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คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 

บทน า 

 

 บรษัิท แอร์โรว์  ซินดเิคท จ ำกัด (มหำชน) เป็นหน่ึงในผู้น ำเรื่องท่อร้อยสำยไฟและได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงใน

ด้ำนคุณภำพของสินค้ำ และทำงบริษัทฯ ยังได้มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะเป็นหน่ึงในเรื่องท่อและยังมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจด้วย

ควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต

และคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบดว้ยควำมตระหนักถึงผลรำ้ยของกำรทุจรติและคอรร์ัปชั่นท่ีท ำลำยระบบกำรแข่งขันท่ีเป็นธรรม ท้ังยัง

ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยต่อกำรพัฒนำเศรษฐกจิและสังคม 

 คู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  ฉบับนี้  คือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของประเทศไทย  อีกท้ังยังเป็น

สว่นเพิ่มเตมิของจรรยำบรรณธุรกจิของบรษัิทฯ และได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 

หลักการและเหตุผล 

 บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) มีอุดมกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในควำม

รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มสีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ตำมหลักบรรษัทภบิำลท่ีดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ 

 ในปี 2560 บรษัิทฯ ได้ลงนำมเข้ำรว่มใน  “แนวรว่มปฏบัิติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รัปชั่น” 

เพื่อท่ีจะแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ มี

นโยบำยกำรก ำหนดควำมรับผิดชอบแนวปฏิบัติและข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม โดยในปี 2560-2561 มีกำร

ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขควำมเสี่ยงฯ ให้มีกำรน ำไปใช้ปฏิบัติจริง อีกท้ังมีกำรก ำหนดแผนงำนและติดตำมผล ตลอดจนมีผู้

ตรวจสอบภำยในซึ่งมีควำมเป็นอิสระเป็นผู้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ และล งนำมรับรองโดย

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบรษัิทฯมคีวำมพรอ้มท่ีจะยื่นขอค ำรับรองในกำรด ำเนินกำรดังกลำ่วในต้นปี 2562 

 

ขอบเขตของคู่มือ 

 คู่มือกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  ฉบับนี้  ครอบคลุมไปยังกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

บรษัิทฯ คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บรหิำรและบุคลำกรทุกท่ำน  ท้ังน้ี  บรษัิท แอรโ์รว์  ซินดเิคท  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ท่ีอยู่ในเครือของบริษัทท้ังหมด  ตลอดจนตัวแทน ท่ีปรึกษำท่ีกระท ำกำรและด ำเนินกำรในนำมบริษัทฯ และยังรวมไปถึงผู้ท่ี

เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ 

 ท้ังนี้  คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง ด้ำนกำรทุจริตฉบับนี้  เป็นส่วนหน่ึงของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ

คอรร์ัปชั่นและสำมำรถใช้ควบคู่กับ คู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดแีละจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริหำรงำนด้วย

ควำมซื่อสัตย์สุจรติ โปร่งใส และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังได้แสดง

เจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำรแนวรว่มปฏิบัติของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและไดก้ ำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนและ

ป้องกันกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่น โดยห้ำมกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน เสนอเรียกรอ้ง ด ำเนินกำร หรอืยอมรับสินบน หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใด โดยเจตนำทุจริตหรือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อ่ืนในบริษัทฯ และยังได้ตระหนักรู้และให้ควำม

ร่วมมือในกำรใดท่ีเป็นประโยชน์ในกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น และให้ถือว่ำเป็นสิ่งหน่ึงท่ีพนักงำนจะต้อง

ช่วยกันสอดส่องดูแลเสมือนเป็นวัฒนธรรมอย่ำงหน่ึงขององค์กรท่ีทุกคนจะต้องปฏิบัติร่วมกัน   ท้ังนี้ ยังได้มุ่งหมำยให้บริษัท 

แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) รวมถึงบริษัทฯในเครือทุกบริษัท เป็นองค์กรท่ีมีควำมโปร่งใส ปฏิบัติตำมกฎหมำย และ

ปรำศจำกกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่น รวมท้ังไมม่สีว่นเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่น 

ในนำมของประธำนกรรมกำรบริหำร ขอให้กรรมกำรบริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทฯทุกท่ำน ศึกษำท ำควำมเข้ำใจ

และปฏบัิติตำมแนวทำงท่ีวำงไว้ในมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้อย่ำงเคร่งครัด เพื่อรว่มกันพัฒนำให้บรษัิทฯ 

เป็นองค์กรท่ีได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน อันเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรเติบโตของ

ธุรกจิอย่ำงยั่งยืนสบืเนื่องต่อไป 
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คณะกรรมกำรบรษิัท 

กรรมกำรผูจ้ดักำร 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร 

ส่วนบญัชีกำรเงิน ส่วนกำรขำยและกำรตลำด ส่วนโรงงำน ส่วน Supply chain ส่วนสนบัสนนุธุรกิจ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

R&D / BD 

โครงสร้างบริษัท 

เลขำนกุำรบรษิัท  
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โครงสร้างคณะท างาน มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 

ผูอ้  ำนวยกำร 

 สำยงำนโรงงำน 

เลขำนกุำรบรษิัท /เลขำนกุำร CAC 

ตวัแทนคณะท ำงำนสำย

งำนSupply  Chain 

ผูอ้  ำนวยกำร 

 สำยงำน Supply  Chain 

ตวัแทนคณะท ำงำน 

สำยงำนโรงงำน 

 

ผูอ้  ำนวยกำร  
สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 

 

ตวัแทนคณะท ำงำนสำย 

งำนบญัชีและกำรเงิน 

ผูอ้  ำนวยกำร 

 สำยงำนสนบัสนนุธุรกิจ 

ตวัแทนคณะท ำงำน

สำยงำนสนบัสนนุ

ธุรกิจ 

ผูอ้  ำนวยกำร 

 สำยงำนขำยและกำรตลำด 

ตวัแทนคณะท ำงำน

สำยงำนขำยและ

กำรตลำด 

คณะกรรมกำรควำมเส่ียง / 
คณะกรรมกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติ

และคอรร์ปัชั่น 
 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรบรหิำร 

 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ส ำนกักรรมกำรฯ 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 มหีน้ำที่ควำมคุมและดูแลกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่นในภำพรวม 

 เป็นผู้น ำท่ีแสดงถึงควำมมุ่งมั่นท่ีจะต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงจุดยืนให้แก่บุคลำกร ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทำง

ธุรกจิและสำธำรณชนรับทรำบ 

 สอบทำน  ทบทวน และอนุมัตินโยบำยหรอืคู่มอืท่ีเกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ัปชั่นของบรษัิทฯ 

 ก ำหนดและมอบหมำยหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ  รวมไปถึงกำรอนุมัติกระบวนกำรต่ำงๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับมำตรกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นให้แก่ผู้บริหำรท่ีมีประสบกำรณ์มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  และคุณสมบัติในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ 

 ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยหรือตำมมำตรกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่น  และติดตำม

กำรด ำเนินงำนให้ม่ันใจว่ำผู้บรหิำรมีทรัพยำกรเพียงพอในกำรด ำเนินตำมนโยบำยและมำตรกำร 

 เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติในกระบวนกำรตำ่งๆเมื่อเกิดเหตุกำรณ์คอรร์ัปชั่นขึ้นหรือเมื่อมกีำรรำยงำนขึ้นมำให้รับทรำบ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ก ำกับดูแลกำรควบคุมภำยใน  และดูแลภำพรวมของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นภำยในบริษัทฯ และ

พิจำรณำแนวทำงหรอืกิจกรรมท่ีฝ่ำยตรวจสอบภำยในหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชั่น น ำเสนอเพื่อ

อนุมัติให้ด ำเนินกำรตอ่ไป 

 ทบทวนมำตรกำรตรวจสอบภำยในและระบบควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวข้องและเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ

คอรร์ัปชั่นมคีวำมเพียงพอและมีประสทิธิผล 

 สอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ยงและให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติท่ีควรมีเพื่อลดควำม

เสี่ยงและผู้บรหิำรตอ้งน ำค ำแนะน ำดังกลำ่วไปปฏบัิติ 

 รำยงำนผลตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรคอร์รัปชั่น อำทิ รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่น ต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ /ให้ค ำแนะน ำ ข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำร อีกท้ัง

รำยงำนผลกำรสอบสวนและบทลงโทษ เป็นต้น 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ก ำหนดให้มีระบบและให้กำรส่งเสริมและเงินสนับสนุน  มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นเพื่อสื่อสำรไปยัง

บริษัทย่อย  พนักงำนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมท้ังทบทวนควำมเหมำะสมของระบบ มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้

สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และข้อก ำหนดของกฎหมำยและให้ปรับปรุงระบบและ

กำรปอ้งกันกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริต ให้มีควำมทันสมัย 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง จัดให้มีขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบัติงำน  และกำรควบคุมภำยในของแต่ละหน่วยงำนอย่ำง

เหมำะสม  และเพียงพอต่อกำรปอ้งกันกำรคอรร์ัปชั่น 

 ก ำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินงำนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและด้ำนกำรคอร์รัปชั่น  และทบทวน

มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่นให้เพียงพอและเหมำะสม 

4. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 ได้รับกำรแต่งต้ังขึ้นจำกผู้รับผิดชอบของฝ่ำยต่ำงๆ ในโครงสร้ำงขององค์กร เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนด้ำนมำตรกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่น 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีอำจขัดแย้งทำงผลประโยชน์ แสดงควำมเห็นได้เป็นอิสระ ปรำศจำกอคติ เพื่อรักษำผลประโยชน์ของ

บรษัิทฯ 

 มหีน้ำที่สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น 



     บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 

มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอร์รัปชั่น หน้ำ 7 

 

 ติดตำมทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  รวมท้ังวิเครำะห์  ประเมินผล  จัดกำรติดตำมและ

รำยงำนอย่ำงเป็นระบบ 

 พิจำรณำและด ำเนินกำรเกี่ยวกับค ำรอ้งเรยีนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีเกิดขึ้นในองค์กร 

 

5. ผู้อ านวยการ  ทุกสายงาน 

 ให้ควำมเชื่อมั่นว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำของตนได้ตระหนักและมีควำมเข้ำใจในนโยบำยและควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำม

มำตรกำรที่ก ำหนดโดยบริษัทฯ 

 จัดให้มีขั้นตอน / คู่มือกำรปฏิบัติงำน  และกำรควบคุมภำยในในกระบวนกำรท่ีรับผิดชอบของหน่วยงำนตนเองอย่ำง

เหมำะสม และเพียงพอต่อกำรปอ้งกันกำรคอร์รัปชั่น 

 ช่วยป้องกันและตรวจสอบกำรกระท ำที่ต้องสงสัยว่ำเป็นกำรคอร์รัปชั่น  และจัดให้มกีระบวนกำรสอบประวัติของคู่ค้ำ

เพื่อท ำกำรตรวจสอบประวัต ิและควำมน่ำเชื่อถอืทำงด้ำนกำรเงิน  เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดขึน้ได้ 

 รำยงำนในประเด็นท่ีพบอย่ำงเรง่ด่วนต่อคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสี่ยง 

 

6. คณะท างานบริหารความเส่ียง และคณะท างานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 ไม่เป็นบุคคลท่ีอำจขัดแย้งทำงผลประโยชน์ แสดงควำมเห็นได้เป็นอิสระ มีควำมเป็นอิสระในกำรท ำงำน ปรำศจำก

