 ตดิตามผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ การปฏบัิตติามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก าหนดต่างๆ และดูแลให้

ฝ่ายบริหารรายงานเร่ืองท่ีส าคัญของบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนนิงานของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

 

2. หนา้ที่ตอ่ผู้ถือหุน้ 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถอืหุน้   โดยจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือลิดรอน

สิทธิของผู้ถอืหุ้น   ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสาร ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม  รวมท้ังจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น

ได้ใชส้ิทธิของตน ท้ังน้ี บริษัทฯจะด าเนนิการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ

ผู้ถอืหุน้ ดังนี้  

2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต อย่างตรงไปตรงมาโดยอยู่ภายใต้กรอบ หรือขอบเขตของกฎหมาย 

และระเบียบหรือแนวทางการปฏบัิตขิองบริษัทฯ โดยยึดถือหลักของจรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจหรือ
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ท ากิจกรรมในทุกๆ  ด้าน และยังรวมไปถึงการตัดสินใจในการท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีจะต้อง

ด าเนนิการไปในทางซื่อตรง  

2.2 ทางบริษัทฯ จะปฏบัิตติอ่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

2.3 ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้มุ่งสร้างผลตอบแทนสูงสุด ให้กับผู้ถือหุ้นย่างเติบโตและยั่งยืนท่ีสุดใน

การด าเนนิธุรกิจ ตามหลักการประกอบกจิที่ดี 

2.4 ทางบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองในการรับรู้ข่าวสารในเร่ืองต่างๆอีกท้ัง  ได้

รับรู้ในการด าเนนิการของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน 

2.5 บริษัทฯ จะเคารพและรักษาสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายท่ีได้ก าหนดไว้ อีกท้ังผู้ถือหุ้นจะได้รับการ

ปฏบัิตโิดยสุจรติ โปร่งใสและเป็นธรรม 

2.6 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยการใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่เป็นทักษะในการบริหารหรือจัดการในกิจการท่ีด ารงอยู่

เพื่อประโยชนข์องผู้ถอืหุน้และบริษัทฯ 

 

3. หนา้ที่ตอ่พนักงาน 

3.1 บริษัทฯ มกีารจัดการในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของทางโรงงานให้มีความปลอดภัยในการท างาน 

3.2 บริษัทฯ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานอีกท้ังเสนอแนะในการท างานจากพนักงานทุกคนหรือทุก

ระดับอยา่งเท่าเทียมกัน 

3.3 ทางบริษัทฯ ได้มีการให้ค าแนะน า  ให้ความรู้ และสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานแก่พนักงาน 

3.4 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มคี่าตอบแทน และสวัสดกิารท่ีดแีก่พนักงานอย่างครบถ้วนอยู่ในระดับท่ีเป็นธรรมตามท่ี

กฎหมายก าหนดไว้  โดยมีการประกาศสวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงานไว้ในคู่มือพนักงาน 

3.5 บริษัทฯ มกี าหนดนโยบาย ผลตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร อีกท้ังพนักงานทุกคนในระดับท่ี เป็นธรรม

และเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

3.6 การเลิกจ้างงานพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  บริษัทฯ จะมีกระบวนการเลิกจ้างงานท่ีเป็นธรรม 

ปฏบัิตติามกฎหมายแรงงาน  ข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้อง และกฎระเบียบของบริษัทฯอย่างเครง่ครัด  

3.7 บริษัทฯ มีนโยบายให้ผลักดันพนักงานและกรรมการอีกท้ังผู้บริหารให้ได้รับความคุ้มครองตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดไว ้ 

3.8 บริษัทฯ จะคัดเลอืกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งงานต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติ

ของแต่ละต าแหน่งงาน คุณวุฒทิางการศกึษา ประสบการณ์  หรือข้อก าหนดอื่นท่ีจ าเป็นกับงาน 

3.9  บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีโดยปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง และปฏบัิตติอ่พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิ 

 

4. หนา้ที่ตอ่ลูกค้า 

4.1 ผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม 

4.2 ปฏบัิตติามเงื่อนไขท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเครง่ครัด ไมเ่ลอืกปฏิบัติในการพิจารณาเครดิตการค้า หรือการติดตาม

หนี้สนิ มีการรายงานขอ้มูลลูกหนี้คา้งช าระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แกลู่กหนี้ ตามท่ีได้รับการร้อง

ขอ 
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4.3 รักษาความลับของลูกค้าอยา่งจริงจังและสม่ าเสมอ 

4.4 แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ท่ีจะเพ่ิมประโยชนใ์ห้แกลู่กค้าอย่างตอ่เนื่อง 
4.5 บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติแก่ลูกค้าท่ีจะต้องรับทราบและให้ความร่วมมือต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ

บริษัทฯโดยระบุเป็นเงื่อนไขท่ัวไป เพื่อท่ีจะด าเนินธุรกิจรว่มกันด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 

5. หนา้ที่ตอ่คูค่้าและเจ้าหนี้ 

5.1 ก ากับดูแลเพื่อให้เป็นท่ีมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก าหนดในสัญญา และไม่ปกปิดสถานะ

การเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ 

5.2 ในกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้  เช่น ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินไม่

มั่นคง หรืออยู่ในภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว กรรมการจะเร่งหาข้อแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก และแจ้งให้

เจ้าหนี้ทราบลว่งหน้าเพื่อร่วมกันพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

5.3 ไมเ่รียกหรือไมรั่บ หรอืจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไมสุ่จรติในการค้ากับคูค่้าหรือเจ้าหนี้ 
5.4 ถ้ามีขอ้มูลวา่มีการเรียก หรือการรับ หรอืการจา่ยผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียด

ตอ่คูค่้าหรือเจ้าหนี้ และรว่มกันแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเร็ว 

5.5 มุง่มั่นท่ีจะปฏิบัตติามเงื่อนไขตา่งๆ ที่มตีอ่เจ้าหนี้อยา่งเคร่งครัด ไมว่า่เป็นเร่ืองวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน การ
ช าระคืน การดแูลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกัน บริษัทฯ จะไมป่กปดิสถานะการเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ 

5.6 ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด  เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตาม

สัญญาหรอืเหตุอ่ืนใดท่ี ท าให้ไม่สามารถปฏิบัตติามสัญญาได้ให้รายงานตอ่ผูบั้งคับบัญชา เพ่ือปรึกษาและหา

ทางแก้ไขตอ่ไป 

5.7 บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติแก่คู่ค้าท่ีจะต้องรับทราบและให้ความร่วมมือต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของ
บริษัทฯ โดยระบุเป็นเงื่อนไขท่ัวไป เพ่ือท่ีจะด าเนินธุรกิจรว่มกันด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 

5.8 บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีจริยธรรม 

และมนีโยบายส่งเสริมให้คูค่้าปฏบัิตติามจรรยาบรรณธุรกิจที่ครอบคลุมในด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม ได้แก่   

5.8.1 เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลท่ีได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ใน

ระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ พนักงาน  คู่ค้า  ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และไม่กระท าการใด ๆ 

หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสทิธิมนุษยชนใด ๆ 

5.8.2 ไมจ่ ากัดอิสรภาพความแตกต่าง ทางด้านความคิด เพศ เชื้อชาติ ด้านการเมือง หรือเร่ืองอื่นใด ท้ังนี้ 

พงึหลกีเล่ียง  การแสดงความคิดเห็นท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

5.8.3 สนับสนุน คู่ค้า  พันธมิตรทางธุรกิจ ให้รับทราบและด าเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน

ตามหลักสากล 

5.8.4 ให้ความรู้ความเข้าใจ ในหลักสทิธิมนุษยชนแก่พนักงาน  เพื่อน าไปเป็นสว่นในการปฏบัิตติน 

5.8.5 ให้ความส าคัญ  เคารพ และสนับสนุนสิทธิเด็ก โดยไม่จ้างเด็กท่ีมีอายุต่ า กว่า  15 ปี เป็นลูกจ้าง 

รวมถึงไม่จ้างเด็กที่มอีายุต่ า กวา่ 18 ปี มาท างานในสถานประกอบการใดๆ ที่เป็นภัยต่อเด็ก  

5.8.6 ไมจ่้างแรงงานท่ีผิดกฎหมาย หากเป็นแรงงานต่างด้าว ต้องด าเนินการว่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ของกระทรวงแรงงาน 

5.8.7 ไมก่ระท าการใดๆ ต่อแรงงานท่ีเข้าข่ายแรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ 
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5.8.8 ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติเพศ อายุ  สีผิว 

ศาสนา ความพกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส สถานะทางสังคม  

5.8.9 ปฏบัิตติอ่แรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในการจ่ายค่าจ้าง  ค่าตอบแทน อย่าง

เหมาะสม เป็นธรรมต่อลักษณะงาน  และระยะเวลาการท างาน  รวมถึงให้สิทธิและเสรีภาพในการ

การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับประโยชนท่ี์พึงได้รับตามกฎหมาย  

5.8.10 จัดให้มีระบบความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีให้กับพนักงานตาม
สิทธิท่ีพนักงานควรได้รับ 

5.8.11 ส่งเสริมให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ  ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และไม่

กระท า การใดๆ ท่ีสร้างผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

5.9  บริษัทฯ อยูร่ะหว่างศึกษาแนวทางการด าเนินงานด้านการติดตาม  การตรวจสอบ  และการประเมินคู่ค้าใน
เร่ืองการปฏบัิตติามจรรยาบรรณการด าเนนิธุรกิจของคู่คา้ 

 

