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คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 

 
บทน า 

 
 บรษิัท แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) เป็นหนึ่งในผูน้  ำเรื่องทอ่รอ้ยสำยไฟและไดร้บักำรยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำงในดำ้น

คณุภำพของสินคำ้ และทำงบริษัทฯ ยังไดมี้ควำมมุ่งมั่นท่ีจะเป็นหนึ่งในเรื่องท่อและยงัมีจุดมุ่งหมำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำม

ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและใหเ้ป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ ไดก้  ำหนดนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและ

คอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบดว้ยควำมตระหนกัถงึผลรำ้ยของกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นท่ีท  ำลำยระบบกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ทัง้ยงัก่อใหเ้กิด

ควำมเสียหำยตอ่กำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคม 

 คู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น  ฉบบันี ้ คือกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศไทย  อีกทัง้ยงัเป็นส่วน

เพิ่มเตมิของจรรยำบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ และไดร้บักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 

 

หลักการและเหตุผล 

 บรษิัท แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) มีอดุมกำรณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณุธรรม โดยยึดมั่นในควำมรบัผิดชอบ

ตอ่สงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ตำมหลกับรรษัทภิบำลท่ีดีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบรษิัทฯ 

 ในปี 2560 บริษัทฯ ไดล้งนำมเขำ้ร่วมใน  “แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น” 

เพ่ือท่ีจะแสดงเจตนำรมณแ์ละควำมมุ่งมั่นในกำรต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบเพ่ือใหม้ั่นใจว่ำบริษัทฯ มีนโยบำย

กำรก ำหนดควำมรบัผิดชอบแนวปฏิบตัิและขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสม โดยในปี 2560-2561 มีกำรประเมิน และ

ปรบัปรุงแกไ้ขควำมเส่ียงฯ ใหมี้กำรน ำไปใชป้ฏิบตัจิรงิ อีกทัง้มีกำรก ำหนดแผนงำนและติดตำมผล ตลอดจนมีผูต้รวจสอบภำยในซึ่ง

มีควำมเป็นอิสระเป็นผูร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ และลงนำมรับรองโดยประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ โดยบรษิทัฯมีควำมพรอ้มที่จะย่ืนขอค ำรบัรองในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวในตน้ปี 2562 

 

ขอบเขตของคู่มือ 

 คูมื่อกำรบรหิำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น  ฉบบันี ้ ครอบคลมุไปยงักำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรชดุย่อย ผูบ้ริหำรและบุคลำกรทกุท่ำน  ทัง้นี ้ บริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ำกดั  (มหำชน) และบริษัทย่อยท่ีอยู่ในเครือ

ของบรษิัททัง้หมด  ตลอดจนตวัแทน ท่ีปรกึษำท่ีกระท ำกำรและด ำเนินกำรในนำมบรษิัท ฯ และยงัรวมไปถงึผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ 

 ทัง้นี ้ คูมื่อกำรบรหิำรควำมเส่ียง ดำ้นกำรทจุรติฉบบันี ้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่นและ

สำมำรถใชค้วบคูก่บั คูมื่อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
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สารจากประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริหำรงำนดว้ยควำม

ซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส และมีควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ยงัไดแ้สดงเจตนำรมณ์

เขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทย ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและไดก้  ำหนดนโยบำยกำรต่อตำ้นและป้องกันกำร

ทจุรติและคอรร์ปัชั่น โดยหำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน เสนอเรียกรอ้ง ด  ำเนินกำร หรือยอมรบัสินบน หรือผลประโยชนอ่ื์นใด 

โดยเจตนำทุจริตหรือเพ่ือเป็นประโยชนต์่อตนเอง หรือผู้อ่ืนในบริษัทฯ และยังไดต้ระหนักรูแ้ละใหค้วำมร่วมมือในกำรใดท่ีเป็น

ประโยชนใ์นกำรตอ่ตำ้นและปอ้งกนักำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น และใหถื้อว่ำเป็นสิ่งหนึ่งท่ีพนกังำนจะตอ้งช่วยกนัสอดส่องดแูลเสมือน

เป็นวฒันธรรมอย่ำงหนึ่งขององคก์รท่ีทกุคนจะตอ้งปฏิบตัิร่วมกนั  ทัง้นี ้ยงัไดมุ้่งหมำยใหบ้ริษัท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

รวมถงึบรษิัทในเครือทกุบรษิัท เป็นองคก์รที่มีควำมโปรง่ใส ปฏิบตัติำมกฎหมำย และปรำศจำกกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น รวมทัง้ไม่มี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

ในนำมของประธำนกรรมกำรบริหำร ขอใหก้รรมกำรบริษัท และพนักงำนของบริษัทฯทุกท่ำน ศกึษำท ำควำมเขำ้ใจและ

ปฏิบตัิตำมแนวทำงท่ีวำงไว้ในมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นฉบบันีอ้ย่ำงเคร่งครดั เพ่ือร่วมกันพฒันำใหบ้ริษัทฯ เป็น

องคก์รท่ีไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุภำคส่วน อนัเป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรเติบโตของธุรกิจอย่ำง

ยั่งยืนสืบเน่ืองตอ่ไป 

 

                                                                                                              
 

 นำยเลิศชยั วงศช์ยัสิทธ์ิ 
 ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
 27 กมุภำพนัธ ์2563 
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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 มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 
 

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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บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
1. คณะกรรมการบริษัท 

 มีหนำ้ท่ีควำมคมุและดแูลกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นในภำพรวม 
 เป็นผูน้  ำท่ีแสดงถงึควำมมุ่งมั่นท่ีจะตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น เพ่ือแสดงจุดยืนใหแ้ก่บุคลำกร ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ

และสำธำรณชนรบัทรำบ 
 สอบทำน  ทบทวน และอนมุตันิโยบำยหรือคูมื่อท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นของบรษิัท 
 ก ำหนดและมอบหมำยหนำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบ  รวมไปถงึกำรอนมุตักิระบวนกำรตำ่งๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำร

ทจุรติและคอรร์ปัชั่นใหแ้ก่ผูบ้รหิำรท่ีมีประสบกำรณมี์ควำมรูค้วำมสำมำรถ  และคณุสมบตัิในกำรปฏิบตัหินำ้ท่ี 
 ก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัติำมนโยบำยหรือตำมมำตรกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น  และติดตำมกำร

ด ำเนินงำนใหม้ั่นใจวำ่ผูบ้รหิำรมีทรพัยำกรเพียงพอในกำรด ำเนินตำมนโยบำยและมำตรกำร 
 เป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตัใินกระบวนกำรตำ่งๆเม่ือเกิดเหตกุำรณค์อรร์ปัชั่นขึน้หรือเม่ือมีกำรรำยงำนขึน้มำใหร้บัทรำบ 

 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ก ำกับดูแลกำรควบคุมภำยใน  และดแูลภำพรวมของกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นภำยในบริษัท   เละพิจำรณำ
แนวทำงหรือกิจกรรมท่ีฝ่ำยตรวจสอบภำยในหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงดำ้นคอรร์ัปชั่น น ำเสนอเพ่ืออนุมัติให้
ด  ำเนินกำรตอ่ไป 

 ทบทวนมำตรกำรตรวจสอบภำยในและระบบควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องและเพ่ือใหม้ั่นใจว่ำกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ
คอรร์ปัชั่นมีควำมเพียงพอและมีประสิทธิผล 

 สอบทำนกำรประเมินควำมเส่ียงและใหค้  ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกบักำรปฏิบตัิท่ีควร มีเพ่ือลดควำมเส่ียง
และผูบ้รหิำรตอ้งน ำค  ำแนะน ำดงักล่ำวไปปฏิบตัิ 

 รำยงำนผลตรวจสอบภำยในเก่ียวกับกำรคอร์รัปชั่น อำทิ รำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรคอร์รัปชั่น ต่อ
คณะกรรมกำรบรษิัทรบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ /ใหค้  ำแนะน ำ ขอ้ควรปฏิบตัแิก่คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร อีกทัง้รำยงำนผล
กำรสอบสวนและบทลงโทษ  เป็นตน้ 

 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ก ำหนดใหมี้ระบบและใหก้ำรส่งเสริมและเงินสนบัสนนุ  มำตรกำรต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่นเพ่ือส่ือสำรไปยงับริษัท
ย่อย  พนกังำนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย  รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบ  มำตรกำรต่ำง ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
กำรเปล่ียนแปลงของธุรกิจ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและใหป้รบัปรุงระบบและกำรป้องกันกำร
ตอ่ตำ้นกำรทจุรติ ใหมี้ควำมทนัสมยั 

 กำรวเิครำะหค์วำมเส่ียง จดัใหมี้ขัน้ตอน/คู่มือกำรปฏิบตัิงำน  และกำรควบคมุภำยในของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงเหมำะสม  
และเพียงพอตอ่กำรปอ้งกนักำรคอรร์ปัชั่น 

 ก ำกับดูแล และสนับสนุนใหมี้กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตและดำ้นกำรคอรร์ปัชั่น  และทบทวน
มำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและกำรคอรร์ปัชั่นใหเ้พียงพอและเหมำะสม 
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4. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 
 ไดร้บักำรแตง่ตัง้ขึน้จำกผูร้บัผิดชอบของฝ่ำยตำ่งๆ ในโครงสรำ้งขององคก์ร เพ่ือสนบัสนนุกำรท ำงำนดำ้นมำตรกำรต่อตำ้น

กำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น 
 ไม่เป็นบคุคลที่อำจขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์แสดงควำมเหน็ไดเ้ป็นอิสระ ปรำศจำกอคต ิเพ่ือรกัษำผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 
 มีหนำ้ท่ีสนบัสนนุและพฒันำบคุลำกรใหมี้ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น 
 ติดตำมทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตัิในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต  รวมทัง้วิเครำะห ์ ประเมินผล  จดักำรติดตำมและรำยงำน

อย่ำงเป็นระบบ 
 พิจำรณำและด ำเนินกำรเก่ียวกบัค  ำรอ้งเรียนกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นท่ีเกิดขึน้ในองคก์ร 

 
5. ผู้อ านวยการ  ทุกสายงาน 

 ใหค้วำมเช่ือมั่นว่ำผู้ใตบ้ังคบับัญชำของตนไดต้ระหนักและมีควำมเข้ำใจในนโยบำยและควบคุมใหมี้กำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรท่ีก ำหนดโดยบรษิัท 

 จัดใหมี้ขัน้ตอน / คู่มือกำรปฏิบัติงำน  และกำรควบคุมภำยในในกระบวนกำรท่ีรับผิดชอบของหน่วยงำนตนเองอย่ำง
เหมำะสม  และเพียงพอตอ่กำรปอ้งกนักำรคอรร์ปัชั่น 

 ช่วยปอ้งกนัและตรวจสอบกำรกระท ำท่ีตอ้งสงสยัว่ำเป็นกำรคอรร์ปัชั่น  และจดัใหมี้กระบวนกำรสอบประวตัิของคู่คำ้เพ่ือ
ท ำกำรตรวจสอบประวตั ิและควำมน่ำเช่ือถือทำงดำ้นกำรเงิน  เพ่ือปอ้งกนัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึน้ได ้

 รำยงำนในประเดน็ท่ีพบอย่ำงเรง่ดว่นตอ่คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง 
 

6. คณะท างานบริหารความเสี่ยง และคณะท างานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 
 ไม่เป็นบุคคลท่ีอำจขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์แสดงควำมเห็นไดเ้ป็นอิสระ มีควำมเป็นอิสระในกำรท ำงำน ปรำศจำกอคต ิ

เพ่ือรกัษำผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 
 รว่มกนัจดัท ำ/ปรบัปรุง คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งตำมนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบตัิในกำรต่อตำ้นกำรทจุริต

และคอรร์ปัชั่น 
 ทบทวนมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีใชอ้ยู่ใหมี้ควำมเส่ียงท่ีใชใ้หมี้ควำมเหมำะสมและอยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้
 ประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดจำกกำรคอรร์ปัชั่นอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 น ำเสนอแผนบรหิำรควำมเส่ียงพรอ้มทัง้   มำตรกำรกำรบรหิำรควำมเส่ียงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ  และคณะกรรมกำร

บรษิัท 
 ปฏิบตัหินำ้ท่ีตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น กรณีท่ีคณะท ำงำนหรือพนกังำนมีขอ้สงสยั หรือพบเห็นกำรฝ่ำ

ฝืนนโยบำยจะตอ้งรำยงำนตอ่ผูบ้งัคบับญัชำ หรือผ่ำนช่องทำงที่ก  ำหนดไวต้ำมนโยบำยกำรใหข้อ้มลูกำรกระท ำทจุรติ 
7. ผู้ตรวจสอบภายใน 

 ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนว่ำเป็นไปอย่ำงถูกตอ้งตรงตำมนโยบำย  แนวทำงกำรปฏิบตัิ  อ  ำนำจด ำเนินกำร
ระเบียบปฏิบตัิ  และกฎหมำยขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดแูล  ซึ่งปฏิบตัิงำนเย่ียงผูป้ระกอบวิชำชีพอย่ำงอิสระ เท่ียง
ธรรม เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำมีระบบควำมคุมท่ีมีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นท่ีอำจจะ
เกิดขึน้ 

 สอบทำนและกำรประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือใหอ้งคก์รสำมำรถปรบัปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผล ของกำร
บรหิำรควำมเส่ียงและกำรควำมคมุภำยในใหด้ียิ่งขึน้ 

 ใหค้  ำปรกึษำเก่ียวกบัตรวจสอบภำยในและกำรประเมินควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัระบบควำมคมุภำยในตำมมำตรกำร
ตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น 

 รำยงำนประเดน็หรือปัญหำท่ีพบตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือแสดงใหเ้หน็วำ่บรษิัทมีนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นอย่ำงสิน้เชิง 
2. ก ำหนดกฎเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบตัิเพ่ือป้องกนัมิใหบ้ริษัท กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำนของบริษัท ฯ ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีได้

ปฏิบตัหินำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั บรษิัท แอรโ์รว ์ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) ฝ่ำฝืนนโยบำยกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่น 
3. ก ำหนดกำรสอบทำนและก ำกบัตดิตำมเพ่ือใหม้ั่นใจว่ำมีกำรปฏิบตัติำมนโยบำย ฉบบันี ้
4. สนบัสนนุใหพ้นกังำนรำยงำนกำรทจุรติหรือคอรร์ปัชั่นผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรที่ปลอดภยั 

ค านิยาม  
การทุจริต  หมำยถึง  กำรใชต้  ำแหน่งหนำ้ท่ี, อ ำนำจ , อิทธิพลท่ีตนมีอยู่  หรือกำรใชท้รพัยส์ินท่ีมีอยู่ในทำงท่ีมิชอบของ

กรรมกำร  ผูบ้รหิำร  และพนกังำนของบรษิัท ฯ เพ่ือแสวงหำผลประโยชนท่ี์มิควรไดด้ว้ยโดยชอบดว้ยกฎหมำย  ต่อตวัเอง  ครอบครวั  
เพ่ือน คนรูจ้กั  อำทิกำรท ำหลกัฐำนกำรเงินท่ีเป็นเท็จ  กำรน ำทรพัยส์ินของบริษัท ฯ  ไปใชส้่วนตวั  กำรเบียดบงั  กำรยักยอกฉอ้โกง  
กำรกระท ำในลกัษณะที่มีกำรขดักนัของผลประโยชน ์

การคอรรั์ปช่ัน  หมำยถงึ  กำรใชอ้  ำนำจท่ีไดม้ำโดยหนำ้ท่ีในกำรแสวงหำประโยชนส์่วนตนหรือประโยชนอ่ื์นใด อนัมิควร
ได ้ซึ่งก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อประโยชนข์องบุคคลอ่ืน  ไม่ว่ำจะเป็นกำรใหส้ินบน  ในรูปแบบใดก็ตำม  ไม่ว่ำจะเป็นกำรเสนอให้
หรือกำรใหค้  ำมั่นสัญญำ  กำรเรียกรบัเงินหรือทรพัยแ์ละผลประโยชนอ่ื์น  ท่ีไม่เหมำะสมไม่ว่ำจำกเจำ้หนำ้ท่ีรฐัและหน่วยงำนของ
ภำครฐัและเอกชนก็ตำม  อีกทัง้  ยังรวมไปถึงกำรเอือ้ประโยชนใ์หต้วัเองหรือพวกพอ้ง  ท่ีจะเป็นกำรปฏิบตัิ ตำมหนำ้ท่ีอันไดม้ำซึ่ง
ประโยชนใ์นทำงมิชอบ   เวน้แต ่ จะเป็นกำรท ำตำมระเบียบปฏิบตัิหรือระเบียบขอ้บงัคบั  ขนบธรรมเนียม   หรือจำรีตประเพณีในทำง
กำรคำ้ท่ีสำมำรถกระท ำได ้ 

การช่วยเหลือทางการเมือง  หมำยถึง  กำรใหเ้งินทรพัยส์ิน  สิทธิประโยชนอ่ื์นใด  หรือสถำนท่ีเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
เช่น สถำนท่ีพกั  สถำนท่ีรบัรอง สถำนท่ีประชุม  สถำนท่ีชุมนมุแก่พรรคกำรเมือง  เพ่ือสนบัสนนุนโยบำยในกำรกระท ำอนัมิควรหรือ
กำรกระท ำใดท่ีขดัตอ่กฎหมำยรฐัธรรมนญูซึง่ส่งผลตอ่ชมุชน  สงัคม  ประเทศ  รวมทัง้เพ่ือสนบัสนนุใหเ้กิดควำมแตกแยกในสงัคมไม่
วำ่โดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้ม 

สินบน  หมำยถงึ  ทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใด  ในท่ีนี ้ ทรพัยส์ิน  หมำยถงึ  ทรพัยแ์ละวตัถุไม่มีรูปร่ำงซึ่งอำจมีรำคำและ
อำจถือเอำได ้ เช่น  เงิน  บำ้น  รถ  ประโยชนอ่ื์นใด 

ข้อมูลการกระท าผิด  หมำยถึง  ขอ้มูลกำรกระท ำผิดหรือกำรกระท ำทุจริตหรือกำรคอรร์ัปชั่นหรือเรื่องรอ้งเรียนหรือ
เบำะแส  อนัเก่ียวกบักำรกระท ำผิดหรือกำรทจุรติและกำรคอรร์ปัชั่น 

บริษัท  หมำยถงึ  บรษิัท แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัทย่อย  หมำยถงึ  บรษิัท หรือ นิตบิคุคลที่บรษิัท  แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท  จ ำกดั (มหำชน)  เป็นเจำ้ของหรือถือครองหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงในบรษิัทหรือนิตบิคุคล  นัน้เกินกวำ่รอ้ยละ 50  ไม่ว่ำจะถือหุน้โดยตรงหรือโดยออ้ม  หรือบริษัทหรือนิติบุคคลท่ี  บริษัท 
แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)   มีอ  ำนำจควบคุมในเรื่องกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน  เพ่ือใหไ้ดม้ำซึ่ง
ประโยชนจ์ำกกิจกรรมตำ่ง ๆ  ของบรษิัท ฯ  หรือนิตบิคุคล 

กรรมการ  หมำยถงึ  กรรมกำรของบรษิัท  แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ำกดั (มหำชน)  และบริษัทย่อยท่ีนี้  หมำยถึง  บุคคลซึ่งมี
คณุสมบตัขิองกรรมกำร  ตำมมำตรำ  68  แหง่พระรำชบญัญตับิรษิัทมหำชนจ ำกดั  พ.ศ. 2535  ไดร้บักำรเลือกตัง้จำกท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ใหเ้ป็นกรรมกำรและในท่ีนี ้ ใหห้มำยรวมถงึกรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรบรษิัท 

ผู้บริหาร  หมำยถงึ  ผูบ้รหิำรของบรษิัท  แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท  จ ำกดั  (มหำชน) และบรษิัทย่อย 
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พนักงาน  หมำยถึง  ผูท่ี้ท  ำสญัญำจำ้งแรงงำน  หรือสัญญำจำ้งพิเศษ  หมำยควำมรวมถึง  พนกังำนประจ ำ  พนกังำน
ชั่วครำว  พนกังำนระหวำ่งกำรทดลองงำน  และพนกังำนของบรษิัท  ฯ  ท่ีมีก ำหนดระยะเวลำในกำรจำ้งงำนท่ีแน่นอน 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หมำยถึง  คู่สมรส  บุตร  บิดำมำรดำ  พ่ี  น้อง/ญำติสนิท  ของกรรมกำร  ผูบ้ริหำรและพนกังำนทุกระดบั
รวมถงึ  ลกูจำ้ง  ตวัแทนของบรษิัท  และบรษิัทย่อย  ซึง่งกระท ำในนำมของบรษิัท ฯ  ไม่วำ่จะมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรนัน้หรือไม่ 

เจ้าหน้าที่รัฐ  หมำยถึง  ผูด้  ำรงต  ำแหน่งทำงกำรเมืองขำ้รำชกำรหรือพนักงำนส่วนทอ้งถิ่นซึ่งมีต  ำแหน่งหรือเงินเดือน
พนกังำนหรือบุคคลผูป้ฏิบตัิ ในรฐัวิสำหกิจหรือหน่วยงำนของรฐัผูบ้ริหำรทอ้งถิ่นและสมำชิกสภำทิง้ถิ่นซึ่งมิใช่ผูด้  ำรงต  ำแหน่งทำง
กำรเมืองเจำ้พนกังำนตำมกฎหำยวำ่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งถิ่น ซึง่หมำยควำมรวมถงึ  ลกูจำ้งในส่วนของรำชกำรรฐัวิสำหกิจ  และ
บคุคลอ่ืนหรือคณะบคุคล  ซึง่ใชอ้  ำนำจหรือไดร้บัมอบใหใ้ชอ้  ำนำจทำงปกครองในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมกฎหมำยไม่
ว่ำจะเป็นกำรจัดตัง้ขึน้ในระบบรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หรือกิจกำรอ่ืนของรฐัตำมควำมหมำยท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติและใหร้วมถงึ  ขำ้รำชกำร  เจำ้พนกังำน  พนกังำนรฐัวิสำหกิจ  ลูกจำ้ง  ตวัแทน  หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี
เป็นตวัแทนของหน่วยงำน  ดงัตอ่ไปนี ้

 กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงำนของรฐั  (เช่น  กรมศลุกำกร  ส  ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมือง ฯลฯ ) 

 พรรคกำรเมืองผูด้  ำรงต  ำแหน่งทำงกำรเมือง  หรือผูร้บัเลือกตัง้  (ทัง้ฝ่ำยรฐับำลและฝ่ำยคำ้)  ผูบ้รหิำรทอ้งถิ่น 

 หน่วยงำนท่ีมีอ  ำนำจก ำกบัดแูล  (เช่น  คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์ และตลำดหลกัทรพัย ์ ธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย  ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ) 

 รฐัวสิำหกิจ  หรือ  บรษิัท  หรือองคก์รอื่น  ๆ  ท่ีรฐั  หรือหน่วยงำนของรฐัเป็นเจำ้ของหรือมีอ  ำนำจควบคมุ 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 

 บริษัท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นท่ีจะด ำเนินธุรกิจไปดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจริต ไม่ เอำรดัเอำเปรียบ 
ปฏิบตัติำมกฎหมำย และปฏิบตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรรบั / กำรใหส้ินบน ซึ่ง
บริษัทฯ ทรำบดีถึงกำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชั่นเป็นเรื่องท่ีผิดกฎหมำย ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ยอมรบัและไม่ ยินยอมใหเ้กิดขึน้ (Zero 
Tolerance) โดยมีหลกักำรท่ีไดก้  ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณของบริษัท  นอกจำกนีบ้ริษัท ฯ  ยงัไดก้  ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิเพ่ือต่อตำ้น
กำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชั่น  ภำยในบริษัท ฯ  โดยกรรมกำรผูบ้ริหำร  พนักงำนของกลุ่มบริษัทฯ จะตอ้งไม่เรียกรอ้งหรือด  ำเนินกำร
ยอมรบักำรทจุริตและคอรร์ปัชั่นใด ๆ โดยเด็ดขำดไม่ว่ำจะเพ่ือประโยชนข์องตนเองและครอบครวั  เพ่ือนและคนรูจ้กัอีกทัง้ทกุคนจะตอ้ง
ปฏิบตัติำมมำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นอย่ำงเครง่ครดั  รวมถงึมีกำรส่ือสำรต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทัง้ภำยใน และบุคคลภำยนอก
บริษัทฯ ใหไ้ดร้บัทรำบถึงนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะก ำหนดใหมี้กำรทบทวนมำตรกำร
ตอ่ตำ้นกำรคอรร์ปัชั่นใหเ้หมำะสม สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธท่ี์บรษิัทฯ ก ำหนด 
                กรณีท่ีพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือใหค้วำมร่วมมือกับกำรทุจริตและ
คอรร์ปัชั่นจะไดร้บักำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบของบรษิัท ฯ 
 