อคต ิเพื่อรักษำผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

 ร่วมกันจัดท ำ/ปรับปรุง คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องตำมนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตและคอรร์ัปชั่น 

 ทบทวนมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงท่ีใชอ้ยู่ให้มีควำมเสี่ยงท่ีใช้ให้มีควำมเหมำะสมและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 ประเมนิควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดจำกกำรคอรร์ัปชั่นอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 น ำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงพร้อมท้ัง   มำตรกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และ

คณะกรรมกำรบรษัิท 

 ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น กรณีท่ีคณะท ำงำนหรือพนักงำนมีข้อสงสัย หรือพบเห็น

กำรฝ่ำฝืนนโยบำยจะต้องรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ หรอืผ่ำนช่องทำงที่ก ำหนดไว้ตำมนโยบำยกำรให้ข้อมูลกำรกระท ำ

ทุจริต 

7. ผู้ตรวจสอบภายใน 

 ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกต้องตรงตำมนโยบำย  แนวทำงกำรปฏบัิติ  อ ำนำจด ำเนินกำร

ระเบียบปฏิบัติ  และกฎหมำยข้อก ำหนดของหน่วยงำนก ำกับดูแล  ซึ่งปฏิบัติงำนเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพอย่ำงอิสระ 

เท่ียงธรรม เพื่อให้มั่นใจว่ำมีระบบควำมคุมท่ีมีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ี

อำจจะเกิดขึน้ 

 สอบทำนและกำรประเมนิกำรบรหิำรควำมเสี่ยงเพื่อให้องค์กรสำมำรถปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำร

บรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควำมคุมภำยในให้ดียิ่งขึ้น 

 ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับตรวจสอบภำยในและกำรประเมินควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับระบบควำมคุมภำยในตำม

มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่น 

 รำยงำนประเด็นหรอืปัญหำที่พบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 



     บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 

มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอร์รัปชั่น หน้ำ 8 

 

นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแสดงให้เห็นวำ่บรษัิทฯ มนีโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่ำงสิ้นเชิง 

2. ก ำหนดกฎเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนของบรษัิท ฯ ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ี

ได้ปฏบัิติหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ บรษัิท แอรโ์รว์ ซินดเิคท จ ำกัด (มหำชน) ฝ่ำฝืนนโยบำยกำรตอ่ต้ำนคอรร์ัปชั่น 

3. ก ำหนดกำรสอบทำนและก ำกับติดตำมเพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย ฉบับนี้ 

4. สนับสนุนให้พนักงำนรำยงำนกำรทุจริตหรือคอรร์ัปชั่นผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีปลอดภัย 

ค านิยาม  

การทุจริต  หมำยถึง  กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ี, อ ำนำจ , อิทธิพลท่ีตนมีอยู่  หรือกำรใช้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในทำงท่ีมิชอบ

ของกรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนักงำนของบริษัท ฯ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ด้วยโดยชอบด้วยกฎหมำย  ต่อตัวเอง  

ครอบครัว  เพื่อน คนรู้จัก  อำทิกำรท ำหลักฐำนกำรเงินท่ีเป็นเท็จ  กำรน ำทรัพย์สินของบริษั ท ฯ  ไปใช้ส่วนตัว  กำรเบียดบัง  

กำรยักยอกฉ้อโกง  กำรกระท ำในลักษณะที่มีกำรขัดกันของผลประโยชน์ 

การคอร์รัปชั่น  หมำยถึง  กำรใช้อ ำนำจท่ีได้มำโดยหน้ำที่ในกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์อ่ืนใด อันมิ

ควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประโยชน์ของบุคคลอ่ืน  ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้สินบน  ในรูปแบบใดก็ตำม  ไม่ว่ำจะเป็นกำร

เสนอให้หรือกำรให้ค ำมั่นสัญญำ  กำรเรียกรับเงินหรือทรัพย์และผลประโยชน์อ่ืน  ท่ีไม่เหมำะสมไม่ว่ำจำกเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและ

หน่วยงำนของภำครัฐและเอกชนก็ตำม  อีกท้ัง  ยังรวมไปถึงกำรเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองหรือพวกพ้อง  ที่จะเป็นกำรปฏิบัติตำม

หน้ำท่ีอันได้มำซึ่งประโยชน์ในทำงมิชอบ   เว้นแต่  จะเป็นกำรท ำตำมระเบียบปฏิบัติหรือระเบียบข้อบังคับ  ขนบธรรมเนียม   

หรอืจำรตีประเพณใีนทำงกำรคำ้ที่สำมำรถกระท ำได ้ 

การช่วยเหลือทางการเมือง  หมำยถึง  กำรให้เงินทรัพย์สิน  สิทธิประโยชน์อ่ืนใด  หรือสถำนท่ีเพื่ออ ำนวยควำม

สะดวกเช่น สถำนท่ีพัก  สถำนท่ีรับรอง สถำนท่ีประชุม  สถำนท่ีชุมนุมแก่พรรคกำรเมือง  เพื่อสนับสนุนนโยบำยในกำรกระท ำ

อันมิควรหรือกำรกระท ำใดท่ีขัดต่อกฎหมำยรัฐธรรมนูญซึ่งส่งผลต่อชุมชน  สังคม  ประเทศ  รวมท้ังเพื่อสนับสนุนให้เกิดควำม

แตกแยกในสังคมไมว่่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม 

สินบน  หมำยถึง  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  ในท่ีนี้  ทรัพย์สิน  หมำยถึง  ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่ำงซึ่งอำจมี

รำคำและอำจถือเอำได ้ เช่น  เงิน  บ้ำน  รถ  ประโยชนอ่ื์นใด 

ข้อมูลการกระท าผิด  หมำยถึง  ข้อมูลกำรกระท ำผิดหรือกำรกระท ำทุจริตหรือกำรคอร์รัปชั่นหรือเรื่องร้องเรียน

หรอืเบำะแส  อันเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดหรอืกำรทุจรติและกำรคอร์รัปชั่น 

บริษัท  หมำยถึง  บริษัท แอรโ์รว์  ซินดเิคท จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัทย่อย  หมำยถึง  บรษัิท หรือ นิติบุคคลท่ีบริษัท  แอรโ์รว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน)  เป็นเจำ้ของหรอืถอืครอง

หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคล  น้ันเกินกว่ำร้อยละ 50  ไม่ว่ำจะถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม  หรือบริษัทหรือนิติ

บุคคลท่ี บริษัท แอรโ์รว์ ซินดเิคท จ ำกัด (มหำชน)   มีอ ำนำจควบคุมในเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน  

เพื่อให้ได้มำซึ่งประโยชนจ์ำกกิจกรรมต่ำงๆ  ของบรษัิทฯ  หรอืนิติบุคคล 

กรรมการ  หมำยถึง  กรรมกำรของบริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัทย่อยท่ีนี้   หมำยถึง  

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมกำร  ตำมมำตรำ  68  แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  พ.ศ. 2535  ได้รับกำรเลอืกต้ัง

จำกที่ประชุมผู้ถอืหุ้นให้เป็นกรรมกำรและในท่ีนี ้ ใหห้มำยรวมถงึกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริษัทฯ 

ผู้บริหาร  หมำยถึง  ผู้บรหิำรของบรษัิท  แอรโ์รว์  ซินดเิคท  จ ำกัด  (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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พนักงาน  หมำยถึง  ผู้ ท่ีท ำสัญญำจ้ำงแรงงำน  หรือสัญญำจ้ำงพิเศษ  หมำยควำมรวมถึง  พนักงำนประจ ำ  

พนักงำนชั่วครำว  พนักงำนระหว่ำงกำรทดลองงำน  และพนักงำนของบรษัิทฯ  ที่มกี ำหนดระยะเวลำในกำรจำ้งงำนท่ีแนน่อน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หมำยถึง  คู่สมรส  บุตร  บิดำมำรดำ  พี่  น้อง/ญำติสนิท  ของกรรมกำร  ผู้บริหำรและพนักงำนทุก

ระดับรวมถึง  ลูกจ้ำง  ตัวแทนของบริษัท  และบริษัทย่อย  ซึ่งงกระท ำในนำมของบริษัท ฯ  ไม่ว่ำจะมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรน้ัน

หรอืไม่ 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ  หมำยถึง  ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต ำแหน่งหรอืเงินเดือน

พนักงำนหรือบุคคลผู้ปฏิบัติ ในรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้ิงถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่ง

ทำงกำรเมืองเจ้ำพนักงำนตำมกฎหำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น ซึ่งหมำยควำมรวมถึง  ลูกจ้ำงในส่วนของรำชกำร

รัฐวิสำหกิจ  และบุคคลอ่ืนหรือคณะบุคคล  ซึ่งใช้อ ำนำจหรือได้รับมอบให้ใช้อ ำนำจทำงปกครองในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำง

หน่ึงตำมกฎหมำยไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดต้ังขึ้นในระบบรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หรือกิจกำรอ่ืนของรัฐตำมควำมหมำยท่ีก ำหนดไว้ใน

กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและให้รวมถึง  ข้ำรำชกำร  เจ้ำพนักงำน  พนักงำนรัฐวิสำหกิจ  ลูกจ้ำง  

ตัวแทน  หรอืบุคคลอ่ืนใดท่ีเป็นตัวแทนของหน่วยงำน  ดังต่อไปนี้ 

 กระทรวง  ทบวง  กรม  หรอืหน่วยงำนของรัฐ  (เช่น  กรมศุลกำกร  ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมอืง ฯลฯ ) 

 พรรคกำรเมืองผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง  หรอืผู้รับเลอืกต้ัง  (ท้ังฝำ่ยรัฐบำลและฝ่ำยค้ำ)  ผู้บรหิำรท้องถิ่น 

 หน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำกับดูแล  (เช่น  คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์  และตลำดหลักทรัพย์  ธนำคำรแห่ง

ประเทศไทย  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ) 

 รัฐวิสำหกิจ  หรอื  บริษัท  หรอืองค์กรอ่ืน  ๆ  ท่ีรัฐ  หรอืหน่วยงำนของรัฐเป็นเจำ้ของหรือมีอ ำนำจควบคุม 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะด ำเนินธุรกิจไปด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอำรัดเอำ

เปรียบ ปฏิบัติตำมกฎหมำย และปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับ / กำร

ให้สินบน ซึ่งบริษัทฯ ทรำบดีถึงกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องท่ีผิดกฎหมำย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ยอมรับและไม่ยินยอมให้

เกิดขึ้น (Zero Tolerance) โดยมีหลักกำรท่ีได้ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณของบริษัทฯ  นอกจำกนี้บรษัิทฯ  ยังไดก้ ำหนดแนวทำงกำร

ปฏิบัติเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่น  ภำยในบริษัทฯ  โดยกรรมกำรผู้บริหำร  พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่

เรียกร้องหรือด ำเนินกำรยอมรับกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นใด ๆ โดยเด็ดขำดไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว เพื่อน

และคนรู้จักอีกท้ังทุกคนจะต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่ำงเคร่งครัด  รวมถึงมีกำรสื่อสำรต่อผู้มี

ส่วนได้เสียท้ังภำยใน และบุคคลภำยนอกบริษัทฯ ให้ได้รับทรำบถึงนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นโดยท่ัวกัน โดย