6. หนา้ที่ตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

6.1 จะไมก่ระท าการใดๆท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม โดยยึดแนวปฏิบัติ

ตามหลัก ISO 9001 : 2008 (International Organization for Standardization) ส าหรับกระบวนการผลิต และ

ด าเนนิงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับส่ิงแวดลอ้มท่ีเกี่ยวข้อง 

6.2    จะส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพและคุ้มค่ามากท่ีสุด และด าเนนิการพัฒนาระบบการจัด

การพลังงานขององค์กรเพื่อสิ่งแวดลอ้มอย่างเหมาะสม  

6.3   จะสนับสนุนท่ีจ าเป็นในทุกด้าน  ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคลโดยสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม  

ด้านงบประมาณ  เวลาในการท างาน  เพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง 

6.4    บริหารจัดการและด าเนินงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เคารพสิทธิมนุษยชน 

และไมล่่วงละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา หรอืลขิสิทธ์ิใดๆ     

6.5    มีส่วนร่วมในการพัฒนา และท าประโยชน์แก่สังคมและชุมชน  และแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรม

สร้างสรรค์สังคม   

6.6    บริษัทฯ จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ

ด้านอ่ืนๆ ท่ีประกาศใชโ้ดยหนว่ยงานท่ีก ากับดูแล 

6.7   บริษัทฯ อยูร่ะหว่างการศึกษาแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ในการพัฒนารูปแบบ การจัดท า

รายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยอาจรายงานไว้เป็นสว่นหนึ่งของรายงานประจ าปี 

 

 

 ข้อพงึปฏบัิตขิองผู้บริหารและพนักงาน 

     ผู้บริหารและพนักงาน พึงปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  

ดังนี้ 

1. ต้องศึกษาและท าความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ และหลักการ ก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีใช้ เป็น

หลักในการปฏบัิตงิานของบริษัทฯ ทัง้ท่ีมีผลบังคับ ใช้แลว้และท่ีจะมีผลใช้บังคับในอนาคต 
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2. ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ ค าสั่งของบริษัทฯ และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่าง

เครง่ครัด อีกท้ังหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

3. ผู้บริหารต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน เพิกเฉย ละเว้นการปฏิบัติ หรือเลือกปฏิบัติ ต่อระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ หรือค าสั่งของบริษัทฯ เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดขีองพนักงาน 

4. ตอ้งไม่ใชร้ะบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ และ

ไมใ่ชอ้นิเตอร์เน็ตหรือบริการท่ีคลา้ยคลึงกันในทางที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 

5. ตอ้งปฏบัิตหินา้ที่และอุทิศเวลาให้บริษัทฯ อยา่งเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยค านึงถึงประโยชน์

อันชอบธรรมของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

6. ปฏบัิตติามระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน ข้อพึงปฏบัิตสิ าหรับผู้บริหาร 

6.1.1 ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้องครบถ้วน และทันต่อเวลา

ตามมาตรฐานบัญชท่ีีเป็นท่ียอมรับ 

6.1.2 ผู้บริหารตอ้งก าหนดให้มรีะบบควบคุมและตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกับขนาด และด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

6.1.3 ผู้บริหารต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน เพิกเฉย ละเว้นการปฏิบัติ หรือเลือกปฏิบัติต่อระเบียบปฏิบัติท่ี

ก าหนดไวเ้พื่อระบบการควบคุมภายใน 

6.1.4 ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติท่ีบริษัทฯ ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ นั้น ได้มีการปฏิบัติตาม

มาตรฐานและได้มกีารปฏบัิตติามระบบควบคุมภายในอยา่งจริงจัง 

6.1.5 ต้องไม่จงใจท ารายงานหรือบันทึกท่ีเป็นเท็จหรือผิดพลาด รวมท้ังต้องไม่จงใจ ปิดบังหรือเสนอข้อมูลท่ี

เป็นเท็จหรือผิดพลาดต่อบริษัทฯ เมื่อพบรายงานหรือบันทึกท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต้อ ง

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

6.1.6 ส่งมอบเอกสารส าคัญ ได้แก่สัญญา บันทึกข้อตกลง ทรัพย์สินทางปัญญา หรือทรัพย์สินอื่นใด ให้

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเป็นผู้จัดเก็บ 

6.1.7 ตอ้งเก็บรักษาข้อมูล เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนให้อยูใ่นสภาพ  ท่ีปลอดภัยและสามารถน ามาใช้

ประโยชนก์ับองคก์รได้เมื่อต้องการ 

7. การรักษาและการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทฯ 

7.1.1 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏบัิตงิานตามหน้าท่ีถอืเป็นทรัพย์สนิของบริษัทฯ 

7.1.2 การปกปอ้งทรัพย์สนิของบริษัทฯ 

 ใชท้รัพย์สนิของบริษัทฯ อย่างประหยัด คุ้มคา่ รอบคอบ และเกิดประโยชน ์ สูงสุดต่อบริษัทฯ 

 ชว่ยกันดูแลไม่ให้ทรัพย์สนิใด ๆ ของบริษัทฯ เสื่อมค่า หรอืสูญหายโดย  มชิอบ 

 ไมใ่ชเ้วลางาน ทรัพย์สนิ อุปกรณแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ในกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เว้น

แตจ่ะได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้อ านวยการ เป็นลายลักษณอ์ักษร 

 ต้องไม่น าเอาไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับ

อนุญาตไมว่า่ทรัพย์สนิน้ันจะมมีูลค่าหรืออยู่ในสภาพใด 

 ไม่น าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หรือใน กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ 

 ห้ามน าซอฟตแ์วร์มาติดต้ัง ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาต 
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 พนักงานต้องทราบ และปฏบัิตติามระเบียบของ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 

 พนักงานต้องไม่ฝ่าฝืนระเบียบ หรือค าสั่งของบริษัทอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือท าให้ทรัพย์สิน 

เสียหาย 

7.1.3 การใช้คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 ปฏบัิตติามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 ไมใ่ชเ้พื่อประโยชนส์่วนตนหรือผู้อ่ืน หรอืในกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

 ใชใ้ห้เกิดประโยชนส์ูงสุด โดยค านงึถึงประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นหลัก 

 ไมใ่ชข้้อมูล เอกสาร โปรแกรมซอฟแวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทป  บันทึกเสียงและงานของ

บุคคลใดในอันท่ีจะเป็นการละเมิดกฎหมายลขิสิทธ์ิ 

 พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้ก าหนดไว้เพื่อ

ประโยชนข์องบริษัทฯ เท่านัน้ ไมใ่ชเ้พื่อทางธุรกิจของตนหรือเพื่อประโยชนท์างการเมอืง 

 ไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ไปในทางท่ี

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ต่อผู้อื่น หรือต่อศีลธรรมอันดีของสังคม ไม่ว่าจะโดยทางตรง

หรือโดยทางอ้อม 

 ปกปอ้ง ดูแลรักษาอุปกรณแ์ละเทคโนโลยตีา่งๆจากการใชง้านโดยไมไ่ด้อนุญาต 

 เก็บรักษา  และไมย่นิยอมให้ผู้อื่นใชร้หัสผ่านส าหรับเข้าระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆ เช่น การรับส่งขอ้มูล การเก็บขอ้มูล โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาต 

8. การไม่ละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา 

บริษัทฯ ก าหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิเป็นนโยบายส าคัญซึ้งกรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและก าหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบ 

เพื่อป้องกันการละเมดิลขิสิทธ์ิ ในซอฟต์แวร์และก าหนดแนวปฏบัิติ 

8.1 ไมใ่ชข้้อมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ หนังสอื บทความ วีดทัีศน์ เทปบันทึกเสียง และงาน

ของบุคคลอื่นในทางที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

8.2 ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯไมน่ าทรัพย์สนิทางปัญญานัน้ไปใชห้รือให้บุคคลอื่น

ใชโ้ดยมิได้รับอนุญาต 

8.3 งานใดทีเ่กิดขึ้นจากการปฏบัิตงิานให้แก่บริษัทฯ ให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิและทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัทฯ   

 

 

9. การปฏบัิตดิ้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

9.1 เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลท่ีได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ในระหว่าง

การปฏบัิตหินา้ที่ ได้แก่ พนักงาน  คู่ค้า  ลูกค้า พันธมติรทางธุรกิจ และไม่กระท าการใด ๆ หรือส่งเสริมให้

มกีารละเมดิหรือล่วงเกินสทิธิมนุษยชนใด ๆ 
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9.2 ไม่จ ากัดอิสรภาพความแตกต่าง ทางด้านความคิด เพศ เชื้อชาติ ด้านการเมือง หรือเร่ืองอื่นใด ท้ังนี้ พึง

หลกีเล่ียง  การแสดงความคดิเห็นท่ีก่อให้เกิดความขัดแยง้ 

9.3 สนับสนุนคู่ค้า  ลูกค้า  พันธมติรทางธุรกิจ ให้รับทราบและด าเนินธุรกิจให้อยูภ่ายใตห้ลักการสิทธิมนุษยชน

ตามหลักสากล 

9.4 ให้ความรู้ความเข้าใจ ในหลักสทิธิมนุษยชนแก่พนักงาน  เพื่อน าไปเป็นสว่นในการปฏบัิตติน 

9.5 ให้ความส าคัญ  เคารพ และสนับสนุนสิทธิเด็ก โดยไม่จ้างเด็กท่ีมีอายุต่ า กว่า  15 ปี เป็นลูกจ้าง รวมถึงไม่

จ้างเด็กที่มอีายุต่ า กวา่ 18 ปี มาท างานในสถานประกอบการใดๆ ที่เป็นภัยต่อเด็ก  

9.6 ไม่จ้างแรงงานท่ีผิดกฎหมาย หากเป็นแรงงานต่างด้าว ต้องด าเนินการว่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายของ

กระทรวงแรงงาน 

9.7 ไมก่ระท าการใดๆ ตอ่แรงงานท่ีเข้าข่ายแรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ 

9.8 ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรม และเสมอภาค ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติเพศ อายุ  สีผิว ศาสนา 

ความพกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส สถานะทางสังคม  

9.9 ปฏิบัติต่อแรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียมให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในการจ่ายค่าจ้าง  ค่าตอบแทน อย่าง

เหมาะสม เป็นธรรมต่อลักษณะงาน  และระยะเวลาการท างาน  รวมถึงให้สิทธิและเสรีภาพในการการ

เจรจาต่อรองเกี่ยวกับประโยชนท่ี์พึงได้รับตามกฎหมาย  

9.10 จัดให้มีระบบความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีให้กับพนักงานตามสิทธิท่ี

พนักงานควรได้รับ 

9.11 ส่งเสริมให้คูค่้า ลูกค้า  พันธมติรทางธุรกิจ  ใชท้รัพยากรสิ่งแวดลอ้มอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และไม่

กระท า การใดๆ ท่ีสร้างผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

นโยบายตอ่ต้านและปอ้งกันการทจุรติและคอร์รัปชั่น 

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการหรือยอมรับ

การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และคนรู้จัก ท้ังทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุม

ถึงธุรกิจในประเทศไทย ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีการสอบทาน  ปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

อย่างสม่ าเสมอ โดยก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อก าหนดในการ

ด าเนนิการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  ข้อบังคับและข้อกฎหมาย 

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึก ในการต่อต้ านการ

คอร์รัปชั่น  โดยถือเป็นภาคบังคับปฏิบัติ รวมท้ังจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นการให้หรือ

รับสินบนทุกรูปแบบ  

2. แนวปฏบัิตใินการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล  ตั้งแต่การสรรหาหรือ

การคัดเลอืกบุคลากร  การเลื่อนต าแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทน  

แก่พนักงาน  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีสื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงาน  ผู้ใต้บังคับบัญชา  

เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในกิจการทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแล การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงานทุกระดับ  ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชั่นไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม 
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4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ให้ด าเนินการร่วมประเมินความเสี่ยง

ในทุกด้านเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของทุกหน่วยงาน  โดยมีการน าเสนอประเด็น

ความเสี่ยง การเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามผล และรายงานความคืบหน้าต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทฯพจิารณา 

5. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ ให้มีการรับเร่ืองเกี่ยวกับบรรษัทภบิาลของบริษัทฯ 

ผ่านช่องทางติดตอ่ เลขานุการบริษัท หรอืกรรมการตรวจสอบ 

6. บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน) จะให้ความคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ือง  การคอร์รัปชั่นท่ี

เกี่ยวข้องกับ บริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน) โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความ

ร่วมมือ  ในการรายงานการทุจริตและคอร์รัปชั่น ตามท่ีบริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ากัด(มหาชน) ก าหนดไว้ใน 

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น อีกท้ัง  ไม่มีการด าเนินการใดๆ เพื่อลดต าแหน่งหรือลงโทษ ให้

ผลบวกตอ่พนักงานท่ีปฏเิสธการคอร์รัปชั่น  แม้วา่การกระท านั้นจะท าให้  บริษัทฯ สูญเสยีโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  

ท้ังนี้ บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน)  ได้ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นแนว

ปฏบัิตกิ าหนดบทบาทหน้าท่ีและควรรับผิดชอบ และมีกระบวนการตดิตามและตรวจสอบได้ 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบต่อการน ามาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ไปปฏิบัต ิ 

อกีทัง้ยังให้การยอมรับและปฏบัิตติามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั่นนี้ดว้ย 

8. คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ  ไมพ่งึละเลยหรือเพกิเฉย  เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้า

ข่ายการคอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  หรือบุคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ี

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตดิตามการปฏบัิตติามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 

9. บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคัญ ในการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลท่ีต้องปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีอาจเกิด

ผลกระทบตอ่บริษัท ฯ ในเร่ืองท่ีต้องปฏบัิตใิห้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั่นนี้ 

10. บริษัทฯ มีการสื่อสารและอบรมให้ความรู้ต่อผู้มีสว่นได้เสียท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ ใหไ้ดรั้บทราบถึง

นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่นโดยท่ัวกัน 

11. ผู้ท่ีกระท าผิดในการคอร์รัปชั่น  ตามข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ท่ีเกี่ยวกับการท างาน ต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดหากการได้กระท านัน้ผิดกฎหมาย  ตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ดว้ย 

12. บริษัทฯ จะสอบทานตามแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานสม่ าเสมอ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของกฎหมาย 

13. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญการเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย

อื่นใดเกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีท าธุรกิจร่วมกับบริษัท ฯ หากได้รับ

ของขวัญเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณี  ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับของขวัญ  ดังกล่าวและต้องรายงาน

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นเพื่อทราบ  ท้ังนี้  จะต้องด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ  

จากฝ่ายก ากับและสอบทานในเร่ืองนัน้อยา่งสม่ าเสมอ 

       ท้ังนี ้ สามารถดูนโยบายและแนวปฏบัิตฉิบับเต็ม ได้ท่ีมาตรการตอ่ต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น  ประจ าป ี2564 
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การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

การช่วยเหลือทางการเมือง  หมายถึง  การให้เงินทรัพย์สิน  สิทธิประโยชน์อื่นใด  หรือสถานท่ีเพื่ออ านวย

ความสะดวกเช่น สถานท่ีพัก  สถานท่ีรับรอง   สถานท่ีประชุม  สถานท่ีชุมนุมแก่พรรคการเมือง  เพื่อสนับสนุน

นโยบายในการกระท าอันมิควรหรือการกระท าใดท่ีขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งส่งผลต่อชุมชน  สังคม  ประเทศ  

รวมท้ังเพื่อสนับสนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคมไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 

 บริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทาง

การเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพท่ี สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง  บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนทางการเงิน

หรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง  นักการเมือง  หรือผู้สมัครรับเลือกการเมืองใดๆ  เพื่อช่วยเหลือหรือมีวัตถุประสงค์

เพื่อเอื้อเฟือ้ประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และต้อง

เป็นไปตามบทกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้นและการท่ีพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพเฉพาะ

บุคคล  แต่ต้องไมม่กีารแอบอา้งเอาความเป็นพนักงานหรือการน าเอาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการ

ด าเนนิการใดๆ ในทางการเมอืง 

  บริษัทฯ ก าหนดข้อยกเวน้ส าหรับการบริจาคเพื่อการเมอืง  ให้กระท าได้เฉพาะกรณีท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการ

สนับสนุนระบอบการปกครองประชาธิปไตย  ซึ่งจะตอ้งไม่เป็นท่ีต้องห้ามตามกฎหมายใดๆ  ที่ได้ก าหนดไว้  และต้องไม่

มวีตัถุประสงค์แอบแฝงเพื่อให้ได้กลับมาซึ่งการปฏบัิติใดๆ  เป็นพิเศษจากการบริจาคเพื่อการการเมืองนั้น ก่อนท่ีจะมี

การบริจาคเพื่อการเมืองนี้ได้จะต้องระบุข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้รับบริจาค  รวมถึงจะต้องอธิบายถึง

วัตถุประสงค์ท่ีได้บริจาคพร้อมท้ังเอกสารใดๆ  ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนถึงความจ าเป็นเหมาะสมอย่างครบถ้วนและ

เพยีงพอเพื่อเสนอตอ่คณะกรรการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัตเิท่านัน้ 

แนวปฏบัิต ิ

1. หลีกเลี่ยงในการเป็นตัวแทนพรรคการเมือง  หรือสมาชิกพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งและต้องไม่มี

การกระท าใด ๆ  ที่แสดงให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ว่าบริษัทฯ ได้เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนพรรคการเมอืงใด 

2. หลกีเล่ียงการแสดงความคิดเห็นในทางการเมอืง  ในท่ีท างานหรือในเวลาท างานอื่น  อันอาจท่ีจะให้เกิด

ความขัดแย้งในทางความคิด 

3. บริษัทฯ แจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทราบว่า  บริษัทฯ จะไมเ่ข้าร่วมกระบวนการทางการเมอืง 

4. การท่ีจะขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีได้ให้สามารถด าเนินการได้ 

ดังนี้ 

3.1 ตอ้งก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลอืกหรือคุณสมบัตขิองผู้รับความชว่ยเหลอืทางการเมอืง 

3.2 การจัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลอืทางการเมอืง 

3.3 กรณีท่ีมีการเบิกเงินภายหลังจากคณะกรรมการบริษัท ฯ มีการอนุมัติแล้วจะต้องมีเอกสาร

ประกอบการเบิกเงินดังกล่าว 

 

การบริจาคเพื่อการกุศล 

การบริจาคเพื่อการกุศล  หมายถึง  การบริจาคเงิน  สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดท่ีสามารถค านวณเป็นตัวเงินได้

ให้กับองคก์รการกุศลโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน  

1. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระท าในนามบริษัทฯ เท่านั้น 

ท้ังน้ีการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจ
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เป็นการตอบแทนต้องบริจาคให้กับมูลนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล  สถานพยาบาท หรือ

องค์กรอื่นๆท่ีท าประโยชน์เพื่อสังคม มีใบรับรองหรือใบเสร็จรับเงินท่ีน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้  และ