ตามพระราชบัญญัต ิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที ่3) พ.ศ.2558 
 มำตรำ 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะใหท้รัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
ตำ่งประเทศ หรือเจำ้หนำ้ท่ีขององคก์ำรระหว่ำงประเทศ เพ่ือจูงใจใหก้ระท ำกำร ไม่กระท ำกำร หรือประวิงกำรกระท ำอนัมิชอบดว้ย
หนำ้ท่ี ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไม่เกินหำ้ปี หรือปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทัง้จ  ำทัง้ปรบั 
 ในกรณีท่ีผูก้ระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบันิติบุคคลใดและกระท ำไปเพ่ือประโยชนข์องนิติ
บุคคลนัน้ โดยนิติบุคคลดงักล่ำวไม่มีมำตรกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมเพ่ือป้องกนัมิใหมี้กำรกระท ำควำมผิดนัน้ นิติบุคคลนัน้มี
ควำมผิดตำมมำตรำนี ้และตอ้งระวำงโทษปรบัตัง้แตห่นึ่งเทำ่แตไ่ม่เกินสองเทำ่ของคำ่เสียหำยท่ีเกิดขึน้หรือประโยชนท่ี์ไดร้บั 
 บุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกับนิติบุคคลตำมวรรคสอง ใหห้มำยควำมถึง ลูกจำ้ง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่ง
กระท ำกำรเพ่ือหรือในนำมของนิตบิคุคลนัน้ ไม่วำ่จะมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรนัน้หรือไม่ก็ตำม 
 
แนวทางการปฏิบัต ิ

1. บรษิัท ฯ จะสนบัสนนุและส่งเสรมิใหบ้คุลำกรทกุระดบัเหน็ควำมส ำคญัและมีจิตส ำนึก  ในกำรต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น  
รวมทัง้จดัใหมี้กำรควบคมุภำยในเพ่ือปอ้งกนักำรคอรร์ปัชั่นกำรใหห้รือรบัสินบนในทกุรูปแบบโดยถือเป็นภำคบงัคบัปฏิบตั ิ

2. แนวปฏิบตัใินกำรต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่นนี ้ครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล  ตัง้แต่กำรสรรหำหรือกำร
คดัเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนและกำรใหผ้ลตอบแทน  แก่พนกังำน  โดย
ก ำหนดใหผู้บ้งัคบับญัชำทกุระดบั  มีหนำ้ท่ีส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจกบัพนกังำน  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ  เพ่ือน ำไปใชป้ฏิบตัิในกิจกำร
ทำงธุรกิจท่ีอยู่ในควำมรบัผิดชอบและควบคมุกำรปฏิบตัใิหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. คณะกรรมกำร  ผูบ้ริหำร  พนกังำนทกุระดบั  ตอ้งปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่นและจรรยำบรรณธุรกิจ
ของบรษิัทฯ โดยไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม 

4. บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง รว่มกบัผูต้รวจสอบภำยใน ใหด้  ำเนินกำรร่วมประเมินควำมเส่ียงในทกุดำ้นเพ่ือ
ลดควำมเส่ียงและเพ่ือป้องกนักำรทจุริตคอรร์ัปชั่นของทกุหน่วยงำน โดยมีกำรน ำเสนอประเด็นควำมเส่ียง กำรเสนอแนวทำง
ปฏิบตัเิพ่ือลดควำมเส่ียง  ตลอดจนกำรตดิตำมผล  และรำยงำนควำมคืบหนำ้ตอ่คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงอย่ำงนอ้ยทกุ
ไตรมำส เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ 
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5. บรษิัทฯ จดัใหมี้ช่องทำงกำรแจง้ขอ้รอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะ ใหมี้กำรรบัเรื่องเก่ียวกบับรรษัทภิบำลของบรษิัทผ่ำนช่องทำง

ตดิตอ่ เลขำนกุำรบรษิัท หรือกรรมกำรตรวจสอบ 

6. บริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ำกดั (มหำชน) จะใหค้วำมคุม้ครองพนกังำนท่ีปฏิเสธหรือแจง้เรื่อง  กำรคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
บริษัท  แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ำกดั (มหำชน) โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือ  ในกำรรำยงำนกำร
ทุจริตและกำรคอรร์ปัชั่น ตำมท่ีบริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน) ก ำหนดไวใ้นมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ
คอรร์ปัชั่น อีกทัง้  ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆเพ่ือลดต ำแหน่งหรือลงโทษ ใหผ้ลบวกต่อพนกังำนท่ีปฏิเสธกำรคอรร์ปัชั่น  แม้ว่ำกำร
กระท ำนั้นจะท ำให ้ บริษัทฯ สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจก็ตำม  ทั้งนี ้บริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)  ไดก้  ำหนด
กระบวนกำรปฏิบัติงำนแต่ละหน่วยงำนเพ่ือเป็นแนวปฏิเสธก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีและควรรับผิดชอบ และมีกระบวนกำร
ตดิตำมและตรวจสอบได ้

7. คณะกรรมกำรบรษิัทและผูบ้รหิำรระดบัสงูมีควำมรบัผิดชอบตอ่กำรน ำมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่นนีไ้ปปฏิบตัิ  อีกทัง้ยงัใหก้ำร
ยอมรบัและปฏิบตัติำมมำตรกำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชั่นนีด้ว้ย 

8. คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร  และพนักงำนบริษัททุกระดับ  ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เม่ือพบเห็นกำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยกำร
คอรร์ัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ฯ ตอ้งแจง้ใหผู้้บงัคับบัญชำทรำบ  หรือบุคลท่ีก ำหนดใหท้  ำหน้ำท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกับกำร
ตดิตำมกำรปฏิบตัติำมจรรยำบรรณของบรษิัท ฯ ผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ ท่ีก ำหนดไว ้

9. บรษิัท ฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญั ในกำรเผยแพรใ่หค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจกบับคุคลที่ตอ้งปฏิบตัติำมหนำ้ท่ีท่ีอำจเกิดผลกระทบต่อ
บรษิัท ฯ ในเรื่องที่ตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตำมนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นนี ้

10. บริษัทฯ มีกำรส่ือสำรและอบรมใหค้วำมรูต้่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัทฯ ใหไ้ดร้บัทรำบถึงนโยบำยกำร

ตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นโดยทั่วกนั 

11. ผูท่ี้กระท ำผิดในกำรคอรร์ปัชั่น  ตำมขอ้บงัคบัท่ีก ำหนดไวท่ี้เก่ียวกบักำรท ำงำน  ตอ้งไดร้บัโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดหำกกำร
ไดก้ระท ำนัน้ผิดกฎหมำย  ตอ้งรบัโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนดไวด้ว้ย 

12. บรษิัทฯ จะสอบทำนตำมแนวปฏิบตัแิละมำตรกำรด ำเนินงำนสม ่ำเสมอ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำย 
13. คณะกรรมกำรบรษิัท ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษัท ไม่พึงรบัหรือใหข้องขวญักำรเลีย้งรบัรองและค่ำใชจ้่ำยอ่ืนใดเกินควำม

จ ำเป็นและไม่เหมำะสมกบัเจำ้หนำ้ท่ีของรฐัหรือบคุคลที่ท  ำธุรกิจรว่มกบับรษิัทฯ หำกไดร้บัของขวญัเกินปกติวิสยัในโอกำสตำม
ประเพณี  ใหพ้นักงำนปฏิเสธไม่รบัของขวญั  ดงักล่ำวและตอ้งรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัขัน้เพ่ือทรำบ  ทัง้นี ้ จะตอ้ง
ด  ำเนินงำนตำมแนวปฏิบตัเิก่ียวกบักระบวนกำรตรวจสอบ  จำกฝ่ำยก ำกบัและสอบทำนในเรื่องนัน้อย่ำงสม ่ำเสมอ 

 
ข้อก าหนดในการด าเนินงาน 
1. นโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นนี ้ใหค้รอบคลมุไปถงึกระบวนกำรบรหิำรงำนบคุคล ตัง้แตก่ำรสรรหำหรือกำร คดัเลือก

บุคคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนพนักงำน และกำรใหผ้ลตอบแทน โดยก ำหนดให้
ผู้บังคับบัญชำทุกระดับส่ือสำรท ำควำมเข้ำใจ กับพนักงำนเพ่ือใช้ในกิจกรรมทำง  ธุรกิจท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบและ
ควบคมุดแูลกำรปฏิบตัใิหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. กำรด ำเนินกำรใดๆ  ตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น  ใหป้ฏิบตัิตำมท่ีก ำหนดไว้ในคู่มือจรรยำบรรณและ
นโยบำยของบรษิัท แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท  จ ำกดั (มหำชน) หรือตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีรวมทัง้ระเบียบและคู่มือกำร
ปฏิบตังิำนของบรษิัท แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) ท่ีจะไดก้  ำหนดขึน้ตอ่ไป 

3. เพ่ือใหเ้กิดควำมชดัเจนในกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมเส่ียงสูงในกำรคอรร์ปัชั่น พนกังำนของบริษัท ฯ ทกุระดบัจะตอ้งปฏิบตัิตน
ดว้ยควำมระมดัระวงัในเรื่องที่ก  ำหนดไว ้
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นโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมือง 

 บริษัท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมืองหรือ
นกักำรเมืองมืออำชีพท่ี สงักดัพรรคกำรเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง  บรษิัทฯ จะไม่สนบัสนนุทำงกำรเงินหรือสิ่งของใหแ้ก่พรรคกำรเมือง 
นกักำรเมือง หรือผูส้มคัรรบัเลือกกำรเมืองใด  เพ่ือช่วยเหลือหรือมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเอือ้เฟ้ือประโยชนท์ำงธุรกิจใหก้บับริษัทฯ เวน้แต่
จะไดร้บักำรอนมุตัจิำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ และตอ้งเป็นไปตำมบทกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเท่ำนัน้ และกำรท่ีพนกังำนไดเ้ขำ้
ร่วมกิจกรรมทำงกำรเมืองเป็นสิทธิเสรีภำพเฉพำะบุคคล แต่ตอ้งไม่มีกำรแอบอำ้งควำมเป็นพนักงำนหรือกำรน ำเอำทรพัยส์ินของ
บรษิัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรใดๆ ในทำงกำรเมือง 

การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  หมำยถึง  กำรใหค้วำมช่วยเหลือในนำมบริษัทไม่ว่ำจะเป็น  ทำงดำ้นกำรเงิน สิ่งของ และ/
หรือ  กำรเขำ้รว่มกิจกรรม  ตลอดจนถงึกำรส่งเสรมิใหพ้นกังำน  เขำ้รว่มกิจกรรมทำงกำรเมืองในนำมบริษัท  รวมถึงกำรช่วยเหลือใน
รูปแบบ  อันเป็นกำรโฆษณำ /หรือสนับสนุนพรรคกำรเมือง  บริจำคเงินใหแ้ก่องคก์ร  ท่ีมีควำมสมัพันธ์ใกลช้ิดกับพรรคกำรเมือง
เพ่ือใหไ้ดม้ำซึง่กำรไดเ้ปรียบทำงธุรกิจ 

แนวปฏิบัติ 

1. หลีกเล่ียงในกำรเป็นตวัแทนพรรคกำรเมือง  หรือสมำชิกพรรคกำรเมืองใดกำรเมืองหนึ่งและตอ้งไม่มีกำรกระท ำใด ๆ  ท่ี
แสดงใหบ้คุคลอื่นเขำ้ใจไดว้ำ่บรษิัท ฯ ไดเ้ก่ียวขอ้งหรือสนบัสนนุพรรคกำรเมืองใด 

2. หลีกเล่ียงกำรแสดงควำมคิดเห็นในทำงกำรเมือง  ในท่ีท  ำงำนหรือในเวลำท ำงำนอ่ืน  อันอำจท่ีจะใหเ้กิดควำมขัดแยง้
ในทำงควำมคดิ 

3. บรษิัทฯ แจง้ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทรำบวำ่  บรษิัทฯ จะไม่เขำ้รว่มกระบวนกำรทำงกำรเมือง 
4. กำรท่ีจะขออนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัท ฯ ไดต้อ้งเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีไดใ้หส้ำมำรถด ำเนินกำรได ้ดงันี ้

 ตอ้งก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรคดัเลือกหรือคณุสมบตัขิองผูร้บัควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง 

 กำรจดัท ำแผนกำรจดัสรรงบประมำณในกำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง 

 กรณีท่ีมีกำรเบิกเงินภำยหลังจำกคณะกรรมกำรบริษัท ฯ มีกำรอนุมัติแลว้จะตอ้งมีเอกสำรประกอบกำรเบิกเงิน
ดงักล่ำว 