บรษัิทฯ จะก ำหนดให้มีกำรทบทวนมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ัปชั่นให้เหมำะสม สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 

                กรณีท่ีพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรอืให้ควำมร่วมมือกับกำรทุจริตและ

คอรร์ัปชั่นจะไดร้ับกำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบของบริษัทฯ 
 

ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 

  มำตรำ 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ

ต่ำงประเทศ หรอืเจำ้หน้ำท่ีขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เพื่อจูงใจให้กระท ำกำร ไม่กระท ำกำร หรอืประวิงกำรกระท ำอันมิชอบ

ดว้ยหน้ำที่ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินห้ำปี หรอืปรับไม่เกินหน่ึงแสนบำท หรอืท้ังจ ำทั้งปรับ 

              ในกรณีท่ีผู้กระท ำควำมผิดตำมวรรคหน่ึงเป็นบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระท ำไปเพื่อประโยชน์

ของนิติบุคคลน้ัน โดยนิติบุคคลดังกล่ำวไม่มีมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกันมิให้มีกำรกระท ำควำมผิดน้ัน นิติ

บุคคลน้ันมีควำมผิดตำมมำตรำนี้ และต้องระวำงโทษปรับต้ังแต่หน่ึงเท่ำแต่ไมเ่กินสองเท่ำของค่ำเสยีหำยท่ีเกิดขึ้นหรือประโยชน์

ท่ีไดร้ับ 

              บุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตำมวรรคสอง ให้หมำยควำมถึง ลูกจ้ำง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรอืบุคคลใด

ซึ่งกระท ำกำรเพื่อหรอืในนำมของนิติบุคคลน้ัน ไม่ว่ำจะมีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรนัน้หรือไมก่็ตำม 
 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับเห็นควำมส ำคัญและมีจิตส ำนึก  ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ

คอรร์ัปชั่น  รวมท้ังจัดให้มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรคอร์รัปชั่นกำรให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบโดยถือเป็นภำค

บังคับปฏบัิติ 

2. แนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่นนี ้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบรหิำรงำนบุคคล  ต้ังแต่กำรสรรหำหรือ

กำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรให้ผลตอบแทน  แก่

พนักงำนโดยก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ  มีหน้ำที่สื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับพนักงำน  ผู้ใต้บังคับบัญชำ  เพื่อน ำไปใช้

ปฏบัิติในกิจกำรทำงธุรกิจท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบและควบคุมกำรปฏบัิติให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

3. คณะกรรมกำร  ผู้บรหิำร  พนักงำนทุกระดับ  ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นและจรรยำบรรณ

ธุรกจิของบรษัิทฯ โดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรทุจรติและคอร์รัปชั่นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 

4. บริษัทฯ ไดจ้ัดต้ังคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยใน ให้ด ำเนินกำรร่วมประเมนิควำมเสี่ยงในทุกด้ำน

เพื่อลดควำมเสี่ยงและเพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของทุกหน่วยงำน โดยมีกำรน ำเสนอประเด็นควำมเสี่ยง กำรเสนอ

แนวทำงปฏิบัติเพื่อลดควำมเสี่ยง  ตลอดจนกำรติดตำมผล  และรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยงอย่ำงน้อยทุกไตรมำส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษัิทพิจำรณำ 
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5. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ให้มีกำรรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบำลของบริษัทผ่ำน

ช่องทำงตดิต่อ เลขำนุกำรบริษัท หรอืกรรมกำรตรวจสอบ 

6. บริษัท แอร์โรว์  ซินดเิคท  จ ำกัด (มหำชน) จะให้ควำมคุ้มครองพนักงำนท่ีปฏิเสธหรอืแจง้เรื่อง  กำรคอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้อง

กับ บริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน) โดยใช้มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือ  ในกำร

รำยงำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่น ตำมท่ีบริษัท แอรโ์รว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน) ก ำหนดไว้ในมำตรกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริตและคอร์รัปชั่น อีกท้ัง  ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ เพื่อลดต ำแหน่งหรือลงโทษ ให้ผลบวกต่อพนักงำนท่ีปฏิเสธกำร

คอร์รัปชั่น  แม้ว่ำกำรกระท ำน้ันจะท ำให้  บริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม  ท้ังนี้ บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกัด 

(มหำชน)  ได้ก ำหนดกระบวนกำรปฏิบัติงำนแต่ละหน่วยงำนเพื่อเป็นแนวปฏิเสธก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีและควรรับผิดชอบ 

และมกีระบวนกำรตดิตำมและตรวจสอบได้ 

7. คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรระดับสูงมีควำมรับผิดชอบต่อกำรน ำมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นนี้ไปปฏิบัติ  อีกท้ัง

ยังให้กำรยอมรับและปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอรร์ัปชั่นนีด้ว้ย 

8. คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนักงำนบริษัททุกระดับ  ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เมื่อพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยกำร

คอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ  หรือบุคลท่ีก ำหนดให้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำร

ติดตำมกำรปฏบัิติตำมจรรยำบรรณของบริษัท ฯ ผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ ท่ีก ำหนดไว้ 

9. บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญ ในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับบุคคลท่ีต้องปฏิบัติตำมหน้ำท่ีท่ีอำจเกิด

ผลกระทบต่อบรษัิทฯ ในเรื่องท่ีต้องปฏบัิติให้เป็นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รัปชั่นนี ้

10. บริษัทฯ มีกำรสื่อสำรและอบรมให้ควำมรู้ต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังภำยในและภำยนอกบริษัทฯ ให้ได้รับทรำบถึงนโยบำยกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นโดยท่ัวกัน 

11. ผู้ท่ีกระท ำผิดในกำรคอร์รัปชั่น  ตำมข้อบังคับท่ีก ำหนดไว้ท่ีเกี่ยวกับกำรท ำงำน  ต้องได้รับโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดหำก

กำรได้กระท ำนั้นผิดกฎหมำย  ต้องรับโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ดว้ย 

12. บริษัทฯ จะสอบทำนตำมแนวปฏิบัติและมำตรกำรด ำเนินงำนสม่ ำเสมอ  เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมำย 

13. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ไมพ่ึงรับหรือให้ของขวัญกำรเลี้ยงรับรองและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดเกิน

ควำมจ ำเป็นและไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐหรือบุคคลท่ีท ำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ หำกได้รับของขวัญเกินปกติวิสัยใน

โอกำสตำมประเพณี  ให้พนักงำนปฏิเสธไม่รับของขวัญ  ดังกล่ำวและต้องรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้นเพื่อทรำบ  

ท้ังนี้  จะต้องด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนกำรตรวจสอบ  จำกฝ่ำยก ำกับและสอบทำนในเรื่องน้ันอย่ำง

สม่ ำเสมอ 
 

ข้อก าหนดในการด าเนินงาน 

1. นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ต้ังแต่กำรสรรหำหรือกำร 

คัดเลือกบุคคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพนักงำน และกำรให้ผลตอบแทน โดย

ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจ กับพนักงำนเพื่อใช้ในกิจกรรมทำง ธุรกิจท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ

และควบคุมดูแลกำรปฏบัิติให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

2. กำรด ำเนินกำรใดๆ  ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ัปชั่น  ให้ปฏบัิติตำมท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือจรรยำบรรณและ

นโยบำยของบริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน) หรือตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีรวมท้ังระเบียบและ

คู่มือกำรปฏิบัติงำนของบริษัท แอรโ์รว์  ซินดเิคท จ ำกัด (มหำชน) ท่ีจะไดก้ ำหนดขึน้ต่อไป 

3. เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมเสี่ยงสูงในกำรคอร์รัปชั่น พนักงำนของบริษัท ฯ ทุกระดับจะต้องปฏิบัติ

ตนดว้ยควำมระมัดระวังในเรื่องท่ีก ำหนดไว้   
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นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมอืง 

 บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมืองหรือ

นักกำรเมืองมืออำชีพท่ี สังกัดพรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหน่ึง  บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนทำงกำรเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรค

กำรเมือง นักกำรเมอืง หรอืผู้สมัครรับเลือกกำรเมอืงใด  เพื่อช่วยเหลือหรอืมวีัตถุประสงค์เพื่อเอือ้เฟื้อประโยชนท์ำงธุรกิจให้กับ

บริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิทฯ และต้องเป็นไปตำมบทกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องเท่ำน้ัน และ

กำรท่ีพนักงำนได้เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองเป็นสิทธิเสรีภำพเฉพำะบุคคล แต่ต้องไม่มีกำรแอบอ้ำงควำมเป็นพนักงำนหรือ

กำรน ำเอำทรัพย์สนิของบรษัิทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมอืง 

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  หมำยถึง  กำรให้ควำมช่วยเหลือในนำมบริษัทไม่ว่ำจะเป็น  ทำงด้ำนกำรเงิน สิ่งของ 

และ/หรือ  กำรเข้ำรว่มกิจกรรม  ตลอดจนถึงกำรสง่เสรมิให้พนักงำน  เข้ำรว่มกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมบริษัท  รวมถึงกำร

ช่วยเหลือในรูปแบบ  อันเป็นกำรโฆษณำ /หรือสนับสนุนพรรคกำรเมือง  บริจำคเงินให้แก่องค์กร  ท่ีมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

พรรคกำรเมืองเพื่อให้ไดม้ำซึ่งกำรไดเ้ปรยีบทำงธุรกจิ 

แนวปฏิบัติ 

1. หลีกเลี่ยงในกำรเป็นตัวแทนพรรคกำรเมอืง  หรือสมำชิกพรรคกำรเมอืงใดกำรเมืองหน่ึงและต้องไม่มีกำรกระท ำใดๆ  

ท่ีแสดงให้บุคคลอ่ืนเข้ำใจได้ว่ำบริษัทฯ ได้เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนพรรคกำรเมืองใด 

2. หลีกเลี่ยงกำรแสดงควำมคิดเห็นในทำงกำรเมอืง  ในท่ีท ำงำนหรือในเวลำท ำงำนอ่ืน  อันอำจท่ีจะให้เกิดควำมขัดแย้ง

ในทำงควำมคิด 

3. บรษัิทฯ แจง้ให้ผู้บรหิำรและพนักงำนทรำบวำ่  บริษัทฯ จะไม่เข้ำรว่มกระบวนกำรทำงกำรเมอืง 

4. กำรที่จะขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีได้ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังนี ้

 ต้องก ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกหรือคุณสมบัติของผู้รับควำมชว่ยเหลือทำงกำรเมือง 

 กำรจัดท ำแผนกำรจัดสรรงบประมำณในกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 

 กรณีท่ีมีกำรเบิกเงินภำยหลังจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีกำรอนุมัติแล้วจะต้องมีเอกสำรประกอบกำรเบิกเงิน

ดังกลำ่ว 

5. ผู้บริหำร  กรรมกำร พนักงำนของบริษัท ฯ  มีสิทธิเสรีภำพในกำรเข้ำร่วมกิจกำรทำงกำรเมือง  ได้เป็นกำรส่วนตัว  

ภำยใต้บทบัญญัติ  ตำมรัฐธรรมนูญ  กฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  แต่จะต้องไม่แอบอ้ำงเอำควำมเป็นผู้บรหิำร 

กรรมกำรบริษัท  พนักงำน  หรือน ำเอำทรัพย์สินอุปกรณ์อ่ืนใด ของบริษัท ฯ ไปใช้ประโยชน์หรอืด ำเนินกำรใดๆ ทำง

