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นโยบำยและแนวปฏิบัติดำ้นควำมย่ังยนื 

 

1) ควำมส ำคัญ 

         เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย พัฒนาและเติบโตอย่าง

ยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุง่มั่นจะด าเนนิงานให้เป็นไปตามขอบเขตการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างคุณค่าในระยะสั้นและ

ระยะยาวส าหรับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ได้

ยึดมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนท้ังในด้านเศรษฐกิจ  

สังคม  และสิ่งแวดลอ้ม ท้ังยังสนับสนุนให้ผู้มสี่วนได้เสียมสี่วนร่วมในการด าเนนิธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตอ่สังคม 

สิ่งแวดลอ้ม หรอื CSR ตามหลักสากล   

 

2) วัตถุประสงค ์

    เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนท่ีครอบคลุมท้ังในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม 

 

3) ขอบเขต 

    นโยบายและแนวปฏบัิติด้านความยั่งยืนฉบับนี้ใชก้ับ บริษัท แอร์โรว์  ซินดเิคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

ร่วมไปถึงคูค่้าเพื่อให้มกีารบริหารจัดการท่ีค านงึถึงสังคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคัญ 

 

4) ค ำนิยำม 

    บริษัทฯ  หมายถงึ  บริษัท แอร์โรว์  ซินดเิคท จ ากัด (มหาชน) 

    บริษัทย่อย  หมายถึง  บริษัท หรือนิติบุคคลท่ีบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) เป็นเจ้าของหรือถือ

ครองหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกว่าร้อยละ 50  ไม่ว่าจะถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม  หรือ

บริษัทหรือนิติบุคคลท่ี บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) มีอ านาจควบคุมในเร่ืองการก าหนดนโยบายทางการ

เงินและการด าเนนิงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัทฯ หรือนติบุิคคล 

 

5) กำรปฏิบัติตำมนโยบำย 

    กรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงานทุกระดับและทุกคน  มหีนา้ที่สนับสนุน  ส่งเสริม และปฏิบัตงิานให้สอดคลอ้งกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนฉบับนี้  จนเป็นวัฒนธรรมด าเนินงานท่ีค านึงถึงประโยชน์ท่ีสมดุลท้ังด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

    ท้ังนี้  ให้ประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัท แอร์โรว ์ ซินดิ

เคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  มีหน้าท่ีสนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความ

ยั่งยืนฉบับนี้  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การพัฒนาอย่างย่ังยนืต่อไป 
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6) กำรเปดิเผยข้อมูล 

    บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  ข้อมูลการด าเนินงานด้านความยั่ งยืนและผลการ

ด าเนินงานในทุกมิติตามหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอ โปร่งใส และในเวลาท่ี

เหมาะสม  เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และเปิดเผยนโยบายฉบับนี้แก่

พนักงาน และผู้มีสว่นได้เสียได้รับทราบและถือปฏบัิตใินการปฏบัิตงิาน และด าเนนิธุรกิจกับบริษัทฯ 

 

7) นโยบำยและแนวปฏิบัติ 

 นโยบำยกำรพัฒนำธุรกจิและเศรษฐกจิ 

         เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ก้าวเข้าสู่การพัฒนา

อย่างย่ังยนื  บริษัทฯ มุง่มั่นท่ีจะด าเนินงานและสร้างการเตบิโตท่ีย่ังยืนภายใตก้ารก ากับดูแลกิจการท่ีดโีดยค านึงถึงผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้จึงน ามาสู่

นโยบายการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ  ดังตอ่ไปนี้ 

1) ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ รวมท้ังนโยบาย  ระเบียบ 

ประกาศ ค าสั่งของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องและประกาศบังคับใชแ้ล้ว  อันได้แก่  นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี, 

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ , กฎบัตรในการบริหารจัดการ ,นโยบายการบริหารความเสี่ยง, นโยบายการ

ตอ่ต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯจะมกีารทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณและข้อพงึปฏบัิติทุกป ี 

2) ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ โดยมีนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีครอบคลุมท้ังในด้านบทบาทหน้าท่ี  ค่าตอบแทน  ท่ีสอดคล้องกับการท างานของกรรมการ และ

ผู้บริหารระดับสูง หรอื CEO (ดูนโยบายและแนวปฏบัิตเิพิ่มเตมิท่ีนโยบายการก ากับดูแลกจิการท่ีดีปี 2564)  

3) วางกลยุทธ์เพื่อการเตบิโตทางด้านธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงท้ังภายในและ
ภายนอกอย่างครบถ้วน  และแสวงหาวิธีและกระบวนการท่ีท าให้ธุรกิจสามารถเอาชนะคู่แข่งในทางการค้าได้

อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุก
ขั้นตอนของการด าเนนิธุรกิจ 

5) บริหารจัดการและด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบในทางลบให้น้อยท่ีสุด หรือไม่มีผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อม และยังมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันด้วยความจริงใจ มุ่งมั่นด าเนินงาน

ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มสี่วนได้เสียทุกฝ่าย 

6) มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมโดยเร่ิมตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ จนไปถึงการพัฒนาชุมชนภายนอก ควบคู่

กับการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด  พร้อมท้ังสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติตน

ของผู้มีสว่นได้เสียทุกฝ่ายให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยท่ีสุดหรือไมม่ีเลย 
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 นโยบำยควำมรับผิดชอบดำ้นสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนท่ีต้องควบคู่ไปพร้อมกับความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม 

และการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากกระบวนการ

ผลิตสินค้าหรือบริการ จึงมนีโยบายดา้นการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้ม  ดังตอ่ไปน้ี 

1) บริษัทฯ จะไมก่ระท าการใดๆท่ีจะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม โดยยึดแนว

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

หรือกระบวนการอื่นท่ีเกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและบริษัทฯจะด าเนินธุรกิจภายใต้

กฎหมายท่ีควบคุม  และด าเนินธุรกิจให้อยูภ่ายใตก้ฎระเบียบและข้อบังคับส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครัด 

2) บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากท่ีสุด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยท่ีสุด  และจะด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานขององค์กรเพื่อ

สิ่งแวดลอ้มอย่างเหมาะสม (เชน่ โครงการอนุรักษ์พลังงาน  โครงการปรับปรุงการผลิตเพื่อลดของเสีย เป็นต้น)

โดยมีคณะท างานดา้นบริหารจัดการการใชพ้ลังงานของบริษัทฯ ก าหนดนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัตไิวใ้ห้

เป็นท่ีทราบ 

3) บริษัทฯ จะก าหนดให้การอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้มนัน้เป็นสว่นหนึ่งของการด าเนนิงานของบริษัทฯ ท่ีเป็น
หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม

มาตรการใดๆท่ีบริษัทฯก าหนด และให้มีการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานและผลกระทบท่ีเกิด

ขึน้กับสิ่งแวดลอ้มจากการด าเนนิงาน เพื่อรายงานและปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง  

4) บริษัทฯ จะสนับสนุนท่ีจ าเป็นในทุกด้าน รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคล  ด้านงบประมาณ  เวลาในการท างาน  

ส่งเสริมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ได้รับความรู้และฝึกอบรมในเร่ืองสิ่งแวดลอ้ม 

เพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และจะเปิดเผยการด าเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้มผ่านช่องทางที่เหมาะสม 
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 นโยบำยควำมรับผิดชอบด้ำนสังคม 

บริษัทฯ ค านึงถึงความส าคัญในดา้นสังคม เน่ืองจากเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะชว่ยผลักดันให้การด าเนินธุรกิจยังคงอยู่

และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  เนื่องจากสังคมภายในองค์กร บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดประการ

หนึ่ง จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงานในบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าท่ีดีพร้อมกับขยายการพัฒนาออกไปสู่สังคม

ภายนอกโดยด าเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน จึงมีนโยบายความรับผิดชอบด้านสังคม  

ดังต่อไปนี้ 

 

1) บริษัทฯ จะให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคน ทุกระดับ ให้มีระบบดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในการ

ท างานท่ีดี ท้ังด้านการปฏิบัติงานและสุขภาพหรืออาชีวอนามัยของพนักงาน และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน

อย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเปิดเผยชัดเจน  (ดูนโยบายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมท่ี นโยบาย

การก ากับดูแลกิจการท่ีดีปี 2564 หมวดท่ี 3 การปฏบัิตติอ่พนักงาน) 

2) บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติส าหรับกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงกลุ่มบริษัท เกี่ยวกับการ

ประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และร่วมไปถึงการไมล่่วงละเมดิทรัพย์สิน

ทางปัญญา หรือลขิสิทธิ์ใดๆ (ดูนโยบายและแนวปฏิบัตเิพิ่มเตมิท่ี จรรยาบรรณและข้อพึ่งปฏบัิติปี 2564  ข้อ 8 

การไม่ละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา) 

3) บริษัทฯ จะให้ความส าคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสิทธิมนุษยชน  ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและไม่

กระท าการใดๆหรือส่งเสริมให้มีการล่วงละเมิดด้านสทิธิมนุษยชน (ดูนโยบายและแนวปฏบัิตเิพิ่มเตมิท่ี นโยบาย

การก ากับดูแลกิจการท่ีด ีปี 2564 ข้อ 9. นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนและแรงงาน) 

4) บริษัทฯ จะค านึงถึงคุณค่าทางสังคมและชุมชนโดยมุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา และท าสิ่งท่ีดีเพื่อ

ประโยชน์แก่สังคมและชุมชน และแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  รวมท้ังแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และแบง่ปันประสบการณ์จากการด าเนนิงานกับหนว่ยงานอื่นเพื่อปรับปรุงการด าเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง 

5) บริษัทฯ จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มกีารปฏิบัตอิย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบด้าน

อื่นๆ ที่ประกาศใชโ้ดยหนว่ยงานท่ีก ากับดูแล 

6) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดท ารายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ในการพัฒนา

รูปแบบ การจัดท ารายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยอาจรายงานไว้เป็นสว่นหนึ่งของรายงานประจ าปี 

 

--------------------------------------------------- 