5. ผูบ้รหิำร  กรรมกำร พนกังำนของบรษิัท ฯ  มีสิทธิเสรีภำพในกำรเขำ้ร่วมกิจกำรทำงกำรเมือง  ไดเ้ป็นกำรส่วนตวั  ภำยใต้
บทบญัญตั ิ ตำมรฐัธรรมนญู  กฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่จะตอ้งไม่แอบอำ้งเอำควำมเป็นผูบ้ริหำร กรรมกำร
บรษิัท  พนกังำน  หรือน ำเอำทรพัยส์ินอปุกรณอ่ื์นใด ของบรษิัท ฯ ไปใชป้ระโยชนห์รือด  ำเนินกำรใด ๆ ทำงกำรเมือง ไม่ว่ำ
ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 

  



     บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

มำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น หนำ้ 13 

 

การเลีย้งรับรอง การบริจาคเพือ่การกุศล และเงนิสนับสนุน 

 บริษัท  แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ำกดั (มหำชน)  ไดก้  ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิเก่ียวกับกำรเลีย้งรบัรอง กำรบริจำคเพ่ือกำร
กุศลและเงินสนับสนุน  หรือประโยชน์อ่ืนใดในงำนบริษัท ฯ  เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำกำรบริจำคเพ่ือกำรกุศล  เป็นไปอย่ำงโปร่งและมี
เป้ำหมำยเพ่ือกำรกุศล  โดยไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือคำดหวงั  ผลประโยชน ์ หรือสิ่งอ่ืนใดเป็นกำรตอบแทนท่ีอำจะพิจำรณำไดว้่ำเ ป็นกำร
คอรร์ปัชั่น  บรษิัท ฯ  จงึก ำหนดแนวทำงปฏิบตัสิ  ำหรบักำรบรจิำคเพ่ือกำรกศุลเพ่ือยดึถือปฏิบตั ิ ดงันี ้ 

แนวปฏิบัติ 
1. เงินสนับสนุนนั้นตอ้งพิสูจนไ์ดว้่ำ  ผูข้อเงินสนับสนุนไดท้  ำกิจกรรมตำมโครงกำรดงักล่ำวจริง  และเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือ

สนบัสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงกำรประสบผลส ำเร็จ  และก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสังคมอย่ำงแทจ้ริง  หรือเพ่ือเป็นไปตำม
วตัถปุระสงคข์องกำรด ำเนินงำนดว้ยควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

2. เงินสนบัสนนุนัน้ตอ้งพิสูจนไ์ดว้่ำ  กำรใหเ้งินสนบัสนนุ  หรือประโยชนอ่ื์นใดท่ีสำมำรถค ำนวณเป็นตวัเงินได ้ เช่น  กำรใหท่ี้พกั
และอำหำร  เป็นตน้  ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนต์่ำงตอบแทนใหก้บับุคคลใด  หรือหน่วยงำนใด  ยกเวน้   กำรประกำศ
เกียรติคณุตำมธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป  ในกำรเป็นผูใ้หเ้งินสนบัสนนุ  จะตอ้งจดัท ำใบบนัทึกค  ำขอ  ระบุช่ือ  ผูร้บัเงินสนบัสนุน  
และวตัถปุระสงคข์องกำรสนบัสนนุ  พรอ้มแนบเอกสำรประกอบทัง้หมด  เสนอใหผู้มี้อ  ำนำจพิจำรณำอนมุตัิตำมระดบัอ ำนำจ
อนมุตัขิองบรษิัท 

3. ไม่กระท ำกำรอนัใดเก่ียวกบักำรเมือง  และไม่ใชท้รพัยำกรใด ๆ  ของบริษัท  เพ่ือด  ำเนินกำรดงักล่ำว  ทัง้นี ้ บริษัทเป็นองคก์รท่ี
ยึดมั่นในควำมเป็นกลำงทำงกลำงเมือง  สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  และกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย  
รวมถึงไม่มีแนวทำงในกำรใหค้วำมช่วยเหลือทำงกำรเมืองแก่นักกำรเมือง  หรือพรรคกำรเมืองใด  ไม่ว่ำจะโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 
ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
1. แผนกงำนตน้สงักดักรอกแบบฟอรม์ “กำรรบั/ใหข้องขวญั กำรเลีย้งรบัรอง ค่ำบริกำร กำรบริจำคกำรกุศล และเงินสนบัสนนุ”  

ท  ำกำรบนัทกึขอ้มลู กำรเบิกจ่ำย / ใหข้องขวญั กำรเลีย้งรบัรอง ค่ำบริกำร กำรบริจำคกำรกุศล และเงินสนบัสนนุ (ตำมแต่ละ
กรณี)  

2. ด ำเนินกำรขออนมุตัริำยกำรเบกิจ่ำยกำรเลีย้งรบัรอง กำรบริจำคกำรกุศล กำรเงินสนบัสนนุจำกผูมี้อ  ำนำจตำมคู่มือปฏิบตัิงำน 
เรื่องอ ำนำจด ำเนินกำร ทำงฝ่ำย / แผนกงำนตน้สงักดัจะรวบรวมเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินส่งใหฝ่้ำยบญัชีด  ำเนินกำร
ตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนด 

3. ฝ่ำยบญัชีตรวจสอบเอกสำรและกำรอนุมตัิรำยกำร เพ่ือจดัท ำใบส ำคญัจ่ำยจำกระบบ ERP พรอ้มทัง้ส่งเรื่องใหฝ่้ำยกำรเงิน
เตรียมเรื่องกำรเบกิจ่ำยเงินตำมขัน้ตอน และระเบียบกำรเงินท่ีก ำหนด (ขึน้อยู่กบัแตล่ะกรณีกำรเบกิจ่ำย) 

4. ฝ่ำยกำรเงินรวบรวมเอกสำรส่งใหผู้มี้อ  ำนำจอนมุตัิกำรเบิกจ่ำยเงิน /ออกเช็ค /โอนเงิน พรอ้มทัง้บนัทกึรำยกำรในระบบ ERP 
เพ่ือบนัทกึบญัชี จำกนัน้ประสำนแจง้ฝ่ำย / แผนกงำนตน้สงักดัรบัทรำบ และ/หรือประสำนงำนในขัน้ต่อไป (กรณีขอเบิกเงินทด
รองจ่ำย แผนกงำนตน้สงักดัจะตอ้งน ำหลกัฐำนกำรจ่ำยเงิน ส่งใหฝ่้ำยกำรเงินเก็บรกัษำดว้ย) 

5. ฝ่ำยกำรเงินรบัเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินจำกบริษัท / หน่วยงำน ท่ีรบับริจำค เพ่ือแนบกับใบส ำคญัจ่ำยใหค้รบถว้น 
จดัเก็บเขำ้แฟ้มเอกสำร ส่งส ำเนำหลกัฐำนกำรจ่ำยเงินใหแ้ผนกงำนตน้สงักดัด  ำเนินกำรต่อไป  และส่งส ำเนำแบบฟอรม์  “กำร
รบั/ใหข้องขวญั กำรเลีย้งรบัรองฯ” (ตำมขอ้ 1) ใหห้น่วยงำนส ำนกักรรมกำรฯ ใชอ้ำ้งอิง และควบคมุติดตำมกำรใชง้บประมำณ
ตำมท่ีบรษิัทฯ ก ำหนด 
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ค่าของขวัญ  ค่าบริการต้อนรับ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

 บรษิัท  แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท  จ ำกดั (มหำชน)  ไดก้  ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิเก่ียวกบักำรใหข้องขวญั  ค่ำรบัรอง  ค่ำบริกำร
ต่ำงๆ  หรือประโยชนอ่ื์นใดในงำนบริษัทฯ  เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำกำรให/้ รบั ของขวญั  ของช ำร่วย  และกำรรบัรองเป็นไปอย่ำงโปร่งใส  
โดยไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือควำมคำดหวงัผลประโยชนห์รือสิ่งอ่ืนใดเป็นกำรตอบแทน  ท่ีอำจจะพิจำรณำไดว้่ำเป็นกำรคอรร์ปัชั่น  และเป็น
มำตรฐำนแบบอย่ำงเดียวกนั  บริษัทจึงก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิในกำรใหแ้ละกำรรบัของขวญั ของช ำร่วย  และกำรรบัรองเพ่ือยึดถือ
ปฏิบตั ิ ดงันี ้
 
การให้ของขวัญ 
 ของขวญั  หมำยถึง  สิ่งของต่ำง ๆ ท่ีบริษัทรบัหรือมอบใหก้บับุคคลภำยนอก  เช่น  ผูข้ำยสินคำ้ ผูใ้หบ้ริกำร พนกังำน  Supplier  
ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน   เจำ้หนำ้ท่ีของหน่วยงำนรำชกำร   รฐัวิสำหกิจ   องคก์ำรของรฐั  หน่วยงำนอ่ืน ๆ   หรือบุคคลทั่วไป  
เพ่ือสรำ้งไมตรีจิตหรือควำมสมัพนัธท่ี์อยู่ในวสิยัท่ีกระท ำได ้ ในมลูคำ่ท่ีเหมำะสมและเป็นไปตำมธรรมเนียมประเพณี  และกฎหมำย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
หลักเกณฑข์องการให้ / รับของขวัญ 
1. กำรให ้/รบัของขวญัสำมำรถกระท ำไดต้ำมธรรมเนียมประเพณีเป็นไปอย่ำงโปร่งใส  แต่ตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน

และกำรตดัสินใจทำงธุรกิจของบริษัท  โดยไม่ไดเ้ป็นไปเพ่ือคำดหวงัผลประโยชนห์รือสิ่งอ่ืนใดเป็นกำรตอบแทนและบุคลำกร
ของบรษิัทจะตอ้งไม่เรียกรอ้งหรือรอ้งขอ 

2. กำรให ้/ กำรรบัของขวญั  ตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  และสอดคลอ้งนโยบำยท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัท 
3. กำรให ้/ กำรรบัของขวญัตอ้งกระท ำในนำมบรษิัทเทำ่นัน้ 
4. กำรให ้/ กำรรบัของขวญัตอ้งเป็นไปอย่ำงสมเหตสุมผล  โดยมูลคำ่ไม่เกิน 2,000 บำท  ซึง่หำกมีมลูค่ำกำรให ้/ รบัของขวญัเกิน 

2,000 บำท   จะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกกรรมกำรผูจ้ดักำรเท่ำนัน้ ทัง้นีก้ำรใหข้องขวญั ท่ีเกินกว่ำ 2000  บำทจะตอ้ง
เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยเฉพำะในกำรใหข้องขวญักบัเจำ้หนำ้ท่ีของรฐั 
 

1.  ข้ันตอนปฏิบัตใินการให้ของขวัญ 
1.1 ฝ่ำย / แผนกงำนตน้สงักดัไดร้บัหนงัสือ หรือจดหมำยแจง้กำรขอรบัของขวญั กำรบริจำคกำรกุศล กำรสนบัสนนุกรณีต่ำงๆ 

จำกบรษิัท / หน่วยงำนภำยนอก ทำงเจำ้หนำ้ท่ีท่ีรบัเรื่องจะบนัทกึรำยละเอียดในแบบฟอรม์ “กำรรบั/ใหข้องขวญั กำรเลีย้ง
รบัรอง คำ่บรกิำร กำรบรจิำคกำรกศุล และเงินสนบัสนนุ”  ใหค้รบถว้น ไดแ้ก่ ช่ือบริษัท / หน่วยงำนท่ีรอ้งขอ, วตัถุประสงค,์  
ฝ่ำย / แผนกงำนท่ีรบัผิดชอบ เป็นตน้ 

1.2 จัดส่งแบบฟอรม์ฯ พรอ้มแนบหนังสือ หรือจดหมำยจำกบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก (ถ้ำมี) ส่งใหผู้้บริหำรตน้สังกัด
พิจำรณำ และตรวจสอบว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยบริษัทฯ และมีงบประมำณก ำหนดหรือไม่ (ควบคุม
งบประมำณระดบัฝ่ำย / แผนก) เพ่ือพิจำรณำลงนำมตรวจสอบในแบบฟอรม์ฯ ไม่เกิน 2 – 3 วนัท ำกำร 

1.3 ส่งเรื่องเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจพิจำรณำลงนำมอนมุัติตำมวงเงินท่ีก ำหนดในระเบียบอ ำนำจอนมุัติของบริษัทฯ (กรณีไม่ผ่ำน
กำรอนมุตัริำยกำร ใหท้ำงฝ่ำย / แผนกงำนตน้สงักดัตดิตอ่แจง้บรษิัท / หน่วยงำนภำยนอกรบัทรำบทกุครัง้) 

1.4 กรณีเป็นกำรใหบ้ริกำร เลีย้งรบัรองกับบริษัท / หน่วยงำนตำมธรรมเนียมธุรกิจทำงกำรคำ้ปกติ  ทำงเจำ้หนำ้ท่ีตน้สงักดัท่ี
เป็นผูป้ระสำนงำน จะตอ้งจดัท ำแบบฟอรม์ท่ีบริษัทฯ ก ำหนด เสนอผูบ้ริหำรตน้สังกดั และผูมี้อ  ำนำจอนุมตัิตำมระเบียบ
อ ำนำจอนมุตัท่ีิก ำหนดทกุครัง้ 