กำรเมอืง ไม่ว่ำท้ังทำงตรงและทำงออ้ม 
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การเล้ียงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน 

 บริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน)  ได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเลี้ยงรับรอง กำรบริจำคเพื่อ

กำรกุศลและเงินสนับสนุน  หรือประโยชน์อ่ืนใดในงำนบรษัิทฯ  เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล  เป็นไปอย่ำงโปรง่และมี

เป้ำหมำยเพื่อกำรกุศล  โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคำดหวัง  ผลประโยชน์  หรือสิ่งอ่ืนใดเป็นกำรตอบแทนท่ีอำจะพิจำรณำได้ว่ำเ ป็น

กำรคอรร์ัปชั่น  บริษัทฯจงึก ำหนดแนวทำงปฏบัิติส ำหรับกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลเพื่อยึดถือปฏบัิติ  ดังน้ี 

แนวปฏิบัติ 

1. เงินสนับสนุนน้ันต้องพิสูจน์ได้ว่ำ  ผู้ขอเงินสนับสนุนได้ท ำกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริง และเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อ

สนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลส ำเร็จ  และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริง  หรือเพื่อเป็นไป

ตำมวัตถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

2. เงินสนับสนุนน้ันต้องพิสูจน์ได้ว่ำ  กำรให้เงินสนับสนุน  หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสำมำรถค ำนวณเป็นตัวเงินได ้ เช่น  กำรให้ท่ี

พักและอำหำร  เป็นต้น  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กับบุคคลใด  หรือหน่วยงำนใด  ยกเว้น   กำร

ประกำศเกียรติคุณตำมธรรมเนียมธุรกิจท่ัวไป  ในกำรเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน  จะต้องจัดท ำใบบันทึกค ำขอ  ระบุชื่อ  ผู้รับ

เงินสนับสนุน  และวัตถุประสงค์ของกำรสนับสนุน  พร้อมแนบเอกสำรประกอบท้ังหมด  เสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ

อนุมัติตำมระดับอ ำนำจอนุมัติของบรษัิทฯ 

3. ไม่กระท ำกำรอันใดเกี่ยวกับกำรเมือง  และไม่ใช้ทรัพยำกรใดๆ  ของบริษัทฯ เพื่อด ำเนินกำรดังกล่ำว  ท้ังนี้  บริษัทฯ เป็น

องค์กรท่ียึดมั่นในควำมเป็นกลำงทำงกลำงเมือง  สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  และกำรปกครองตำมระบอบ

ประชำธิปไตย  รวมถึงไม่มีแนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่นักกำรเมือง  หรือพรรคกำรเมืองใดไม่ว่ำจะ

โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1. แผนกงำนต้นสังกัดกรอกแบบฟอร์ม “กำรรับ/ให้ของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง ค่ำบริกำร กำรบริจำคกำรกุศล และเงิน

สนับสนุน”  ท ำกำรบันทึกข้อมูล กำรเบิกจ่ำย / ให้ของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง ค่ำบริกำร กำรบริจำคกำรกุศล และ เงิน

สนับสนุน (ตำมแต่ละกรณี)  

2. ด ำเนินกำรขออนุมัติรำยกำรเบิกจ่ำยกำรเลี้ยงรับรอง กำรบริจำคกำรกุศล กำรเงินสนับสนุนจำกผู้มีอ ำนำจตำมคู่มือ

ปฏิบัติงำน เรื่องอ ำนำจด ำเนินกำร ทำงฝ่ำย / แผนกงำนต้นสังกัดจะรวบรวมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินส่งให้ฝ่ำย

บัญชีด ำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ีก ำหนด 

3. ฝ่ำยบัญชีตรวจสอบเอกสำรและกำรอนุมัติรำยกำร เพื่อจัดท ำใบส ำคัญจ่ำยจำกระบบ ERP พร้อมท้ังส่งเรื่องให้ฝ่ำย

กำรเงินเตรยีมเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินตำมขั้นตอน และระเบียบกำรเงินท่ีก ำหนด (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีกำรเบิกจำ่ย) 

4. ฝ่ำยกำรเงินรวบรวมเอกสำรส่งให้ผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงิน /ออกเช็ค /โอนเงิน พร้อมท้ังบันทึกรำยกำรในระบบ 

ERP เพื่อบันทึกบัญชี จำกน้ันประสำนแจ้งฝ่ำย / แผนกงำนต้นสังกัดรับทรำบ และ/หรือประสำนงำนในขั้นต่อไป (กรณีขอ

เบิกเงินทดรองจำ่ย แผนกงำนต้นสังกัดจะต้องน ำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน สง่ให้ฝ่ำยกำรเงินเก็บรักษำด้วย) 

5. ฝำ่ยกำรเงินรับเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจำ่ยเงินจำกบริษัท / หน่วยงำน ท่ีรับบรจิำค เพื่อแนบกับใบส ำคัญจำ่ยให้ครบถ้วน 

จัดเก็บเข้ำแฟ้มเอกสำร ส่งส ำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินให้แผนกงำนต้นสังกัดด ำเนินกำรต่อไป  และส่งส ำเนำแบบฟอร์ม  

“กำรรับ/ให้ของขวัญ กำรเลี้ยงรับรองฯ” (ตำมข้อ 1) ให้หน่วยงำนส ำนักกรรมกำรฯ ใช้อ้ำงอิง และควบคุมติดตำมกำรใช้

งบประมำณตำมที่บรษัิทฯ ก ำหนด 
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ค่าของขวัญ  ค่าบริการต้อนรับ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 บริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน)  ได้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ  ค่ำรับรอง  

ค่ำบริกำรต่ำงๆ  หรือประโยชน์อ่ืนใดในงำนบริษัทฯ  เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรให้/ รับ ของขวัญ  ของช ำร่วย  และกำรรับรองเป็นไป

อย่ำงโปร่งใส  โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อควำมคำดหวังผลประโยชน์หรือสิ่งอ่ืนใดเป็นกำรตอบแทน  ท่ีอำจจะพิจำรณำได้ว่ำเป็นกำร

คอร์รัปชั่น  และเป็นมำตรฐำนแบบอย่ำงเดียวกัน  บริษัทจึงก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรให้และกำรรับของขวัญ ของช ำร่วย  

และกำรรับรองเพื่อยึดถอืปฏบัิติ  ดังนี้ 

 

การให้ของขวัญ 

           ของขวัญ  หมำยถึง  สิ่งของต่ำงๆ ท่ีบรษัิทฯรับหรือมอบให้กับบุคคลภำยนอก  เช่น  ผู้ขำยสนิค้ำ ผู้ให้บรกิำร พนักงำน 

Supplier  ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน  เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนรำชกำร   รัฐวิสำหกิจ   องค์กำรของรัฐ  หน่วยงำนอ่ืน ๆ หรือ

บุคคลท่ัวไป  เพื่อสร้ำงไมตรีจิตหรือควำมสัมพันธ์ท่ีอยู่ในวิสัยท่ีกระท ำได้  ในมูลค่ำท่ีเหมำะสมและเป็นไปตำมธรรมเนียม

ประเพณ ี และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หลักเกณฑ์ของการให้ / รับของขวัญ 

1. กำรให้ /รับของขวัญสำมำรถกระท ำได้ตำมธรรมเนียมประเพณีเป็นไปอย่ำงโปร่งใส  แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนและกำรตัดสินใจทำงธุรกิจของบริษัทฯ  โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคำดหวังผลประโยชน์หรือสิ่งอ่ืนใดเป็นกำรตอบ

แทนและบุคลำกรของบรษัิทฯ จะตอ้งไมเ่รยีกรอ้งหรือร้องขอ 

2. กำรให ้/ กำรรับของขวัญ  ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  และสอดคล้องนโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

3. กำรให ้/ กำรรับของขวัญต้องกระท ำในนำมบรษัิทเท่ำนั้น 

4. กำรให้ / กำรรับของขวัญต้องเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล  โดยมูลค่ำไม่เกิน 2,000 บำท  ซึ่งหำกมีมูลค่ำกำรให้ / รับ

ของขวัญเกิน 2,000 บำท   จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกกรรมกำรผู้จัดกำรเท่ำนั้น ท้ังนี้กำรให้ของขวัญ ที่เกินกว่ำ 

2000  บำทจะตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง  โดยเฉพำะในกำรใหข้องขวัญกับเจำ้หน้ำท่ีของรัฐ 

 

1.  ขั้นตอนปฏิบัติในการให้ของขวัญ 

1.1 ฝ่ำย / แผนกงำนต้นสังกัดได้รับหนังสอื หรือจดหมำยแจ้งกำรขอรับของขวัญ กำรบริจำคกำรกุศล กำรสนับสนุนกรณี

ต่ำงๆ จำกบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก ทำงเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับเรื่องจะบันทึกรำยละเอียดในแบบฟอร์ม “กำรรับ/ให้

ของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง ค่ำบริกำร กำรบริจำคกำรกุศล และเงินสนับสนุน”  ให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อบริษัท / 

หน่วยงำนท่ีร้องขอ, วัตถุประสงค์,  ฝ่ำย / แผนกงำนท่ีรับผิดชอบ เป็นต้น 

1.2 จัดส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมแนบหนังสือ หรือจดหมำยจำกบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก (ถ้ำมี) ส่งให้ผู้บริหำรต้นสังกัด

พิจำรณำ และตรวจสอบว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยบริษัทฯ และมีงบประมำณก ำหนดหรือไม่ (ควบคุม

งบประมำณระดับฝ่ำย / แผนก) เพื่อพิจำรณำลงนำมตรวจสอบในแบบฟอรม์ฯ ไม่เกิน 2 – 3 วันท ำกำร 

1.3 สง่เรื่องเสนอให้ผู้มอี ำนำจพิจำรณำลงนำมอนุมัติตำมวงเงินท่ีก ำหนดในระเบียบอ ำนำจอนุมัติของบรษัิทฯ (กรณีไม่ผ่ำน

กำรอนุมัติรำยกำร ให้ทำงฝ่ำย / แผนกงำนต้นสังกัดติดต่อแจง้บริษัท / หน่วยงำนภำยนอกรับทรำบทุกครั้ง) 

1.4 กรณีเป็นกำรให้บริกำร เลี้ยงรับรองกับบริษัท / หน่วยงำนตำมธรรมเนียมธุรกิจทำงกำรค้ำปกติ  ทำงเจ้ำหน้ำท่ีต้น

สังกัดท่ีเป็นผู้ประสำนงำน จะต้องจัดท ำแบบฟอรม์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด เสนอผู้บรหิำรต้นสังกัด และผู้มีอ ำนำจอนุมัติตำม

ระเบียบอ ำนำจอนุมัติท่ีก ำหนดทุกครัง้ 

1.5 เมื่อได้รับกำรอนุมัติรำยกำรเบิกจ่ำย / ให้ของขวัญ กำรบริกำรต้อนรับ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ จำกผู้มีอ ำนำจแล้ว ทำงฝ่ำย / 

แผนกงำนต้นสังกัดจะรวบรวมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินส่งให้ฝ่ำยบัญชีด ำเนินกำรตำมขั้นตอนท่ีก ำหนด 
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1.6 ฝ่ำยบัญชีตรวจสอบเอกสำรและกำรอนุมัติรำยกำร เพื่อจัดท ำใบส ำคัญจ่ำยจำกระบบ ERP พร้อมท้ังส่งเรื่องให้ฝ่ำย

กำรเงินเตรยีมเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินตำมขั้นตอน และระเบียบกำรเงินท่ีก ำหนด (ขึน้อยู่กับแต่ละกรณีกำรเบิกจำ่ย)  

1.7 ฝ่ำยกำรเงินรวบรวมเอกสำรส่งให้ผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงิน พร้อมท้ังบันทึกรำยกำรในระบบ ERP เพื่อบันทึก

บัญชี จำกน้ันประสำนแจ้งฝ่ำย / แผนกงำนต้นสังกัดรับทรำบ และ/หรือประสำนงำนในขั้นต่อไป และส่งส ำเนำ

แบบฟอร์ม  “กำรรับ/ให้ของขวัญ กำรเลี้ยงรับรองฯ” (ตำมข้อ 1) ให้หน่วยงำนส ำนักกรรมกำรฯ ใช้อ้ำงอิง และควบคุม

ติดตำมกำรใช้งบประมำณตำมท่ีบริษัทฯ ก ำหนด 

 

หมายเหตุ :  มูลค่ำกำรให้ของขวัญ ก ำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 บำทต่อครั้งกำรเบิกจ่ำย โดยพิจำรณำร่วมกับควำมถี่ในกำร

เบิกจำ่ยแต่ละรำยดว้ย (กรณีเกินมูลค่ำท่ีก ำหนด จะต้อง ผ่ำนกำรอนุมัติตำมระเบียบท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงำน เรื่องอ ำนำจ

ด ำเนินกำร 

 

2.  ข้ันตอนการปฏิบัติการรับของขวัญ 

2.1 ฝ่ำย / แผนกงำนต้นสังกัดได้รับของขวัญ กำรบริกำรรับรอง กำรสนับสนุนกรณีต่ำงๆ จำกบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก 

ทำงเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับเรื่องจะบันทึกรำยละเอียดในแบบฟอร์ม “กำรรับ/ให้ของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง ค่ำบริกำร กำร

บริจำคกำรกุศล และเงินสนับสนุน”  ให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อบริษัท / หน่วยงำนท่ีให้ของขวัญ,วัตถุประสงค์,  ฝ่ำย / 

แผนกงำนท่ีรับผิดชอบ เป็นต้น ภำยใน 3 วัน นับต้ังแตไ่ด้รับของขวัญ หรอืรับแจง้ควำมประสงคด์ังกลำ่ว 

2.2 จัดส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมแนบหนังสือ หรือจดหมำยจำกบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก (ถ้ำมี) ส่งให้ผู้บริหำรต้นสังกัด

พิจำรณำ และตรวจสอบว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยบริษัทฯ และมีมูลค่ำตำมท่ีก ำหนดหรือไม่ เพื่อ

พิจำรณำลงนำมตรวจสอบในแบบฟอร์มฯ ไม่เกิน 2 – 3 วันท ำกำร 

2.3 ส่งเรื่องเสนอให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำลงนำมอนุมัติตำมระเบียบอ ำนำจอนุมัติของบริษัทฯ (กรณีไม่ผ่ำนกำรอนุมัติ

รำยกำร ให้ทำงฝ่ำย / แผนกงำนต้นสังกัดติดต่อแจ้งปฏิเสธกำรรับของขวัญ หรือกำรสนับสนุนต่ำงๆ (ถ้ำมี)  จำก

บรษัิท / หน่วยงำนภำยนอกรับทรำบทุกครัง้) 

 

ควบคุมการเบิกใช้ / แจกจ่ายของขวัญ  

1.  เมื่อฝ่ำย / แผนกงำนต้นสังกัดได้รับแบบฟอร์มฯ ท่ีผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจแล้ว จะท ำกำรรับของขวัญ และ/หรือเงิน

สนับสนุน (ถ้ำมี)  และรวบรวมสง่ให้หน่วยงำนส ำนักกรรมกำรฯ ท ำกำรบันทึกข้อมูลกำรรับ/ให้ของขวัญ (ตำมแต่ละกรณี) 

ดังกลำ่ว ตำมแบบท่ีบรษัิทก ำหนด โดยพิจำรณำเพื่อกำรเบิกใช้ / แจกจ่ำย ดังน้ี 

 กรณีสินค้ำเน่ำเสยีได้ง่ำย   เช่น อำหำร ขนม ของสด ผลไม ้ ให้ส่งคืนกับฝ่ำยน้ันเพื่อท ำกำรแจกจำ่ยภำยในหน่วยงำน 

 กรณีเป็นของไม่เน่ำเสีย  เช่น  ให้เก็บไว้ในส่วนกลำงเพื่อน ำไปแจกจ่ำยให้กับพนักงำน ในช่วงเทศกำล หรือน ำไป

บรจิำคใหแ้ก่องค์กรต่ำงๆ ตำมนโยบำย และขั้นตอนท่ีบรษัิทฯ ก ำหนดต่อไป 

2. ในกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ขอรับบริจำค ให้หน่วยงำนต้นสังกัดประสำนงำนกับ ส ำนักกรรมกำรฯ  จัดท ำหนังสือแสดงควำม

ขอบคุณกับบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก  พร้อมท้ังรวบรวมแนบกับแบบฟอร์ม “กำรรับ/ให้ของขวัญ กำรเลี้ยงรับรอง 

ค่ำบริกำร กำรบริจำคกำรกุศล และเงินสนับสนุน”  จัดเก็บเข้ำแฟ้มเอกสำรใหค้รบถ้วน 
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บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกจิ 

 บริษัทและบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องทำงธุรกิจให้หมำยควำมรวมไปถึงบริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกัด 

(มหำชน)  และพนักงำน  ผู้บริหำร  คณะกรรมกำร ลูกค้ำ คู่ค้ำ และผู้มสี่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท้ังท่ีเป็นรูปบุคคลธรรมดำ 

นติบุิคคล  หรือองค์กร  หน่วยงำนใด  ซึ่งจะต้องมุ่งมั่นด ำเนนิธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส และสำมำรถ

ตรวจสอบได้ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

1. กำรให้เป็นสว่นลด (Rebate) จะต้องมอบให้ลูกค้ำ ในช่ือนติบุิคคล หรือร้ำนค้ำท่ีท ำกำรซื้อขำยกับบริษัท ฯ  เท่ำนั้น 

เป็นไปตำมข้อตกลง เป้ำหมำย กำรขำยท่ีได้รับอนุมัต ิและได้แจ้งให้ลูกค้ำไวล้่วงหนำ้ 

2. กำรให้เงินสนับสนุน / ส่วนลด ในนำมลูกค้ำ ตัวแทนจ ำหน่ำยซึ่งน ำสินค้ำของบริษัทไปจ ำหน่ำยต่อ  ถือเป็นกำร

ส่งเสริมกำรขำยท่ีต้องหักภำษี  ณ  ที่จ่ำยตำมประมวลรัษฎำกร 

3. ให้เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติพิจำรณำอนุมัติ  ตำมระเบียบปฏบัิตแิละอ ำนำจในกำรอนุมัติของบริษัท ฯ ฉบับท่ีบังคับใช้

เท่ำนัน้ 

 

แนวปฏิบัติในการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

1. บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน ) ได้ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรบุคลำกรและจะพิจำรณำอย่ำง

รอบคอบ  ในกำรคัดเลือก  กำรฝึกอบรม  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  กำรเลื่อนต ำแหน่งหรือกำรให้

ผลตอบแทนตลอดจนให้รำงวัลต่ำงๆ ต่อพนักงำนซึ่งบริษัทได้ค ำนึงถึงกำรต่อต้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำร

คอร์รัปชั่น 

2. บริษัท แอร์โรว ์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรผู้บริหำรตลอดจนพนักงำน  ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่น ท่ีบรรจุลงเอำไวใ้นหัวข้อกำรปฐมนิเทศพนักงำน ทั้งนี้ บริษัท จะแจ้ง

ให้พนักงำนทรำบเกี่ยวกับมำตรกำรท่ีพนักงำนตอ้งปฏบัิตติำมบทลงโทษ  หำกมีกำรฝ่ำฝืนกำรกระท ำควำมผิด 

 

การสื่อสารและการจัดอบรม 

 กำรสื่อสำรและกำรจัดอบรมเป็นสิ่งท่ีจ ำเป็นในกำรพัฒนำควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ อกีท้ัง ยังได้ตระหนัก

ถึงควำมส ำคัญของนโยบำยและคู่มอืท่ีเกี่ยวกับกำรตอ่ต้ำนกำรทุจรติและกำรคอร์รัปชั่นเพื่อสง่เสริมกำรมสี่วนร่วม  ใน

กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตขององค์กร รวมท้ัง ให้บุคลำกรของบริษัท ฯ สำมำรถเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำร

ช่วยป้องกันและตรวจสอบกำรทุจริตในองค์กร ตลอดจนมีกำรสื่อสำรแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทำงธุรกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึง

ควำมมุ่งมั่น  ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่นและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ฯ ดังนั้น ฝ่ำย

บุคคลต้องท ำแบบกำรสื่อสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร (ได้แก่ นโยบำย

เร่ืองค่ำของขวัญ  ค่ำบริกำรต้อนรับ  และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ) ให้แก่ บุคลำกร พนักงำน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ/คู่ค้ำ 

ตลอดจนก ำหนดช่องทำงในกำรสื่อสำร  เชน่ ผ่ำนเว็บไซด์  แผ่นป้ำยโฆษณำ แผ่นพับ กำรจัดอบรมพนักงำน  เป็นต้น  

เพื่อให้เหมำะสมแก่ผู้รับสำรท้ังภำยในและภำยนอกองค์กร  โดยแผนงำนและช่องทำงกำรสื่อสำรดังกล่ำวต้องได้รับ

กำรทบทวนและอนุมัต ิ โดยประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรและคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี 
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 นอกจำกนี้ บริษัท ฯ ยังได้ในประสิทธิภำพและมำรฐำนในช่องทำงกำรสื่อสำร  ดังกล่ำว ท่ีได้ก ำหนดขึน้ควร

ได้รับกำรสอบทำนและกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกิจกรรมทีจัดขึน้น้ันมคีวำมเพยีงพอท่ีสำมำรถ 

สร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่บุคลำกรของบริษัท ฯและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในธุรกิจ แผนกำรสื่อสำรน้ันต้องครอบคลุมไปถึงกำรจัด

อบรมเกี่ยวกับนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รัปชั่น  โดยบริษัท ฯ ยังได้มุ่งหวังให้บุคลำกร

สำมำรถปฏบัิตตินตำมแนวทำง กำรทุจรติและคอร์รัปชั่นอย่ำงถูกต้อง 

  



     บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 
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การสอบทานประวัตขิองบุคลากรและผู้มส่ีวนได้เสียทางธุรกิจ 

 กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องทำงธุรกิจถือเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้กำรป้องกันกำรทุจริตมี

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

บุคลำกรก่อนกำรจ้ำงงำน หรือเลื่อนต ำแหน่ง ท้ังนี้กำรสอบทำนสำมำรถท ำได้ตำมควำมเหมำะสมภำยใต้กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง

และได้รับกำรยินยอมจำกบุคลำกรหรือผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ 

 การตรวจสอบประวัตบิุคลากรก่อนการจ้างงาน  เพื่อทรำบคุณสมบัติ ควำมเหมำะสม และประสบกำรณ์ของผู้สมัคร 

