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ค านิยาม 
 

เราสรา้งรากฐานของบริษัทดว้ยค่านิยมซึ่งท าให ้ บริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) โดดเด่น
แตกตา่งจากบรษัิทอืน่ และเป็นแนวทางการด าเนินงาน ของบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามหลกั
จรรยาบรรณ ปฏิบตัิตามกฎหมาย สนบัสนนุสทิธิ มนษุยชนสากล ปกปอ้งสิง่แวดลอ้ม และน าประโยชนม์าสูช่มุชน 

บรษัิทฯ หมายถึง บริษัท  แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในภายใต้ การ
ควบคมุของบรษัิทฯท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและที่จะจดัตัง้ขึน้ในอนาคต 

ผูบ้รหิาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจาก
ประธานเจา้หนา้ที่บริหารลงมาและผูม้ีต  าแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึง
ต าแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงินที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า
ของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ภายใตอ้ านาจการควบคมุของบริษัทฯ ที่มีอยู่ใน
ปัจจบุนัและที่จะจดัตัง้ขึน้ในอนาคต 

พนกังาน หมายถึง พนกังานและลกูจา้งที่ปฏิบตัิงานเพื่อรบัค่าจา้งจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งอยู ่
ภายใตอ้ านาจการควบคมุของบริษัทฯ  ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและที่จะจัดตัง้ขึน้ภายใน
อนาคต 

ลกูคา้  หมายถึง  ผูม้าติดตอ่ หรอืผูใ้ชบ้รกิารของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
คูค่า้  หมายถึง  ผูจ้ดัหาสนิคา้และบรกิารใหก้บับรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
คูแ่ขง่ หมายถึง บคุคล หรือบริษัทฯ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม เดียวกนั ซึ่งเสนอผลิตภณัฑ ์หรือ 

บรกิารท่ีคลา้ยคลงึกนั หรอืเหมือนกนั 
ขอ้มลูภายใน หมายถึง ขอ้มลูที่ยงัไม่เปิดเผย ต่อสาธารณะชนและเป็นขอ้มลูส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรพัย ์
สทิธิมนษุยชน หมายถึง ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบคุคลท่ีไดร้บัการ

คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทยหรือ
สนธิสญัญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

การคอรร์ปัชั่น หมายถึง การติดสนิบนไมว่า่จะอยูใ่นรูปแบบใดก็ตาม โดยการเสนอให ้สญัญาว่าจะให ้มอบ
ใหแ้ละการใหค้  ามั่นวา่จะให ้รวมถึงการเรยีกรอ้งหรอืรบัเงิน ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์
อื่นใด ซึง่ไมเ่หมาะสมกบัเจา้หนา้ที่รฐั หนว่ยงานของรฐั หน่วยงานเอกชน หรือผูท้ี่มี
หนา้ที่ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อจงูใจใหบ้คุคล ดงักลา่ว ปฏิบตัิหรอืละเวน้การ
ปฏิบตัิหนา้ที่ อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึง่ธุรกิจ 

เงินสนบัสนนุ หมายถึง เงินท่ีมีวตัถปุระสงคท์างธุรกิจ ตราสนิคา้  หรอืช่ือของบริษัท  ซึง่มีความเสีย่งต่อการ
คอรร์ปัชั่น  เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินส าหรบัการบริการ  จึงยากต่อการวดัผลและ
การติดตามผล 

การให ้ การรบัของขวญั หมายถึง การใหห้รือการรบัของขวญัจากลกูคา้ พนกังาน เพื่อติดสินบนหรือสรา้งความสนิท
สนมเพื่อน าไปสูก่ารไดเ้ปรยีบในอนาคต 
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การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง  การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรูปแบบอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดย  ออ้ม เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การใหกู้้เงิน การใหส้ิ่งของหรือบริการ การ
โฆษณาสนบัสนนุพรรคการเมือง การบริจาคเงินเพื่อรว่มกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร
ที่มีความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัพรรคการเมืองในลกัษณะก่อให ้เกิด ผลประโยชนต์่าง
ตอบแทนในทางมิชอบ รวมถึงการเปิดโอกาสใหพ้นกังานลาหยดุโดยไม่รบัค่าจา้ง
จากนายจา้งหรือเป็น ตวัแทนบริษัทเพื่อร่วมด าเนินการเก่ียวกับการรณรงคท์าง
การเมือง 

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั        หมายถึง หมายถึง บุคคลที่อาจท าใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการตัดสินใจด าเนินงานว่าจะค านึงถึงประโยชนข์อง
บคุคลนัน้ หรอืประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นส าคญั ไดแ้ก่ 
1. กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทจดทะเบียน 

ผูท้ี่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุม  
รวมทัง้ผูเ้ก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

2. นิติบคุคลใด ๆ ที่มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุเป็นบคุคลตาม (1) 
3. บคุคลใด ๆ ที่พฤติการณบ์ง่ชีไ้ดว้า่เป็นผูก้ระท าการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพล

ของ (1) และ (2) 
4. กรรมการของนิติบคุคลที่มีอ  านาจควบคมุกิจการบรษัิท 
5. คูส่มรส บตุร หรอื บตุรบญุธรรมที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของกรรมการตาม (4) 
6. นิติบคุคลที่บคุคลตาม (4) หรอื (5) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
7. บคุคลใดทีก่ระท าการดว้ยความเขา้ใจหรอืความตกลงวา่หากบรษัิทท าธุรกรรม

ที่ใหป้ระโยชนท์างการเงินแก่บคุคลดงักลา่ว บคุคลดงัตอ่ไปนีจ้ะไดร้บั
ประโยชนท์างการเงินดว้ย  
7.1 กรรมการของบรษัิท  
7.2 ผูบ้รหิารของบรษัิท  
7.3 บคุคลที่มีอ  านาจควบคมุกิจการบรษัิท  
7.4 กรรมการของบคุคลที่มีอ  านาจควบคมุกิจการบรษัิท 
7.5 คูส่มรส บตุรหรอืบตุรบญุธรรมที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะของบคุคลตาม 7.1 
ถึง 7.4 
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ส่วนที ่1 สารจากประธานกรรมการ 
  

 

 

 

 
 

ผศ.ดร.วิชยั  โถสวุรรณจินดา 
       ประธานกรรมการ 

 
จากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทฯ ยงัคงมีความกา้วหนา้ในการสรา้งรายไดใ้หม่ๆ ในการด าเนิน

ธุรกิจทอ่รอ้ยสายไฟฟา้รวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง ยงัคงสรา้งรายไดส้งูขึน้  นบัวา่การด าเนินงานของบรษัิทฯ ยงัมีความเติบโต

อยา่งตอ่เนื่อง 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาการอย่างยั่งยืนของกิจการ ซึ่งจะเป็นการรกัษาความสามารถในการ

แข่งขนัและเติบโตอย่างยั่งยืน  จึงก าหนดนโยบายเพื่อสนบัสนนุการพฒันาการดงักลา่ว โดยสิ่งที่ส  าคญัของการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนจะมีพืน้ฐานที่ส  าคัญจาก ความซื่อสตัย ์มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ มีหลกัจริยธรรมขององคก์ร ตลอดจนบุคคลที่

เก่ียวขอ้งซึง่จะเป็นการก าหนดกรอบการประพฤติปฏิบตัิที่ดี ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการบริหาร  พรอ้มดว้ย  ผูบ้ริหาร  พนกังานของ บริษัทฯ จะก ากบัดแูลกิจการ

ของบริษัท  โดยยึดหลกัจริยธรรมของบริษัท รวมถึง มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปรง่ใส  ปฏิบตัิ

ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  มีมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น  อีกทัง้  บริษัทฯ เช่ือมั่นว่า ผูบ้ริหารและ

พนกังาน  ทกุคน  จะประพฤติตนและปฏิบตัิหนา้ที่ตามหลกัจรรยาบรรณที่ประกาศใช ้

ในนามของบรษัิทฯ  ขอขอบคณุทา่นผูถื้อหุน้ ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุ่ม คู่คา้ สถาบนัการเงิน และผูม้ีอปุการคณุทกุท่าน 

ที่ไดม้ีความเกือ้กลูกิจการของกลุม่บรษัิทฯ  ดว้ยดีเสมอมา ตลอดจนผูบ้ริหารและพนกังาน ที่ไดทุ้่มเทท างานใหก้ลุม่บริษัทฯ มี

ความเจรญิเติบโตยิ่งขึน้มาโดยตลอด  ขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะไดร้บัความสนบัสนนุจากทกุทา่นดว้ยดี  เพื่อใหก้ลุม่ธุรกิจ

บรษัิทฯ มีความเจรญิเติบโต มั่นคงตลอดไป 

 
( ผศ.ดร.วิชยั  โถสวุรรณจินดา ) 

ประธานกรรมการ 
27 กมุภาพนัธ ์2563 
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ส่วนที ่2 พันธกจิ  ค่านิยม  และจรรยาบรรณธุรกจิ 
 

บริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)  ไดจ้ัดตัง้วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขึน้เพื่อสรา้งคุณค่า ในการท างาน 
รว่มกนัใหเ้ป็นวฒันธรรมของบรษัิท และแนวทางในการปฏิบตัิของพนกังาน ทกุคน ดงันี ้
 
 
พันธกิจ 

1. รกัษามาตรฐานคณุภาพสนิคา้ 
2. สรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั 
3. รกัษาฐานลกูคา้ปัจจบุนั 
4. สรา้งความหลากหลายในสนิคา้เพื่อตอบสนองลกูคา้ในทกุกลุม่ 
5. ใหบ้รกิารท่ีดีและรวดเรว็ 
6. บรหิารจดัการโดยค านงึถึงสิง่แวดลอ้มและสงัคม 

 
ค่านิยม 

1. ประกอบธุรกิจอยา่งซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรม คณุธรรม และมีนโยบายมุง่มั่นในการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 
2. ใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่และค านงึถึงผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
3. การท างานเป็นทีม และพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพื่อการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งยั่งยืน 