1.5 เม่ือไดร้บักำรอนมุตัริำยกำรเบกิจ่ำย / ใหข้องขวญั กำรบริกำรตอ้นรบั ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ จำกผูมี้อ  ำนำจแลว้ ทำงฝ่ำย / แผนก
งำนตน้สงักดัจะรวบรวมเอกสำรประกอบกำรเบกิจ่ำยเงินส่งใหฝ่้ำยบญัชีด  ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนด 
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1.6 ฝ่ำยบญัชีตรวจสอบเอกสำรและกำรอนมุตัริำยกำร เพ่ือจดัท ำใบส ำคญัจ่ำยจำกระบบ ERP พรอ้มทัง้ส่งเรื่องใหฝ่้ำยกำรเงิน
เตรียมเรื่องกำรเบกิจ่ำยเงินตำมขัน้ตอน และระเบียบกำรเงินท่ีก ำหนด (ขึน้อยู่กบัแตล่ะกรณีกำรเบกิจ่ำย)  

1.7 ฝ่ำยกำรเงินรวบรวมเอกสำรส่งใหผู้มี้อ  ำนำจอนมุตัิกำรเบิกจ่ำยเงิน พรอ้มทัง้บนัทกึรำยกำรในระบบ ERP เพ่ือบนัทกึบญัชี 
จำกนัน้ประสำนแจง้ฝ่ำย / แผนกงำนตน้สงักดัรบัทรำบ และ/หรือประสำนงำนในขัน้ต่อไป และส่งส ำเนำแบบฟอรม์  “กำร
รับ/ให้ของขวัญ กำรเลีย้งรับรองฯ” (ตำมข้อ 1) ใหห้น่วยงำนส ำนักกรรมกำรฯ ใช้อ้ำงอิง และควบคุมติดตำมกำรใช้
งบประมำณตำมท่ีบรษิัทฯ ก ำหนด 

 
หมายเหตุ :  มลูคำ่กำรใหข้องขวญั ก ำหนดไวไ้ม่เกิน 2,000 บำทตอ่ครัง้กำรเบกิจ่ำย โดยพิจำรณำรว่มกบัควำมถ่ีในกำรเบิกจ่ำยแต่
ละรำยดว้ย (กรณีเกินมลูคำ่ท่ีก ำหนด จะตอ้ง ผ่ำนกำรอนมุตัติำมระเบียบท่ีก ำหนดไวใ้นคูมื่อปฏิบตังิำน เรื่องอ  ำนำจด ำเนินกำร 
 
2.  ข้ันตอนการปฏิบัตกิารรับของขวัญ 

2.1 ฝ่ำย / แผนกงำนตน้สงักดัไดร้บัของขวญั กำรบรกิำรรบัรอง กำรสนบัสนนุกรณีตำ่งๆ จำกบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก ทำง
เจำ้หนำ้ท่ีท่ีรบัเรื่องจะบนัทกึรำยละเอียดในแบบฟอรม์ “กำรรบั/ใหข้องขวญั กำรเลีย้งรบัรอง ค่ำบริกำร กำรบริจำคกำร
กุศล และเงินสนับสนุน”  ใหค้รบถว้น ไดแ้ก่ ช่ือบริษัท / หน่วยงำนท่ีใหข้องขวญั,วตัถุประสงค,์  ฝ่ำย / แผนกงำนท่ี
รบัผิดชอบ เป็นตน้ ภำยใน 3 วนั นบัตัง้แตไ่ดร้บัของขวญั หรือรบัแจง้ควำมประสงคด์งักล่ำว 

2.2 จัดส่งแบบฟอรม์ฯ พรอ้มแนบหนังสือ หรือจดหมำยจำกบริษัท / หน่วยงำนภำยนอก (ถ้ำมี) ส่งใหผู้้บริหำรตน้สังกัด
พิจำรณำ และตรวจสอบว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยบริษัทฯ และมีมลูค่ำตำมท่ีก ำหนดหรือไม่ เพ่ือพิจำรณำ
ลงนำมตรวจสอบในแบบฟอรม์ฯ ไม่เกิน 2 – 3 วนัท  ำกำร 

2.3 ส่งเรื่องเสนอใหผู้มี้อ  ำนำจพิจำรณำลงนำมอนมุตัิตำมระเบียบอ ำนำจอนมุตัิของบริษัทฯ (กรณีไม่ผ่ำนกำรอนมุตัิรำยกำร 
ใหท้ำงฝ่ำย / แผนกงำนตน้สงักดัตดิตอ่แจง้ปฏิเสธกำรรบัของขวญั หรือกำรสนบัสนนุตำ่งๆ (ถำ้มี)  จำกบริษัท / หน่วยงำน
ภำยนอกรบัทรำบทกุครัง้) 

 

ควบคุมการเบิกใช้ / แจกจ่ายของขวัญ  
1.  เม่ือฝ่ำย / แผนกงำนตน้สังกัดไดร้บัแบบฟอรม์ฯ ท่ีผ่ำนกำรอนุมัติจำกผูมี้อ  ำนำจแล้ว จะท ำกำรรบัของขวัญ และ/หรือเงิน

สนับสนุน (ถำ้มี)  และรวบรวมส่งใหห้น่วยงำนส ำนักกรรมกำรฯ ท ำกำรบนัทึกขอ้มูลกำรรบั/ใหข้องขวญั (ตำมแต่ละกรณี) 
ดงักล่ำว ตำมแบบท่ีบรษิัทก ำหนด โดยพิจำรณำเพ่ือกำรเบกิใช ้/ แจกจ่ำย ดงันี ้

 กรณีสินคำ้เน่ำเสียไดง้่ำย   เช่น อำหำร ขนม ของสด ผลไม ้ ใหส้่งคืนกบัฝ่ำยนัน้เพ่ือท ำกำรแจกจ่ำยภำยในหน่วยงำน 

 กรณีเป็นของไม่เน่ำเสีย  เช่น  ใหเ้ก็บไวใ้นส่วนกลำงเพ่ือน ำไปแจกจ่ำยใหก้บัพนกังำน ในช่วงเทศกำล หรือน ำไปบรจิำค
ใหแ้ก่องคก์รตำ่งๆ ตำมนโยบำย และขัน้ตอนท่ีบรษิัทฯ ก ำหนดตอ่ไป 

2. ในกรณีท่ีบรษิัทเป็นผูข้อรบับริจำค ใหห้น่วยงำนตน้สงักดัประสำนงำนกบั ส ำนกักรรมกำรฯ จดัท ำหนงัสือแสดงควำมขอบคณุ
กบับริษัท / หน่วยงำนภำยนอก  พรอ้มทัง้รวบรวมแนบกับแบบฟอรม์ “กำรรบั/ใหข้องขวญั กำรเลีย้งรบัรอง ค่ำบริกำร กำร
บรจิำคกำรกศุล และเงินสนบัสนนุ”  จดัเก็บเขำ้แฟ้มเอกสำรใหค้รบถว้น 
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บุคคลทีม่ีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

 บริษัทและบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจใหห้มำยควำมรวมไปถึงบริษัท  แอรโ์รว ์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน)  และ
พนักงำน  ผู้บริหำร  คณะกรรมกำร ลูกคำ้ คู่คำ้ และผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทัง้ท่ีเป็นรูปบุคคลธรรมดำ นิติบุคคล  หรือองคก์ร  
หน่วยงำนใด  ซึง่จะตอ้งมุ่งมั่นด  ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์เป็นธรรม โปรง่ใส และสำมำรถตรวจสอบได ้
 
ข้ันตอนการปฏิบัต ิ
1. กำรใหเ้ป็นส่วนลด (Rebate) จะตอ้งมอบใหล้กูคำ้ ในช่ือนิตบิคุคล หรือรำ้นคำ้ท่ีท  ำกำรซือ้ขำยกบับริษัท ฯ  เท่ำนัน้ เป็นไปตำม

ขอ้ตกลง เปำ้หมำย กำรขำยท่ีไดร้บัอนมุตัิ และไดแ้จง้ใหล้กูคำ้ไวล้่วงหนำ้ 
2. กำรใหเ้งินสนบัสนนุ / ส่วนลด ในนำมลกูคำ้ ตวัแทนจ ำหน่ำยซึง่น ำสินคำ้ของบริษัทไปจ ำหน่ำยต่อ  ถือเป็นกำรส่งเสริมกำรขำย

ท่ีตอ้งหกัภำษี  ณ  ท่ีจ่ำยตำมประมวลรษัฎำกร 
3. ใหเ้สนอผูมี้อ  ำนำจอนมุตัพิิจำรณำอนมุตั ิ ตำมระเบียบปฏิบตัแิละอ ำนำจในกำรอนมุตัขิองบรษิัท ฯ ฉบบัท่ีบงัคบัใชเ้ทำ่นัน้ 
 
แนวปฏิบัตใินการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. บริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน ) ไดใ้หค้วำมส ำคญัเก่ียวกบักำรบริหำรบุคลำกรและจะพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ  ใน

กำรคดัเลือก  กำรฝึกอบรม  กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำน  กำรเล่ือนต ำแหน่งหรือกำรใหผ้ลตอบแทนตลอดจนใหร้ำงวลัต่ำงๆ 
ตอ่พนกังำนซึง่บรษิัทไดค้  ำนงึถงึกำรตอ่ตำ้นกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและกำรคอรร์ปัชั่น 

2. บรษิัท แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) ไดใ้หค้วำมรูแ้ก่คณะกรรมกำรผูบ้ริหำรตลอดจนพนกังำน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่อตำ้น
กำรทุจริตและกำรคอรร์ปัชั่น ท่ีบรรจุลงเอำไวใ้นหวัขอ้กำรปฐมนิเทศพนักงำน ทัง้นี ้บริษัท จะแจง้ใหพ้นกังำนทรำบเก่ียวกับ
มำตรกำรท่ีพนกังำนตอ้งปฏิบตัติำมบทลงโทษ  หำกมีกำรฝ่ำฝืนกำรกระท ำควำมผิด 

 
การสื่อสารและการจัดอบรม 
 กำรส่ือสำรและกำรจัดอบรมเป็นสิ่งท่ีจ  ำเป็นในกำรพัฒนำควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจ  อีกทั้ง ยังได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของนโยบำยและคูมื่อท่ีเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและกำรคอรร์ปัชั่นเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  ในกำรบริหำรควำม
เส่ียงดำ้นกำรทจุริตขององคก์ร รวมทัง้ ใหบุ้คลำกรของบริษัท ฯ สำมำรถเขำ้มำเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยป้องกันและตรวจสอบกำร
ทจุริตในองคก์ร ตลอดจนมีกำรส่ือสำรแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงควำมมุ่งมั่น  ในกำรต่อตำ้นกำรทจุริตและกำร
คอรร์ปัชั่นและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ฯ ดงันัน้ ฝ่ำยบุคคลตอ้งท ำแบบกำรส่ือสำรนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุริต
และคอรร์ปัชั่นท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร (ไดแ้ก่ นโยบำยเรื่องค่ำของขวญั  ค่ำบริกำรตอ้นรบั  และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ) ใหแ้ก่ บุคลำกร 
พนกังำน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ/คูค่ำ้ ตลอดจนก ำหนดช่องทำงในกำรส่ือสำร  เช่น ผ่ำนเว็บไซด ์ แผ่นป้ำยโฆษณำ แผ่นพบั กำร
จัดอบรมพนักงำน  เป็นตน้  เพ่ือใหเ้หมำะสมแก่ผูร้ ับสำรทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร  โดยแผนงำนและช่องทำงกำรส่ือสำร
ดงักล่ำวตอ้งไดร้บักำรทบทวนและอนมุตั ิ โดยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี 
 นอกจำกนี ้บรษิัท ฯ ยงัไดใ้นประสิทธิภำพและมำรฐำนในช่องทำงกำรส่ือสำร  ดงักล่ำว ท่ีไดก้  ำหนดขึน้ควรไดร้บักำรสอบ
ทำนและกำรประเมินกำรควบคมุภำยใน เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ำกิจกรรมทีจดัขึน้นัน้มีควำมเพียงพอท่ีสำมำรถสรำ้งควำมเช่ือมั่นใหแ้ก่
บคุลำกรของบรษิัท ฯและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในธุรกิจ แผนกำรส่ือสำรนัน้ตอ้งครอบคลุมไปถึงกำรจดัอบรมเก่ียวกบันโยบำยและมำตรกำร
ตอ่ตำ้นกำรทจุรติและกำรคอรร์ปัชั่น  โดยบรษิัท ฯ ยงัไดมุ้่งหวงัใหบุ้คลำกรสำมำรถปฏิบตัิตนตำมแนวทำง กำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น
อย่ำงถกูตอ้ง 
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การสอบทานประวัตขิองบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ 