 การสอบทานประวัตบิุคลากรก่อนที่จะมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งส าคัญภายในบริษัท 

เช่น คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรงำนระดับสูง บุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น  เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ  ประสบกำรณ์  

ควำมน่ำเชื่อถอื  หรอืควำมขัดแย้งทำงผลประโยชนท่ี์อำจเกิดขึน้จำกกำรด ำรงต ำแหน่ง 

 การสอบทานของผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ขาย ผู้รับเหมา เป็นต้น  เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบควำม

น่ำเชื่อถอื  สถำนะกำรเงิน  ชื่อเสยีง และคุณสมบัติท่ีเกี่ยวข้องกับสนิค้ำหรือกำรบรกิำรของผู้มีสว่นได้เสียทำงธุรกจิ 

 นอกจำกนี้  คณะกรรมกำรบรษัิท และผู้บริหำรตำมค ำนิยำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำด

ทุน  ต้องรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีตำมแบบท่ีก ำหนดส่งให้หน่วยงำนเลขำนุกำรบรษัิท  ภำยในเวลำท่ีก ำหนดเป็นประจ ำทุกปีและ

เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลง 

 

การประเมินความเส่ียง 

  กำรประเมนิควำมเสี่ยง ด้ำนกำรทุจริตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนใน บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)  

ได้ระบุกำรประเมนิและทบทวนควำมเสี่ยงเพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหำท่ีจะเกิดขึ้นแก่องค์กร  อย่ำงทันท่วงทีแต่อย่ำงไรก็ตำมผู้บริหำร

ทุกหน่วยงำนต้องให้ควำมรว่มมือในกำรให้ข้อมูลควำมเสี่ยง  ด้ำนกำรทุจริตท่ีอำจจะเกิดขึน้ในหน่วยงำนของตน 

 หลักการประเมินความเส่ียงประกอบไปด้วย 4 ข้ันตอนมีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรเพื่อก ำหนดกฎเกณฑ์  กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในด้ำนผลกระทบและโอกำสท่ีจะเกิดขึ้น  

รวมท้ังก ำหนดควำมเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ 

ขั้นตอนที่ 2 กำรระบุควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต  สำเหตุหลักของควำมเสี่ยง  ผลกระทบควำมเสี่ยงตลอดจน  กำร

วิเครำะห์ควำมรุนแรงและโอกำส  ที่จะเกิดควำมเสี่ยงก่อนค ำนึงถึงมำตรกำรภำยในท่ีมอียู่  

ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมอียู่ในปัจจุบัน  กำรวิเครำะห์ควำมรุนแรงและโอกำสท่ีจะเกิดควำม

เสี่ยงภำยหลังจำกมีกำรควบคุมภำยในปัจจุบัน 

ข้นตอนที่ 4 กำรจัดหำมำตรกำรลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได ้ หำกมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีด ำเนิน

อยู่ในปัจจุบัน  มำเพียงพอต่อกำรปอ้งกันควำมเสี่ยงดำ้นกำรทุจริต 

 

 ดังน้ัน บริษัทแอร์โรว์  ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ

ให้แก่ผู้บริหำร / คณะท ำงำนส ำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่น รวมท้ังรวบรวมผลกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน

ทุจรติและคอร์รัปชั่น  เพื่อจัดท ำเอกสำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตขององค์กร  ท้ังนี ้ หน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของควำมเสี่ยงมีหน้ำท่ี

รำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อน ำไปรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบถึงสถำนะ   ในกำรด ำเนินงำนทุก 6 เดือน (กำรประชุมคณะกรรมชุดย่อยทุก

เดอืน  และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงทุก 2 เดอืน) 

 



     บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 
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 อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก็มีหน้ำท่ีเพียงให้ค ำปรกึษำและรวบรวมข้อมูลควำมเสี่ยงเท่ำนั้น  ใน

กำรระบุหรือกำรประเมินควำมเสี่ยง  รวมท้ังกำรจัดหำมำตรกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง โดยถือเป็นหน้ำท่ีโดยตรงของคณะ

ผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำน  นอกจำกนี้  คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีประเมินควำมเพียงพอและกำรมีประสิทธิภำพของ

ระบบควบคุม  ภำยในท่ีระบุขึน้ระหว่ำงกำรประเมินควำมเสี่ยง  ซึ่งหำกกำรควบคุมภำยในท่ีหน่วยงำนเจำ้ของควำมเสี่ยงระบุขึ้น

ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิผล  ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำท่ีให้ควำมเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหำร  เพื่อจัดหำ

มำตรกำรควบคุมภำยในเพิ่มเตมิ  เพื่อลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

 ท้ังนี้  บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) จะท ำกำรประเมินและทบทวนควำมเสี่ยงเป็นประจ ำทุกปี เพื่อระบุ

ควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง ของระดับควำมเสี่ยงท่ีมีอยู่ในแต่ละปี  ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น  กำร

เปลี่ยนแปลงกระบวนกำรปฏิบัติงำน  หรือกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในบริษัท ฯ หรือวิธีกำร

ทุจริตในรูปแบบใหม ่ๆ เป็นต้น 

 

กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 

 กำรควบคุมภำยในเป็นกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีถูกก ำหนดร่วมกัน  โดยคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร  ตลอดจน

บุคลำกรขององค์กรทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำน  ตำมท่ีก ำหนดไว้จะช่วยให้องค์กรและวัตถุประสงค์ 

ดังน้ันกำรควบคุมภำยในถือเป็นเครื่องมอืเบื้องต้น ของบรษัิท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน) ในกำรป้องกันกำรทุจริตและ

กำรคอร์รัปชั่นของกำรปฏิบัติงำนในทุกหน่วยงำน  ท้ังนี้ ผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำนต้องออกแบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมะสม

ส ำหรับกระบวนกำรท่ีอยู่ภำยในควำมรับผิดชอบของตนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง  ด้ำนกำรทุจริต ท่ีร่วมกันระบุในกำรประเมิน

ควำมเสี่ยง  ด้ำนกำรทุจริต  ให้อยู่ในระดับองค์กรท่ียอมรับได้  ตลอดจนสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจและควบคุมติดตำมกำร

ด ำเนินงำนของบุคลำกรในองค์กรหรือพนักงำนในหน่วยงำน ให้ปฏบัิติงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเกิดขึ้น 

 ท้ังนี้  ทุกหน่วยงำนต้องจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติหรือกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร ส ำหรับทุก

กระบวนกำร  เพื่อให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนสอบทำนและอนุมัติให้มีผลบังคับใช้  โดยค ำนึงถึงกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจน 

ในกำรก ำหนดหน้ำท่ีของบุคลำกร ในกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนหรือตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ

บริษัท ฯ มีควำมโปรง่ใสเป็นอิสระและสำมำรถช่วยป้องกัน หรอืตรวจพบควำมเสี่ยงดำ้นกำรทุจริต รวมท้ัง กำรจัดเก็บเอกสำร  

ดังกลำ่วไวใ้นช่องทำงที่บุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงและสื่อสำรให้บุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องรับทรำบได้ 

นอกจำกนี้ผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำนยังได้ทบทวนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เป็นประจ ำอย่ำงน้อยทุก 1 ปี หรือเมื่อมีกำร

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็นสำระส ำคัญเพื่อให้มั่นใจว่ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน หรือกระบวนกำร

ปฏบัิติงำนน้ันสอดคล้องกับหลักกำรควบคุมภำยในท่ีด ี อีกท้ังผู้บริหำร บริษัท แอรโ์รว์  ซินดเิคท จ ำกัด  ยังไดม้อบหมำยหน้ำท่ี

ให้หน่วยงำนภำยในประเมินควำมเหมำะสม  ตลอดจนกำรมีประสิทธิภำพประสิทธิผล ของกำรควบคุมภำยในองค์กรพรอ้มท้ัง

ให้ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขปรับปรุงหรือกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยในให้มีผลไปในทำงท่ีดีขึ้น  โดยหน่วยงำนกำร

ตรวจสอบภำยในต้องหำรอื  ผลกำรตรวจสอบกับผู้บริหำร  เพื่อท ำควำมเข้ำใจและจัดหำแนวทำงกำรปรับปรุง  เพื่อพัฒนำกำร

ควบคุมภำยในให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถน ำไปพัฒนำได้จริง รวมท้ังรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกไตรมำส 

 

นโยบายทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 บรษัิท  แอร์โรว์  ซินดเิคท  จ ำกัด (มหำชน)  ไดจ้ัดให้มชี่องทำงกำรร้องเรยีนและกำรแจ้งเบำะแส ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่

กำรรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงกำรคุ้มครองผู้ท่ีแจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อรับเรื่องร้องเรียน  ข้อคิดเห็น หรือ

ข้อเสนอแนะจำกผู้มีส่วนได้เสียท่ีได้รับผลกระทบ หรือมีควำมเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำก
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กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ  กำร

คอรร์ัปชั่น รวมถงึพฤตกิรรมท่ีอำจสอ่ถึงกำรทุจริต 

 

ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

1. กำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรัฐ หรือ นโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร หลักกำรก ำกับดูแล

กิจกำร จรรยำบรรณธุรกจิ  มำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่นและระเบียบข้อบังคับของบรษัิทฯ 

2. กำรกระท ำท่ีอำจส่อถึงกำรทุจริต ซึ่งหมำยถึง กำรกระท ำใดๆ เพื่อแสวงหำประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย

ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เช่น กำรยักยอกทรัพย์ กำรทุจริตและคอรร์ัปชั่นต่อองคก์ร  กำรฉอ้โกง เป็นต้น 

 

บุคคลที่สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ 

 ผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้ถือหุ้น พนักงำน  เจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  หรือบุคคลภำยนอกท่ีพบเห็นหรือทรำบเบำะแส  

ผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษัิทฯ หรอืจำกกำรปฏบัิติหน้ำที่ของกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษัิทฯ ท่ีฝ่ำฝืน 

หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย และระเบียบ

ข้อบังคับของบรษัิทฯ รวมถงึกำรกระท ำที่อำจสอ่ถึงกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่น  

 

มาตรการตอบสนองการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

 บริษัท  แอรโ์รว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน)  ได้จัดท ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  เพื่อตอบสนองหรือ

เพื่อแก้ไขผลกระทบท่ีอำจจะเกิดจำกกำรทุจริต  รวมท้ังกำรหำแนวทำงหรือวิธีกำรป้องกันกำร ทุจริตและคอร์รัปชั่น  โดย

มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นน้ันจะต้องประกอบไปด้วย  กำรสอบสวน  กำรลงโทษ  มำตรกำรแก้ไขและกำร

เปิดเผยข้อมูล  ซึ่งจะต้องมแีนวปฏบัิติดังต่อไปนี้ 

 

กระบวนการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการสอบสวน 

 บริษัท  แอรโ์รว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนในกำรกระท ำผิด

กฎหมำย  หรือพฤติกรรมท่ีน่ำสงสัยว่ำอำจส่อถึงกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น หรือกำรประพฤติตนไปในทำงท่ีมิชอบของบุคคลใน 

องค์กร  พนักงำนและผู้มสีว่นไดเ้สยีอ่ืน ๆ 

1. เมื่อได้รับกำรแจ้งเบำะเส  ทำงบริษัท ฯ จะมอบหมำยให้ผู้ท่ีมีหน้ำท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนท่ีเป็นอิสระ  