 
เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 

1. เป็นองคก์รที่มีผูบ้รหิาร และบคุลากร ที่มีความรูค้วามช านาญทางดา้นวิชาชีพ มีคณุธรรมและจรยิธรรมที่ดี 
2. มีความมั่นคงทางฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน ของกลุม่บรษัิทฯ โดยมีการเติบโตและพฒันาการอยา่งยั่งยืน 
3. เป็นผูน้  าดา้นการผลติทอ่ในอาคาร โดยมีคณุภาพและการบรกิารท่ีสามารถแขง่ขนัไดอ้ยา่งยั่งยืน 
4.  มีสว่นรว่มในการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลก 
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 นโยบายในการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการจดัใหม้ีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยจะจดัใหม้ีการทบทวนและอนมุตัิ

วิสยัทศัน ์ภารกิจและกลยทุธข์องบรษัิทฯในทกุรอบปีบญัชี (ปรากฏตามคูม่ือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี) 
 

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ 
บรษัิท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกิจ  ฉบบันี ้ เพราะมีความประสงคใ์ห้

ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัผิดชอบในการท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามแนวทาง  เบือ้งตน้ที่ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบรษัิท   

แนวทางในการประกอบธุรกิจ 
1. บรษัิท ฯ ยดึถือการปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใชก้บับรษัิทและธุรกิจทางการคา้อยา่งเครง่ครดัตามหลกัจริยธรรมที่พึง

ปฏิบตัิ 
2. บรษัิท ฯ ตอ้งประกอบธุรกิจอยา่งซื่อตรง  มีจรยิธรรมและคณุธรรมที่เป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถกูตอ้งและ

ยั่งยืน  อีกทัง้บริษัท ฯ  ตอ้งยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจดว้ยการเ ปิดเผย  การสื่อสาร  ทัง้ภายในและภายนอก
องคก์รและตอ้งมีช่องทางในการสือ่สารในแตล่ะเรือ่ง 

3. บรษัิท ฯ  จะด าเนินธุรกิจ  ตามหลกักฎหมายที่เก่ียวขอ้งและคงไวซ้ึง่ความเป็นธรรม 
4. บรษัิท ฯ หวงัวา่บคุลากรของบริษัท ฯ  ทกุคนจะเคารพและปฏิบตัิตามนโยบาย  อย่างซื่อสตัยส์จุริต  นอกจากนี ้ 

บคุลากรของบริษัท  พึ่งรายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสงูทราบทนัทีหากมีการพบขอ้สงสยัว่ามีการละเมิดกฎหมาย
จรรยาบรรณซึง่อาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ช่ือเสยีงของบรษัิท ฯ 
 

 จรรยาบรรณธุรกิจ 
บรษัิทฯ ตระหนกัถึงสรา้งผลก าไรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้นอตัราที่เหมาะสม รวมถึงการใหใ้สใ่จในการที่สรา้งประโยชนต์อบ

แทนแก่สงัคมมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสงัคมใกลท้ี่อยูร่อบขา้งโรงงาน หรอืสถานประกอบการของบรษัิทฯ ซึง่ถกูคาดหวงั
วา่จะไดร้บัการดแูลหรอืเอาใจใสจ่ากผูป้ระกอบธุรกิจ โดยบรษัิทมีนโยบายหลกัจรรยาบรรณธุรกิจที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 

1. สง่เสรมิสนบัสนนุ และใหค้วามรว่มมือกบันโยบายภาครฐั 
บริษัทฯ พึงสนบัสนุนสง่เสริม และปฏิบตัิตามนโยบายภาครฐั แต่ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
พึงให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกรมโรงงานอตุสาหกรรม เป็นตน้ 

2. การแขง่ขนัทางการตลาดอยา่งเป็นธรรม 
                บริษัทฯ พึงด าเนินธุรกิจ และแข่งขนัทางการตลาดอย่างเป็นธรรม ไม่ใหร้า้ย  หรือซ า้เติมคู่แข่งขนั ไม่แสวงหา

ขอ้มูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางดว้ยการ
กล่าวหาในทางรา้ย  และบริษัทฯ พึงจริงใจไม่เอารดัเอาเปรียบ  มีความเป็นธรรมต่อลกูคา้ และพรอ้มที่จะให้
ความช่วยเหลอืลกูคา้อยูเ่สมอตลอดจนมุง่การกระท าทกุอยา่งดว้ยความตัง้ใจที่จะใหเ้กิดผลในทางที่ดี 

3. การรกัษาความลบั 
1. บริษัทฯ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท มีหนา้ทีที่จะตอ้งรกัษาความลบัของลูกคา้ รวมถึงการรกัษา

ความลบัเก่ียวกบัการท ารายงานตา่งๆ ของลกูคา้กบับรษัิท 
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2. หากพนกังานไดร้บัค าสั่ง หรือค ารอ้งใหแ้จง้ขอ้มูลที่เป็นความลบัของลกูคา้ พนกังานจะตอ้งปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดที่บรษัิทไดว้างไวใ้หร้ายงานใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาทราบ และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากผูบ้งัคบับญัชา 
ระดบัผูอ้  านวยการขึน้ไป 

