บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ประจาปี 2563

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
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วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563

มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น

หน้ำ 1

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บทนา
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) เป็ นหนึ่งในผูน้ ำเรื่องท่อร้อยสำยไฟและได้รบั กำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในด้ำน
คุณภำพของสินค้ำ และทำงบริษัทฯ ยังได้มีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็ นหนึ่งในเรื่องท่อ และยังมีจุดมุ่งหมำยที่จะดำเนินธุรกิจด้วยควำม
ซื่อ สัตย์ สุจริต โปร่งใสและให้เป็ น ไปตำมหลักกำรก ำกับดูแ ลกิจกำรที่ดี ข องบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยต่อ ต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชั่นทุกรู ปแบบด้วยควำมตระหนักถึงผลร้ำยของกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นที่ทำลำยระบบกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม ทัง้ ยังก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
คู่มือมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ฉบับนี ้ คือกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยของประเทศไทย อีกทัง้ ยังเป็ นส่วน
เพิ่มเติมของจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
หลักการและเหตุผล
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) มีอดุ มกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมั่นในควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงนำมเข้ำร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ”
เพื่อที่จะแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ในทุกรู ปแบบเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำบริษัท ฯ มีนโยบำย
กำรกำหนดควำมรับผิดชอบแนวปฏิบตั ิและข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม โดยในปี 2560-2561 มีกำรประเมิน และ
ปรับปรุ งแก้ไขควำมเสี่ยงฯ ให้มีกำรนำไปใช้ปฏิบตั จิ ริง อีกทัง้ มีกำรกำหนดแผนงำนและติดตำมผล ตลอดจนมีผตู้ รวจสอบภำยในซึ่ง
มีควำมเป็ นอิสระเป็ นผูร้ ำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ และลงนำมรับรองโดยประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยบริษทั ฯมีควำมพร้อมที่จะยื่นขอคำรับรองในกำรดำเนินกำรดังกล่ำวในต้นปี 2562
ขอบเขตของคู่มือ
คูม่ ือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ฉบับนี ้ ครอบคลุมไปยังกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรชุดย่อย ผูบ้ ริหำรและบุคลำกรทุกท่ำน ทัง้ นี ้ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยที่อยู่ในเครือ
ของบริษัททัง้ หมด ตลอดจนตัวแทน ที่ปรึกษำที่กระทำกำรและดำเนินกำรในนำมบริษัท ฯ และยังรวมไปถึงผูท้ ่เี กี่ยวข้องทำงธุรกิจ
ทัง้ นี ้ คูม่ ือกำรบริหำรควำมเสี่ยง ด้ำนกำรทุจริตฉบับนี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นและ
สำมำรถใช้ควบคูก่ บั คูม่ ือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ

มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น

หน้ำ 2

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)

สารจากประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจและกำรบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังได้แสดงเจตนำรมณ์
เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและได้กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนและป้องกันกำร
ทุจริตและคอร์รปั ชั่น โดยห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน เสนอเรียกร้อง ดำเนินกำร หรือยอมรับสินบน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
โดยเจตนำทุจริต หรือ เพื่อ เป็ นประโยชน์ต่อ ตนเอง หรือ ผู้อ่ืนในบริษัทฯ และยังได้ตระหนักรู แ้ ละให้ควำมร่ วมมื อในกำรใดที่เป็ น
ประโยชน์ในกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น และให้ถือว่ำเป็ นสิ่งหนึ่งที่พนักงำนจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเสมือน
เป็ นวัฒนธรรมอย่ำงหนึ่ง ขององค์กรที่ทกุ คนจะต้องปฏิบตั ิร่วมกัน ทัง้ นี ้ ยังได้ม่งุ หมำยให้บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
รวมถึงบริษัทในเครือทุกบริษัท เป็ นองค์กรที่มีควำมโปร่งใส ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และปรำศจำกกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น รวมทัง้ ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น
ในนำมของประธำนกรรมกำรบริหำร ขอให้กรรมกำรบริษัท และพนักงำนของบริษัทฯทุกท่ำน ศึกษำทำควำมเข้ำใจและ
ปฏิบตั ิตำมแนวทำงที่วำงไว้ในมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ฉบับนี อ้ ย่ำงเคร่งครัด เพื่อร่วมกันพัฒนำให้บริษัทฯ เป็ น
องค์กรที่ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน อันเป็ นรำกฐำนสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจและกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำง
ยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป

นำยเลิศชัย วงศ์ชยั สิทธิ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร
27 กุมภำพันธ์ 2563

มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น

หน้ำ 3

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)

โครงสร้างบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
เลขำนุกำรบริษัท

ส่วนบัญชีกำรเงิน

ส่วนกำรขำยและกำรตลำด

ส่วนโรงงำน

ส่วน Supply chain

ส่วนสนับสนุนธุรกิจ

R&D / BD

มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น

หน้ำ 4

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)

โครงสร้างคณะทางาน มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรควำมเสี่ยง /
คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รปั ชั่น
สำนักกรรมกำรฯ

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

เลขำนุกำรบริษัท /เลขำนุกำร CAC

ผูอ้ ำนวยกำร

ผูอ้ ำนวยกำร

สำยงำน Supply Chain

ผูอ้ ำนวยกำร
สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

สำยงำนสนับสนุนธุรกิจ

สำยงำนขำยและกำรตลำด

ตัวแทนคณะทำงำน

ตัวแทนคณะทำงำนสำย

ตัวแทนคณะทำงำนสำย

ตัวแทนคณะทำงำน

ตัวแทนคณะทำงำน

สำยงำนโรงงำน

งำนSupply Chain

งำนบัญชีและกำรเงิน

สำยงำนสนับสนุน

สำยงำนขำยและ

ธุรกิจ

กำรตลำด

ผูอ้ ำนวยกำร

ผูอ้ ำนวยกำร

สำยงำนโรงงำน

มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น

หน้ำ 5

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)

บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการบริษัท
 มีหน้ำที่ควำมคุมและดูแลกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นในภำพรวม
 เป็ นผูน้ ำที่แสดงถึงควำมมุ่งมั่นที่จะต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น เพื่อแสดงจุดยืนให้แก่บุคลำกร ผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องทำงธุรกิจ
และสำธำรณชนรับทรำบ
 สอบทำน ทบทวน และอนุมตั นิ โยบำยหรือคูม่ ือที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นของบริษัท
 กำหนดและมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมไปถึงกำรอนุมตั กิ ระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ มำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและคอร์รปั ชั่นให้แก่ผบู้ ริหำรที่มีประสบกำรณ์มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถ และคุณสมบัติในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
 กำกับดูแลกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยหรือตำมมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น และติดตำมกำร
ดำเนินงำนให้ม่นั ใจว่ำผูบ้ ริหำรมีทรัพยำกรเพียงพอในกำรดำเนินตำมนโยบำยและมำตรกำร
 เป็ นผูพ้ ิจำรณำอนุมตั ใิ นกระบวนกำรต่ำงๆเมื่อเกิดเหตุกำรณ์คอร์รปั ชั่นขึน้ หรือเมื่อมีกำรรำยงำนขึน้ มำให้รบั ทรำบ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 กำกับดูแลกำรควบคุมภำยใน และดูแลภำพรวมของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ภำยในบริษัท เละพิจำรณำ
แนวทำงหรือกิจกรรมที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในหรือคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนคอร์ร ัปชั่น นำเสนอเพื่อ อนุมัติให้
ดำเนินกำรต่อไป
 ทบทวนมำตรกำรตรวจสอบภำยในและระบบควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องและเพื่อ ให้ม่ นั ใจว่ำกำรต่อ ต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชั่นมีควำมเพียงพอและมีประสิทธิผล
 สอบทำนกำรประเมินควำมเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิท่ีควรมีเพื่อลดควำมเสี่ยง
และผูบ้ ริหำรต้องนำคำแนะนำดังกล่ำวไปปฏิบตั ิ
 รำยงำนผลตรวจสอบภำยในเกี่ ย วกับ กำรคอร์ร ัป ชั่น อำทิ รำยงำนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งด้ำ นกำรคอร์ร ัป ชั่น ต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ /ให้คำแนะนำ ข้อควรปฏิบตั แิ ก่คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำร อีกทัง้ รำยงำนผล
กำรสอบสวนและบทลงโทษ เป็ นต้น
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กำหนดให้มีระบบและให้กำรส่งเสริมและเงินสนับสนุน มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นเพื่อสื่อสำรไปยังบริษัท
ย่อย พนักงำนและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบ มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำยและให้ปรับปรุ งระบบและกำรป้องกันกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ให้มีควำมทันสมัย
 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง จัดให้มีขนั้ ตอน/คู่มือกำรปฏิบตั ิงำน และกำรควบคุมภำยในของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงเหมำะสม
และเพียงพอต่อกำรป้องกันกำรคอร์รปั ชั่น
 กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและด้ำนกำรคอร์รปั ชั่น และทบทวน
มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รปั ชั่นให้เพียงพอและเหมำะสม
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4. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 ได้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ จำกผูร้ บั ผิดชอบของฝ่ ำยต่ำงๆ ในโครงสร้ำงขององค์กร เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนด้ำนมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น
 ไม่เป็ นบุคคลที่อำจขัดแย้งทำงผลประโยชน์ แสดงควำมเห็นได้เป็ นอิสระ ปรำศจำกอคติ เพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 มีหน้ำที่สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู เ้ กี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น
 ติดตำมทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั ิ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทัง้ วิเครำะห์ ประเมินผล จัดกำรติดตำมและรำยงำน
อย่ำงเป็ นระบบ
 พิจำรณำและดำเนินกำรเกี่ยวกับคำร้องเรียนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นที่เกิดขึน้ ในองค์กร
5. ผู้อานวยการ ทุกสายงาน
 ให้ควำมเชื่ อ มั่นว่ำผู้ใต้บังคับบัญ ชำของตนได้ตระหนักและมี ควำมเข้ำใจในนโยบำยและควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรที่กำหนดโดยบริษัท
 จัดให้มีขนั้ ตอน / คู่มือ กำรปฏิบัติงำน และกำรควบคุมภำยในในกระบวนกำรที่ร ับผิดชอบของหน่วยงำนตนเองอย่ำง
เหมำะสม และเพียงพอต่อกำรป้องกันกำรคอร์รปั ชั่น
 ช่วยป้องกันและตรวจสอบกำรกระทำที่ตอ้ งสงสัยว่ำเป็ นกำรคอร์รปั ชั่น และจัดให้มีกระบวนกำรสอบประวัติของคู่คำ้ เพื่อ
ทำกำรตรวจสอบประวัติ และควำมน่ำเชื่อถือทำงด้ำนกำรเงิน เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ ได้
 รำยงำนในประเด็นที่พบอย่ำงเร่งด่วนต่อคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง
6. คณะทางานบริหารความเสี่ยง และคณะทางานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
 ไม่เป็ นบุคคลที่อำจขัดแย้งทำงผลประโยชน์ แสดงควำมเห็นได้เป็ นอิสระ มีควำมเป็ นอิสระในกำรทำงำน ปรำศจำกอคติ
เพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 ร่วมกันจัดทำ/ปรับปรุ ง คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องตำมนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบตั ิในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รปั ชั่น
 ทบทวนมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีควำมเสี่ยงที่ใช้ให้มีค วำมเหมำะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดจำกกำรคอร์รปั ชั่นอย่ำงสม่ำเสมอ
 นำเสนอแผนบริหำรควำมเสี่ยงพร้อมทัง้ มำตรกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บริษัท
 ปฏิบตั หิ น้ำที่ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น กรณีท่ีคณะทำงำนหรือพนักงำนมีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นกำรฝ่ ำ
ฝื นนโยบำยจะต้องรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรือผ่ำนช่องทำงที่กำหนดไว้ตำมนโยบำยกำรให้ขอ้ มูลกำรกระทำทุจริต
7. ผู้ตรวจสอบภายใน
 ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนว่ำเป็ นไปอย่ำงถูกต้องตรงตำมนโยบำย แนวทำงกำรปฏิบตั ิ อำนำ จดำเนินกำร
ระเบียบปฏิบตั ิ และกฎหมำยข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแล ซึ่งปฏิบตั ิงำนเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพอย่ำงอิสระ เที่ยง
ธรรม เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำมีระบบควำมคุมที่มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ที่อำจจะ
เกิดขึน้
 สอบทำนและกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่ อให้องค์กรสำมำรถปรับปรุ งประสิทธิภำพและประสิทธิผล ของกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควำมคุมภำยในให้ดีย่งิ ขึน้
 ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับตรวจสอบภำยในและกำรประเมินควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับระบบควำมคุมภำยในตำมมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น
 รำยงำนประเด็นหรือปัญหำที่พบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงให้เห็นว่ำบริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นอย่ำงสิน้ เชิง
2. กำหนดกฎเกณฑ์และแนวทำงปฏิบตั ิเพื่อ ป้องกันมิให้บริษัท กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนของบริษัท ฯ ตลอดจนบุคคลอื่นที่ได้
ปฏิบตั หิ น้ำที่ท่เี กี่ยวข้องกับ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ฝ่ ำฝื นนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชั่น
3. กำหนดกำรสอบทำนและกำกับติดตำมเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำย ฉบับนี ้
4. สนับสนุนให้พนักงำนรำยงำนกำรทุจริตหรือคอร์รปั ชั่นผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่ปลอดภัย
คานิยาม
การทุจริต หมำยถึง กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่ , อำนำจ , อิทธิพลที่ตนมีอยู่ หรือกำรใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทำงที่มิชอบของ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัท ฯ เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ท่ีมิควรได้ดว้ ยโดยชอบด้วยกฎหมำย ต่อตัวเอง ครอบครัว
เพื่อน คนรู จ้ กั อำทิกำรทำหลักฐำนกำรเงินที่เป็ นเท็จ กำรนำทรัพย์สินของบริษัท ฯ ไปใช้ส่วนตัว กำรเบียดบัง กำรยักยอกฉ้อโกง
กำรกระทำในลักษณะที่มีกำรขัดกันของผลประโยชน์
การคอร์รัปชั่น หมำยถึง กำรใช้อำนำจที่ได้มำโดยหน้ำที่ในกำรแสวงหำประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์อ่ืน ใด อันมิควร
ได้ ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็ นกำรให้สินบน ในรู ปแบบใดก็ตำม ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเสนอให้
หรือกำรให้คำมั่นสัญญำ กำรเรียกรับเงินหรือทรัพย์และผลประโยชน์อ่ืน ที่ไม่เหมำะสมไม่ว่ำจำกเจ้ำหน้ำที่รฐั และหน่วยงำนของ
ภำครัฐและเอกชนก็ตำม อีกทัง้ ยังรวมไปถึงกำรเอือ้ ประโยชน์ให้ตวั เองหรือพวกพ้อง ที่จะเป็ นกำรปฏิบตั ิ ตำมหน้ำที่อันได้มำซึ่ง
ประโยชน์ในทำงมิชอบ เว้นแต่ จะเป็ นกำรทำตำมระเบียบปฏิบตั ิหรือระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม หรือจำรีตประเพณีในทำง
กำรค้ำที่สำมำรถกระทำได้
การช่วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง กำรให้เงินทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสถำนที่เพื่ออำนวยควำมสะดวก
เช่น สถำนที่พกั สถำนที่รบั รอง สถำนที่ประชุม สถำนที่ชุมนุมแก่พรรคกำรเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบำยในกำรกระทำอันมิควรหรือ
กำรกระทำใดที่ขดั ต่อกฎหมำยรัฐธรรมนูญซึง่ ส่งผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทัง้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดควำมแตกแยกในสังคมไม่
ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม
สินบน หมำยถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ในที่นี ้ ทรัพย์สิน หมำยถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่ำงซึ่งอำจมีรำคำและ
อำจถือเอำได้ เช่น เงิน บ้ำน รถ ประโยชน์อ่ืนใด
ข้อมูลการกระทาผิด หมำยถึง ข้อมูลกำรกระทำผิดหรือกำรกระทำทุจริตหรือ กำรคอร์ร ัปชั่นหรือ เรื่องร้องเรียนหรือ
เบำะแส อันเกี่ยวกับกำรกระทำผิดหรือกำรทุจริตและกำรคอร์รปั ชั่น
บริษัท หมำยถึง บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)
บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัท หรือ นิตบิ คุ คลที่บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) เป็ นเจ้ำของหรือถือครองหุน้ ที่มี
สิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิตบิ คุ คล นัน้ เกินกว่ำร้อยละ 50 ไม่ว่ำจะถือหุน้ โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท
แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) มีอำนำจควบคุมในเรื่องกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำน เพื่อให้ได้มำซึ่ง
ประโยชน์จำกกิจกรรมต่ำง ๆ ของบริษัท ฯ หรือนิตบิ คุ คล
กรรมการ หมำยถึง กรรมกำรของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยที่นี ้ หมำยถึง บุคคลซึ่งมี
คุณสมบัตขิ องกรรมกำร ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้รบั กำรเลือกตัง้ จำกที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ให้เป็ นกรรมกำรและในที่นี ้ ให้หมำยรวมถึงกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริษัท
ผู้บริหาร หมำยถึง ผูบ้ ริหำรของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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พนักงาน หมำยถึง ผูท้ ่ีทำสัญญำจ้ำงแรงงำน หรือสัญญำจ้ำงพิเศษ หมำยควำมรวมถึง พนักงำนประจำ พนักงำน
ชั่วครำว พนักงำนระหว่ำงกำรทดลองงำน และพนักงำนของบริษัท ฯ ที่มีกำหนดระยะเวลำในกำรจ้ำงงำนที่แน่นอน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมำยถึง คู่สมรส บุตร บิดำมำรดำ พี่ น้อง/ญำติสนิท ของกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกระดับ
รวมถึง ลูกจ้ำง ตัวแทนของบริษัท และบริษัทย่อย ซึง่ งกระทำในนำมของบริษัท ฯ ไม่วำ่ จะมีอำนำจหน้ำที่ในกำรนัน้ หรือไม่
เจ้าหน้ าที่รัฐ หมำยถึง ผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือ น
พนักงำนหรือบุคคลผูป้ ฏิบตั ิ ในรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรัฐผูบ้ ริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำทิง้ ถิ่นซึ่งมิใช่ผดู้ ำรงตำแหน่งทำง
กำรเมืองเจ้ำพนักงำนตำมกฎหำยว่ำด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น ซึง่ หมำยควำมรวมถึง ลูกจ้ำงในส่วนของรำชกำรรัฐวิสำหกิจ และ
บุคคลอื่นหรือคณะบุคคล ซึง่ ใช้อำนำจหรือได้รบั มอบให้ใช้อำนำจทำงปกครองในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมกฎหมำยไม่
ว่ำจะเป็ นกำรจัดตัง้ ขึน้ ในระบบรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือกิจกำรอื่นของรัฐตำมควำมหมำยที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและให้รวมถึง ข้ำรำชกำร เจ้ำพนักงำน พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ลูกจ้ำง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่
เป็ นตัวแทนของหน่วยงำน ดังต่อไปนี ้
 กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนของรัฐ (เช่น กรมศุลกำกร สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ฯลฯ )
 พรรคกำรเมืองผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง หรือผูร้ บั เลือกตัง้ (ทัง้ ฝ่ ำยรัฐบำลและฝ่ ำยค้ำ) ผูบ้ ริหำรท้องถิ่น
 หน่วยงำนที่มีอำนำจกำกับดูแล (เช่น คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย )
 รัฐวิสำหกิจ หรือ บริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ ที่รฐั หรือหน่วยงำนของรัฐเป็ นเจ้ำของหรือมีอำนำจควบคุม
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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจไปด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ เอำรัดเอำเปรียบ
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นทุกรู ปแบบ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรรับ / กำรให้สินบน ซึ่ง
บริษัทฯ ทรำบดีถึงกำรทุจริตและกำรคอร์รปั ชั่นเป็ นเรื่อ งที่ผิดกฎหมำย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ยอมรับและไม่ ยินยอมให้เกิดขึน้ (Zero
Tolerance) โดยมีหลักกำรที่ได้กำหนดไว้ในจรรยำบรรณของบริษัท นอกจำกนีบ้ ริษัท ฯ ยังได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิเพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริตและกำรคอร์รปั ชั่น ภำยในบริษัท ฯ โดยกรรมกำรผูบ้ ริหำร พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่เรียกร้องหรือดำเนินกำร
ยอมรับกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นใด ๆ โดยเด็ดขำดไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว เพื่อนและคนรู จ้ กั อีกทัง้ ทุกคนจะต้อง
ปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงมีกำรสื่อสำรต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทัง้ ภำยใน และบุคคลภำยนอก
บริษัทฯ ให้ได้รบั ทรำบถึงนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะกำหนดให้มีกำรทบทวนมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่นให้เหมำะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ท่ีบริษัทฯ กำหนด
กรณี ท่ี พบว่ำมี กำรฝ่ ำฝื นหรื อกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรสนับสนุนหรือช่วยเหลื อหรื อให้ควำมร่วมมื อกับกำร ทุจริตและ
คอร์รปั ชั่นจะได้รบั กำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบของบริษัท ฯ
ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
มำตรำ 123/5 ผู้ใ ดให้ ขอให้ หรื อ รับ ว่ำ จะให้ท รัพ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์อ่ื นใดแก่ เจ้ำ หน้ำที่ ข องรัฐ เจ้ำ หน้ำ ที่ข องรัฐ
ต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำกำร ไม่กระทำกำร หรือประวิงกำรกระทำอันมิชอบด้วย
หน้ำที่ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ในกรณีท่ผี กู้ ระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็ นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติ
บุคคลนัน้ โดยนิติบุคคลดังกล่ำวไม่มีมำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพื่อป้องกันมิให้มีกำรกระทำควำมผิดนัน้ นิติบุคคลนัน้ มี
ควำมผิดตำมมำตรำนี ้ และต้องระวำงโทษปรับตัง้ แต่หนึ่งเท่ำแต่ไม่เกินสองเท่ำของค่ำเสียหำยที่เกิดขึน้ หรือประโยชน์ท่ไี ด้รบั
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตำมวรรคสอง ให้หมำยควำมถึง ลูกจ้ำง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่ง
กระทำกำรเพื่อหรือในนำมของนิตบิ คุ คลนัน้ ไม่วำ่ จะมีอำนำจหน้ำที่ในกำรนัน้ หรือไม่ก็ตำม
แนวทางการปฏิบัติ
1. บริษัท ฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลำกรทุกระดับเห็นควำมสำคัญและมีจิตสำนึก ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น
รวมทัง้ จัดให้มีกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรคอร์รปั ชั่นกำรให้หรือรับสินบนในทุกรู ปแบบโดยถือเป็ นภำคบังคับปฏิบตั ิ
2. แนวปฏิบตั ใิ นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น นี ้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตัง้ แต่กำรสรรหำหรือ กำร
คัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำรให้ผลตอบแทน แก่พนักงำน โดย
กำหนดให้ผบู้ งั คับบัญชำทุกระดับ มีหน้ำที่ส่ือสำรทำควำมเข้ำใจกับพนักงำน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ เพื่อนำไปใช้ปฏิบตั ิในกิจกำร
ทำงธุรกิจที่อยู่ในควำมรับผิดชอบและควบคุมกำรปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น และจรรยำบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ้อม
4. บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ร่วมกับผูต้ รวจสอบภำยใน ให้ดำเนินกำรร่วมประเมินควำมเสี่ยงในทุกด้ำนเพื่อ
ลดควำมเสี่ยงและเพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์ร ัปชั่นของทุกหน่วยงำน โดยมีกำรนำเสนอประเด็นควำมเสี่ยง กำรเสนอแนวทำง
ปฏิบตั เิ พื่อลดควำมเสี่ยง ตลอดจนกำรติดตำมผล และรำยงำนควำมคืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงน้อยทุก
ไตรมำส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
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5. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ให้มีกำรรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบำลของบริษัทผ่ำนช่องทำง
ติดต่อ เลขำนุกำรบริษัท หรือกรรมกำรตรวจสอบ
6. บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) จะให้ควำมคุม้ ครองพนักงำนที่ ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่อง กำรคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) โดยใช้มำตรกำรคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ่ีให้ควำมร่วมมือ ในกำรรำยงำนกำร
ทุจริตและกำรคอร์รปั ชั่น ตำมที่บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) กำหนดไว้ในมำตรกำรต่อ ต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชั่น อีกทัง้ ไม่มีกำรดำเนินกำรใดๆเพื่อลดตำแหน่งหรือลงโทษ ให้ผลบวกต่อพนักงำนที่ปฏิเสธกำรคอร์รปั ชั่น แม้ว่ำกำร
กระทำนั้นจะทำให้ บริษัท ฯ สูญ เสี ยโอกำสทำงธุร กิจก็ตำม ทั้งนี ้ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้กำหนด
กระบวนกำรปฏิบัติงำนแต่ละหน่วยงำนเพื่ อเป็ นแนวปฏิเสธกำหนดบทบำทหน้ำที่และควรรับผิดชอบ และมีกระบวนกำร
ติดตำมและตรวจสอบได้
7. คณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ ริหำรระดับสูงมีควำมรับผิดชอบต่อกำรนำมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชั่นนีไ้ ปปฏิบตั ิ อีกทัง้ ยังให้กำร
ยอมรับและปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชั่นนีด้ ว้ ย
8. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนบริษัททุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือ เพิกเฉย เมื่ อ พบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำร
คอร์ร ัปชั่นที่เกี่ยวข้อ งกับบริษัท ฯ ต้อ งแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชำทรำบ หรือ บุคลที่กำหนดให้ทำหน้ำที่รบั ผิดชอบเกี่ ยวกับกำร
ติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมจรรยำบรรณของบริษัท ฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่กำหนดไว้
9. บริษัท ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญ ในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู ค้ วำมเข้ำใจกับบุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ติ ำมหน้ำที่ท่ีอำจเกิดผลกระทบต่อ
บริษัท ฯ ในเรื่องที่ตอ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นนี ้
10. บริษัทฯ มีกำรสื่ อ สำรและอบรมให้ควำมรู ต้ ่อ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทัง้ ภำยในและภำยนอกบริษัทฯ ให้ได้รบั ทรำบถึงนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นโดยทั่วกัน
11. ผูท้ ่กี ระทำผิดในกำรคอร์รปั ชั่น ตำมข้อบังคับที่กำหนดไว้ท่ีเกี่ยวกับกำรทำงำน ต้องได้รบั โทษตำมที่กฎหมำยกำหนดหำกกำร
ได้กระทำนัน้ ผิดกฎหมำย ต้องรับโทษตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ดว้ ย
12. บริษัทฯ จะสอบทำนตำมแนวปฏิบตั แิ ละมำตรกำรดำเนินงำนสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย
13. คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญกำรเลีย้ งรับรองและค่ำใช้จ่ำยอื่นใดเกินควำม
จำเป็ นและไม่เหมำะสมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ หำกได้รบั ของขวัญเกินปกติวิสยั ในโอกำสตำม
ประเพณี ให้พนักงำนปฏิเสธไม่รบั ของขวัญ ดังกล่ำวและต้องรำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับขัน้ เพื่อทรำบ ทัง้ นี ้ จะต้อง
ดำเนินงำนตำมแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับกระบวนกำรตรวจสอบ จำกฝ่ ำยกำกับและสอบทำนในเรื่องนัน้ อย่ำงสม่ำเสมอ
ข้อกาหนดในการดาเนินงาน
1. นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นนี ้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล ตัง้ แต่กำรสรรหำหรือกำร คัดเลือก
บุคคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนพนักงำน และกำรให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้
ผู้บัง คับ บัญ ชำทุกระดับ สื่ อ สำรทำควำมเข้ำ ใจ กับพนัก งำนเพื่ อ ใช้ใ นกิจ กรรมทำง ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ใ นควำมรับ ผิด ชอบและ
ควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. กำรดำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ให้ปฏิบตั ิตำมที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยำบรรณและ
นโยบำยของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) หรือตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทัง้ ระเบียบและคู่มือกำร
ปฏิบตั งิ ำนของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ที่จะได้กำหนดขึน้ ต่อไป
3. เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรดำเนินงำนที่มีควำมเสี่ยงสู งในกำรคอร์รปั ชั่น พนักงำนของบริษัท ฯ ทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตน
ด้วยควำมระมัดระวังในเรื่องที่กำหนดไว้

มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น

หน้ำ 11

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน)

นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมือง
บริษั ท แอร์โ รว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) มี นโยบำยในกำรดำเนิน ธุร กิ จอย่ ำงเป็ นกลำง ไม่ฝั ก ใฝ่ ทำงกำรเมื อ งหรื อ
นักกำรเมืองมืออำชีพที่ สังกัดพรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนทำงกำรเงินหรื อสิ่งของให้แก่พรรคกำรเมือง
นักกำรเมือง หรือผูส้ มัครรับเลือกกำรเมืองใด เพื่อช่วยเหลือหรือมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอือ้ เฟื ้ อประโยชน์ทำงธุรกิจให้กบั บริษัท ฯ เว้นแต่
จะได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และต้องเป็ นไปตำมบทกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเท่ำนัน้ และกำรที่พนักงำนได้เข้ำ
ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองเป็ นสิทธิเสรี ภำพเฉพำะบุคคล แต่ตอ้ งไม่มีกำรแอบอ้ำงควำมเป็ นพนักงำนหรือกำรนำเอำทรัพย์สินของ
บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง หมำยถึง กำรให้ควำมช่วยเหลือในนำมบริษัทไม่ว่ำจะเป็ น ทำงด้ำนกำรเงิน สิ่งของ และ/
หรือ กำรเข้ำร่วมกิจกรรม ตลอดจนถึงกำรส่งเสริมให้พนักงำน เข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมบริษัท รวมถึงกำรช่วยเหลือใน
รู ปแบบ อันเป็ นกำรโฆษณำ /หรือสนับสนุนพรรคกำรเมือง บริจำคเงินให้แก่องค์กร ที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคกำรเมือง
เพื่อให้ได้มำซึง่ กำรได้เปรียบทำงธุรกิจ
แนวปฏิบัติ
1. หลีกเลี่ยงในกำรเป็ นตัวแทนพรรคกำรเมือง หรือสมำชิกพรรคกำรเมืองใดกำรเมืองหนึ่ง และต้องไม่มีกำรกระทำใด ๆ ที่
แสดงให้บคุ คลอื่นเข้ำใจได้วำ่ บริษัท ฯ ได้เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนพรรคกำรเมืองใด
2. หลีกเลี่ยงกำรแสดงควำมคิ ดเห็นในทำงกำรเมือง ในที่ทำงำนหรือในเวลำทำงำนอื่น อันอำจที่จะให้เกิดควำมขัดแย้ง
ในทำงควำมคิด
3. บริษัทฯ แจ้งให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทรำบว่ำ บริษัทฯ จะไม่เข้ำร่วมกระบวนกำรทำงกำรเมือง
4. กำรที่จะขออนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษัท ฯ ได้ตอ้ งเป็ นไปตำมกฎหมำยที่ได้ให้สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี ้
 ต้องกำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกหรือคุณสมบัตขิ องผูร้ บั ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง
 กำรจัดทำแผนกำรจัดสรรงบประมำณในกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง
 กรณี ท่ีมีกำรเบิกเงินภำยหลังจำกคณะกรรมกำรบริษัท ฯ มีกำรอนุมัติแล้ว จะต้องมีเอกสำรประกอบกำรเบิกเงิน
ดังกล่ำว
5. ผูบ้ ริหำร กรรมกำร พนักงำนของบริษัท ฯ มีสิทธิเสรีภำพในกำรเข้ำร่วมกิจกำรทำงกำรเมือง ได้เป็ นกำรส่วนตัว ภำยใต้
บทบัญญัติ ตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แต่จะต้องไม่แอบอ้ำงเอำควำมเป็ นผูบ้ ริหำร กรรมกำร
บริษัท พนักงำน หรือนำเอำทรัพย์สินอุปกรณ์อ่ืนใด ของบริษัท ฯ ไปใช้ประโยชน์หรือดำเนินกำรใด ๆ ทำงกำรเมือง ไม่ว่ำ
ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
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การเลีย้ งรับรอง การบริจาคเพือ่ การกุศล และเงินสนับสนุน
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรเลีย้ งรับรอง กำรบริจำคเพื่อกำร
กุศลและเงินสนับสนุน หรือ ประโยชน์อ่ืนใดในงำนบริษัท ฯ เพื่อ ให้ม่ นั ใจว่ำกำรบริจำคเพื่ อ กำรกุศล เป็ นไปอย่ำงโปร่งและมี
เป้ำหมำยเพื่อกำรกุศล โดยไม่ได้เป็ นไปเพื่อคำดหวัง ผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็ นกำรตอบแทนที่อำจะพิจำรณำได้ว่ำเ ป็ นกำร
คอร์รปั ชั่น บริษัท ฯ จึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั สิ ำหรับกำรบริจำคเพื่อกำรกุศลเพื่อยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
แนวปฏิบัติ
1. เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่ำ ผูข้ อเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตำมโครงกำรดังกล่ำวจริง และเป็ นกำรดำเนินกำรเพื่ อ
สนับสนุนให้วตั ถุประสงค์ของโครงกำรประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงแท้จริง หรือเพื่อเป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกำรดำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
2. เงินสนับสนุนนัน้ ต้องพิสูจน์ได้ว่ำ กำรให้เงินสนับสนุน หรือประโยชน์อ่ื นใดที่สำมำรถคำนวณเป็ นตัวเงินได้ เช่น กำรให้ท่ีพกั
และอำหำร เป็ นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนให้กบั บุคคลใด หรือหน่วยงำนใด ยกเว้น กำรประกำศ
เกียรติคณ
ุ ตำมธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป ในกำรเป็ นผูใ้ ห้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุช่ือ ผูร้ บั เงินสนับสนุน
และวัตถุประสงค์ของกำรสนับสนุน พร้อมแนบเอกสำรประกอบทัง้ หมด เสนอให้ผมู้ ีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิตำมระดับอำนำจ
อนุมตั ขิ องบริษัท
3. ไม่กระทำกำรอันใดเกี่ยวกับกำรเมือง และไม่ใช้ทรัพยำกรใด ๆ ของบริษัท เพื่อดำเนินกำรดังกล่ำว ทัง้ นี ้ บริ ษัทเป็ นองค์กรที่
ยึดมั่นในควำมเป็ นกลำงทำงกลำงเมือ ง สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกำรปกครองตำมระบอบประชำธิ ปไตย
รวมถึงไม่มีแนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่นักกำรเมือง หรือพรรคกำรเมืองใด ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แผนกงำนต้นสังกัดกรอกแบบฟอร์ม “กำรรับ/ให้ของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง ค่ำบริกำร กำรบริจำคกำรกุศล และเงินสนับสนุน”
ทำกำรบันทึกข้อมูล กำรเบิกจ่ำย / ให้ของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง ค่ำบริกำร กำรบริจำคกำรกุศล และเงินสนับสนุน (ตำมแต่ละ
กรณี)
2. ดำเนินกำรขออนุมตั ริ ำยกำรเบิกจ่ำยกำรเลีย้ งรับรอง กำรบริจำคกำรกุศล กำรเงินสนับสนุนจำกผูม้ ีอำนำจตำมคู่มือปฏิบตั ิงำน
เรื่องอำนำจดำเนินกำร ทำงฝ่ ำย / แผนกงำนต้นสังกัดจะรวบรวมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินส่งให้ฝ่ำยบัญชีดำเนินกำร
ตำมขัน้ ตอนที่กำหนด
3. ฝ่ ำยบัญชีตรวจสอบเอกสำรและกำรอนุมตั ิรำยกำร เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่ำยจำกระบบ ERP พร้อมทัง้ ส่งเรื่องให้ฝ่ำยกำรเงิน
เตรียมเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินตำมขัน้ ตอน และระเบียบกำรเงินที่กำหนด (ขึน้ อยู่กบั แต่ละกรณีกำรเบิกจ่ำย)
4. ฝ่ ำยกำรเงินรวบรวมเอกสำรส่งให้ผูม้ ีอำนำจอนุมตั ิกำรเบิ กจ่ำยเงิน /ออกเช็ค /โอนเงิน พร้อมทัง้ บันทึกรำยกำรในระบบ ERP
เพื่อบันทึกบัญชี จำกนัน้ ประสำนแจ้งฝ่ ำย / แผนกงำนต้นสังกัดรับทรำบ และ/หรือประสำนงำนในขัน้ ต่อไป (กรณีขอเบิกเงินทด
รองจ่ำย แผนกงำนต้นสังกัดจะต้องนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน ส่งให้ฝ่ำยกำรเงินเก็บรักษำด้วย)
5. ฝ่ ำยกำรเงินรับเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินจำกบริษัท / หน่วยงำน ที่รบั บริจำค เพื่อ แนบกับใบสำคัญจ่ำยให้ครบถ้วน
จัดเก็บเข้ำแฟ้มเอกสำร ส่งสำเนำหลักฐำนกำรจ่ำยเงินให้แผนกงำนต้นสังกัดดำเนินกำรต่อไป และส่งสำเนำแบบฟอร์ม “กำร
รับ/ให้ของขวัญ กำรเลีย้ งรับรองฯ” (ตำมข้อ 1) ให้หน่วยงำนสำนักกรรมกำรฯ ใช้อำ้ งอิง และควบคุมติดตำมกำรใช้งบประมำณ
ตำมที่บริษัทฯ กำหนด
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ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ ค่ำรับรอง ค่ำบริกำร
ต่ำงๆ หรือประโยชน์อ่ืนใดในงำนบริษัท ฯ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ำกำรให้/ รับ ของขวัญ ของชำร่วย และกำรรับรองเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส
โดยไม่ได้เป็ นไปเพื่อควำมคำดหวังผลประโยชน์หรือสิ่งอื่นใดเป็ นกำรตอบแทน ที่อำจจะพิจำรณำได้ว่ำเป็ นกำรคอร์รปั ชั่น และเป็ น
มำตรฐำนแบบอย่ำงเดียวกัน บริษัทจึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิในกำรให้และกำรรับของขวัญ ของชำร่วย และกำรรับรองเพื่อยึดถือ
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
การให้ของขวัญ
ของขวัญ หมำยถึง สิ่งของต่ำง ๆ ที่บริษัทรับหรือมอบให้กบั บุคคลภำยนอก เช่น ผูข้ ำยสินค้ำ ผูใ้ ห้บริกำร พนักงำน Supplier
ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรของรัฐ หน่วยงำนอื่น ๆ หรือบุคคลทั่วไป
เพื่อสร้ำงไมตรีจิตหรือควำมสัมพันธ์ท่อี ยู่ในวิสยั ที่กระทำได้ ในมูลค่ำที่เหมำะสมและเป็ นไปตำมธรรมเนียมประเพณี และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ของการให้ / รับของขวัญ
1. กำรให้ /รับของขวัญสำมำรถกระทำได้ตำมธรรมเนียมประเพณีเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส แต่ตอ้ งไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
และกำรตัดสินใจทำงธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้เป็ นไปเพื่อคำดหวัง ผลประโยชน์หรือสิ่งอื่นใดเป็ นกำรตอบแทนและบุคลำกร
ของบริษัทจะต้องไม่เรียกร้องหรือร้องขอ
2. กำรให้ / กำรรับของขวัญ ต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
3. กำรให้ / กำรรับของขวัญต้องกระทำในนำมบริษัทเท่ำนัน้
4. กำรให้ / กำรรับของขวัญต้องเป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล โดยมูลค่ำไม่เกิน 2,000 บำท ซึง่ หำกมีมลู ค่ำกำรให้ / รับของขวัญเกิน
2,000 บำท จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตั ิจำกกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเท่ำนัน้ ทัง้ นีก้ ำรให้ของขวัญ ที่เกินกว่ำ 2000 บำทจะต้อง
เป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะในกำรให้ของขวัญกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
1. ขั้นตอนปฏิบัตใิ นการให้ของขวัญ
1.1 ฝ่ ำย / แผนกงำนต้นสังกัดได้รบั หนังสือ หรือจดหมำยแจ้งกำรขอรับของขวัญ กำรบริจำคกำรกุศล กำรสนับสนุนกรณีต่ำงๆ
จำกบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก ทำงเจ้ำหน้ำที่ท่รี บั เรื่องจะบันทึกรำยละเอียดในแบบฟอร์ม “กำรรับ/ให้ของขวัญ กำรเลีย้ ง
รับรอง ค่ำบริกำร กำรบริจำคกำรกุศล และเงินสนับสนุน” ให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อบริษัท / หน่วยงำนที่รอ้ งขอ, วัตถุประสงค์,
ฝ่ ำย / แผนกงำนที่รบั ผิดชอบ เป็ นต้น
1.2 จัดส่ง แบบฟอร์ม ฯ พร้อ มแนบหนังสื อ หรื อ จดหมำยจำกบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก (ถ้ำมี ) ส่ง ให้ผู้บริหำรต้น สังกัด
พิจำรณำ และตรวจสอบว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมนโยบำยบริษัท ฯ และมี งบประมำณกำหนดหรือ ไม่ (ควบคุม
งบประมำณระดับฝ่ ำย / แผนก) เพื่อพิจำรณำลงนำมตรวจสอบในแบบฟอร์มฯ ไม่เกิน 2 – 3 วันทำกำร
1.3 ส่งเรื่องเสนอให้ผูม้ ีอำนำจพิจำรณำลงนำมอนุมัติตำมวงเงินที่กำหนดในระเบียบอำนำจอนุมัติของบริษั ทฯ (กรณี ไม่ผ่ำน
กำรอนุมตั ริ ำยกำร ให้ทำงฝ่ ำย / แผนกงำนต้นสังกัดติดต่อแจ้งบริษัท / หน่วยงำนภำยนอกรับทรำบทุกครัง้ )