ตอ้งด าเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ เท่านัน้ 

2. พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า  การบริจาคเพื่อการกุศลจะไม่ถูกน าไปใช้ เป็นวิธีการ

หลกีเล่ียงในการให้สนิบนตลอดจนตอ้งด าเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบั้งคับ 

3. ในการบริจาคเพื่อการกุศลจะตอ้งจัดท าแบบค าขอการให้/รับของขวัญ/การบริจาคเพื่อการกุศลและการ

เป็นผู้ให้การสนับสนุน  โดยระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาคพร้อมแนบเอกสาร

ประกอบท้ังหมดเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ตามระดับอ านาจอนุมัติของ

บริษัทฯ 

 

ขั้นตอนกระบวนการบริจาคเงนิหรือสินทรัพย์ 

1. ต้องมีหน่วยงานท่ีเสนอเร่ืองพิจารณาว่าเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และมีงบประมาณท่ีได้รับการ

อนุมัตแิลว้หรือไม่ 

2. มกีารตรวจสอบข้อมูลประกอบการบริจาค เช่น วัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่ มีหน่วยงานท่ีมีท่ีอยู่ชัดเจน 

มผีู้ดูแลรับผิดชอบ 

3. หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับบริจาค  (CSR) ให้น าเสนอเองต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบอ านาจ

ของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ 

4. ฝ่ายการเงินส่งเช็คให้ผู้มีอ านาจลงนามและติดตามการรับเงินท่ีถูกต้อง 

5. ฝ่ายบัญชมีกีารเก็บขอ้มูลเอกสารท้ังหมดเข้าแฟม้เอกสารสามารถสบืค้นและตรวจสอบข้อมูลได้ 

 

แนวปฏบัิต ิ

1. ก่อนท าการบริจาคควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

หรือไม ่ โดยจ านวนเงินหรือสิ่งของท่ีน าไปบริจาคนั้นควรมรีาคาเหมาะสมในแต่ละโอกาส 

2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในหน่วยงานท่ีได้รับบริจาคท่ีมีความเกี่ยวพันกับตนเอง  เช่น  ครอบครัว  ญาติสนิท  

หรือท่ีตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน 

3. มหีลักฐานอ้างองิ  เชน่  ใบเสร็จ รูปถ่ายของกิจกรรมเก็บรักษาหลักฐานการใชจ้่ายเงินเพื่อสามารถเรียก

ตรวจสอบได้ 

 

เงินสนับสนุน 

เงินสนับสนุน  หมายถงึ  เงินสนับสนุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชนท์างธุรกิจ ตราสินคา้หรอืช่ือเสียงของ

บริษัทฯ ซึ่งมีความเสี่ยง  เนื่องจากการจ่ายเงินส าหรับการบริจาคหรอืผลผลประโยชนน์ัน้ยากต่อการวัดผลติดตามเงิน

สนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนั้น บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ได้

ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน  กระบวนการสอบทานและรายเอียดการควบคุมรวมท้ังการ

ประเมินผลท่ีได้รับไว ้ ดังตอ่ไปน้ี 

1. การใช้เงิน หรอืทรัพย์สนิของบริษัท ฯ ในการสนับสนุนโครงการต่างๆนั้น จะต้องระบุชื่อในการสนับสนุน

ในนามบริษัท ฯ เท่านัน้ โดยเงินสนับสนุนท่ีจ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง
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ของบริษัทท่ีดี ท้ังนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์การสนับสนุนท่ีชัดเจน มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้

และตอ้งด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ เท่านัน้ 

2. ในการสนับสนุนจะตอ้งจัดท าแบบค าขอการให้ /รับของขวัญ /การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้

การสนับสนุนนั้น  ต้องระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสาร

ประกอบท้ังหมดเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัท ฯ พิจารณาอนุมัติตามระดับอ านาจอนุมัติของ

บริษัทฯ 

 

ขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมใดๆ 

1. หนว่ยงานท่ีเสนอเร่ืองพจิารณาวา่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ หรอืไม่ 

2. พจิารณาว่าการสนับสนุนเป็นไปตามธรรมเนยีมธุรกิจของบริษัทฯ หรอืไม ่

3. ตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอสนับสนุน  เชน่  วัตถุประสงคช์ัดเจนหรือไม ่ มหีนว่ยงานท่ีมีท่ีอยูช่ัดเจน  

มผีู้ดูแลรับผิดชอบ 

4. หนว่ยงานท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องด าเนนิการน าเสนอเร่ืองตอ่ผู้มีอ านาจตามระเบียบอ านาจของบริษัทฯ เพื่อท า

การอนุมัต ิ

5. ฝ่ายบัญชที าใบจ่าย/ใบส าคัญการโอนเงินเพื่อการสนับสนุนทางธุรกิจ 

6. ฝ่ายการเงินส่งเช็คให้ผู้มีอ านาจลงนามและติดตามหลกัฐานการรับเงินท่ีถูกต้อง 

7. ฝ่ายบัญชเีก็บขอ้มูลเอกสารท้ังหมดเข้าแฟม้เอกสารสามารถสบืค้นและตรวจสอบข้อมูลได ้

แนวปฏบัิติ 

1. ก่อนการสนับสนุนโครงการใด ๆ  ควรมีการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนวา่ได้ปฏบัิตถิูกต้องตามหลักกฎหมายและ

ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือไม่ 

2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในหน่วยงานท่ีได้รับการสนับสนุนท่ีมีความเกี่ยวพันกับตนเอง  เช่น  ครอบครัว ญาติสนิท  

หรือท่ีตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน 

3. ไมท่ าการสนับสนุนโครงการใดๆ  ท่ีอาจท าให้เกิดผลประโยชนส์่วนตน  หรอืเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่าง

ใดอย่างหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมในการปฏบัิตหินา้ที่ 

4. เก็บรักษาหลักฐานการใชจ้่ายเพื่อสามารถเรียกตรวจสอบได้ 

 

ของขวัญ  ค่าบริการต้อนรับและคา่ใช้จ่ายอ่ืน 

 การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี  กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งท่ีส าคัญในการน ามาซึ่งความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง

ให้แก่บริษัทฯ พนักงานสามารถให้หรือรับของขวัญ  ในรูปค่าใช้จ่ายอื่น จากบุคคลใดๆ ได้หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ  

ดังตอ่ไปนี้ 

1. การให้และการรับของขวัญ การเลีย้งรับรอง และผลประโยชน์อื่นใด  บริษัทฯไม่มีนโยบายในการให้หรือ

รับทรัพย์สนิหรือของมีคา่ จากลูกค้า คู่ค้า  ซัพพลายเออร์  หน่วยงานราชการองค์กรของรัฐหรือบุคคล

ใดๆ เพื่อเป็นการชักจูงให้กระท าผิดหรือเป็นการอ านวยความสะดวก เพื่อใช้เป็นหลักประกันหรือเพื่อเร่ง

การด าเนนิการบางอย่าง ซึ่งเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ หรอืคูค่่าตอ้งท าเป็นกิจวัตรหรือตอ้งปฏบัิตติามหน้าท่ี 
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2. ไม่เป็นการกระท าใดโดยความตั้งใจ  เพื่อเป็นการครอบง าหรือซักน า หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้

ได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระท าท่ีไม่เหมาะสม  หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้

ได้มาซึ่งการชว่ยเหลอืการได้เปรียบ 

3. ตอ้งเป็นการกระท าในนามบริษัทฯ ไมใ่ชใ่นนามพนักงาน 

4. ไมเ่ป็นการติดสินบนเจ้าหนา้ที่รัฐและ/หรือการคอร์รัปชั่นระหว่างหน่วยงานเอกชน 

5. เป็นการให้อยา่งเปิดเผยไม่ปกปดิ 

6. ส าหรับการใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม

สัญญาทางธุรกิจเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้  แต่ต้องใชจ้่ายอยา่งสมเหตุสมผล 

7. กรรมการบริษัทฯ  ผู้บริหาร  พนักงานบริษัทฯ จะต้องไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ  การบริการต้อนรับ

หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆ จากลูกค้า  คู่คา้  หรือผู้มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯไม่ว่ากรณีใดอันจะท า

ให้เกิดผลกระทบตอ่การตัดสนิใจในการปฏบัิตหินา้ที่ 

8. กรรมการบริษัทฯ  ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ  ต้องไม่รับของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ  ท่ีเกิน

สมควรอันเนื่องมาจากการปฏบัิตงิานในหน้าท่ีตามปกติ  อย่างไรก็ตามกรรมการผู้บริหารและพนักงาน

ของบริษัท ฯ สามารถรับของขวัญและ/หรือ  ค่าบริการต้อนรับ และ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นใด หากเป็นไปตาม

เทศกาลหรือธรรมเนียมโดยปกติและจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3000 บาท  เช่น  ปฏิทิน  ปากกา ร่ม  เป็น

ตน้ ทัง้นี้ ของขวัญ ต้องไมเ่ป็นเงินสดหรือเช็ค 

 

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการให้หรือการรับของขวัญ 

1. หนว่ยงานท่ีเสนอเร่ืองพจิารณาว่าเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ หรือไม่ 

2. พจิารณาด้านความสมเหตุสมผลและค านวณเป็นจ านวนเงินวา่มีความเหมาะสมหรือไม่ 

3. หนว่ยงานท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องด าเนนิการน าเสนอเร่ืองตอ่ผู้มีอ านาจตามระเบียบอ านาจของบริษัทฯ เพื่อท า