3. หนา้ที่ในการรกัษาความลบัของขอ้มลูดงักลา่ว จะตอ้งยงัคงอยูต่อ่ไป แมว้า่ผูน้ัน้จะพน้จากการเป็นผูบ้ริหาร 
หรอืพนกังานของบรษัิทแลว้ก็ตาม 

4. การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
1. ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัในเรือ่งเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษัิทฯ 
2. ไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิ เครือ่งหมายการคา้ อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายกบับรษัิทฯ 
3. ใช ้Hardware และ Software ที่บรษัิทฯ จดัใหเ้พื่อธุรกิจของบรษัิทฯ 
4. ควบคมุบคุคลภายนอกในการเขา้ถึงขอ้มลูและโปรแกรมเท่าที่จ  าเป็นต่อการท างานใหก้บับริษัทฯ และดแูล

ใหบุ้คคลดงักลา่วปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ 
อยา่งเครง่ครดั 

5. รกัษาความปลอดภยัของระบบขอ้มลูสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหสัผ่าน (password) ที่ใชใ้นการเขา้ถึง
ระบบขอ้มลูของบรษัิทฯ ใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

6. ใชท้รพัยส์นิของบรษัิทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแกบ่รษัิทฯ และเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ในการท างาน รวมถึงไมน่ าทรพัยส์นิของบรษัิทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตวั 

7. ปกปอ้งดแูลทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษัิทฯ มิใหเ้สยีหาย สญูหาย เสือ่มคา่ และใชท้รพัยส์นิทางปัญญาให้
เกิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทฯ รวมถึงการดแูลรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัอยา่งเหมาะสม 

5. สง่เสรมิการพฒันาความรูแ้ละความกา้วหนา้ของพนกังาน 
บริษัทฯ พึงส่งเสริม และสนบัสนุนการพฒันาความรูข้องผูบ้ริหาร และพนักงานไม่ว่าจะเป็นการจัดใหม้ี การ
ฝึกอบรมภายในหรืออ านวยความสะดวกส าหรบัหลกัสตูรการอบรมภายนอกบริษัทฯ พึงสง่เสริม และสนบัสนนุ
ใหผู้บ้รหิารและพนกังาน มีความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานตลอดจน การไดร้บัความรูใ้นระดบัท่ีสงูขึน้ 

6. การพฒันาที่ยั่งยืน ในสนิคา้และการบรกิาร 
บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มควบคู่ไป
กบัการสรา้งผลตอบแทน  หรอืผลประกอบการท่ีดีในทางเศรษฐกิจ เพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายที่ส  าคญั คือ การพฒันา
ที่ยั่งยืน ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นบทบาทที่ส  าคญัของธุรกิจนอกจากจะสรา้งสรรคก์ารเติบโต ทางเศรษฐกิจแลว้ ยั ง
สามารถเกือ้หนนุสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหพ้ฒันาและเติบโตควบคูก่นัไปอยา่งสมดลุไปพรอ้มๆกนั 

ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมนัน้ ธุรกิจสามารถใชแ้นวทาง แนวคิด หรือแนวปฏิบตัิที่
มีอยูห่ลากหลายใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของธุรกิจแต่ละแห่ง ซึ่งมีปัจจยัในการพิจารณาที่แตกต่าง
กัน ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะของธุรกิจ ปรชัญาในการด าเนินธุรกิจ วิสยัทัศนแ์ละพันธกิจ ตลอดจนค่านิยมและ
วฒันธรรมขององคก์ร ไดแ้ก่ 
1. การมีนโยบายสง่เสรมิการพฒันาที่ยั่งยืน เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบตอ่

เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
2. การตดัสินใจ ด าเนินการใดๆ ทางธุรกิจโดยค านึง ถึงประเด็นดา้นเศรษฐกิจ สขุอนามยั ความปลอดภยักบั

สิง่แวดลอ้มและสงัคมเป็นส าคญั 
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3. ทกุกิจกรรมของบรษัิท จะตอ้งด าเนินการ บนหลกัความยั่งยืนและมุง่ผลลพัธท์ี่ยั่งยืน เพื่อด าเนินการยอมรบั
และความเช่ือถือของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

4. ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ ในการสรา้งปฏิสมัพันธ์ที่ดี กับผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบตัิงานของบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ 

5. บริษัทจะด าเนินธุรกิจที่สรา้งสรรค ์ประโยชนท์ี่ยั่งยืนแก่สงัคม โดยจะตอ้งดูแล อาชี วอนามัยและความ
ปลอดภยัของพนกังาน คู่คา้ และชุมชน การป้องกนัผลกระทบ ที่จะมีต่อชุมชนใหน้อ้ยที่สดุ ปกป้องระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพใหด้ีที่สดุ ใชพ้ลงังานน า้และทรพัยากร อ่ืนๆ ใหม้ีประสทิธิภาพสงูสดุ 

6. ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนมีหนา้ที่ ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของบรษัิท ดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั 
การรกัษาความปลอดภยั ความรบัผิดชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และสงัคมอยา่งเครง่ครดั 
 