 กำรสอบทำนประวัติของบุคลำกรและผู้เ ก่ียวข้องทำงธุรกิจถือเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้กำรป้องกันกำรทุจริตมี
ประสิทธิภำพ โดย บริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ไดม้อบหมำยใหฝ่้ำยทรัพยำกรบุคคลท ำหน้ำท่ีสอบทำนประวัติ
บุคลำกรก่อนกำรจำ้งงำน หรือเล่ือนต ำแหน่ง ทัง้นีก้ำรสอบทำนสำมำรถท ำไดต้ำมควำมเหมำะสมภำยใตก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและ
ไดร้บักำรยินยอมจำกบคุลำกรหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ 

 การตรวจสอบประวัตบุิคลากรก่อนการจ้างงาน  เพ่ือทรำบคณุสมบตั ิควำมเหมำะสม และประสบกำรณข์องผูส้มคัร 

 การสอบทานประวัตบุิคลากรก่อนทีจ่ะมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งส าคัญภายในบริษัท 
เช่น คณะกรรมกำรบรษิัท ผูบ้รหิำรงำนระดบัสงู บคุลำกรในหน่วยงำน เป็นตน้  เพ่ือตรวจสอบคณุสมบตัิ ประสบกำรณ ์ ควำม
น่ำเช่ือถือ  หรือควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท่ี์อำจเกิดขึน้จำกกำรด ำรงต  ำแหน่ง 

 การสอบทานของผู้ทีเ่กี่ยวข้องทางธุรกิจโดยเฉพาะผู้ขาย ผู้รับเหมา เป็นต้น  เพ่ือใหส้ำมำรถตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือ  
สถำนะกำรเงิน  ช่ือเสียง และคณุสมบตัท่ีิเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้หรือกำรบรกิำรของผูมี้ส่วนไดเ้สียทำงธุรกิจ 

 นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบรษิัท และผูบ้รหิำรตำมค ำนิยำมท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ  
ตอ้งรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียตำมแบบท่ีก ำหนดส่งใหห้น่วยงำนเลขำนกุำรบรษิัท  ภำยในเวลำท่ีก ำหนดเป็นประจ ำทกุปีและเม่ือมี
กำรเปล่ียนแปลง 
 
การประเมินความเสี่ยง 
  กำรประเมินควำมเส่ียง ดำ้นกำรทจุริตมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหห้น่วยงำนใน บริษัท  แอรโ์รว ์ ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)  ได้
ระบุกำรประเมินและทบทวนควำมเส่ียงเพ่ือท่ีจะแกไ้ขปัญหำท่ีจะเกิดขึน้แก่องคก์ร  อย่ำงทนัท่วงทีแต่อย่ำงไรก็ตำมผูบ้ริหำรทุก
หน่วยงำนตอ้งใหค้วำมรว่มมือในกำรใหข้อ้มลูควำมเส่ียง  ดำ้นกำรทจุรติท่ีอำจจะเกิดขึน้ในหน่วยงำนของตน 
 หลักการประเมินความเสี่ยงประกอบไปด้วย 4 ข้ันตอนมีดังนี ้

ข้ันตอนที ่1 กำรเตรียมกำรเพ่ือก ำหนดกฎเกณฑ ์ กำรจดักำรควำมเส่ียงในดำ้นผลกระทบและโอกำสท่ีจะเกิดขึน้  รวมทัง้
ก ำหนดควำมเส่ียงท่ีองคก์รยอมรบัได ้

ข้ันตอนที ่2 กำรระบุควำมเส่ียงดำ้นกำรทจุริต  สำเหตุหลกัของควำมเส่ียง  ผลกระทบควำมเส่ียงตลอดจน  กำรวิเครำะห์
ควำมรุนแรงและโอกำส  ท่ีจะเกิดควำมเส่ียงก่อนค ำนงึถงึมำตรกำรภำยในท่ีมีอยู่  

ข้ันตอนที ่3 กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั  กำรวิเครำะหค์วำมรุนแรงและโอกำสท่ีจะเกิดควำม
เส่ียงภำยหลงัจำกมีกำรควบคมุภำยในปัจจุบนั 

ข้นตอนที ่4 กำรจดัหำมำตรกำรลดควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได ้ หำกมำตรกำรควบคมุภำยในท่ีด  ำเนินอยู่
ในปัจจบุนั  มำเพียงพอตอ่กำรปอ้งกนัควำมเส่ียงดำ้นกำรทจุรติ 

 
 ดงันัน้ บริษัทแอรโ์รว ์ ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) ไดก้  ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นผูใ้หค้  ำปรึกษำใหแ้ก่
ผูบ้ริหำร / คณะท ำงำนส ำหรบักำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นกำรคอรร์ปัชั่น รวมทัง้รวบรวมผลกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นทจุริตและ
คอรร์ปัชั่น  เพ่ือจัดท ำเอกสำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตขององคก์ร  ทัง้นี ้ หน่วยงำนท่ีเป็นเจำ้ของควำมเส่ียงมีหนำ้ท่ีรำยงำนกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือน ำไปรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบถึงสถำนะ   ในกำรด ำเนินงำนทุก 6 เดือน (กำรประชุมคณะกรรมชุดย่อยทุกเดือน  และ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงทกุ 2 เดือน) 
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 อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงก็มีหนำ้ท่ีเพียงใหค้  ำปรกึษำและรวบรวมขอ้มลูควำมเส่ียงเท่ำนัน้  ในกำร
ระบหุรือกำรประเมินควำมเส่ียง  รวมทัง้กำรจดัหำมำตรกำรป้องกนัหรือลดควำมเส่ียง โดยถือเป็นหนำ้ท่ีโดยตรงของคณะผูบ้ริหำร
แต่ละหน่วยงำน  นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีประเมินควำมเพียงพอและกำรมีประสิทธิภำพของระบบควบคุม  
ภำยในท่ีระบขุึน้ระหวำ่งกำรประเมินควำมเส่ียง  ซึ่งหำกกำรควบคมุภำยในท่ีหน่วยงำนเจำ้ของควำมเส่ียงระบุขึน้ไม่เพียงพอหรือไม่
มีประสิทธิผล  ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีใหค้วำมเห็นและใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหำร  เพ่ือจดัหำมำตรกำรควบคมุภำยใน
เพิ่มเตมิ  เพ่ือลดควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีองคก์รยอมรบัได ้
 ทัง้นี ้ บริษัท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) จะท ำกำรประเมินและทบทวนควำมเส่ียงเป็นประจ ำทกุปี เพ่ือระบุควำม
เส่ียงเพิ่มขึน้หรือเปล่ียนแปลง ของระดับควำมเส่ียงท่ีมีอยู่ในแต่ละปี  ซึ่งสำมำรถเปล่ียนแปลงจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น  กำร
เปล่ียนแปลงกระบวนกำรปฏิบตังิำน  หรือกำรเปล่ียนแปลงหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบของบุคลำกรในบริษัท ฯ หรือวิธีกำรทจุริตใน
รูปแบบใหม่ ๆ เป็นตน้ 
 
กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 
 กำรควบคมุภำยในเป็นกระบวนกำรปฏิบตังิำนท่ีถกูก ำหนดรว่มกนั  โดยคณะกรรมกำรบรษิัท ผูบ้ริหำร  ตลอดจนบุคลำกร
ขององคก์รทุกระดับชัน้ เพ่ือใหเ้กิดควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบตัิงำน  ตำมท่ีก ำหนดไว้จะช่วยใหอ้งคก์รและวตัถุประสงค์ ดงันัน้กำร
ควบคมุภำยในถือเป็นเครื่องมือเบือ้งตน้ ของบริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ำกดั (มหำชน) ในกำรป้องกนักำรทจุริตและกำรคอรร์ปัชั่น
ของกำรปฏิบตังิำนในทกุหน่วยงำน  ทัง้นี ้ผูบ้รหิำรแต่ละหน่วยงำนตอ้งออกแบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมะสมส ำหรบักระบวนกำรท่ี
อยู่ภำยในควำมรบัผิดชอบของตนเพ่ือจดักำรควำมเส่ียง  ดำ้นกำรทจุรติ ที่รว่มกนัระบุในกำรประเมินควำมเส่ียง  ดำ้นกำรทจุริต  ให้
อยู่ในระดับองคก์รท่ียอมรบัได้ ตลอดจนส่ือสำรท ำควำมเขำ้ใจและควบคุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในองคก์รหรือ
พนกังำนในหน่วยงำน ใหป้ฏิบตังิำนตำมระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเกิดขึน้ 
 ทัง้นี ้ทุกหน่วยงำนตอ้งจัดท ำขัน้ตอนกำรปฏิบตัิหรือกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณอ์ักษร ส ำหรบัทุกกระบวนกำร  
เพ่ือใหผู้บ้ริหำรของหน่วยงำนสอบทำนและอนุมัติใหมี้ผลบังคบัใช้  โดยค ำนึงถึงกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีอย่ำงชัดเจน ในกำรก ำหนด
หนำ้ท่ีของบคุลำกร ในกำรด ำเนินงำนตำมขัน้ตอนหรือตำมกระบวนกำรปฏิบตังิำนเพ่ือใหก้ำรปฏิบตังิำนของบริษัท ฯ มีควำมโปร่งใส
เป็นอิสระและสำมำรถช่วยป้องกัน หรือตรวจพบควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริต รวมทัง้ กำรจัดเก็บเอกสำร  ดงักล่ำวไวใ้นช่องทำงท่ี
บคุลำกรท่ีเก่ียวขอ้งสำมำรถเขำ้ถงึและส่ือสำรใหบ้คุลำกรท่ีเก่ียวขอ้งรบัทรำบได ้

นอกจำกนีผู้บ้ริหำรแต่ละหน่วยงำนยังไดท้บทวนขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน เป็นประจ ำอย่ำงนอ้ยทุก 1 ปี หรือเม่ื อมีกำร
เปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตังิำนท่ีเป็นสำระส ำคญัเพ่ือใหม้ั่นใจวำ่ขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำน หรือกระบวนกำรปฏิบตัิงำนนัน้
สอดคลอ้งกบัหลกักำรควบคมุภำยในท่ีดี  อีกทัง้ผูบ้รหิำร บรษิัท แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท จ ำกดั  ยงัไดม้อบหมำยหนำ้ท่ีใหห้น่วยงำนภำยใน
ประเมินควำมเหมำะสม  ตลอดจนกำรมีประสิทธิภำพประสิทธิผล ของกำรควบคมุภำยในองคก์รพรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะและแนว
ทำงแกไ้ขปรบัปรุงหรือกำรพฒันำกำรควบคมุภำยในใหมี้ผลไปในทำงที่ดีขึน้  โดยหน่วยงำนกำรตรวจสอบภำยในตอ้งหำรือ  ผลกำร
ตรวจสอบกบัผูบ้ริหำร  เพ่ือท ำควำมเขำ้ใจและจดัหำแนวทำงกำรปรบัปรุง  เพ่ือพฒันำกำรควบคมุภำยในใหมี้ควำมเหมำะสมและ
สำมำรถน ำไปพฒันำไดจ้รงิ รวมทัง้รำยงำนผลกำรตรวจสอบตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทกุไตรมำส 
 
นโยบายทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 บรษิัท  แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท  จ ำกดั (มหำชน)  ไดจ้ดัใหมี้ช่องทำงกำรรอ้งเรียนและกำรแจง้เบำะแส ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่กำร
รบัเรื่องรอ้งเรียน รวมถงึกำรคุม้ครองผูท่ี้แจง้เรื่องรอ้งเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือรบัเรื่องรอ้งเรียน  ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ
จำกผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดร้บัผลกระทบ หรือมีควำมเส่ียงท่ีจะไดร้บัผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จำกกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ี
ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทฯ เก่ียวกบักำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณ  กำรคอรร์ปัชั่น รวมถึงพฤติกรรม
ท่ีอำจส่อถงึกำรทจุรติ 
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ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
1. กำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรัฐ หรือ นโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร หลักกำรก ำกับดูแล

กิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ  มำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นและระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
2. กำรกระท ำท่ีอำจส่อถึงกำรทจุริต ซึ่งหมำยถึง กำรกระท ำใดๆ เพ่ือแสวงหำประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยส ำหรบั

ตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น กำรยกัยอกทรพัย ์กำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นตอ่องคก์ร  กำรฉอ้โกง เป็นตน้ 
 