1.4 กรณีเป็ นกำรให้บริกำร เลีย้ งรับรองกับบริษัท / หน่วยงำนตำมธรรมเนียมธุรกิจทำงกำรค้ำ ปกติ ทำงเจ้ำหน้ำที่ตน้ สังกัดที่
เป็ นผูป้ ระสำนงำน จะต้องจัดทำแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด เสนอผูบ้ ริหำรต้นสังกัด และผูม้ ีอำนำจอนุมตั ิตำมระเบียบ
อำนำจอนุมตั ทิ ่กี ำหนดทุกครัง้
1.5 เมื่อได้รบั กำรอนุมตั ริ ำยกำรเบิกจ่ำย / ให้ของขวัญ กำรบริกำรต้อนรับ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ จำกผูม้ ีอำนำจแล้ว ทำงฝ่ ำย / แผนก
งำนต้นสังกัดจะรวบรวมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินส่งให้ฝ่ำยบัญชีดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนที่กำหนด
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1.6 ฝ่ ำยบัญชีตรวจสอบเอกสำรและกำรอนุมตั ริ ำยกำร เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่ำยจำกระบบ ERP พร้อมทัง้ ส่งเรื่องให้ฝ่ำยกำรเงิน
เตรียมเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินตำมขัน้ ตอน และระเบียบกำรเงินที่กำหนด (ขึน้ อยู่กบั แต่ละกรณีกำรเบิกจ่ำย)
1.7 ฝ่ ำยกำรเงินรวบรวมเอกสำรส่งให้ผมู้ ีอำนำจอนุมตั ิกำรเบิกจ่ำยเงิน พร้อมทัง้ บันทึกรำยกำรในระบบ ERP เพื่อบันทึกบัญชี
จำกนัน้ ประสำนแจ้งฝ่ ำย / แผนกงำนต้นสังกัดรับทรำบ และ/หรือประสำนงำนในขัน้ ต่อไป และส่งสำเนำแบบฟอร์ม “กำร
รับ/ให้ข องขวัญ กำรเลี ย้ งรับรองฯ” (ตำมข้อ 1) ให้หน่ วยงำนสำนัก กรรมกำรฯ ใช้อ ้ำงอิ ง และควบคุม ติดตำมกำรใช้
งบประมำณตำมที่บริษัทฯ กำหนด
หมายเหตุ : มูลค่ำกำรให้ของขวัญ กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 บำทต่อครัง้ กำรเบิกจ่ำย โดยพิจำรณำร่วมกับควำมถี่ในกำรเบิกจ่ำยแต่
ละรำยด้วย (กรณีเกินมูลค่ำที่กำหนด จะต้อง ผ่ำนกำรอนุมตั ติ ำมระเบียบที่กำหนดไว้ในคูม่ ือปฏิบตั งิ ำน เรื่องอำนำจดำเนินกำร
2. ขั้นตอนการปฏิบัตกิ ารรับของขวัญ
2.1 ฝ่ ำย / แผนกงำนต้นสังกัดได้รบั ของขวัญ กำรบริกำรรับรอง กำรสนับสนุนกรณีตำ่ งๆ จำกบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก ทำง
เจ้ำหน้ำที่ท่ีรบั เรื่องจะบันทึกรำยละเอียดในแบบฟอร์ม “กำรรับ/ให้ของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง ค่ำบริกำร กำรบริจำคกำร
กุศล และเงินสนับสนุน” ให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อบริษัท / หน่วยงำนที่ให้ของขวัญ ,วัตถุประสงค์, ฝ่ ำย / แผนกงำนที่
รับผิดชอบ เป็ นต้น ภำยใน 3 วัน นับตัง้ แต่ได้รบั ของขวัญ หรือรับแจ้งควำมประสงค์ดงั กล่ำว
2.2 จัดส่งแบบฟอร์มฯ พร้อ มแนบหนังสื อ หรือ จดหมำยจำกบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก (ถ้ำมี) ส่งให้ผู้บริหำรต้นสังกัด
พิจำรณำ และตรวจสอบว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมนโยบำยบริษัทฯ และมีมลู ค่ำตำมที่กำหนดหรือไม่ เพื่อพิจำรณำ
ลงนำมตรวจสอบในแบบฟอร์มฯ ไม่เกิน 2 – 3 วันทำกำร
2.3 ส่งเรื่องเสนอให้ผมู้ ีอำนำจพิจำรณำลงนำมอนุมตั ิตำมระเบียบอำนำจอนุมตั ิของบริษัทฯ (กรณีไม่ผ่ำนกำรอนุมตั ิรำยกำร
ให้ทำงฝ่ ำย / แผนกงำนต้นสังกัดติดต่อแจ้งปฏิเสธกำรรับของขวัญ หรือกำรสนับสนุนต่ำงๆ (ถ้ำมี) จำกบริษัท / หน่วยงำน
ภำยนอกรับทรำบทุกครัง้ )
ควบคุมการเบิกใช้ / แจกจ่ายของขวัญ
1. เมื่อฝ่ ำย / แผนกงำนต้นสังกัดได้รบั แบบฟอร์มฯ ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผูม้ ี อำนำจแล้ว จะทำกำรรับของขวัญ และ/หรือเงิน
สนับสนุน (ถ้ำมี ) และรวบรวมส่ง ให้หน่วยงำนสำนักกรรมกำรฯ ทำกำรบันทึกข้อมูล กำรรับ /ให้ของขวัญ (ตำมแต่ละกรณี )
ดังกล่ำว ตำมแบบที่บริษัทกำหนด โดยพิจำรณำเพื่อกำรเบิกใช้ / แจกจ่ำย ดังนี ้
 กรณีสินค้ำเน่ำเสียได้ง่ำย เช่น อำหำร ขนม ของสด ผลไม้ ให้ส่งคืนกับฝ่ ำยนัน้ เพื่อทำกำรแจกจ่ำยภำยในหน่วยงำน
 กรณีเป็ นของไม่เน่ำเสีย เช่น ให้เก็บไว้ในส่วนกลำงเพื่อนำไปแจกจ่ำยให้กบั พนักงำน ในช่วงเทศกำล หรือนำไปบริจ ำค
ให้แก่องค์กรต่ำงๆ ตำมนโยบำย และขัน้ ตอนที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป
2. ในกรณีท่บี ริษัทเป็ นผูข้ อรับบริจำค ให้หน่วยงำนต้นสังกัดประสำนงำนกับ สำนักกรรมกำรฯ จัดทำหนังสือแสดงควำมขอบคุณ
กับบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก พร้อมทัง้ รวบรวมแนบกับแบบฟอร์ม “กำรรับ/ให้ของขวัญ กำรเลีย้ งรับรอง ค่ำบริกำร กำร
บริจำคกำรกุศล และเงินสนับสนุน” จัดเก็บเข้ำแฟ้มเอกสำรให้ครบถ้วน
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บุคคลทีม่ ีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
บริษัทและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ ให้หมำยควำมรวมไปถึง บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) และ
พนักงำน ผู้บริหำร คณะกรรมกำร ลูกค้ำ คู่คำ้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ ที่เป็ นรู ปบุคคลธรรมดำ นิติบุคคล หรือ องค์กร
หน่วยงำนใด ซึง่ จะต้องมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ เป็ นธรรม โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. กำรให้เป็ นส่วนลด (Rebate) จะต้องมอบให้ลกู ค้ำ ในชื่อนิตบิ คุ คล หรือร้ำนค้ำที่ทำกำรซือ้ ขำยกับบริษัท ฯ เท่ำนัน้ เป็ นไปตำม
ข้อตกลง เป้ำหมำย กำรขำยที่ได้รบั อนุมตั ิ และได้แจ้งให้ลกู ค้ำไว้ล่วงหน้ำ
2. กำรให้เงินสนับสนุน / ส่วนลด ในนำมลูกค้ำ ตัวแทนจำหน่ำยซึง่ นำสินค้ำของบริษัทไปจำหน่ำยต่อ ถือเป็ นกำรส่งเสริมกำรขำย
ที่ตอ้ งหักภำษี ณ ที่จ่ำยตำมประมวลรัษฎำกร
3. ให้เสนอผูม้ ีอำนำจอนุมตั พิ ิจำรณำอนุมตั ิ ตำมระเบียบปฏิบตั แิ ละอำนำจในกำรอนุมตั ขิ องบริษัท ฯ ฉบับที่บงั คับใช้เท่ำนัน้
แนวปฏิบัตใิ นการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน ) ได้ให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรบริหำรบุคลำกรและจะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ ใน
กำรคัดเลือก กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรเลื่อนตำแหน่งหรือกำรให้ผลตอบแทนตลอดจนให้รำงวัลต่ำงๆ
ต่อพนักงำนซึง่ บริษัทได้คำนึงถึงกำรต่อต้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รปั ชั่น
2. บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้ให้ควำมรู แ้ ก่คณะกรรมกำรผูบ้ ริหำรตลอดจนพนักงำน ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและกำรคอร์รปั ชั่น ที่บรรจุลงเอำไว้ในหัว ข้อกำรปฐมนิเทศพนักงำน ทัง้ นี ้ บริษัท จะแจ้งให้พนักงำนทรำบเกี่ยวกับ
มำตรกำรที่พนักงำนต้องปฏิบตั ติ ำมบทลงโทษ หำกมีกำรฝ่ ำฝื นกำรกระทำควำมผิด
การสื่อสารและการจัดอบรม
กำรสื่ อ สำรและกำรจัด อบรมเป็ น สิ่ ง ที่ จ ำเป็ น ในกำรพัฒ นำควำมรู ้แ ละสร้ำ งควำมเข้ำ ใจ อี ก ทั้ง ยัง ได้ต ระหนัก ถึ ง
ควำมสำคัญของนโยบำยและคูม่ ือที่เกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รปั ชั่นเพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงด้ำนกำรทุจริตขององค์กร รวมทัง้ ให้บุคลำกรของบริษัท ฯ สำมำรถเข้ำมำเป็ นส่วนหนึ่งในกำรช่วยป้องกันและตรวจสอบกำร
ทุจริตในองค์กร ตลอดจนมีกำรสื่อสำรแก่ผทู้ ่ีเกี่ ยวข้องทำงธุรกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่น ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำร
คอร์รปั ชั่นและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของบริษัท ฯ ดังนัน้ ฝ่ ำยบุคคลต้องทำแบบกำรสื่อสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รปั ชั่นที่เป็ นลำยลักษณ์อักษร (ได้แก่ นโยบำยเรื่องค่ำของขวัญ ค่ำบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ) ให้แก่ บุคลำกร
พนักงำน และผูท้ ่เี กี่ยวข้องทำงธุรกิจ/คูค่ ำ้ ตลอดจนกำหนดช่องทำงในกำรสื่อสำร เช่น ผ่ำนเว็บไซด์ แผ่นป้ำยโฆษณำ แผ่นพับ กำร
จัดอบรมพนักงำน เป็ นต้น เพื่อ ให้เหมำะสมแก่ผูร้ ับสำรทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กร โดยแผนงำนและช่อ งทำงกำรสื่ อสำร
ดังกล่ำวต้องได้รบั กำรทบทวนและอนุมตั ิ โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและคณะกรรมกำรเป็ นประจำทุกปี
นอกจำกนี ้ บริษัท ฯ ยังได้ในประสิทธิภำพและมำรฐำนในช่องทำงกำรสื่อสำร ดังกล่ำว ที่ได้กำหนดขึน้ ควรได้รบั กำรสอบ
ทำนและกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน เพื่ อให้ม่ นั ใจได้ว่ำกิจกรรมทีจดั ขึน้ นัน้ มีควำมเพียงพอที่สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่
บุคลำกรของบริษัท ฯและผูท้ ่เี กี่ยวข้องในธุรกิจ แผนกำรสื่อสำรนัน้ ต้องครอบคลุมไปถึงกำรจัดอบรมเกี่ยวกับนโยบำยและมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รปั ชั่น โดยบริษัท ฯ ยังได้ม่งุ หวังให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบตั ิตนตำมแนวทำง กำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น
อย่ำงถูกต้อง
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การสอบทานประวัตขิ องบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ
กำรสอบทำนประวัติ ข องบุ ค ลำกรและผู้เ กี่ ย วข้อ งทำงธุ ร กิ จ ถื อ เป็ น ปั จ จัย ส ำคัญ ที่ ท ำให้ก ำรป้ อ งกัน กำรทุจ ริ ต มี
ประสิทธิ ภ ำพ โดย บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลทำหน้ำที่สอบทำนประวัติ
บุคลำกรก่อนกำรจ้ำงงำน หรือเลื่อนตำแหน่ง ทัง้ นีก้ ำรสอบทำนสำมำรถทำได้ตำมควำมเหมำะสมภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและ
ได้รบั กำรยินยอมจำกบุคลำกรหรือผูท้ ่มี ีส่วนเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ
 การตรวจสอบประวัตบิ ุคลากรก่อนการจ้างงาน เพื่อทรำบคุณสมบัติ ควำมเหมำะสม และประสบกำรณ์ของผูส้ มัคร
 การสอบทานประวัตบิ ุคลากรก่อนทีจ่ ะมอบหมายให้ดารงตาแหน่งสาคัญภายในบริษัท
เช่น คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำรงำนระดับสูง บุคลำกรในหน่วยงำน เป็ นต้น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ ควำม
น่ำเชื่อถือ หรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่อี ำจเกิดขึน้ จำกกำรดำรงตำแหน่ง
 การสอบทานของผู้ทเี่ กี่ยวข้องทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ขาย ผู้รับเหมา เป็ นต้น เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือ
สถำนะกำรเงิน ชื่อเสียง และคุณสมบัตทิ ่เี กี่ยวข้องกับสินค้ำหรือกำรบริกำรของผูม้ ีส่วนได้เสียทำงธุรกิจ
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัท และผูบ้ ริหำรตำมคำนิยำมที่กำหนดไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมแบบที่กำหนดส่งให้หน่วยงำนเลขำนุกำรบริษัท ภำยในเวลำที่กำหนดเป็ นประจำทุกปี และเมื่อมี
กำรเปลี่ยนแปลง
การประเมินความเสี่ยง
กำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนกำรทุจริตมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนใน บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้
ระบุกำรประเมินและทบทวนควำมเสี่ ยงเพื่อที่จะแก้ไขปั ญหำที่จะเกิดขึน้ แก่องค์กร อย่ำงทันท่วงทีแต่อย่ำงไรก็ตำมผูบ้ ริหำรทุก
หน่วยงำนต้องให้ควำมร่วมมือในกำรให้ขอ้ มูลควำมเสี่ยง ด้ำนกำรทุจริตที่อำจจะเกิดขึน้ ในหน่วยงำนของตน
หลักการประเมินความเสี่ยงประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ข้นตอนที่ 4

กำรเตรียมกำรเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในด้ำนผลกระทบและโอกำสที่จะเกิดขึน้ รวมทัง้
กำหนดควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
กำรระบุควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต สำเหตุหลักของควำมเสี่ยง ผลกระทบควำมเสี่ยงตลอดจน กำรวิเครำะห์
ควำมรุ นแรงและโอกำส ที่จะเกิดควำมเสี่ยงก่อนคำนึงถึงมำตรกำรภำยในที่มีอยู่
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ในปั จจุบนั กำรวิเครำะห์ควำมรุ นแรงและโอกำสที่จะเกิดควำม
เสี่ยงภำยหลังจำกมีกำรควบคุมภำยในปั จจุบนั
กำรจัดหำมำตรกำรลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หำกมำตรกำรควบคุม ภำยในที่ดำเนินอยู่
ในปัจจุบนั มำเพียงพอต่อกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต

ดังนัน้ บริษัทแอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นผูใ้ ห้คำปรึกษำให้แก่
ผูบ้ ริหำร / คณะทำงำนสำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รปั ชั่น รวมทัง้ รวบรวมผลกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตและ
คอร์รปั ชั่น เพื่อจัดทำเอกสำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตขององค์กร ทัง้ นี ้ หน่วยงำนที่เป็ นเจ้ำของควำมเสี่ยงมีหน้ำที่รำยงำนกำร
ดำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมเสี่ ยงต่อ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงเพื่ อนำไปรำยงำนต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัท ได้ร ับทรำบถึงสถำนะ ในกำรดำเนิ นงำนทุก 6 เดือ น (กำรประชุม คณะกรรมชุด ย่อ ยทุกเดื อ น และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทุก 2 เดือน)
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อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก็มีหน้ำที่เพียงให้คำปรึกษำและรวบรวมข้อมูลควำมเสี่ยงเท่ำนัน้ ในกำร
ระบุหรือกำรประเมินควำมเสี่ยง รวมทัง้ กำรจัดหำมำตรกำรป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง โดยถือเป็ นหน้ำที่โดยตรงของคณะผูบ้ ริหำร
แต่ละหน่วยงำน นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ประเมินควำมเพียงพอและกำรมีประสิทธิภำพของระบบควบคุม
ภำยในที่ระบุขนึ ้ ระหว่ำงกำรประเมินควำมเสี่ยง ซึ่งหำกกำรควบคุมภำยในที่หน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยงระบุขนึ ้ ไม่เพียงพอหรือไม่
มีประสิทธิผล ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ให้ควำมเห็น และให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผบู้ ริหำร เพื่อจัดหำมำตรกำรควบคุมภำยใน
เพิ่มเติม เพื่อลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
ทัง้ นี ้ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) จะทำกำรประเมินและทบทวนควำมเสี่ยงเป็ นประจำทุกปี เพื่อระบุควำม
เสี่ ย งเพิ่ ม ขึ น้ หรื อ เปลี่ ย นแปลง ของระดับ ควำมเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ใ นแต่ ล ะปี ซึ่ง สำมำรถเปลี่ ย นแปลงจำกปั จ จัย ต่ำ งๆ เช่ น กำร
เปลี่ยนแปลงกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำน หรือกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรในบริษัท ฯ หรือวิธีกำรทุจริตใน
รู ปแบบใหม่ ๆ เป็ นต้น

กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
กำรควบคุมภำยในเป็ นกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนที่ถกู กำหนดร่วมกัน โดยคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร ตลอดจนบุคลำกร
ขององค์กรทุกระดับชัน้ เพื่อ ให้เกิดควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำน ตำมที่กำหนดไว้ จะช่วยให้องค์กรและวัตถุประสงค์ ดังนัน้ กำร
ควบคุมภำยในถือเป็ นเครื่องมือเบือ้ งต้น ของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ในกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรคอร์รปั ชั่น
ของกำรปฏิบตั งิ ำนในทุกหน่วยงำน ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหำรแต่ละหน่วยงำนต้องออกแบบกำรควบคุมภำยในที่เหมะสมสำหรับกระบวนกำรที่
อยู่ภำยในควำมรับผิดชอบของตนเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยง ด้ำนกำรทุจริต ที่รว่ มกันระบุในกำรประเมินควำมเสี่ยง ด้ำนกำรทุจริต ให้
อยู่ในระดับองค์กรที่ยอมรับได้ ตลอดจนสื่อ สำรทำควำมเข้ำใจและควบคุมติดตำมกำรดำเนินงำนของบุคลำกรในองค์กรหรือ
พนักงำนในหน่วยงำน ให้ปฏิบตั งิ ำนตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่เกิดขึน้
ทัง้ นี ้ ทุกหน่วยงำนต้องจัดทำขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิหรือกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อักษร สำหรับทุกกระบวนกำร
เพื่อให้ผูบ้ ริหำรของหน่วยงำนสอบทำนและอนุมัติให้มีผลบังคับใช้ โดยคำนึงถึงกำรแบ่งแยกหน้ำที่อย่ำงชัดเจน ในกำรกำหนด
หน้ำที่ของบุคลำกร ในกำรดำเนินงำนตำมขัน้ ตอนหรือตำมกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนเพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนของบริษัท ฯ มีควำมโปร่งใส
เป็ นอิสระและสำมำรถช่วยป้องกัน หรือ ตรวจพบควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต รวมทัง้ กำรจัดเก็บเอกสำร ดังกล่ำวไว้ในช่อ งทำงที่
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงและสื่อสำรให้บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้องรับทรำบได้
นอกจำกนี ผ้ ูบ้ ริหำรแต่ละหน่วยงำนยังได้ทบทวนขัน้ ตอนกำรปฏิบัติงำน เป็ นประจำอย่ำงน้อ ยทุก 1 ปี หรือ เมื่ อมี กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั งิ ำนที่เป็ นสำระสำคัญเพื่อให้ม่นั ใจว่ำขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำน หรือกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนนัน้
สอดคล้องกับหลักกำรควบคุมภำยในที่ดี อีกทัง้ ผูบ้ ริหำร บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด ยังได้มอบหมำยหน้ำที่ให้หน่วยงำนภำยใน
ประเมินควำมเหมำะสม ตลอดจนกำรมีประสิทธิภำพประสิทธิผล ของกำรควบคุมภำยในองค์กรพร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะและแนว
ทำงแก้ไขปรับปรุ งหรือกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยในให้มีผลไปในทำงที่ดีขนึ ้ โดยหน่วยงำนกำรตรวจสอบภำยในต้องหำรือ ผลกำร
ตรวจสอบกับผูบ้ ริหำร เพื่อทำควำมเข้ำใจและจัดหำแนวทำงกำรปรับปรุ ง เพื่อพัฒนำกำรควบคุมภำยในให้มีควำมเหมำะสมและ
สำมำรถนำไปพัฒนำได้จริง รวมทัง้ รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในเป็ นประจำทุกไตรมำส
นโยบายทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้จดั ให้มีช่องทำงกำรร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส ซึ่งครอบคลุมตัง้ แต่กำร
รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงกำรคุม้ ครองผูท้ ่แี จ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
จำกผูม้ ีส่วนได้เสียที่ได้รบั ผลกระทบ หรือมีควำมเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ เกี่ยวกับกำรกระทำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ กำรคอร์รปั ชั่น รวมถึงพฤติกรรม
ที่อำจส่อถึงกำรทุจริต
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ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
1. กำรกระทำที่ฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรัฐ หรือ นโยบำยกำกับดูแลกิจกำร หลักกำรกำกับดูแล
กิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
2. กำรกระทำที่อำจส่อถึงกำรทุจริต ซึ่งหมำยถึง กำรกระทำใดๆ เพื่อแสวงหำประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยสำหรับ
ตนเองหรือผูอ้ ่ืน เช่น กำรยักยอกทรัพย์ กำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นต่อองค์กร กำรฉ้อโกง เป็ นต้น
บุคคลทีส่ ามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้
ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ผู้ถื อ หุ้น พนัก งำน เจ้ำ หน้ำ ที่ ท่ี มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง หรื อ บุ ค คลภำยนอกที่ พ บเห็ น หรื อ ทรำบเบำะแส
ผลกระทบจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ที่ฝ่ำฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย และระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัทฯ รวมถึงกำรกระทำที่อำจส่อถึงกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น
มาตรการตอบสนองการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้จดั ทำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น เพื่อตอบสนองหรือเพื่อ
แก้ไขผลกระทบที่อำจจะเกิดจำกกำรทุจริต รวมทัง้ กำรหำแนวทำงหรือวิธีกำรป้องกันกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น โดยมำตรกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นนัน้ จะต้องประกอบไปด้วย กำรสอบสวน กำรลงโทษ มำตรกำรแก้ไขและกำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งจะต้องมี
แนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
กระบวนการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการสอบสวน
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้อ งเรียนในกำรกระทำผิด
กฎหมำย หรือ พฤติกรรมที่น่ำสงสัยว่ำอำจส่อถึงกำรทุจริตและคอร์ร ัปชั่น หรือกำรประพฤติตนไปในทำงที่มิชอบของบุคคลใน
องค์กร พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ
1. เมื่อได้รบั กำรแจ้งเบำะเส ทำงบริษัท ฯ จะมอบหมำยให้ผทู้ ่ีมีหน้ำที่รบั ผิดชอบดำเนินกำรสืบสวนสอบสวนที่เป็ นอิสระ จำก
กิจกรรมที่ตอ้ งสงสัยว่ำมีกำรคอร์รปั ชั่น และแจ้งผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นระยะ รวมถึงกำรแจ้งผลกำร
ตรวจสอบให้ผทู้ ่แี จ้งเบำะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนได้ทรำบด้วย
2. หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวมีหลักฐำนและมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ำ ผูท้ ่ีถูกกล่ำวหำได้กระทำกำร
คอร์รปั ชั่นจริง บริษัท ฯ จะให้สิทธิผถู้ ูกกล่ำวหำได้ทรำบข้อที่ถูกกล่ำวหำและพิสูจน์ตนเอง โดยกำรหำข้อมูลหรือหลักฐำน
เพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระทำกำรคอร์รปั ชั่น ตำมที่ได้ถกู กล่ำวหำ
3. หำกผูท้ ่ถี กู กล่ำวหำได้กระทำกำรคอร์รปั ชั่นจริง ผูก้ ระทำกำรคอร์รปั ชั่นไม่ว่ำจะเป็ น กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือพนักงำน ถือว่ำ
เป็ นกำรกระทำผิดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท ฯ จะต้องได้รบั กำรพิจำรณำโทษ
ทำงวินัย ตำมระเบียบบริษัทกำหนดไว้ และหำกกำรกระทำกำรคอร์รปั ชั่นนัน้ เป็ นกำรกระทำที่ผิดต่อกฎหมำย ผูก้ ระทำผิด
ต้องได้รบั โทษทำงกฎหมำย
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การดาเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
หำกทำกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำ ข้อ มูลหรือ หลักฐำนที่มีเหตุอันควรเชื่อ ได้ว่ำผู้ท่ีถูกกล่ำวหำได้กระทำกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชั่นกระทำผิดกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยำบรรณของบริษัท ฯ จริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ท่ีถูกกล่ำวหำได้
รับทรำบในข้อที่ถกู กล่ำวหำ และทำกำรพิสูจน์ตวั เอง โดยกำรหำข้อมูลหรือหลักฐำนเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้ทำวผูท้ ่ีตรวจสอบเห็นว่ำ
ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระทำผิดตำมที่ถกู กล่ำวหำ
หำกผูท้ ่ถี กู กล่ำวหำได้กระทำกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น กระทำผิดกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับหรือจรรยำบรรณของ
บริษัท ฯ ไม่วำ่ บุคคลนัน้ จะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงบริษัท ฯ ให้ถือว่ำเป็ นกำรกระทำที่ผิดนโยบำยต่อต้ำนกำร
ทุจริตและคอร์รปั ชั่น คู่มือจรรยำบรรณของบริษัท จะต้องได้รบั กำรพิจำรรำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบที่บริษัท ฯ ได้กำหนดไว้
หำกเป็ นกำรกระทำผิดต่อกฎหมำย บุคคลนัน้ จะต้องได้รบั โทษตำมที่กฎหมำยกำหนด
การพบประเด็นเร่งด่วน
หำกพบประเด็นกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นอย่ำงเร่งด่วน ให้หวั หน้ำงำน เลขำนุกำรบริษัท หรือผูบ้ ริหำรของบริษัทรำยงำน
ประเด็นกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นที่พบเห็น ต่อผูบ้ ริหำรและคณะกรรมกำรบริษัท โดยไม่ลำ่ ช้ำ
วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
พนักงำนสำมำรถแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรคอร์รปั ชั่นหรือกำรทุจริตผ่ำนช่องใดช่องทำงหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1. ทาง E-mail
คณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
 E-mail address : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ นำยสุรเดช จันทรำนุรกั ษ์
 E-mail address : กรรมกำรตรวจสอบ
นำยชนะ สิงห์รุ่งเรือง
 E-mail address : กรรมกำรตรวจสอบ
นำยนำพล เงินนำโชค