 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี การด าเนินธุรกิจของกลุม่บรษัิทฯ ยอ่มเก่ียวขอ้งกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียหลายกลุม่ ตัง้แต ่

ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ทางการคา้ เจา้หนี ้ภาครฐั พนกังานไปจนถึงชมุชน สงัคม และ  สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งแต่ละกลุม่ย่อมมี
ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้ กลุม่บริษัทฯ จึงไดก้ าหนด  นโยบายความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแตล่ะกลุม่ 

 

1. หนา้ที่ตอ่บรษัิท 
1.1 ปฏิบตัิตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบรษัิทฯ 
1.2 อทุิศเวลาใหบ้รษัิทฯ อยา่งเต็มความสามารถในการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะกรรมการบรษัิทฯ 
1.3 ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความเป็นธรรม โดยในการประชมุ หากกรรมการ อนกุรรมการหรอืที่ปรึกษามีสว่นไดเ้สยีในเรือ่ง

ที่จะพิจารณา กรรมการ อนกุรรมการ หรอืที่ปรกึษาทา่นนัน้ตอ้งออกจากที่ประชุม และงดการมีสว่นรว่มใด ๆ ใน
การพิจารณาตดัสนิในเรือ่งดงักลา่ว 

1.4 ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้การ
บรหิารงานเป็นไปอยา่งโปรง่ใสเต็มที่และมีประสทิธิภาพผลประโยชนข์า้งตน้ รวมถึง 
1.4.1   ไมน่ าขอ้มลูที่ไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อแสวงหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น   โดยมิชอบ 
1.4.2   ไมใ่ชค้วามลบัของบรษัิทฯ ในทางที่ผิด และไมเ่ปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัของบรษัิทฯ แมพ้น้สภาพ หรอื

สิน้สดุการปฏิบตัิงานท่ีบรษัิทฯแลว้ 
1.4.3   ไมห่าผลประโยชนส์ว่นตวัจากการเป็นกรรมการ อนกุรรมการ และที่ปรกึษา 
1.4.4   ไมร่บัสิง่ของ หรอืประโยชนอ์ื่นใดอนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

1.5 รกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ ไม่ใหร้ั่วไหลไปยงับคุคลที่ไม่เก่ียวขอ้งซึ่งอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย
แก่บรษัิทฯ หรอืผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ยกเวน้กรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย 

1.6 ติดตามผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ก าหนดตา่งๆ และดแูลใหฝ่้าย
บรหิารรายงานเรือ่งที่ส  าคญัของบรษัิทฯ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษัิท เป็นไปอยา่งมีประสทิธิผล 
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2. หนา้ที่ตอ่ผูถื้อหุน้ 
บรษัิทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสทิธิของผูถื้อหุน้   โดยจะไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถื้อหุน้   สง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัข่าวสาร ขอ้มลูอย่างเพียงพอและเหมาะสม  รวมทัง้จะสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ิทธิ
ของตน ทัง้นี ้บรษัิทฯจะด าเนินการในเรือ่งตา่งๆ ที่เป็นการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

2.1 ปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ผูถื้อหุน้ดว้ยความสจุรติ อยา่งตรงไปตรงมาโดยอยูภ่ายใตก้รอบ หรือขอบเขตของกฎหมาย และ
ระเบียบหรอืแนวทางการปฏิบตัิของบรษัิท โดยยดึถือหลกัของจรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจหรือท ากิจกรรม
ในทุกๆ  ดา้น และยงัรวมไปถึงการตดัสินใจในการท าธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่จะตอ้งด าเนินการไปในทาง
ซื่อตรง  

2.2 ทางบรษัิทฯจะปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั 
2.3 ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ไดมุ้่งสรา้งผลตอบแทนสงูสดุ ใหก้ับผูถื้อหุน้ย่างเติบโตและยั่งยืนที่สดุในการ

ด าเนินธุรกิจ ตามหลกัการประกอบกิจที่ดี 
2.4 ทางบรษัิทฯไดส้ง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิขัน้พืน้ฐานของตนเองในการรบัรูข้่าวสารในเรื่องต่างๆอีกทัง้  ไดร้บัรูใ้น

การด าเนินการของบรษัิทฯ อยา่งครบถว้น 
2.5 บริษัทจะเคารพและรกัษาสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ตามกฎหมายที่ไดก้ าหนดไว ้อีกทัง้ผูถื้อหุน้จะไดร้บัการปฏิบตัิ

โดยสจุรติ โปรง่ใสและเป็นธรรม 
2.6 ปฏิบตัิหนา้ที่โดยการใชค้วามรูค้วามสามารถที่มีอยู่เป็นทกัษะในการบริหารหรือจดัการในกิจการที่ด  ารงอยู่เพื่อ

ประโยชนข์องผูถื้อหุน้และบรษัิท 
 
3. หนา้ที่ตอ่พนกังาน 

3.1 บรษัิทฯ  มีการจดัการในการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มของทางโรงงานใหม้ีความปลอดภยัในการท างาน 
3.2 บรษัิทฯ  ไดม้ีการรบัฟังความคิดเห็นของพนกังานอีกทัง้เสนอแนะในการท างานจากพนกังานทกุคนหรือทกุระดบั