บุคคลทีส่ามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ 
 ผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้ถือหุ้น พนักงำน  เจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  หรือบุคคลภำยนอกท่ีพบเห็นหรือทรำบเบำะแส  
ผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ท่ีฝ่ำฝืน 
หรือไม่ปฏิบตัติำมกฎหมำยและกฎระเบียบของรฐั หรือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบั
ของบรษิัทฯ รวมถงึกำรกระท ำท่ีอำจส่อถงึกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น  
 
มาตรการตอบสนองการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 
 บริษัท  แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ำกดั (มหำชน)  ไดจ้ดัท  ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น  เพ่ือตอบสนองหรือเพ่ือ
แกไ้ขผลกระทบท่ีอำจจะเกิดจำกกำรทจุรติ  รวมทัง้กำรหำแนวทำงหรือวธีิกำรปอ้งกนักำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น  โดยมำตรกำรต่อตำ้น
กำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นนัน้จะตอ้งประกอบไปดว้ย  กำรสอบสวน  กำรลงโทษ  มำตรกำรแกไ้ขและกำรเปิดเผยขอ้มลู  ซึ่งจะตอ้งมี
แนวปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
 
กระบวนการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการสอบสวน 
 บริษัท  แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน) ไดจ้ัดใหมี้มำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสและข้อรอ้งเรียนในกำรกระท ำผิด
กฎหมำย  หรือพฤติกรรมท่ีน่ำสงสัยว่ำอำจส่อถึงกำรทุจริตและคอรร์ัปชั่น หรือกำรประพฤติตนไปในทำงท่ีมิชอบของบุคคลใน 
องคก์ร  พนกังำนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ 
1. เม่ือไดร้บักำรแจง้เบำะเส  ทำงบริษัท ฯ จะมอบหมำยใหผู้ท่ี้มีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนท่ีเป็นอิสระ  จำก

กิจกรรมที่ตอ้งสงสยัวำ่มีกำรคอรร์ปัชั่น  และแจง้ผลกำรตรวจสอบแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นระยะ รวมถึงกำรแจง้ผลกำร
ตรวจสอบใหผู้ท่ี้แจง้เบำะแสหรือผูร้อ้งเรียนไดท้รำบดว้ย 

2. หำกกำรสืบสวนขอ้เท็จจริงแลว้พบว่ำ ขอ้มูลดงักล่ำวมีหลักฐำนและมีเหตุผลอันควรเช่ือไดว้่ำ ผูท่ี้ถูกกล่ำวหำไดก้ระท ำกำร
คอรร์ปัชั่นจริง  บริษัท ฯ  จะใหส้ิทธิผูถู้กกล่ำวหำไดท้รำบขอ้ท่ีถูกกล่ำวหำและพิสูจนต์นเอง  โดยกำรหำขอ้มูลหรือหลักฐำน
เพิ่มเตมิที่แสดงใหเ้หน็วำ่ตนเองไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำกำรคอรร์ปัชั่น ตำมที่ไดถ้กูกล่ำวหำ 

3.  หำกผูท่ี้ถกูกล่ำวหำไดก้ระท ำกำรคอรร์ปัชั่นจรงิ  ผูก้ระท ำกำรคอรร์ปัชั่นไม่ว่ำจะเป็น  กรรมกำร  ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน  ถือว่ำ
เป็นกำรกระท ำผิดนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น  จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบรษิัท ฯ  จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำโทษ
ทำงวินัย  ตำมระเบียบบริษัทก ำหนดไว ้ และหำกกำรกระท ำกำรคอรร์ปัชั่นนัน้เป็นกำรกระท ำท่ีผิดต่อกฎหมำย  ผูก้ระท ำผิด
ตอ้งไดร้บัโทษทำงกฎหมำย 
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การด าเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 หำกท ำกำรตรวจสอบแล้วพบว่ำ  ขอ้มูลหรือหลักฐำนท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดว้่ำผู้ท่ีถูกกล่ำวหำไดก้ระท ำกำรทุจริตและ
คอรร์ปัชั่นกระท ำผิดกฎหมำย  กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบั  หรือจรรยำบรรณของบริษัท ฯ จริง  บริษัทฯ จะใหส้ิทธิผู้ท่ีถูกกล่ำวหำได้
รบัทรำบในขอ้ท่ีถกูกล่ำวหำ  และท ำกำรพิสูจนต์วัเอง  โดยกำรหำขอ้มลูหรือหลกัฐำนเพิ่มเติมเพ่ือแสดงใหท้ำวผูท่ี้ตรวจสอบเห็นว่ำ
ตนไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำผิดตำมท่ีถกูกล่ำวหำ 
 หำกผูท่ี้ถกูกล่ำวหำไดก้ระท ำกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น  กระท ำผิดกฎหมำย  กฎระเบียบและขอ้บงัคบัหรือจรรยำบรรณของ
บรษิัท ฯ ไม่วำ่บคุคลนัน้จะเป็นกรรมกำร  ผูบ้รหิำร  พนกังำน  หรือลูกจำ้งบริษัท ฯ ใหถื้อว่ำเป็นกำรกระท ำท่ีผิดนโยบำยต่อตำ้นกำร
ทจุริตและคอรร์ปัชั่น  คู่มือจรรยำบรรณของบริษัท  จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรรำโทษทำงวินยั  ตำมระเบียบท่ีบริษัท ฯ  ไดก้  ำหนดไว ้ 
หำกเป็นกำรกระท ำผิดตอ่กฎหมำย  บคุคลนัน้จะตอ้งไดร้บัโทษตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 
การพบประเดน็เร่งด่วน 
 หำกพบประเดน็กำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นอย่ำงเรง่ดว่น  ใหห้วัหนำ้งำน  เลขำนกุำรบริษัท  หรือผูบ้ริหำรของบริษัทรำยงำน
ประเดน็กำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นท่ีพบเหน็  ตอ่ผูบ้รหิำรและคณะกรรมกำรบรษิัท  โดยไม่ล่ำชำ้ 
 
วธิีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
พนกังำนสำมำรถแจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบักำรคอรร์ปัชั่นหรือกำรทจุรติผ่ำนช่องใดช่องทำงหนึ่ง  ดงัตอ่ไปนี้ 
 
1. ทาง E-mail 

คณะกรรมการตรวจสอบ : บริษัท แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท  จ ากัด (มหาชน) 

 E-mail address : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ     นำยสรุเดช   จนัทรำนรุกัษ ์    citaniac@gmail.com 

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

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

 E-mail address :  cs@arrowpipe.com 
 

2. ทางโทรศัพท ์:  02-749-8135 
ทางโทรสาร  :  038 740150 
 

3. ทางไปรษณีย ์บริษัท  แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท  จ ากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 3088  หมู่ท่ี 10 ซอยแบริ่ง 30 ถนนสขุมุวทิ 107  ต  ำบลส ำโรงเหนือ  อ  ำเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10270 

ทัง้นี ้ เง่ือนไขและขัน้ตอนกำรพิจำรณำเบำะแส  ขอ้รอ้งเรียน  ระบอุยู่ในประกำศช่องทำงของบรษิัท ฯ   ซึง่บคุลำกรของบรษิัท ฯ  ใน 
ทกุพืน้ท่ีและบคุคลภำยนอกสำมำรถเขำ้ถงึได ้  กำรแจง้เหตแุละเบำะแสจะตอ้งทบทวนปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ ตลอดจนมี
กำรส่ือสำรขอ้มลูเก่ียวกบักำรแจง้เหตหุรือเบำะแสใหก้บับคุลำกร  ในบรษิัทและบคุคลภำยนอกทรำบ 
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การพจิารณาลงโทษหากมีการฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัตติามการต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 
ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัท 
 ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนของบริษัท ฯ  ไดก้ระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมมำตรกำรนี ้ รวมถึงกำรละเลย หรือ เพิกเฉย  
เม่ือพบเห็นกำรกระท ำผิดท่ีเขำ้ข่ำยกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่น  ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษัท ฯ / บริษัทย่อย  ถือเป็นกำรกระท ำท่ีเขำ้
ข่ำยผิดวินัย  ตำมข้อบังคับท่ีบริษัท ฯ ก ำหนดไว ้ บริษัท ฯ จะตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเก่ียวกับกำรกระท ำดังกล่ำว  (โดย
คณะกรรมกำรสอบสวน ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง หรือคณะกรรมกำรเก่ียวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและ
คอรร์ปัชั่น (CAC) ซึง่ผูบ้รหิำรหน่วยงำนท่ีถกูพิจำรณำลงโทษจะไม่ถกูนบัเป็นกรรมกำรสอบสวน) 
 หำกท ำกำรตรวจสอบแลว้พบว่ำ  มีกำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตำม  มำตรกำรฉบบันี ้ ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำ 
บทลงโทษเป็นกรณีไป  ซึง่มีอตัรำโทษสงูสดุถงึขัน้ไล่ออกจำกกำรเป็นพนกังำน (อำ้งอิงตำมบทก ำหนดโทษตำมประกำศของส่วนงำน
ทรพัยำกรบุคคล) และหำกตรวจสอบแลว้พบว่ำเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ฯ  และหำกกำรกระท ำผิดดงักล่ำว  เป็นกำรกระท ำผิด
กฎหมำย  ผูบ้ริหำร / พนกังำน  จะตอ้งรบัโทษทำงกฎหมำยเฉพำะบุคคลอีกดว้ย  ทัง้นี ้ หำกมีกำรกล่ำวอำ้งว่ำไม่รบัรูถ้ึงมำตรกำร
และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้กล่ำวอำ้งดงักล่ำวไม่สำมำรถใชเ้ป็นขอ้อำ้งใหไ้ม่ตอ้งรบัโทษในกำรกระท ำผิดตำมมำตรกำร ดงักล่ำวได ้
 
กรรมการบริษัท 
 หำกกรรมกำรบรษิัท ฯ ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบตัติำมมำตรกำรนี ้ ทัง้นี ้ บริษัท ฯ  จะตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเก่ียวกบักำรกระท ำ  
ดงักล่ำว  โดยคณะกรรมกำรสอบสวน ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ฯ ในกรณีท่ีมี  กำรพิจำรณำสอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิใดๆ  หำ้มไม่ใหมี้กรรมกำรท่ีฝ่ำฝืน / ไม่ปฏิบตัติำมมำตรกำรนีเ้ป็นกรรมกำรอิสระ   หรือหำ้มกรรมกำรอิสระท่ำนนัน้เขำ้มำ
เป็นคณะกรรมกำรสอบสวน  ในกรณีดงักล่ำว  โดยหำกตรวจสอบไดว้่ำกรรมกำรไม่ปฏิบตัิตำมมำตรกำร  ดงักล่ำว  ใหก้รรมกำร
สอบสวนพิจำรณำโทษเป็นกรณีไป  และท ำกำรรำยงำนผลกำรสอบสวนรวมทัง้ใหก้รรมกำรบรษิัท ฯ พิจำรณำบทลงโทษตอ่ไป 
 
การแบ่งประเภทการกระท าความผิด ตามระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเภท ระดับน้อย ระดับปานกลาง ระดับสูง 
กำรมอบของขวญั / กำร
เลีย้งรบัรอง แก่เจำ้หนำ้ท่ี
ทำงรำชกำร 

กำรจ่ำยเงิน -ใหข้องขวญั
เน่ืองในเทศกำลต่ำงๆ อนัเป็น
ประเพณีปฏิบตั ิ/ มลูคำ่ไม่
เกินกวำ่นโยบำยท่ีก ำหนดไว ้

กำรจ่ำยเงิน -ใหข้องขวญัโดย
ไม่มีเหตอุนัสมควร / มลูคำ่ไม่
เกินกวำ่นโยบำยท่ีก ำหนดไว ้

เจตนำชกัชวนเจำ้หนำ้ท่ีไป
เลีย้งรบัรองในสถำนท่ีไม่
เหมำะสม 

   กำรจ่ำยเงิน -ใหข้องขวญัท่ีมี
มลูคำ่เกินกว่ำนโยบำยท่ี
ก ำหนดไว ้

กำรเปิดเผยรำยงำนตำม
นโยบำยของบรษิัท 

กำรรำยงำนไม่ครบถว้น กำรไม่รำยงำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