จำกกิจกรรมท่ีต้องสงสัยว่ำมกีำรคอรร์ัปชั่น  และแจง้ผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นระยะ รวมถึงกำร

แจง้ผลกำรตรวจสอบให้ผู้ท่ีแจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรยีนได้ทรำบดว้ย 

2. หำกกำรสบืสวนข้อเท็จจรงิแลว้พบว่ำ ข้อมูลดังกลำ่วมหีลักฐำนและมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ำ ผู้ท่ีถูกกลำ่วหำได้กระท ำกำร

คอร์รัปชั่นจริง  บริษัท ฯ  จะให้สิทธิผู้ถูกกล่ำวหำได้ทรำบข้อท่ีถูกกล่ำวหำและพิสูจน์ตนเอง  โดยกำรหำข้อมูลหรือ

หลักฐำนเพิ่มเตมิท่ีแสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มีสว่นเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำกำรคอร์รัปชั่น ตำมที่ได้ถูกกล่ำวหำ 

3.  หำกผู้ท่ีถูกกล่ำวหำได้กระท ำกำรคอร์รัปชั่นจริง  ผู้กระท ำกำรคอรร์ัปชั่นไม่ว่ำจะเป็น  กรรมกำร  ผู้บริหำร หรอืพนักงำน  

ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท ฯ  จะต้องได้รับกำร

พิจำรณำโทษทำงวินัย  ตำมระเบียบบริษัทก ำหนดไว้  และหำกกำรกระท ำกำรคอร์รัปชั่นน้ันเป็นกำรกระท ำท่ีผิดต่อ

กฎหมำย  ผู้กระท ำผิดต้องไดร้ับโทษทำงกฎหมำย 
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การด าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

 หำกท ำกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำ  ข้อมูลหรอืหลักฐำนท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำผู้ท่ีถูกกล่ำวหำได้กระท ำกำรทุจรติและ

คอรร์ัปชั่นกระท ำผิดกฎหมำย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือจรรยำบรรณของบรษัิท ฯ จริง  บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ท่ีถูกกลำ่วหำได้

รับทรำบในข้อท่ีถูกกล่ำวหำ  และท ำกำรพิสูจน์ตัวเอง  โดยกำรหำข้อมูลหรือหลักฐำนเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้ทำวผู้ท่ีตรวจสอบ

เห็นว่ำตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำผิดตำมที่ถูกกลำ่วหำ 

 หำกผู้ ท่ีถูกกล่ำวหำได้กระท ำกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  กระท ำผิดกฎหมำย  กฎระเบียบและข้อบั งคับหรือ

จรรยำบรรณของบริษัท ฯ ไมว่่ำบุคคลน้ันจะเป็นกรรมกำร  ผู้บรหิำร  พนักงำน  หรือลูกจำ้งบริษัท ฯ ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำท่ี

ผิดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  คู่มือจรรยำบรรณของบริษัท  จะต้องได้รับกำรพิจำรรำโทษทำงวินัย  ตำม

ระเบียบท่ีบรษัิท ฯ  ไดก้ ำหนดไว้  หำกเป็นกำรกระท ำผิดต่อกฎหมำย  บุคคลน้ันจะตอ้งไดร้ับโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

 

การพบประเด็นเร่งด่วน 

 หำกพบประเด็นกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่ำงเร่งด่วน  ให้หัวหน้ำงำน  เลขำนุกำรบริษัท  หรือผู้บริหำรของบริษัท

รำยงำนประเด็นกำรทุจรติและคอรร์ัปชั่นท่ีพบเห็น  ต่อผู้บรหิำรและคณะกรรมกำรบริษัท  โดยไม่ล่ำช้ำ 

 

วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

พนักงำนสำมำรถแจ้งเบำะแสหรือข้อรอ้งเรยีนเกี่ยวกับกำรคอรร์ัปชั่นหรอืกำรทุจรติผ่ำนช่องใดช่องทำงหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

1. ทาง E-mail 

คณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน) 

 E-mail address : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ     นำยสุรเดช   จันทรำนุรักษ์     citaniac@gmail.com 

 E-mail address : กรรมกำรตรวจสอบ     นำยชนะ      สงิหร์ุง่เรอืง acc_consultants@yahoo.com 

 E-mail address : กรรมกำรตรวจสอบ            นำยน ำพล    เงินน ำโชค        numpon_n@yahoo.com 

เลขานุการบริษัท  

 E-mail address :  cs@arrowpipe.com 

 

2. ทางโทรศัพท์ :  02-749-8135 

ทางโทรสาร  :  038 740150 

 

3. ทางไปรษณีย ์บริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 163  หมูท่ี่ 9 ซอยแบริ่ง 68 ถนนสุขุมวิท 107  ต ำบลส ำโรงเหนือ  อ ำเภอเมอืง  จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

ท้ังนี้  เงื่อนไขและขั้นตอนกำรพิจำรณำเบำะแส  ข้อร้องเรียน  ระบุอยู่ในประกำศช่องทำงของบรษัิท ฯ   ซึ่งบุคลำกรของบริษัท 

ฯ  ในทุกพื้นท่ีและบุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงได้   กำรแจ้งเหตุและเบำะแสจะต้องทบทวนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

ตลอดจนมกีำรสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรแจ้งเหตุหรือเบำะแสให้กับบุคลำกร  ในบรษัิทและบุคคลภำยนอกทรำบ 

  

mailto:citaniac@gmail.com
mailto:acc_consultants@yahoo.com
mailto:numpon_n@yahoo.com
mailto:cs@arrowpipe.com
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การพิจารณาลงโทษหากมีการฝ่าฝืน / ไม่ปฏบิัติตามการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท 

 ผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัท ฯ  ได้กระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรนี้  รวมถึงกำรละเลย หรือ 

เพิกเฉย  เมื่อพบเห็นกำรกระท ำผิดท่ีเข้ำข่ำยกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  ท่ีมคีวำมเกี่ยวข้องกับบรษัิท ฯ / บรษัิทย่อย  ถือเป็นกำร

กระท ำท่ีเข้ำข่ำยผิดวินัย  ตำมข้อบังคับท่ีบริษัท ฯ ก ำหนดไว้  บริษัท ฯ จะต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนเกี่ยวกับกำรกระท ำ

ดังกลำ่ว (โดยคณะกรรมกำรสอบสวน ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง หรอืคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรต่อต้ำน

กำรทุจรติและคอรร์ัปชั่น (CAC) ซึ่งผู้บรหิำรหน่วยงำนท่ีถูกพิจำรณำลงโทษจะไม่ถูกนับเป็นกรรมกำรสอบสวน) 

 หำกท ำกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำ  มีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำม  มำตรกำรฉบับนี้  ให้คณะกรรมกำรสอบสวน

พิจำรณำ บทลงโทษเป็นกรณีไป  ซึ่งมีอัตรำโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกจำกกำรเป็นพนักงำน (อ้ำงอิงตำมบทก ำหนดโทษตำม

ประกำศของส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล) และหำกตรวจสอบแล้วพบว่ำเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ฯ  และหำกกำรกระท ำผิด

ดังกลำ่ว  เป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย  ผู้บริหำร / พนักงำน  จะต้องรับโทษทำงกฎหมำยเฉพำะบุคคลอีกด้วย  ท้ังนี้  หำกมีกำร

กล่ำวอ้ำงว่ำไม่รับรู้ถึงมำตรกำรและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ข้อกล่ำวอ้ำงดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้เป็นข้ออ้ำงให้ไม่ต้องรับโทษในกำร

กระท ำผิดตำมมำตรกำร ดังกลำ่วได้ 

 

กรรมการบริษัท 

 หำกกรรมกำรบริษัท ฯ ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรนี้  ท้ังนี้  บริษัท ฯ  จะต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนเกี่ยวกับกำร

กระท ำ  ดังกลำ่ว  โดยคณะกรรมกำรสอบสวน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ฯ ในกรณีท่ีมี  กำรพิจำรณำ

สอบสวนข้อเท็จจริงใดๆ  ห้ำมไม่ให้มีกรรมกำรท่ีฝ่ำฝืน / ไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรนี้เป็นกรรมกำรอิสระ   หรือห้ำมกรรมกำร

อิสระท่ำนน้ันเข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรสอบสวน  ในกรณีดังกล่ำว  โดยหำกตรวจสอบได้ว่ ำกรรมกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร  

ดังกล่ำว  ให้กรรมกำรสอบสวนพิจำรณำโทษเป็นกรณีไป  และท ำกำรรำยงำนผลกำรสอบสวนรวมท้ังให้กรรมกำรบริษัท ฯ 

พิจำรณำบทลงโทษต่อไป 

 

การแบ่งประเภทการกระท าความผดิ ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเภท ระดับน้อย ระดับปานกลาง ระดับสูง 

กำรมอบของขวัญ / กำร

เลี้ยงรับรอง แก่เจ้ำหนำ้ท่ี

ทำงรำชกำร 

กำรจำ่ยเงิน -ให้ของขวัญ

เนื่องในเทศกำลตำ่งๆ อัน

เป็นประเพณปีฏิบัติ / มูลค่ำ

ไม่เกินกว่ำนโยบำยท่ีก ำหนด

ไว ้

กำรจำ่ยเงิน -ให้ของขวัญ

โดยไม่มเีหตุอันสมควร / 

มูลค่ำไม่เกินกว่ำนโยบำยท่ี

ก ำหนดไว้ 

เจตนำชักชวนเจ้ำหน้ำที่ไป

เลี้ยงรับรองในสถำนท่ีไม่

เหมำะสม 

   กำรจำ่ยเงิน -ให้ของขวัญท่ี

มมีูลค่ำเกินกว่ำนโยบำยท่ี

ก ำหนดไว้ 

กำรเปิดเผยรำยงำนตำม

นโยบำยของบริษัท 

กำรรำยงำนไม่ครบถ้วน กำรไม่รำยงำนอย่ำง

สม่ ำเสมอ 

พยำยำมปกปิดกำรกระท ำ 

 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ 

  หำกบริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน)    ได้ตรวจสอบและพบว่ำกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน  กำรใช้

ถ้อยค ำ  ดังกล่ำว ที่มีหลักฐำนท่ีสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ  เป็นกำรกระท ำท่ีไม่สุจริตหรือเป็นเท็จ  และต้ังใจให้บุคคล  อ่ืนๆ  ได้รับ
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ควำมเสียหำย  ในกรณีน้ัน  หำกบุคคลท่ีได้กระท ำเป็นพนักงำน  จะต้องไดร้ับโทษวินัยตำมข้อบังคับของบรษัิท  ฯ  แต่หำกเป็น

บุคคล ภำยนอกก็จะด ำเนินคดตีำมกฎหมำยกับบุคคลน้ัน  

 
ก าหนดโทษทางวนิัย  4  ล าดับ 

1. ว่ำกล่ำวตักเตอืนดว้ยวำจำ  โดยบันทึกเป็นหนังสือไวเ้ป็นหลักฐำน 

2. กำรตักเตอืนเป็นหนังสือ 

3. กำรตักเตอืนเป็นหนังสือ  และกำรพักงำนโดยไม่จ่ำยค่ำจ้ำง 

4. กำรเลกิจำ้ง 

 

การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและรักษาความลับ 

 

1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 กำรร้องเรียนและกำรให้ข้อมูลท่ีกระท ำไปโดยสุจริตใจ  ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ฯ  ดังน้ัน  ผู้ท่ียื่นค ำ