การอนุมัต ิ

4. ฝ่ายบัญชตีรวจสอบเอกสารประกอบการท าใบส าคัญจ่าย 

5. ฝ่ายการเงินส่งเช็คให้ผู้มีอ านาจลงนามและติดตามหลักฐานการรับเงินท่ีถูกต้อง 

6. ฝ่ายบัญชเีก็บขอ้มูลเอกสารท้ังหมดเข้าแฟม้เอกสารสามารถสบืและตรวจสอบข้อมูลได้ 

 

แนวปฏบัิต ิ

1. ก่อนการรับหรือการให้ของขวัญควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  และข้อบังคับ

ของบริษัทฯ หรือไม่ 

2. ไม่รับหรือให้ของขวัญหรือของท่ีระลึกในรูปเงินสด  เช็ค  ธนบัตร  หุ้น  ทองค า  อสังหาริมทรัพย์หรือ

สิ่งของท านองเดียวกัน 

3. ไม่รับหรือให้ของขวัญ/ของท่ีระลึกท่ีอาจท าให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เป็น

ธรรมในการปฏบัิตหินา้ที่ 

4. เก็บรักษาหลักฐานการใชจ้่ายเพื่อสามารถเรียกตรวจสอบได้ 
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1. ปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยา่งเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

2. ปฏบัิตติามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของท่ีประชุมสมาชกิ 

3. รักษาสทิธิประโยชน์ของสมาชิกตามหน้าท่ีท่ีได้รับความไว้วางใจ พร้อมๆ กับค านึงถึง สิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ 

4. ไมน่ าข้อมูลท่ีได้รับในฐานะกรรมการไปใชโ้ดยไม่ถูกตอ้ง 

5. ไมใ่ชป้ระโยชนจ์ากต าแหนง่กรรมการไปในทางที่มชิอบ 

6. ไมย่อมให้ผลประโยชนส์่วนบุคคล หรือประโยชนข์องผู้มสี่วนได้เสียขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

7. ตัดสนิใจและปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความเป็นอิสระ 

8. ไมเ่กี่ยวข้องในกิจการซึ่งจะน าความเสื่อมเสียสู่บริษัทฯ 

9. ไมใ่ชช้อ่งว่างทางกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด เพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ หรอืประโยชนส์่วนตนโดยมชิอบ 

10. กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน เป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และให้ความสนับสนุน ให้มีการ

ปฏบัิตติามจรรยาบรรณไมล่ะเลยหรือเพกิเฉย เมื่อเห็นการไมป่ฏบัิตติามจรรยาบรรณ 

11. เมื่อมีขอ้สงสัยควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชา  หรือบุคคลท่ีบริษัทฯก าหนด ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

ตดิตามจรรยาบรรณ 

12. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ควรประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ และเสริมสร้าง การก ากับดูแลท่ีดใีนการปฏบัิตงิาน 

13. คู่มอืจรรยาบรรณเป็นสว่นหนึ่งของคูม่อืปฏบัิตงิานดา้นบริษัทฯ 

 

 ความรอบคอบในการปฏบัิตหินา้ที่ 

1. เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ัง ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถเข้าประชุมได้ จะแจ้งให้บริษัทฯ 

ทราบลว่งหน้า 

2. หาความรู้ในกิจการของบริษัทฯ รวมท้ังข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องอันมีผลต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ และทราบถึงสถานภาพ รวมท้ังปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนิน

กิจการบริษัทฯ 

3. ก ากับดูแลเพื่อให้เป็นท่ีมั่นใจได้ว่า ได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ เป็นการ

ล่วงหนา้เพ่ือให้มีเวลาในการวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบัตหินา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. พจิารณาและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และในกรณีท่ีกรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของท่ีประชุมกรรมการผู้

นัน้จะสามารถบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และท าให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหาร และ

ผู้ตรวจสอบภายใน 

6. ก ากับดูแลเพื่อให้เป็นท่ีม่ันใจได้ว่า บริษัทฯ ปฏบัิตติามกฎหมาย กฎระเบียบ 

7. ข้อก าหนด และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและมาตรฐานการด าเนินงานและจริยธรรม 

8. หากมีข้อสงสัย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสามารถขอข้อมูลหรือค าแนะน าจากท่ีปรึกษาของบริษัทฯ 

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และสามารถด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาอิสระ เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษา

ส่วนที ่3 จรรยาบรรณกรรมการ  อนุกรรมการ  ทีป่รึกษา 
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การเงิน ท่ีปรึกษาด้านบุคคล ท่ีปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจบริษัทฯ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ 

 

 นโยบายปฏบัิตใินเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ หมายถงึ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  หรือการ

กระท าท่ีคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงาน  ท่ีมีผลประโยชน์ส่วนตัวท่ีมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหน่งท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่แล้วและส่งผลกระทบต่อส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจเกิดขึ้นได้ โดยเจตนาหรือไม่

เจตนา  ซึ่งมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  จนกระท่ังกลายเป็นสิ่งท่ีปฏิบัติโดยท่ัวกันโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด  จนส่งผลให้

บุคคลนั้นขาดการตัดสนิใจท่ีเท่ียงธรรม  เนื่องจากยึดผลประโยชนส์่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับบริษัทฯ 

       บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับธุรกรรมท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยให้ พนักงาน ผู้บริหาร รวมถึง

คณะกรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น การกระท าและการตัดสินใจใดๆ 

จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่น้อง หรือของบุคคลอื่นท่ีรู้จักส่วนตัว

เป็นการเฉพาะซึ่งครอบคลุมในเร่ือง รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการควบคุมภายใน  โดยบริษัทฯได้ก าหนดแนวปฏิบัติ

เอาไว้  ดังนี้   

1. ไมใ่ชอ้ านาจหนา้ที่ในต าแหนง่เพื่อแสวงประโยชนส์่วนตนหรือของผู้อื่นไมว่า่ ทางตรงหรือทางอ้อม 

2. ไมห่าผลประโยชนส์่วนตัวจากการเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา 

3. ไม่น าข้อมูลท่ีได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ  ผู้อื่นโดยมิชอบ และไม่เปิดเผย 

ข้อมูลท่ีเป็นความลับของบริษัทฯ แมพ้น้สภาพ หรอืสิ้นสุดการปฏบัิตงิานท่ีบริษัทฯ แล้ว 

4. แจ้งให้คณะกรรมการทราบ เมื่อมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ท่ีอาจมีผลประโยชน์   หรือเกิดความขัดแย้ง ทาง

ผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

5. ในกรณีท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ อนุกรรมการ และ ท่ีปรึกษาต้องงดเว้นการออกความเห็น 

การร่วมประชุม หรืองดการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว 

6. ไมรั่บสิ่งของ หรอืประโยชนอ์ื่นใดอันเป็นการขัดตอ่ผลประโยชนข์องบริษัทฯ 
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ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 
 

              คณะกรรมการ บริษัท แอร์โรว์   ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 

เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ

บริษัทฯ และมตท่ีิประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีจรรยาบรรณในดา้นตา่งๆ ดังนี้ 

 

1. จรรยาบรรณผู้บริหาร 

 ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม ประพฤติตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือ

และเป็นแบบอย่างดา้นการก ากับดูแลกิจการท่ีดแีก่พนักงานและสังคม 

 ผู้บริหารตอ้งแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน รวมท้ังมีความส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผลของ

การปฏบัิตหินา้ที่ให้เป็นท่ีเชื่อถอืและยอมรับโดยท่ัวไป 

 ผู้บริหารต้องจัดหาและน าระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนและ เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานตลอดจนมุ่งมั่นแสวงหานวัตกรรมท่ีเหมาะสม รวมท้ังการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้อง

กับนวัตกรรม  และระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อความย่ังยนืของบริษัทฯ 

 ผู้บริหารต้องด าเนินการตรวจสอบการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่นเพื่อให้ได้

ข้อเท็จจริงและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้ลุล่วงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม ท้ังนี้ ผู้บริหารอาจไม่ด าเนินการใด ๆ 

ในการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ โดยวิธีการของบัตรสนเท่หก์็ได้ 

 ผู้บริหารตอ้งไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การท าให้ผู้อื่นเสียหาย การท าลายขวัญ หรือ ส่งเสริมให้เกิดความ

ไมเ่ป็นมติรในสถานท่ีท างาน 

 ผู้บริหารตอ้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาวะผู้น าในหมู่พนักงานอกีท้ังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาบริษัทฯ 

 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนของ บริษัทฯตอ่บุคคลภายนอก 

 

1.1 มคีวามซื่อสัตย์สุจริต 

 ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากอคติ ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีของตนในการ

แสวงหาผลประโยชนส์่วนตนแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 

 ผู้บริหารต้องไม่จงใจท ารายงานหรือบันทึกท่ีเป็นเท็จหรือผิดพลาด รวมท้ังต้องไม่จงใจปิดบังหรือเสนอ

ข้อมูลท่ีเป็นเท็จหรือผิดพลาดต่อบริษัทฯ เมื่อพบรายงานหรือบันทึกท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด

ตอ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

 ผู้บริหารต้องให้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมท้ังไม่

กระท าหรอืชักจูงเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อ กิจกรรมอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

 ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี อีกท้ังมีความส านึกในหน้าท่ีและมี

ความรับผิดชอบตอ่ผลของการปฏบัิตหินา้ที่ 
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1.2 การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

 ผู้บริหารตอ้งปฏบัิตติามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางก ากับดูแลกิจการท่ี

ดีอย่างเคร่งครัด อีกท้ังหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงในการ

ด าเนนิงานของบริษัทฯ 

 ผู้บริหารตอ้งไม่ฝ่าฝืน หลกีเล่ียง ขัดขืน เพิกเฉย ละเว้นการปฏิบัติ หรือเลือกปฏิบัติต่อระเบียบข้อบังคับ 