พยำยำมปกปิดกำรกระท ำ 

 
การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทีเ่ป็นเทจ็ 
  หำกบรษิัท  แอรโ์รว ์ ซนิดเิคท  จ ำกดั (มหำชน)    ไดต้รวจสอบและพบวำ่กำรแจง้เบำะแสหรือขอ้รอ้งเรียน  กำรใชถ้อ้ยค ำ  
ดงักล่ำว ท่ีมีหลกัฐำนท่ีสำมำรถพิสูจนไ์ดว้่ำ  เป็นกำรกระท ำท่ีไม่สุจริตหรือเป็นเท็จ  และตัง้ใจใหบุ้คคล  อ่ืนๆ  ไดร้บัควำมเสียหำ ย  
ในกรณีนัน้  หำกบคุคลที่ไดก้ระท ำเป็นพนกังำน  จะตอ้งไดร้บัโทษวินยัตำมขอ้บงัคบัของบริษัท  ฯ  แต่หำกเป็นบุคคล ภำยนอกก็จะ
ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกบับคุคลนัน้  
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ก าหนดโทษทางวนัิย  4  ล าดับ 
1. วำ่กล่ำวตกัเตือนดว้ยวำจำ  โดยบนัทกึเป็นหนงัสือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
2. กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
3. กำรตกัเตือนเป็นหนงัสือ  และกำรพกังำนโดยไม่จ่ำยคำ่จำ้ง 
4. กำรเลิกจำ้ง 
 
การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและรักษาความลับ 
 
1. การคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 กำรรอ้งเรียนและกำรใหข้อ้มลูท่ีกระท ำไปโดยสุจริตใจ  ย่อมก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษัท ฯ  ดงันัน้  ผูท่ี้ย่ืนค  ำรอ้งเรียน
และผูท่ี้ใหถ้อ้ยค ำ  หรือใหข้อ้มลูใหข้อ้เท็จจริงหรือพยำนหลกัฐำนใดท่ีเก่ียวกบักำรรอ้งเรียนและเป็นผูพ้ิจำรณำคดีท่ีรอ้งเรียนเม่ือ ได้
กระท ำไปโดยสุจริตใจ  แมเ้ป็นเหตุท่ีท  ำใหเ้กิดขอ้ยุ่งยำกประกำรใด  ย่อมไดร้บักำรประกนักำรคุม้ครองว่ำจะไม่เป็นเหตท่ีุเลิกจำ้ง  
หรือลงโทษหรือกำรด ำเนินกำรใดท่ีท ำใหเ้กิดผลรำ้ยตอ่พนกังำนดงักล่ำว  
 
2. การผิดข้อบังคับและการรักษาความลับ 
 พนกังำนหรือผูร้อ้งเรียนจำกภำยนอก  อำจเลือกไม่เปิดเผยช่ือ  เม่ือไดร้ำยงำนกำรกระท ำละเมิดของพนกังำนคนอ่ืนก็ได้
อย่ำงไรก็ตำมบริษัท ฯ สนับสนนุใหพ้นกังำนระบุตวัตนของตน  เม่ือท ำรำยกำรแลว้หน่วยงำนท่ีรบัเรื่องพึงด  ำเนินมำตรกำรป้องกัน
และคุม้ครองท่ีเหมำะสม  เพ่ือใหส้ำมำรถท ำกำรสอบสวนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและเพ่ือป้องกัน   พนักงำนหรือผูร้อ้งทุกขจ์ำก
ภำยนอก  ดงักล่ำว  จำกกำรกลั่นแกลง้หรือกำรปฏิเสธไม่เป็นธรรม 
 
การอบรม  สื่อสาร  และการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 
เพ่ือใหพ้นกังำนในองคก์รทรำบและตระหนกัในนโยบำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นบรษิัท ฯ จะด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้
1. บริษัท ฯ จะประกำศใหพ้นกังำนทกุคนไดร้บัทรำบ โดยจะมีกำรเผยแพร่ผ่ำนทำง Email ของบริษัทฯ เพ่ือใหท้กุฝ่ำย/แผนกได้

รบัทรำบโดยทั่วกนั 
2. บรษิัท ฯ จะมีกำรอบรมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่นกบัพนกังำนใหม่ทกุคนและเพ่ือใหบุ้คคลภำยนอกหรือผู้ท่ี

สนใจทรำบถงึกำรปฏิบตังิำนบรษิัท ฯ ท่ีจะน ำนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่นเผยแพรใ่หไ้ดร้บัทรำบ  
3. ผ่ำนทำงช่องทำงดงัตอ่ไปนีเ้วบ็ไซตบ์รษิัท   http://www.arrowpipe.com 
4. รำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มลูประจ ำปี แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี  บริษัท ฯ เห็นควำมส ำคญัของกำรจดัท ำนโยบำยต่อตำ้น

กำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น  ซึ่งจะส่งผลใหก้ำรด ำเนินกิจกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้  ทัง้ยงัสำมำรถสรำ้งควำมเช่ือมั่นใหก้บั คู่
คำ้ ลกูคำ้ และผูถื้อหุน้ในแง่ของกำรเป็นบริษัท ฯ ท่ีมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือมั่นว่ำนโยบำยกำรตอ่ตำ้นกำร
ทจุรติและคอรร์ปัชั่นจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยพฒันำศกัยภำพของบรษิัท ใหเ้จรญิเตบิโต กำ้วหนำ้และมีควำมมั่นคง 

 
การตดิตามและทบทวน 
 คณะกรรมกำรจดัใหมี้นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นลำยลกัษณอ์กัษร โดยจะจดัใหมี้กำรทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน ์
ภำรกิจและกลยทุธข์องบรษิัทฯ ในทกุรอบปีบญัชี 
  อีกทัง้ ไดมี้กำรก ำหนดใหก้รรมกำรบริษัท  ผูบ้ริหำร พนกังำน และบริษัทย่อย ทกุคนตอ้งรบัทรำบและท ำควำมเขำ้ใจใน
กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและขอ้ปฏิบตัิต่ำง ๆท่ีไดก้  ำหนดไว ้ ในมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นอย่ำงเคร่งครดั   โดยมี
ผูบ้ริหำรทุกระดบัในองคก์รท่ีไดท้  ำหนำ้ท่ีติดตำมดูแลรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิตำมและไดถื้อเป็นภำรกิจส ำคญัท่ีจะด ำเนินกำรให้
พนักงำนท่ีอยู่ภำยใต ้บงัคบับญัชำของทกุหน่วยงำนรบัทรำบเขำ้ใจและปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทจุริตและกำรคอรร์ปัชั่น



     บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

มำตรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น หนำ้ 23 

 

อย่ำงจริงจงั  หำกกรรมกำรผูบ้ริหำรและพนกังำนคนใดไดก้ระท ำผิดตำมท่ีก ำหนดไวจ้ะตอ้งไดร้บัโทษทำงวินัยอย่ำงเคร่งครดัและ
หำกมีกำรกระท ำผิดตำมก ำหมำย กฎเกณฑ ์ระเบียบ  ขอ้บงัคบัของภำครฐับรษิัทฯ จะตอ้งส่งเรื่องดงักล่ำวใหภ้ำครฐั ด  ำเนินคดีตำม
ควำมผิดท่ีไดก้ระท ำตอ่ไป 
 นอกจำกนี ้ บริษัทไดก้  ำหนดใหมี้กำรทบทวนปรับปรุงมำตรกำรและนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่นอย่ำง
สม ่ำเสมอเป็นประจ ำทกุๆ ปี/ ปีละ 1 ครัง้ หรือเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงที่กระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นสำระส ำคญั  ทัง้นี ้ เพ่ือให้
มั่นใจวำ่มำตรกำรและนโยบำย  ดงักล่ำว  ไดส้อดคลอ้งกบัหลกัปฏิบตัิของบริษัท  รวมทัง้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัและกฎหมำยอ่ืน ๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
นโยบายทีเ่กี่ยวข้อง 
พนกังำนควรอ่ำนท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยนี ้รว่มกนันโยบำยและคูมื่ออ่ืนๆ  ของบรษิัท ฯ ดงันี ้

1. นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
2. จรรยำบรรณและขอ้พงึปฏิบตั ิ
3. คูมื่อปฏิบตังิำน เรื่องอ  ำนำจด ำเนินกำร 
4. คูมื่อพนกังำน 

 
เอกสารอ้างอิงและอ านาจรับผิดชอบในการด าเนินการ 
 หลกักำรหรือขัน้ตอนกำรปฏิบตังิำนในแนวทำงกำรปฏิบตั ิส  ำหรบักำรต่อตำ้นกำรทจุริตและคอรร์ปัชั่นฉบบันี ้ จะตอ้งอำ้ง
ถึงเอกสำรท่ีทำงบริษัทฯ  ไดจ้ัดท ำไว ้โดยในกรณีดงักล่ำวขำ้งตน้ ในขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนและอ ำนำจรบัผิดชอบใหเ้ป็นไปตำม
เอกสำรอำ้งอิงในฉบบัดงักล่ำว  และเพ่ือใหม้ั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนนัน้อยู่ในมำตรฐำนเดียวกัน หำกบุคลำกรของบริษัทมีขอ้สงสัย
เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมแนวปฏิบตัฉิบบันี ้ 
 
แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอรรั์ปช่ัน 
1. กำรก ำหนดสภำพแวดล้อมกำรควบคุมท่ีดี   มุ่งเน้นควำมส ำคัญของกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  ในทุกระดับโดย

ครอบคลุม  กำรก ำหนดบทบำทควำมรบัผิดชอบต่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและคอรร์ปัชั่น  และก ำหนดหลัก
จริยธรรมและจรรยำบรรณเพ่ือเป็นแนวทำงใหค้ณะกรรมกำร  ผูบ้ริหำรและพนักงำนปฏิบตัิหนำ้ท่ีดว้ยควำมซื่อสัตย์สุจริต  
รวมถงึจดัใหมี้ช่องทำงในกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกบักรณีคอรร์ปัชั่นอย่ำงเหมำะสม  โดยผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัควำมคุม้ครอง 

2. กำรประเมินควำมเส่ียงดำ้น  กำรคอรร์ปัชั่น  มุ่งเนน้ควำมส ำคญัของกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง  เพ่ือบ่งชีค้วำมเส่ียงดำ้น
กำรคอรร์ปัชั่น  อย่ำงเหมำะสม  โดยผูร้อ้งเรียนจะไดร้บัควำมคุม้ครอง 

3. ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคมุ  มุ่งเนน้ควำมส ำคญัของกระบวนกำรควบคมุภำยในและกำรปฏิบตัติำมกฎระเบียบขอ้บงัคบั  และ
ค ำสั่งต่ำงๆ  ของบริษัท  ฯ เพ่ือบริหำรจดักำรเก่ียวกบัควำมเส่ียงดำ้นกำรคอรร์ปัชั่น  โดยมีกำรประเมินประสิทธิภำพของกำร
ควบคุมภำยใน เช่น  กำรสอบทำนควำมเหมำะสมภำยในของกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  รวมทัง้ปรับปรุง
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และค ำสั่งต่ำงๆ ของบริษัทใหร้ัดกุมยิ่งขึน้เพ่ือใหส้ำมำรถป้องกันและคน้หำกำรคอรร์ัปชั่นไดอ้ย่ำง
ทนัทว่งท ี

4. กำรส่ือสำรไปยงัผูบ้รหิำรและพนกังำน  รวมทัง้กำรส่ือสำรภำยนอกองคก์ร  มุ่งเนน้  ควำมส ำคญัของกระบวนกำรส่ือสำร  และ
กำรบรหิำรบคุลำกรเพ่ือปลกูฝัง  ถ่ำยทอด  และเสรมิสรำ้ง จรยิธรรม และจรรยำบรรณและสรำ้งควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญั
ของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี  กำรบรหิำร  ควำมเส่ียง  และกำรควบคมุภำยในเพ่ือปอ้งกนักำรคอรร์ปัชั่น 
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การเปิดเผยข้อมูล 
 บริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน) ไดก้  ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรบริษัท หรือบุคลำกรท่ีไดร้บัมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรบริษัท  เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรทุจริตต่อหน่วยงำนภำยนอกท่ีมีหน้ำท่ีก ำกับดูแล เช่น ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร กลต. และตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะชนใหบ้ริษัท ก ำหนดใหก้ำรตัดสินใจ
เปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบักำรทจุรติในแตล่ะเรื่อง  ขึน้อยู่กบัดลุพินิจของประธำนบรษิัท 

 ทัง้นี ้บริษัท ฯ หำ้มมิใหผู้ท่ี้ไม่มีหนำ้ท่ีหรือไม่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เปิดเผยขอ้มลูดำ้นกำรทจุริตแก่
บคุคลอ่ืน ในบรษิัท ฯ ส่ือมวลชน  หรือหน่วยงำนใดๆก็ตำม นอกจำกนีบ้รษิัท ฯ จะพิจำรณำลงโทษผูฝ่้ำฝืนโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
 

แบบการรับ-ให้ ของขวัญหรือของก านัลในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด 

เพ่ือใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนไดย้ดึถือเป็นหลกัปฏิบตัใินกำรด ำเนินงำนตำมจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ผูบ้รหิำรและ
พนกังำนมีหนำ้ท่ีตอ้งรำยงำนกำรรบัของขวญั ของก ำนลั ตำมรูปแบบ ดงันี ้

               

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