ร้องเรียนและผู้ท่ีให้ถ้อยค ำ  หรือให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงหรือพยำนหลักฐำนใดท่ีเกี่ยวกับกำรร้องเรียนและเป็นผู้พิจำรณำคดีท่ี

รอ้งเรยีนเมื่อได้กระท ำไปโดยสุจริตใจ  แม้เป็นเหตุท่ีท ำให้เกิดข้อยุ่งยำกประกำรใด  ย่อมได้รับกำรประกันกำรคุ้มครองว่ำจะไม่

เป็นเหตุท่ีเลิกจ้ำง  หรอืลงโทษหรอืกำรด ำเนินกำรใดท่ีท ำให้เกิดผลร้ำยต่อพนักงำนดังกลำ่ว  

 

2. การผิดข้อบังคับและการรักษาความลับ 

 พนักงำนหรอืผู้รอ้งเรยีนจำกภำยนอก  อำจเลอืกไม่เปิดเผยชื่อ  เมื่อได้รำยงำนกำรกระท ำละเมิดของพนักงำนคนอ่ืนก็

ได้อย่ำงไรก็ตำมบริษัท ฯ สนับสนุนให้พนักงำนระบุตัวตนของตน  เมื่อท ำรำยกำรแล้วหน่วยงำนท่ีรับเรื่องพึงด ำเนินมำตรกำร

ป้องกันและคุ้มครองท่ีเหมำะสม  เพื่อให้สำมำรถท ำกำรสอบสวนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อป้องกัน   พนักงำนหรือผู้ร้อง

ทุกข์จำกภำยนอก  ดังกลำ่ว  จำกกำรกล่ันแกลง้หรือกำรปฏิเสธไม่เป็นธรรม 

 

การอบรม  ส่ือสาร  และการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

เพื่อให้พนักงำนในองค์กรทรำบและตระหนักในนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รัปชั่นบรษัิท ฯ จะด ำเนินกำร ดังต่อไปนี ้

1. บรษัิท ฯ จะประกำศให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบ โดยจะมีกำรเผยแพร่ผ่ำนทำง Email ของบริษัทฯ เพื่อให้ทุกฝ่ำย/แผนก

ได้รับทรำบโดยทั่วกัน 

2. บรษัิท ฯ จะมีกำรอบรมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ัปชั่นกับพนักงำนใหม่ทุกคนและเพื่อให้บุคคลภำยนอกหรือ

ผู้ท่ีสนใจทรำบถึงกำรปฏิบัติงำนบริษัท ฯ ท่ีจะน ำนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่นเผยแพร่ให้ไดร้ับทรำบ  

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

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

ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  ซึ่งจะส่งผลให้กำรด ำเนินกิจกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  ท้ังยังสำมำรถสร้ำงควำม

เชื่อมั่นให้กับ คู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้ถือหุ้นในแง่ของกำรเป็นบริษัท ฯ ท่ีมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ท้ังนี้ บริษัทฯ เชื่อ มั่นว่ำ

นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นจะเป็นสว่นหน่ึงท่ีช่วยพัฒนำศักยภำพของบรษัิท ให้เจริญเติบโต ก้ำวหน้ำและ

มคีวำมม่ันคง 

 

การติดตามและทบทวน 
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 คณะกรรมกำรจัดให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีกำรทบทวนและอนุมัติ

วิสัยทัศน์ ภำรกจิและกลยุทธ์ของบรษัิทฯ ในทุกรอบปีบัญชี 

 อีกท้ัง ได้มีกำรก ำหนดให้กรรมกำรบริษัท  ผู้บรหิำร พนักงำน และบรษัิทย่อย ทุกคนต้องรับทรำบและท ำควำมเข้ำใจ

ในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและข้อปฏบัิติต่ำง ๆท่ีได้ก ำหนดไว้  ในมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ัปชั่นอย่ำงเครง่ครัด  โดย

มผีู้บริหำรทุกระดับในองค์กรท่ีได้ท ำหน้ำที่ติดตำมดูแลรับผิดชอบในกำรปฏบัิติตำมและได้ถือเป็นภำรกิจส ำคัญท่ีจะด ำเนินกำร

ให้พนักงำนท่ีอยู่ภำยใต้ บังคับบัญชำของทุกหน่วยงำนรับทรำบเข้ำใจและปฏิบัติตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำร

คอร์รัปชั่นอย่ำงจริงจัง  หำกกรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำนคนใดได้กระท ำผิดตำมท่ีก ำหนดไว้จะต้องได้รับโทษทำงวินัยอย่ำง

เคร่งครัดและหำกมีกำรกระท ำผิดตำมก ำหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ  ข้อบังคับของภำครัฐบริษัทฯ จะต้องส่งเรื่องดังกล่ำวให้

ภำครัฐ ด ำเนินคดตีำมควำมผิดท่ีไดก้ระท ำต่อไป 

 นอกจำกนี้  บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรทบทวนปรับปรุงมำตรกำรและนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่ำง

สม่ ำเสมอเป็นประจ ำทุกๆ ปี/ ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ  ท้ังนี ้ 

เพื่อให้มั่นใจว่ำมำตรกำรและนโยบำย  ดังกล่ำว  ได้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของบริษัท  รวมท้ังเป็นไปตำมข้อบังคับและ

กฎหมำยอ่ืน ๆที่เกี่ยวข้อง 

 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

พนักงำนควรอ่ำนท ำควำมเข้ำใจนโยบำยนี ้รว่มกันนโยบำยและคู่มอือ่ืนๆ  ของบริษัท ฯ ดังน้ี 

1. นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

2. จรรยำบรรณและข้อพึงปฏบัิติ 

3. คู่มือปฏิบัติงำน เรื่องอ ำนำจด ำเนินกำร 

4. คู่มือพนักงำน 

 

เอกสารอ้างองิและอ านาจรับผิดชอบในการด าเนินการ 

 หลักกำรหรอืขั้นตอนกำรปฏบัิติงำนในแนวทำงกำรปฏิบัติ ส ำหรับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นฉบับนี้  จะต้อง

อ้ำงถึงเอกสำรท่ีทำงบริษัทฯ  ได้จัดท ำไว้ โดยในกรณีดังกล่ำวข้ำงต้น ในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและอ ำนำจรับผิดชอบให้เป็นไป

ตำมเอกสำรอ้ำงอิงในฉบับดังกลำ่ว  และเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏบัิติงำนน้ันอยู่ในมำตรฐำนเดยีวกัน หำกบุคลำกรของบรษัิทมีข้อ

สงสัยเกีย่วกับกำรด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติฉบับนี ้ 

 

แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

1. กำรก ำหนดสภำพแวดล้อมกำรควบคุมท่ีดี  มุ่งเน้นควำมส ำคัญของกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  ในทุกระดับโดย

ครอบคลุม  กำรก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่น  และก ำหนดหลัก

จริยธรรมและจรรยำบรรณเพื่อเป็นแนวทำงให้คณะกรรมกำร  ผู้บรหิำรและพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  

รวมถึงจัดให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีคอร์รัปชั่นอย่ำงเหมำะสม  โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับควำม

คุ้มครอง 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน  กำรคอร์รัปชั่น  มุ่งเน้นควำมส ำคัญของกระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยง  เพื่อบ่งชี้ควำมเสี่ยง

ดำ้นกำรคอรร์ัปชั่น  อย่ำงเหมำะสม  โดยผู้รอ้งเรยีนจะได้รับควำมคุม้ครอง 

3. ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม  มุ่งเน้นควำมส ำคัญของกระบวนกำรควบคุมภำยในและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับ  

และค ำสั่งต่ำงๆ  ของบรษัิท  ฯ เพื่อบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รัปชั่น  โดยมีกำรประเมนิประสทิธิภำพ

ของกำรควบคุมภำยใน เช่น  กำรสอบทำนควำมเหมำะสมภำยในของกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  รวมท้ัง
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ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และค ำสั่งต่ำงๆ ของบรษัิทให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อให้สำมำรถป้องกันและค้นหำกำรคอรร์ัปชั่นได้

อย่ำงทันท่วงที 

4. กำรสื่อสำรไปยังผู้บรหิำรและพนักงำน  รวมท้ังกำรสื่อสำรภำยนอกองค์กร  มุง่เน้น  ควำมส ำคัญของกระบวนกำรสื่อสำร  

และกำรบริหำรบุคลำกรเพื่อปลูกฝัง  ถ่ำยทอด  และเสริมสร้ำง จริยธรรม และจรรยำบรรณและสร้ำงควำมตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกจิกำรท่ีดี  กำรบรหิำร  ควำมเสี่ยง  และกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรคอร์รัปชั่น 

 

การเปิดเผยข้อมูล 

 บรษัิท แอรโ์รว์  ซินดเิคท  จ ำกัด (มหำชน) ไดก้ ำหนดให้ประธำนกรรมกำรบรษัิท หรือบุคลำกรท่ีไดร้ับมอบหมำยจำก

ประธำนกรรมกำรบริษัท  เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรทุจริตต่อหน่วยงำนภำยนอกท่ีมีหน้ำท่ีก ำกับดูแล เช่น ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร กลต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะชนให้บรษัิท ก ำหนดให้กำรตัดสนิใจ

เปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรทุจรติในแต่ละเรื่อง  ขึน้อยู่กับดุลพินิจของประธำนบริษัท 

 ท้ังนี้ บริษัท ฯ ห้ำมมิให้ผู้ท่ีไม่มีหน้ำท่ีหรือไม่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เปิดเผยข้อมูลด้ำนกำรทุจริต

แก่บุคคลอ่ืน ในบรษัิท ฯ สื่อมวลชน  หรอืหน่วยงำนใดๆก็ตำม นอกจำกนี้บรษัิท ฯ จะพิจำรณำลงโทษผู้ฝ่ำฝืนโดยไม่มีข้อยกเว้น 

 

แบบการรับ-ให้ ของขวัญหรือของก านัลในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด 

            เพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ 

ผู้บรหิำรและพนักงำนมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรรับของขวัญ ของก ำนัล ตำมรูปแบบ ดังนี ้
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เลขท่ีเอกสาร……………………………
วนัท่ี……………………………………

วตัถุประสงคเ์พ่ือ *       รับ *       ให้

ประเภทธุรกรรม     *   ของขวญั     *   เล้ียงรับรอง ค่าบริการ

    *   บริจาค     *   สนบัสนุน    *   อ่ืน  ๆระบุ

ไดรั้บจาก /  จ่ายให ้     : 
บริษทั / หน่วยงาน

ช่ือฝ่าย / แผนกงาน      : 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ : 

วตัถุประสงคข์องการรับ/ให ้: 

1 ………………………………………………… ………………………. ………………………………
2 ………………………………………………… ………………………. ………………………………
3 ………………………………………………… ………………………. ………………………………
4 ………………………………………………… ………………………. ………………………………
5 ………………………………………………… ………………………. ………………………………
6 ………………………………………………… ………………………. ………………………………

ลงช่ือ……………………….. ลงช่ือ……………………….. ลงช่ือ………………………..

วนัที…่…………………… วนัที่……………………… วนัที…่……………………

แบบการรับ/ให้ของขวญั การเลี้ยงรับรอง ค่าบริการ การบริจาคการกุศล และสนบัสนุน

รายการท่ีรับ/ให้ จ  านวน จ านวนเงิน

ผู้จัดท า ผู้บังคบับัญชา ผู้อนุมัติ

 