ประกาศ  หรอืค าสั่งของบริษัทฯ 

 ปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย หรือข้อก าหนดท่ีเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้

อย่างเครง่ครัด 

 แข่งขันกับผู้อื่นหรือองคก์รอ่ืนภายใตก้ฎระเบียบและข้อบังคับท่ีก าหนดไว้โดยไม่ต าหนิติเตือน หรือกล่าว

วา่รา้ยแก่ผู้อื่น 

 

1.3 การไม่ใช้ขอ้มูลภายใน  

ผู้บริหารต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และต้องด า เนินการตาม

นโยบายและวธีิการปฏบัิตเิกี่ยวกับขอ้มูลภายใน ดังนี้  

 ห้ามผู้บริหารของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) ท าการซื้อขาย 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วงเวลา 1 เดอืน ก่อนถึงก าหนดส่งงบการเงินจนถึง 1 วัน หลังจากประกาศงบ

การเงินตอ่สาธารณะแลว้  

 ในกรณีท่ีผู้บริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีการซื้อขาย

หลักทรัพย์ ของบริษัท ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 

ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. และส าเนาให้เลขานุการ

บริษัทฯด้วย 

 เลขานุการบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร และบุคคลท่ี

เกี่ยวข้อง (คู่ สมรส และบุตรท่ียังไมบ่รรลุนติภิาวะ) ให้คณะกรรมการ รับทราบทุกไตรมาส  

 บริษัทฯ มีการแจ้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯได้ทราบและถือปฏิบัติตาม

วธีิการท่ีบริษัทฯ เห็นสมควร และมีการตดิตามผลการปฏบัิตอิย่างสม่ าเสมอ 

 

2. จรรยาบรรณพนักงาน 

1. ด ารงตนตัง้มั่นอยูใ่นความซื่อสัตย์ สุจรติ และเท่ียงธรรม มจีรยิธรรมในการปฏบัิตงิาน 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทก าลังกายและก าลังความคิดในการท างานโดยถือ

ประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

3. เป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ค่านิยมของสังคมประเพณีอันดีงาม และ

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดอีย่างเครง่ครัด ไมว่า่จะระบุไวเ้ป็นลายลักษณอ์ักษรหรือไมก่็ตาม 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมท้ังแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

5. รักษาเกียรตขิองตนให้เป็นท่ียอมรับในสังคม 
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6. ไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานของบริษัทฯ ไปท างานอื่น หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ท่ีส่งผลให้ไม่สามารถ

ปฏบัิตงิานของบริษัทฯ ได้อยา่งเต็มท่ี 

7. ต้องไม่น าทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใด ๆ ไปใช้ในกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่ง

ผลงานท่ี 

เกิดจากการปฏบัิตงิานตามหน้าท่ีถอืเป็นทรัพย์สนิของบริษัทฯ 

8. ไมใ่ชป้ระโยชนจ์ากต าแหนง่และหนา้ที่การงานไปในทางที่มชิอบ หรอืขัดแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัทฯ 

9. ไมใ่ชช้อ่งว่างทางกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือ ประโยชน์ส่วนตนโดยมิ

ชอบ 

10. พงึปฏบัิตตินเป็นตัวแทนบริษัทฯ โดยการกระท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดขีองสังคม ในดา้น การปฏบัิตติาม 

11. หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและ 

ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทฯ ในภายหลังได้ 

12. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

                  ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชนบ์นหลักการท่ีว่า พนักงานทุกคนต้องปฏบัิตหินา้ที่

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความ

ตอ้งการส่วนตัวของครอบครัว ของญาตพิี่นอ้ง หรือของบุคคลอื่นท่ีรู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ 

 

3. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 

 จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย เนื้อหา 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 

1. หลักการพื้นฐาน 

หลักการส าคัญที่นักลงทุนสัมพันธ์ควรยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าท่ี กรณีมีประเด็นหรือปัญหาท่ียาก

ตอ่การพิจารณาตัดสินใจ  นักลงทุนสัมพันธ์ ควรพจิารณาหาทางเลอืกท่ีไม่ขัดต่อหลักการพื้นฐานนี้ 

2. แนวปฏบัิตติามหลักการพืน้ฐาน 

แนวทางท่ีจะช่วยให้นักลงทุนสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าท่ีได้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐาน โดยแนวปฏิบัตินี้เป็น

ตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนควรพิจารณาความเหมาะสมและอาจก าหนดแนวปฏิบัติอื่นๆ 

เพิ่มเตมิท่ีจะชว่ยให้การปฏบัิตงิานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นไปอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 

หลักการพื้นฐาน 

1. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคัญและจ าเป็น ต่อการตัดสินใจท่ีลงทุน  อย่างถูกต้อง เพียงพอ 

และทันเวลา 

2. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไมใ่ชข่้อมูลภายใน เพื่อประโยชนส์่วนตนและผู้อื่น 

3. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุก

กลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้ 

4. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ  บนพื้นฐานของหลักการของความ

เท่าเทียมกัน  ไมม่กีารเลอืกปฏบัิตบินอามิสสนิจ้างใดๆ ท่ีเป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วน

ตนมากกวา่ผลประโยชน ์ของบริษัทและผู้มีสว่นได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง 
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แนวปฏบัิตติามหลักการพืน้ฐาน 

1. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคัญและจ าเป็น อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา 

 ต้องเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดของหน่วยงานทาง

ราชการ เชน่  ส านักงาน  ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ควรใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์

สามารถปฏิเสธท่ีจะหาข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับทางการค้า

หรือเป็นขอ้มูลท่ีอาจท าให้บริษัทฯเสียความสามารถในการแข่งขันได้ 

 ควรพจิารณาการให้ขอ้มูลตา่งๆ  ให้มีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการท าความเข้าใจ  

เช่น  การชี้แจง  ข้อมูลหรือเหตุผลท่ีท าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปมากกว่า

ร้อยละ 20 และควรมีค าอธิบายท่ีชัดเจน  ท าให้เข้าใจถึงท่ีมาท่ีไปและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง

ตัวเลขตา่งๆ ได้ 

 ในกรณีท่ีมีขา่วลอืหรือข่าวร่ัว  นักลงทุนสัมพันธ์ควรรีบด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะ  

โดยปฏิบัติตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ จด

ทะเบียน 

 ไมค่วรเปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่ถูกต้อง ด้วยเจตนารมณใ์นการผลักดันให้มีการซื้อหุ้นของบริษัทฯ 

 ควรก าหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่ง ข้อมูลให้กับผู้ใช้ข้อมูลได้รับทราบอย่างเท่าเทียม

กัน 

2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการดูแลข้อมูลภายใน  เช่น  ก าหนดและจ ากัดบุคคลท่ีสามารถเข้าถึง

ข้อมูลภายในได้ โดยนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีมีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูล  ดังกล่าวให้

บุคคลอื่นทราบจนกวา่จะมีการเปิดเผยขอ้มูลตอ่สาธารณะ ตามกฎเกณฑ์ ตา่งๆ แล้ว 

 ตอ้งปฏบัิตติามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล ข้อมูลภายในให้ถูกตอ้ง  เช่น  ข้อมูลท่ีมีนัยส าคัญ

ตอ่ผลการด าเนินงาน  ควรมีการเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบท่ัวกันก่อนมี

การเปิดเผยให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใด กลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง 

 บริษัทจดทะเบียนควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้แก่นักลงทุนสัมพันธ์  เช่น 

ก าหนดช่วงเวลาในการห้ามซื้อขายหุ้น  และรายงานการซื้อขายหุ้นให้แก่ฝ่าย Compliance  หรือ

หนว่ยงานอืน่ใดที่ได้รับมอบหมาย  เช่น  เลขานุการบริษัท เป็นต้น 

 ควรก าหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบค าถาม เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคต อันใกล้ให้แก่

นักวิเคราะห์และนักลงทุน  ท้ังนี้  เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์ของแต่ละบริษัทจะเร่ิมรับรู้ข้อมูลงบ

การเงินในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้น  นักลงทุนสัมพันธ์จึงควรพิจารณาก าหนดช่วงเวลา Quiet 

Period ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับช่วงเวลาท่ีรับทราบตัวเลขให้มากสุด  

 กรณมีกีารจัดประชุมนักวิเคราะห์กอ่นประกาศงบการเงิน  นักลงทุนสัมพันธ์ควรด าเนินการให้แล้ว

เสร็จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ข้อมูล โดยต้องไม่ให้ข้อมูล ใด ๆ ท่ีมี

ข้อก าหนดห้ามเอาไว้  
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3. การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้าถึง ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน  ท้ังนี้  รูปแบบกิจกรรมท่ี

จัดให้บุคคลแต่ละ กลุ่มอาจแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม  แต่ข้อมูลท่ีให้ต้องเป็นข้อมูลท่ีเท่า

เทียมกันและไม่ท าให้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเสียเปรียบหรือ เสยีโอกาสในการลงทุน 

 ควรเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วนได้เสีย  ติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสม  โดยไม่เลือก

ปฏบัิตท่ีิจะติดตอ่แต่เฉพาะบุคคลกลุ่มหน่ึงกลุม่ใดเป็นพิเศษ 

 ควรเปิดเผยขอ้มูลท่ีน าเสนอ  ในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยท่ัวกันและทันทีท่ี

สามารถท าได้ ควรน า Roadshow  Presentation  และ  Analyst  Presentation มาเผยแพร่บน