อยา่งเทา่เทียมกนั 
3.3 ทางบริษัทฯ ไดม้ีการใหค้  าแนะน า  ใหค้วามรู ้และสนับสนุนใหพ้นักงานไดร้บัการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อ

ปรบัปรุงประสทิธิภาพในการท างานแก่พนกังาน 
3.4 ทางบริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีค่าตอบแทน และสวสัดิการที่ดีแก่พนกังานอย่างครบถว้นอยู่ในระดบัที่เป็นธรรมตามที่

กฎหมายก าหนดไว ้ โดยมีการประกาศสวสัดิการและคา่ตอบแทนพนกังานไวใ้นคูม่ือพนกังาน 
3.5 บรษัิทฯ  มีก าหนดนโยบาย ผลตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร อีกทัง้พนกังานทกุคนในระดบัที่ เป็นธรรมและ

เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
3.6 บรษัิทฯ  มีนโยบายใหผ้ลกัดนัพนกังานและกรรมการอีกทัง้ผูบ้รหิารใหไ้ดร้บัความคุม้ครองตามที่กฎหมายก าหนด

ไว ้ 
3.7 บรษัิทฯ จะคดัเลอืกบคุคลเพื่อวา่จา้งใหด้  ารงต าแหนง่งานตา่งๆ ดว้ยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงคณุสมบตัิของ

แตล่ะต าแหนง่งาน คณุวฒุิทางการศกึษา ประสบการณ ์ หรอืขอ้ก าหนดอื่นที่จ าเป็นกบังาน 
3.8  บรษัิทฯ จะปฏิบตัิตอ่พนกังานและลกูจา้งทกุคนดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรีโดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และปฏิบตัิตอ่พนกังานและลกูจา้งอยา่งเป็นธรรมและเคารพสทิธิ 
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4. หนา้ที่ตอ่ลกูคา้ 
4.1 ผลติสนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพตรงตามมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม 
4.2 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีต่อลกูคา้อย่างเคร่งครดั ไม่เลือกปฏิบตัิในการพิจารณาเครดิตการคา้ หรือการติดตาม

หนีส้นิ มีการรายงานขอ้มลูลกูหนีค้า้งช าระท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหแ้ก่ลกูหนี ้ตามที่ไดร้บัการรอ้งขอ 
4.3  รกัษาความลบัของลกูคา้อยา่งจรงิจงัและสม ่าเสมอ 
4.4 แสวงหาลูท่างอยา่งไมห่ยดุยัง้ที่จะเพิ่มประโยชนใ์หแ้ก่ลกูคา้อยา่งตอ่เนื่อง 
4.5 บรษัิทฯ มีแนวปฏิบตัิแก่ลกูคา้ที่จะตอ้งรบัทราบและใหค้วามรว่มมือต่อนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบริษัท 

โดยระบเุป็นเง่ือนไขทั่วไป เพื่อท่ีจะด าเนินธุรกิจรว่มกนัดว้ยความโปรง่ใส และเป็นธรรม 
 

5. หนา้ที่ตอ่คูค่า้และเจา้หนี ้

5.1 ก ากบัดแูลเพื่อใหเ้ป็นท่ีมั่นใจไดว้า่ บรษัิทฯ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดในสญัญา และไม่ปกปิดสถานะการเงิน
ที่แทจ้รงิของบรษัิทฯ 

5.2 ในกรณีที่สงสยัว่าจะมีเหตุการณท์ี่จะส่งผลกระทบต่อเจา้หนี ้  เช่น ในกรณีที่บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินไม่
มั่นคง หรอือยูใ่นภาวะหนีส้นิลน้พน้ตวั กรรมการจะเรง่หาขอ้แนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก และแจง้ใหเ้จา้หนี ้
ทราบลว่งหนา้เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

5.3 ไมเ่รยีกหรอืไมร่บั หรอืจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไมส่จุรติในการคา้กบัคูค่า้หรอืเจา้หนี ้
5.4 ถา้มีขอ้มลูวา่มีการเรยีก หรอืการรบั หรอืการจ่ายผลประโยชนใ์ดๆที่ไม่สจุริตเกิดขึน้ พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่

คา้หรอืเจา้หนี ้และรว่มกนัแกไ้ขปัญหาโดยยตุิธรรมและรวดเรว็ 
5.5 มุ่งมั่นที่จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ที่มีต่อเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดั ไม่ว่าเป็นเรื่องวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งิน การ

ช าระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรพัยค์  า้ประกนั บรษัิทฯจะไมป่กปิดสถานะการเงินท่ีแทจ้รงิของบรษัิทฯ 
5.6 ปฏิบตัิตามขอ้สญัญาอยา่งเครง่ครดั  เมื่อพบวา่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาหรอืคู่คา้ไม่อาจปฏิบตัิตามสญัญา

หรอืเหตอุื่นใดที่ ท าใหไ้มส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาไดใ้หร้ายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อปรกึษาและหาทางแกไ้ข
ตอ่ไป 