citaniac@gmail.com
acc_consultants@yahoo.com
numpon_n@yahoo.com

เลขานุการบริษัท
 E-mail address : cs@arrowpipe.com
2. ทางโทรศัพท์ : 02-749-8135
ทางโทรสาร : 038 740150
3. ทางไปรษณีย ์ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
เลขที่ 3088 หมู่ท่ี 10 ซอยแบริ่ง 30 ถนนสุขมุ วิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและขัน้ ตอนกำรพิจำรณำเบำะแส ข้อร้องเรียน ระบุอยู่ในประกำศช่องทำงของบริษัท ฯ ซึง่ บุคลำกรของบริษัท ฯ ใน
ทุกพืน้ ที่และบุคคลภำยนอกสำมำรถเข้ำถึงได้ กำรแจ้งเหตุและเบำะแสจะต้องทบทวนปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ ตลอดจนมี
กำรสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับกำรแจ้งเหตุหรือเบำะแสให้กบั บุคลำกร ในบริษัทและบุคคลภำยนอกทรำบ
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การพิจารณาลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น / ไม่ปฏิบัตติ ามการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท
ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนของบริษัท ฯ ได้กระทำกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรนี ้ รวมถึงกำรละเลย หรือ เพิกเฉย
เมื่อพบเห็นกำรกระทำผิดที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ / บริษัทย่อย ถือเป็ นกำรกระทำที่เข้ำ
ข่ำยผิดวินัย ตำมข้อ บัง คับที่บ ริษัท ฯ ก ำหนดไว้ บริษัท ฯ จะตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวนเกี่ ยวกับกำรกระทำดังกล่ำว (โดย
คณะกรรมกำรสอบสวน ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง หรือ คณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรต่อ ต้ำนกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชั่น (CAC) ซึง่ ผูบ้ ริหำรหน่วยงำนที่ถกู พิจำรณำลงโทษจะไม่ถกู นับเป็ นกรรมกำรสอบสวน)
หำกทำกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำ มีกำรฝ่ ำฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตำม มำตรกำรฉบับนี ้ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำ
บทลงโทษเป็ นกรณีไป ซึง่ มีอตั รำโทษสูงสุดถึงขัน้ ไล่ออกจำกกำรเป็ นพนักงำน (อ้ำงอิงตำมบทกำหนดโทษตำมประกำศของส่วนงำน
ทรัพยำกรบุคคล) และหำกตรวจสอบแล้วพบว่ำเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ฯ และหำกกำรกระทำผิดดังกล่ำว เป็ นกำรกระทำผิด
กฎหมำย ผูบ้ ริหำร / พนักงำน จะต้องรับโทษทำงกฎหมำยเฉพำะบุคคลอีกด้วย ทัง้ นี ้ หำกมีกำรกล่ำวอ้ำงว่ำไม่รบั รู ถ้ ึงมำตรกำร
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข้อกล่ำวอ้ำงดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้เป็ นข้ออ้ำงให้ไม่ตอ้ งรับโทษในกำรกระทำผิดตำมมำตรกำร ดังกล่ำวได้
กรรมการบริษัท
หำกกรรมกำรบริษัท ฯ ฝ่ ำฝื นไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ จะตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวนเกี่ยวกับกำรกระทำ
ดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรสอบสวน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ฯ ในกรณี ท่ีมี กำรพิจำรณำสอบสวน
ข้อเท็จจริงใดๆ ห้ำมไม่ให้มีกรรมกำรที่ฝ่ำฝื น / ไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรนีเ้ ป็ นกรรมกำรอิสระ หรือห้ำมกรรมกำรอิสระท่ำนนัน้ เข้ำมำ
เป็ นคณะกรรมกำรสอบสวน ในกรณี ดงั กล่ำว โดยหำกตรวจสอบได้ว่ำกรรมกำรไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรกำร ดังกล่ำว ให้กรรมกำร
สอบสวนพิจำรณำโทษเป็ นกรณีไป และทำกำรรำยงำนผลกำรสอบสวนรวมทัง้ ให้กรรมกำรบริษัท ฯ พิจำรณำบทลงโทษต่อไป
การแบ่งประเภทการกระทาความผิด ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ประเภท
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
กำรมอบของขวัญ / กำร
กำรจ่ำยเงิน -ให้ของขวัญ
กำรจ่ำยเงิน -ให้ของขวัญโดย เจตนำชักชวนเจ้ำหน้ำที่ไป
เลีย้ งรับรอง แก่เจ้ำหน้ำที่
เนื่องในเทศกำลต่ำงๆ อันเป็ น ไม่มีเหตุอนั สมควร / มูลค่ำไม่ เลีย้ งรับรองในสถำนที่ไม่
ทำงรำชกำร
ประเพณีปฏิบตั ิ / มูลค่ำไม่
เกินกว่ำนโยบำยที่กำหนดไว้ เหมำะสม
เกินกว่ำนโยบำยที่กำหนดไว้
กำรจ่ำยเงิน -ให้ของขวัญที่มี
มูลค่ำเกินกว่ำนโยบำยที่
กำหนดไว้
กำรเปิ ดเผยรำยงำนตำม
กำรรำยงำนไม่ครบถ้วน
กำรไม่รำยงำนอย่ำง
พยำยำมปกปิ ดกำรกระทำ
นโยบำยของบริษัท
สม่ำเสมอ
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทีเ่ ป็ นเท็จ
หำกบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้ตรวจสอบและพบว่ำกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน กำรใช้ถอ้ ยคำ
ดังกล่ำว ที่มีหลักฐำนที่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ เป็ นกำรกระทำที่ไม่สุจริตหรือเป็ นเท็จ และตัง้ ใจให้บุคคล อื่นๆ ได้รบั ควำมเสียหำ ย
ในกรณีนนั้ หำกบุคคลที่ได้กระทำเป็ นพนักงำน จะต้องได้รบั โทษวินยั ตำมข้อบังคับของบริษัท ฯ แต่หำกเป็ นบุคคล ภำยนอกก็จะ
ดำเนินคดีตำมกฎหมำยกับบุคคลนัน้
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กาหนดโทษทางวินัย 4 ลาดับ
1. ว่ำกล่ำวตักเตือนด้วยวำจำ โดยบันทึกเป็ นหนังสือไว้เป็ นหลักฐำน
2. กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ
3. กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ และกำรพักงำนโดยไม่จ่ำยค่ำจ้ำง
4. กำรเลิกจ้ำง
การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและรักษาความลับ
1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
กำรร้องเรียนและกำรให้ขอ้ มูลที่กระทำไปโดยสุจริตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ฯ ดังนัน้ ผูท้ ่ีย่ืนคำร้องเรียน
และผูท้ ่ใี ห้ถอ้ ยคำ หรือให้ขอ้ มูลให้ขอ้ เท็จจริงหรือพยำนหลักฐำนใดที่เกี่ยวกับกำรร้องเรียนและเป็ นผูพ้ ิจำรณำคดีท่ีรอ้ งเรียนเมื่อ ได้
กระทำไปโดยสุจริตใจ แม้เป็ นเหตุท่ีทำให้เกิดข้อยุ่งยำกประกำรใด ย่อมได้รบั กำรประกันกำรคุม้ ครองว่ำจะไม่เป็ นเหตุท่ีเลิกจ้ำง
หรือลงโทษหรือกำรดำเนินกำรใดที่ทำให้เกิดผลร้ำยต่อพนักงำนดังกล่ำว
2. การผิดข้อบังคับและการรักษาความลับ
พนักงำนหรือผูร้ อ้ งเรียนจำกภำยนอก อำจเลือกไม่เปิ ดเผยชื่อ เมื่อได้รำยงำนกำรกระทำละเมิดของพนักงำนคนอื่นก็ได้
อย่ำงไรก็ตำมบริษัท ฯ สนับสนุนให้พนักงำนระบุตวั ตนของตน เมื่อทำรำยกำรแล้วหน่วยงำนที่รบั เรื่องพึงดำเนินมำตรกำรป้องกัน
และคุม้ ครองที่เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถทำกำรสอบสวนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อป้องกัน พนักงำนหรือผูร้ อ้ งทุกข์จำก
ภำยนอก ดังกล่ำว จำกกำรกลั่นแกล้งหรือกำรปฏิเสธไม่เป็ นธรรม
การอบรม สือ่ สาร และการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
เพื่อให้พนักงำนในองค์กรทรำบและตระหนักในนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นบริษัท ฯ จะดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
1. บริษัท ฯ จะประกำศให้พนักงำนทุกคนได้รบั ทรำบ โดยจะมีกำรเผยแพร่ผ่ำนทำง Email ของบริษัทฯ เพื่อให้ทกุ ฝ่ ำย/แผนกได้
รับทรำบโดยทั่วกัน
2. บริษัท ฯ จะมีกำรอบรมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นกับพนักงำนใหม่ทกุ คนและเพื่อให้บุคคลภำยนอกหรือผู้ท่ี
สนใจทรำบถึงกำรปฏิบตั งิ ำนบริษัท ฯ ที่จะนำนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นเผยแพร่ให้ได้รบั ทรำบ
3. ผ่ำนทำงช่องทำงดังต่อไปนีเ้ ว็บไซต์บริษัท http://www.arrowpipe.com
4. รำยงำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 และรำยงำนประจำปี บริษัท ฯ เห็นควำมสำคัญของกำรจัดทำนโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ซึ่งจะส่งผลให้กำรดำเนินกิจกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ ทัง้ ยังสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กบั คู่