เว็บไซต์  ของบริษัทฯภายหลังจากการประชุม 

 ควรใช้ความระมัดระวัง ในการสื่อสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม  โดยนักลงทุนสัมพันธ์

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร  เพื่อช่วยให้เข้าใจมุมมองของนักลงทุนได้  แต่หากพบประเด็นท่ี

ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและจ าเป็นต้องชี้แจง  นักลงทุนสัมพันธ์ควรแจ้งข้อมูลผ่านทาง 

ระบบของตลาดหลักทรัพยฯ์  ให้ทุกฝ่ายรับทราบโดยท่ัวกัน  เพื่อป้องกันปัญหาการให้ข้อมูลเฉพาะ

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

 นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏบัิตติอ่ผู้มสี่วนได้เสียแตล่ะกลุ่ม  ดังนี้ 

 

การปฏบัิตติอ่นักลงทุน การปฏบัิตติอ่นักวิเคราะห์ การปฏบัิตติอ่สื่อมวลชน 

ปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าที

ยมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่

หรือรายเล็ก 

ค ว ร เ ชิ ญ แ ล ะ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้

นักวิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย ์

ได้เข้าร่วมอยา่งเท่าเทียมกัน 

ควรให้ข้อมูลและเปิดโอกาส ให้

สื่อมวลชนได้ รับทราบข้อมูลตาม

ความเหมาะสม 

ให้โอกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลได้

เข้า ถึงข้อมูลในระดับท่ีเท่าเทียมกับ

นักวเิคราะห์และนักลงทุนสถาบัน 

ไ ม่ ค วร ใ ห้ สิ่ ง ข องตอบแทนห รือ

ของขวัญ แก่นักวิเคราะห์ เพื่อจูงใจ

หรือโน้มน้าวให้เขียน บทวิเคราะห์

ให้แก่บริษัท และ/หรือ  ให้เขียนบท

วเิคราะห์ในเชงิบวกเท่านัน้ 

ไม่ควรใช้ เงื่อนไขในการท าธุรกิจกับ

สื่อมวลชน  เช่น  การลงโฆษณาใน

สื่อ  เพื่อให้สื่อมวลชนน าเสนอข่าว

หรือให้ความเห็นในเชงิบวกแก่บริษัท 

ไม่ควรเลือกปฏิบัติการรับนัดประชุม 

กับนักลงทุนสถาบันหรือกลุ่มนัก

ลงทุน  หากไม่สามารถรับนัดได้ทุก

กลุ่ม  นักลงทุนสัมพันธ์ควรก าหนด 

หลักเกณฑ์ ในการรับนัดอย่างชัดเจน

และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

เคารพในผลงานและความเห็นของ

นัก วิ เ ค ราะห์  แต่ ส ามารถชี้ แ จ ง

ข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องได้ หากเห็นว่า มี

การใช้หรือให้ขอ้มูลท่ีคาดเคลื่อน 

ไม่ควรให้สิ่ ง ของตอบแทนหรือ

ของขวัญแก่  สื่อมวลชนเพื่อจูงใจ

หรือโน้มน้าว  ให้สื่อมวลชนเขียน

บทความหรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิง

สร้างข่าวท่ีไม่เป็นจริง 

ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักลงทุน  

นักลงทุนสัมพันธ์ควรด าเนินการโดย

พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทและ

ความคุ้มค่าของทรัพยากรท่ีใช้เป็น

ท่ีต้ัง 
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การปฏบัิตติอ่หน่วยงานราชการ การปฏบัิตติอ่บุคคลภายในองคก์ร การปฏบัิตติอ่ผู้มสี่วนได้เสียอื่นๆ 

ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ 

หนว่ยงานทางการตามท่ีถูกรอ้งขอ 

การสื่อสารท้ังภายในและภายนอก

องคก์ร ถึงนโยบายต่อต้านทุจริตและ

คอร์รัปชั่น ท้ังหน่วยราชการ และ

เอกชน รวมถึงมีการอบรม การ

ควบคุมภายใน การตดิตาม  และการ

ตรวจสอบ อยา่งตอ่เนื่อง 

ควรให้ข้อมูล แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 

ในระดับเท่าเทียมกัน ยกวันแต่มี

ความจ าเป็นอื่นใดในการ ด าเนิน

ธุรกิจ  เช่น  ต้องให้ข้อมูลภายในการ

ด า เนิน ธุรกิจ เช่น   ต้องให้ข้อมูล

ภาย ในประกอบกา รขอสิ น เ ชื่ อ

โครงการจากสถาบันการเงิน   ใน

ก รณี นี้  นั ก ล ง ทุ น สั ม พั น ธ์ ต้ อ ง

ด าเนินการด้วยความระมัดระวังและ

ต้องขอให้ ผู้ท่ีได้รับข้อมูลภายในลง

นามในสัญญา รักษาความลับไวด้้วย 

ไมค่วรให้ของขวัญแก่เจ้าหนา้ทีข่อง

หนว่ยงานทางการ เพื่อให้ความ

ชว่ยเหลอืใด ๆ เป็นกรณีพิเศษ 

ควรประสานงานให้ผู้บริหารของ

บริษัทได้ พบกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ 

ตามโอกาสที่สมควร 

มนีโยบายไม่สนับสนุนการทุจรติและ

คอร์รัปชั่น ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม 

ควรรายงานให้คณะกรรมการและ

ผู้บริหาร ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ท่ี

จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ องค์กร

เช่นผลการด าเนินกิจกรรมด้านนัก

ลง ทุนสั มพั น ธ์   คว าม เ ห็ นจ าก

นักวิ เคราะห์และนักลงทุน  และ

ข้อความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็น

ต้น 

ควรเป็นสื่อกลางของบริษัท ในการ

สื่อสารให้พนักงานในองค์กร ได้รับ

ทราบถึ งจรรยาบรรณนักลงทุน

สัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติ เช่นเดียวกับนักลงทุน

สัมพันธ์  เช่น  เร่ืองการดูแลและ

รักษาข้อมูลภายใน และการต่อต้าน

การทุจรติและคอร์รัปชั่น เป็นต้น 

 

4. การปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

 ควรหลกีเล่ียงการกระท าใดๆ อันเป็นการขัดตอ่ผลประโยชนข์องบริษัทฯ เชน่การกระท าใดๆ อันเป็น

การขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วน

ตน 

 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จากข้อมูลและความสัมพันธ์ท่ีได้จากการท าหน้าท่ีนัก

ลงทุนสัมพันธ์ให้แก่บริษัทฯ 
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 ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกด าเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วม

กิจกรรมกับหนว่ยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับเฉพาะบางบริษัทหลักทรัพย์ท่ีให้

สิทธิประโยชนพ์เิศษ เป็นต้น 

 พงึปฏบัิต ิตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงานต่างๆ ที่บริษัทจดทะเบียนได้ก าหนดไว้ 

5. เร่ืองอื่นๆ 

 มีการแตง่กายเหมาะสมกับสถานที่ และกิจกรรมท่ีเข้าร่วม 

 ไมค่วรให้ขอ้มูลในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคู่แขง่ หรือผู้มีสว่นได้เสียตา่งๆ 
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ส่วนที่ 5 การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน 
 

1. เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีจะต้องรับทราบ 

ท าความเขา้ใจ และปฏบัิตติามจรรยาบรรณอย่างเครง่ครัด 

2. หากพนักงานมีขอ้สงสัย หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตามคู่มือ จรรยาบรรณฯ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา

สายงานโดยตรง หรอื หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏบัิตติามคู่มือจรรยาบรรณ 

3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องถ่ายทอด สื่อความเข้าใจ และดูแลรับผิดชอบให้พนักงาน ใต้บังคับบัญชาของตน 

ปฏบัิตติามคู่มือจรรยาบรรณอย่างเครง่ครัด 

4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้น า ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการ

ท างานให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจวา่การปฏบัิตติามจรรยาบรรณเป็นสิ่งท่ีถูกต้องและตอ้งปฏิบัติอย่าง

เครง่ครัด และไมส่ามารถอ้างได้วา่ไมท่ราบแนวปฏบัิตท่ีิก าหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้ 

5. พนักงานบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่า

ฝืน หรือกระท าการใดๆ ขัดต่อจรรยาบรรณบริษัทฯจะพจิารณาความผิดตามสมควรแก่กรณี 

6. ในการยกเว้น การปฏบัิตติามจรรยาบรรณ แก่พนักงานและกรรมการ จะตอ้งได้รับการอนุมัต ิจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณอ์ักษร 
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ส่วนที่ 6 การร้องเรียน 
 

1. การแจ้งขอ้ร้องเรียน 

หากพบเห็นการกระท าท่ีสงสัยว่า ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือเพื่อรายงานประเด็นท่ีพบ

อย่างเร่งดว่น สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานตอ่ผู้ท่ีรับผิดชอบตามล าดับชัน้ ดังตอ่ไปน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูบ้รหิารหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ
ในเรือ่งนัน้โดยตรง 

การแจ้งข้อร้องเรียน 

แผนภาพขัน้ตอนการรอ้งเรยีน 

เมื่อพบการกระท าผิดหรอื ขอ้สงสยั 

การไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

ฝ 

รายงานตอ่ 

คณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษัิท 
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2. กระบวนการด าเนนิการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการสอบสวน  แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

1. ในการสอบสวนผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง หรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (CAC) ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานท่ีถูก

พจิารณาลงโทษจะไมถู่กนับเป็นกรรมการสอบสวน 

2. ในการสอบสวนกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ฯ ในกรณีท่ีมี การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงใดๆ  ห้ามไม่ให้มีกรรมการท่ีฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติ  ตามมาตรการนี้