5.7 บรษัิทฯ จะพิจารณาคดัเลอืกคูค่า้ ตามหลกัเกณฑ ์คณุสมบตัิ คณุลกัษณะที่ไดก้ าหนดไวอ้ยา่งมีจรยิธรรม และจะ
ไมด่  าเนินการใดเป็นการทจุรติในทางการคา้กบัคูค่า้และเจา้หนี  ้

5.8 บรษัิทฯ มีแนวปฏิบตัิแก่คูค่า้ที่จะตอ้งรบัทราบและใหค้วามรว่มมือต่อนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบริษัทฯ 
โดยระบเุป็นเง่ือนไขทั่วไป เพื่อท่ีจะด าเนินธุรกิจรว่มกนัดว้ยความโปรง่ใส และเป็นธรรม 

5.9 ส่งเสริมและสนับสนุนใหคู้่คา้ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ครอบคลุมในดา้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
สง่เสรมิใหคู้ค่า้ด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม  เคารพสทิธิมนษุยชน  ปฏิบตัิตอ่แรงงานตามทีก่ฎหมายก าหนด  ดแูล
ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอย่างเหมาะสม  รวมทัง้สง่เสริมใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าเพื่อลด
ปรมิาณของเสยีและก๊าซเรอืนกระจก 

5.10  บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งศกึษาแนวทางการด าเนินงานดา้นการติดตาม   การตรวจสอบ  และการประเมินคูค่า้ในเรื่อง
การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจของคูค่า้ 
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6. หนา้ที่ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
6.1 จะไมก่ระท าการใดๆที่จะสง่ผลเสยีหายตอ่สงัคม ทรพัยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม โดยยดึแนวปฏิบตัิตาม

หลกั ISO (International Organization for Standardization) ส าหรบักระบวนการผลิต และ9001 : 2008 
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัสิง่แวดลอ้มที่เก่ียวขอ้ง 

6.2    จะส่งเสริมใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากที่สดุ และด าเนินการพฒันาระบบการจัด
การพลงังานขององคก์รเพื่อสิง่แวดลอ้มอยา่งเหมาะสม  

6.3   จะสนบัสนนุที่จ  าเป็นในทกุดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นทรพัยากรบคุคลโดยสนบัสนนุใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรม  ดา้น
งบประมาณ  เวลาในการท างาน  เพื่อตระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและปฏิบตัิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

6.4    บรหิารจดัการและด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม และเทา่เทียมตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย เคารพสทิธิมนษุยชน และไม่
ลว่งละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลขิสทิธ์ิใดๆ     

6.5    มีสว่นรว่มในการพฒันา และท าประโยชนแ์ก่สงัคมและชุมชน  และแสวงหาโอกาสสนบัสนนุกิจกรรมสรา้งสรรค์
สงัคม   

6.6    บริษัทฯ จะปฏิบตัิหรือควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมายและกฎระเบียบดา้น
อื่นๆ ที่ประกาศใชโ้ดยหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล 

6.7   บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ในการพฒันารูปแบบ การจดัท า
รายงานความรบัผิดชอบทางสงัคม โดยอาจรายงานไวเ้ป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี 
 
   

 ขอ้พงึปฏิบตัิของผูบ้รหิารและพนกังาน 

ผูบ้รหิารและพนกังาน พงึปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบปฏิบตัิ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1. ตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจในกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบปฏิบตัิ และหลกัการ ก ากบัดแูลกิจการที่ดีที่ใช้เป็น หลกั
ในการปฏิบตัิงานของบรษัิทฯ ทัง้ที่มีผลบงัคบั ใชแ้ลว้และที่จะมีผลใชบ้งัคบัในอนาคต 

2. ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบปฏิบตัิ ค  าสั่งของบรษัิทฯ และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเครง่ครดั 
อีกทัง้หลกีเลีย่งการกระท าใด ๆ  ซึง่อาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่ช่ือเสยีงในการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

3. ผูบ้ริหารตอ้งไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขดัขืน เพิกเฉย ละเวน้การปฏิบตัิ หรือเลือกปฏิบตัิ ต่อระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
หรอืค าสั่งของบรษัิทฯ เพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดีของพนกังาน 

4. ตอ้งไมใ่ชร้ะบบการสือ่สารและระบบคอมพิวเตอร ์ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือ  ขดัต่อนโยบายของบริษัทฯ  และไม่
ใชอ้ินเตอรเ์น็ตหรอืบรกิารท่ีคลา้ยคลงึกนัในทางที่จะท าใหเ้กิดความเสยีหายแก่บรษัิทฯ 

5. ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่และอทุิศเวลาใหบ้ริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ดว้ยความ  ซื่อสตัยส์จุริตโดยค านึงถึง ประโยชน์
อนัชอบธรรมของบรษัิทฯ เป็นส าคญั 

6. ปฏิบตัิตามระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน ขอ้พงึปฏิบตัิส  าหรบัผูบ้รหิาร 
6.1.1 ผูบ้รหิารมีความรบัผิดชอบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินที่มีความถกูตอ้งครบถว้น และทนัต่อเวลาตาม