ค้ำ ลูกค้ำ และผูถ้ ือหุน้ ในแง่ของกำรเป็ นบริษัท ฯ ที่มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ทัง้ นี ้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและคอร์รปั ชั่นจะเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนำศักยภำพของบริษัท ให้เจริญเติบโต ก้ำวหน้ำและมีควำมมั่นคง
การติดตามและทบทวน
คณะกรรมกำรจัดให้มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยจะจัดให้มีกำรทบทวนและอนุมตั ิวิสยั ทัศน์
ภำรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในทุกรอบปี บญ
ั ชี
อีกทัง้ ได้มีกำรกำหนดให้กรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร พนักงำน และบริษัทย่อย ทุกคนต้องรับทรำบและทำควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและข้อปฏิบตั ิต่ำง ๆที่ได้กำหนดไว้ ในมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นอย่ำงเคร่งครัด โดยมี
ผูบ้ ริหำรทุกระดับในองค์กรที่ได้ทำหน้ำที่ติดตำมดูแลรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิตำมและได้ถือเป็ นภำรกิจสำคัญที่จะดำเนินกำรให้
พนักงำนที่อยู่ภำยใต้ บังคับบัญชำของทุกหน่วยงำนรับทรำบเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รปั ชั่น
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อย่ำงจริงจัง หำกกรรมกำรผูบ้ ริหำรและพนักงำนคนใดได้กระทำผิดตำมที่กำหนดไว้จะต้องได้รบั โทษทำงวินัยอย่ำงเคร่งครัดและ
หำกมีกำรกระทำผิดตำมกำหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของภำครัฐบริษัทฯ จะต้องส่งเรื่องดังกล่ำวให้ภำครัฐ ดำเนินคดีตำม
ควำมผิดที่ได้กระทำต่อไป
นอกจำกนี ้ บริษัทได้กำหนดให้มีกำรทบทวนปรับปรุ งมำตรกำรและนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น อย่ำง
สม่ำเสมอเป็ นประจำทุกๆ ปี / ปี ละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ ทัง้ นี ้ เพื่อให้
มั่นใจว่ำมำตรกำรและนโยบำย ดังกล่ำว ได้สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิ ของบริษัท รวมทัง้ เป็ นไปตำมข้อบังคับและกฎหมำยอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง
นโยบายทีเ่ กี่ยวข้อง
พนักงำนควรอ่ำนทำควำมเข้ำใจนโยบำยนี ้ ร่วมกันนโยบำยและคูม่ ืออื่นๆ ของบริษัท ฯ ดังนี ้
1. นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. จรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิ
3. คูม่ ือปฏิบตั งิ ำน เรื่องอำนำจดำเนินกำร
4. คูม่ ือพนักงำน
เอกสารอ้างอิงและอานาจรับผิดชอบในการดาเนินการ
หลักกำรหรือขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนในแนวทำงกำรปฏิบตั ิ สำหรับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น ฉบับนี ้ จะต้องอ้ำง
ถึงเอกสำรที่ทำงบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ โดยในกรณี ดงั กล่ำวข้ำงต้น ในขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิงำนและอำนำจรับผิ ดชอบให้เป็ นไปตำม
เอกสำรอ้ำงอิง ในฉบับดังกล่ำว และเพื่อให้ม่ นั ใจว่ำกำรปฏิบัติงำนนัน้ อยู่ในมำตรฐำนเดียวกัน หำกบุคลำกรของบริษัทมีขอ้ สงสัย
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมแนวปฏิบตั ฉิ บับนี ้
แนวทางในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น
1. กำรกำหนดสภำพแวดล้อ มกำรควบคุม ที่ดี มุ่ง เน้น ควำมส ำคัญ ของกระบวนกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จกำรที่ ดี ในทุกระดับ โดย
ครอบคลุม กำรกำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น และกำหนดหลัก
จริยธรรมและจรรยำบรรณเพื่อ เป็ นแนวทำงให้คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริต
รวมถึงจัดให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีคอร์รปั ชั่นอย่ำงเหมำะสม โดยผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั ควำมคุม้ ครอง
2. กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำน กำรคอร์รปั ชั่น มุ่งเน้นควำมสำคัญของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อบ่งชีค้ วำมเสี่ยงด้ำน
กำรคอร์รปั ชั่น อย่ำงเหมำะสม โดยผูร้ อ้ งเรียนจะได้รบั ควำมคุม้ ครอง
3. กำหนดกิจกรรมกำรควบคุม มุ่งเน้นควำมสำคัญของกระบวนกำรควบคุมภำยในและกำรปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบข้อบังคับ และ
คำสั่งต่ำงๆ ของบริษัท ฯ เพื่อบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมเสี่ยงด้ำนกำรคอร์รปั ชั่น โดยมีกำรประเมินประสิทธิภำพของกำร
ควบคุมภำยใน เช่น กำรสอบทำนควำมเหมำะสมภำยในของกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีอ ยู่ในปั จจุบัน รวมทัง้ ปรับปรุ ง
กฎระเบียบ ข้อ บังคับ และคำสั่งต่ ำงๆ ของบริษัทให้ร ัดกุมยิ่งขึน้ เพื่ อ ให้สำมำรถป้อ งกันและค้นหำกำรคอร์ร ัปชั่นได้อ ย่ำง
ทันท่วงที
4. กำรสื่อสำรไปยังผูบ้ ริหำรและพนักงำน รวมทัง้ กำรสื่อสำรภำยนอกองค์กร มุ่งเน้น ควำมสำคัญของกระบวนกำรสื่อสำร และ
กำรบริหำรบุคลำกรเพื่อปลูกฝัง ถ่ำยทอด และเสริมสร้ำง จริยธรรม และจรรยำบรรณและสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำร ควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกันกำรคอร์รปั ชั่น
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การเปิ ดเผยข้อมูล
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดให้ประธำนกรรมกำรบริษัท หรือบุคลำกรที่ได้รบั มอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรบริษั ท เป็ น ผู้เ ปิ ดเผยข้อ มูล เกี่ ย วกับ กำรทุจ ริต ต่อ หน่ ว ยงำนภำยนอกที่ มีห น้ำ ที่ก ำกับดูแ ล เช่ น ส ำนัก งำน
คณะกรรมกำร กลต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำรเปิ ดเผยต่อสำธำรณะชนให้บริษัท กำหนดให้กำรตัดสินใจ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตในแต่ละเรื่อง ขึน้ อยู่กบั ดุลพินิจของประธำนบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัท ฯ ห้ำมมิให้ผทู้ ่ีไม่มีหน้ำที่หรือไม่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เปิ ดเผยข้อมูลด้ำนกำรทุจริตแก่
บุคคลอื่น ในบริษัท ฯ สื่อมวลชน หรือหน่วยงำนใดๆก็ตำม นอกจำกนีบ้ ริษัท ฯ จะพิจำรณำลงโทษผูฝ้ ่ ำฝื นโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
แบบการรับ-ให้ ของขวัญหรือของกานัลในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด
เพื่อให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนได้ยดึ ถือเป็ นหลักปฏิบตั ใิ นกำรดำเนินงำนตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ผูบ้ ริหำรและ
พนักงำนมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนกำรรับของขวัญ ของกำนัล ตำมรู ปแบบ ดังนี ้

แบบการรับ/ให้ ข องขวัญ การเลี้ ยงรับรอง ค่ าบริการ การบริจาคการกุศล และสนับสนุน
เลขที่เ อกสาร……………………………
วันที่……………………………………
วัตถุประสงค์เ พือ
่

*

ประเภทธุรกรรม

* ของขวัญ
* บริ จาค

*

รับ

ให้

* เลี้ยงรับรอง ค่าบริ การ
* สนับสนุน
* อื่นๆ ระบุ

ได้รับจาก / จ่ายให้ :
บริ ษท
ั / หน่วยงาน
ชื่อฝ่ าย / แผนกงาน :
ลักษณะความสัมพันธ์ :
วัตถุประสงค์ของการรับ/ให้ :

1
2
3
4
5
6

รายการที่รับ/ให้
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

ลงชื่ อ………………………..
ผู้จัดทา
วันที…
่ ……………………

มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น

จานวน
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

ลงชื่ อ………………………..
ผู้บังคับบัญชา
วันที่………………………

จานวนเงิน
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

ลงชื่ อ………………………..
ผู้อนุมัติ
วันที…
่ ……………………
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