เป็นกรรมการอิสระ หรือห้ามกรรมการอิสระทา่นนัน้เข้ามาเป็นคณะกรรมการสอบสวน 

  

2.ประมวลผล

และกลั่นกรอง

ข้อมูล 

รบัเรือ่งรอ้งเรยีน เสนอใหก้รรมการสอบสวนเพื่อเป็นผูป้ระมวลผล และกลั่นกรอง
ขอ้มลู เพื่อพิจารณาขัน้ตอน วิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะเรือ่ง 

4.รายงานผล 

การด าเนินการเม่ือได้รับ

ข้อร้องเรียน 

คณะกรรมการสอบสวน มีหนา้ทีร่ายงานผล ใหพ้นกังานทราบ หากพนกังาน
รอ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นเรือ่งส  าคญัใหร้ายงานตอ่ผูบ้รหิาร
ระดบัสงูหรอืคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการบรษัิทฯ  หรอืคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้แตก่รณี 

ผูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจะด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจรงิเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอื
เป็นเอกสารทีเ่ก่ียวกบัการฝ่าฝืนไม ่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดว้ยตนเอง หรอื
มอบหมายใหผู้บ้รหิารระดบัสงู หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ 

1.รวบรวม

ข้อเท็จจริง 

3.มาตรการ

ด าเนินงาน 

คณะกรรมการสอบสวนน าเสนอมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและบรรเทาความเสยีหายใหก้บัผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบโดย
ค านงึถึงความเดือดรอ้น เสยีหายโดยรวมทัง้หมด 
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3. ชอ่งทางในการแจง้ข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

o มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ 

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์    ดังนี้ 

1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเอง

ได้หากเห็นวา่  การเปิดเผยน้ันจะท าให้ เกิดความไม่ปลอดภัย หรอืเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมี

การเปิดเผยตนเอง ก็จะท าให้บริษัทฯ สามารถรายงาน ความคืบหนา้ ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือ

บรรเทาความเสยีหายได้สะดวกและ รวดเร็วย่ิงขึ้น 

2. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล 

ท่ีอยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดท่ีสามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วด าเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริง

เพยีงใดหรือไม ่

3. ผู้ร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็นโดยค านึงถึงความ

ปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมอืใน  

4. การตรวจสอบข้อเท็จจริง แหลง่ท่ีมาของข้อมูล  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

5. ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ

เหมาะสมและเป็นธรรม 

  

1. แจง้ผา่นช่องทาง 
ไปรษณีย ์
163 หมู ่9 ซอยแบริง่ 68 
ถนนสขุมุวิท 107  
ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง  
จ.สมทุรปราการ 10270 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส 

2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมล ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสรุเดช จนัทรานรุกัษ์  citaniac@gmail.com 
กรรมการตรวจสอบ  นายชนะ สงิหรุ์ง่เรอืง  acc_consultants@yahoo.com  
กรรมการตรวจสอบ  นายน าพล  เงินน าโชค  numpon_n@yahoo.com  
เลขานกุารบรษัิท     cs@arrowpipe.com 

3. แจง้ผา่นช่องทาง 
โทรศพัท ์
02-749-8135  
ทางโทรสาร 
038 740150 

mailto:citaniac@gmail.com
mailto:acc_consultants@yahoo.com
mailto:numpon_n@yahoo.com
mailto:cs@arrowpipe.com
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o การพจิารณาความผิดและบทลงโทษทางวินัย 

คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ถือเป็นวินัยฉบับหนึ่งซึ่ง พนักงานทุกคนต้องด ารงและ

ปฏบัิตติามอยา่งเคร่งครัด พนักงานท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ

วา่ด้วยการบริหารงานบุคคลและข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 

พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคู่มือ  จรรยาบรรณของ 

บริษัทฯ ซึ่งการกระท าใดเป็นการกระท าผิดต่อจรรยาบรรณบริษัทฯ พนักงานท่ีได้กระท าผิดต้องได้รับ

โทษดังตอ่ไปน้ี 

1. วา่กล่าวตักเตอืนด้วยวาจา  โดยบันทึกเป็นหนังสอืไว้เป็นหลักฐาน 

2. การตักเตอืนเป็นหนังสอื 

3. การตักเตอืนเป็นหนังสือ  และการพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง 

4. การเลิกจ้าง 
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ส่วนที่ 7 บทสรุป 
 

   จรรยาบรรณฉบับนี้  เป็นวนิัยท่ีผู้บริหารและพนักงานต้องท าความเข้าใจและยึดมั่นปฏิบัติ และส่งเสริมให้ผู้อื่น

ปฏบัิตติาม การกระท าต่อไปนี้เป็นการท าผิดจรรยาบรรณ 

1. ไมป่ฏบัิตติามจรรยาบรรณ 

2. แนะน า ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไมป่ฏบัิตติามจรรยาบรรณ 

3. ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ีตนทราบหรือควรทราบ

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายในความรับผิดชอบของตน 

4. ไมใ่ห้ความร่วมมอืหรือขัดขวางการสบืสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงท่ีอ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ 

5. กระท าอันไม่เป็นธรรมตอ่ผู้อื่น เนื่องจากการท่ีผู้นัน้รายงานการไม่ปฏบัิตติามจรรยาบรรณ 

 

         ท้ังนี้ การกระท าท่ีเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น พนักงานของบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ย่อมได้รับโทษ

ทางวินัยตามควรแก่กรณตีามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบ หรอืตามกฎหมายหากการกระท านั้นเป็น

ความผิดตามกฎหมาย อน่ึง จรรยาบรรณนี้ ไม่สามารถให้แนวทางท่ีครอบคลุมทุกสถานการณ์ หรือให้ค าตอบกับทุก

ค าถามท่ีอาจเกิดขึ้นได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบริษัทฯ จะต้องให้พนักงานพิจารณาว่าอะไรคือความถูกต้อง รวมถึงรู้ว่า

เมื่อใดควรปรึกษาหารือกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดแนวทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเมื่อเกิดความไม่แน่ใจว่าสิ่งใด “เป็นสิ่งท่ี

ถูกต้องท่ีควรปฏบัิต”ิ ให้ถามค าถาม ดังตอ่ไปน้ี 

1. การกระท าหรือไมก่ระท าดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชวีติ สุขภาพ หรือความปลอดภัยของผู้อื่น

หรือไม ่

2. การกระท าหรือไมก่ระท าดังกล่าว ฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศ หรือระเบียบใด ๆ  หรือไม่ 

3. การกระท าหรือไมก่ระท าดังกล่าว ขัดต่อแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทฯ ยึดถือ ปฏิบัติ และเผยแพร่

หรือไม ่

4. การกระท าหรือไม่กระท าดังกล่าวเป็นการไม่เหมาะสม ไม่ซื่อสัตย์ หรือส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ

ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่ 

5. การกระท าหรือไม่กระท าดังกล่าว หากเป็นท่ีล่วงรู้ถึงผู้เกี่ยวข้อง สังคมส่วนรวม จะเกิดความเสียหายต่อ

ชื่อเสียงขององค์กรหรือไมใ่นกรณีท่ีเกิดความไม่แน่ใจ ควรหารือผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือกรรมการของ

บริษัทฯ ตอ่ไป 
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หนังสือรับทราบและยินยอม 

ของ 

กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท  แอร์โรว์  ซินดเิคท  จ ากัด (มหาชน) 

 

1. ข้าพเจ้าได้รับและอา่นข้อความในจรรยาบรรณของกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของ 

            บริษัท แอร์โรว์ ซินดเิคท จ ากัด (มหาชน) แลว้ 

      2.   ข้าพเจ้าเขา้ใจและจะยึดถือหลักการในจรรยาบรรณฯ เลม่นี้ เป็นหลักปฏบัิตใินการด าเนินงาน 

            ด้วยมาตรฐานขัน้สูงสุด 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................ 

(.........................................................................) 
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หนังสือรับทราบและยินยอม 

ของ 

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แอร์โรว์  ซินดเิคท  จ ากัด (มหาชน) 

 

 

วันท่ี ………………………………….. 

 

            ข้าพเจา้......................................................................................................................................................

ต าแหนง่ .......................................................... หนว่ยงาน ........................................................................................ 

พนักงานของบริษัท แอร์โรว์  ซินดเิคท  จ ากัด (มหาชน)  

1.   ข้าพเจ้าได้รับและอา่นข้อความในจรรยาบรรณเล่มนี้แล้ว 

2.   ข้าพเจ้าเขา้ใจและจะยึดถือหลักการในจรรยาบรรณฯ เลม่นี้ เป็นหลักปฏบัิตใินการ 

      ด าเนนิงานดว้ยมาตรฐานขัน้สูงสุด 

            ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า หากข้าพเจ้ากระท าการอย่างใดที่เป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏบัิตติาม 

จรรยาบรรณเล่มนี้แล้ว ยอ่มได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตาม 

กฎหมาย หากการกระท านัน้เป็นความผิดตามกฎหมาย 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................ 

(.........................................................................) 
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แบบฟอร์มการร้องเรียน  และการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

เลขท่ีเอกสาร……… /………………….. 

วันท่ี................เดอืน............................พ.ศ................. 

 

 เรียน   ........................................................ 

 ข้าพเจ้า...............................................................................................ต าแหนง่........................................... 

สังกัดหนว่ยงาน(แผนก)...................................................................................ฝ่าย.................................................... 

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง............................................................................................................................................... 

รอร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแส  ดังนี้ 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................พร้อมนี้ 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐาน (ถา้มี) เพื่อประกอบการพจิารณามาด้วยแลว้ คือ 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 

              ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)…………………………………………………..ผู้ร้องเรียน 

  (................................................................) 