มาตรฐานบญัชีที่เป็นท่ียอมรบั 
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6.1.2 ผูบ้ริหารตอ้งก าหนดใหม้ีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน ใหเ้หมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกบัขนาด และด าเนินกิจการของบรษัิทฯ 

6.1.3 ผูบ้ริหารตอ้งไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน เพิกเฉย ละเวน้การปฏิบตัิ หรือเลือกปฏิบัติต่อระเบียบปฏิบัติที่
ก าหนดไวเ้พื่อระบบการควบคมุภายใน 

6.1.4 ตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิที่บรษัิทฯ ก าหนด เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทนัน้ ไดม้ีการปฏิบตัิตามมาตรฐานและ
ไดม้ีการปฏิบตัิตามระบบควบคมุภายในอยา่งจรงิจงั 

6.1.5 ตอ้งไม่จงใจท ารายงานหรือบนัทึกที่เป็นเท็จหรือผิดพลาด รวมทัง้ตอ้งไม่จงใจ ปิดบงัหรือเสนอขอ้มลูที่เป็น
เท็จหรือผิดพลาดต่อบริษัทฯ เมื่อพบรายงานหรือบนัทึกที่มีขอ้มลูไม่ถูกตอ้งหรือผิดพลาดตอ้งรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

6.1.6 ส่งมอบเอกสารส าคัญ ได้แก่สัญญา บันทึกข้อตกลง ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ  ทรัพย์สินอื่นใด ให้
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบเป็นผูจ้ดัเก็บ 

6.1.7 ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูล เอกสาร ที่เก่ียวขอ้งกับงานของตนใหอ้ยู่ในสภาพ  ที่ปลอดภยัและสามารถน ามาใช้
ประโยชนก์บัองคก์รไดเ้มื่อตอ้งการ 

7. การรกัษาและการใชท้รพัยส์นิของบรษัิทฯ 
7.1.1 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ถือเป็นทรพัยส์นิของบรษัิทฯ 
7.1.2 การปกปอ้งทรพัยส์นิของบรษัิทฯ 

 ใชท้รพัยส์นิของบรษัิทฯ อยา่งประหยดั คุม้คา่ รอบคอบ และเกิดประโยชน ์ สงูสดุตอ่บรษัิทฯ 

 ช่วยกนัดแูลไมใ่หท้รพัยส์นิใด ๆ ของบรษัิทฯ เสือ่มคา่ หรอืสญูหายโดย  มิชอบ 

 ไมใ่ชเ้วลางาน ทรพัยส์นิ อปุกรณแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ เวน้แต่
จะไดร้บัอนญุาตจากกรรมการผูอ้  านวยการ เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 ตอ้งไม่น าเอาไป ใช้ ขาย ให ้ขอยืม ใหย้ืม หรือจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยส์ินของบริษัทฯ โดยไม่ไดร้บั
อนญุาตไมว่า่ทรพัยส์นินัน้จะมีมลูคา่หรอือยูใ่นสภาพใด 

 ไมน่ าทรพัยส์นิของบรษัิทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตนหรอืผูอ้ื่น หรอืใน กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 

 หา้มน าซอฟตแ์วรม์าติดตัง้ ในระบบคอมพิวเตอรข์องบรษัิทฯ โดยมิไดร้บัอนญุาต 

 พนกังานตอ้งทราบ และปฏิบตัิตามระเบียบของ การใชร้ะบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบเน็ตเวิรค์อย่าง
ถกูตอ้งและเหมาะสม 

 พนกังานตอ้งไมฝ่่าฝืนระเบียบ หรอืค าสั่งของบรษัิทอาจก่อใหเ้กิดอบุตัิเหต ุหรอืท าใหท้รพัยส์นิ เสยีหาย 
7.1.3 การใชค้อมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 ไมใ่ชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตนหรอืผูอ้ื่น หรอืในกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 

 ใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยค านงึถึงประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นหลกั 

 ไม่ใชข้อ้มูล เอกสาร โปรแกรมซอฟแวร ์หนงัสือ บทความ วิดีโอเทป เทป  บันทึกเสียงและงานของ
บคุคลใดในอนัท่ีจะเป็นการละเมิดกฎหมายลขิสทิธ์ิ 
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 พนกังานตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดก้ าหนดไวเ้พื่อประโยชน์
ของ บรษัิทเทา่นัน้ ไมใ่ชเ้พื่อทางธุรกิจของตนหรอืเพื่อประโยชนท์างการเมือง 

 ไม่ใชอ้ปุกรณค์อมพิวเตอร ์ขอ้มลูอิเลคทรอนิคสห์รือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ไปในทางที่ก่อใหเ้กิด
ความเสยีหายตอ่บรษัิทฯ ตอ่ผูอ้ื่น หรอืตอ่ศีลธรรมอนัดีของสงัคม ไมว่า่จะโดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม 

 ปกปอ้ง ดแูลรกัษาอปุกรณแ์ละเทคโนโลยีตา่งๆจากการใชง้านโดยไมไ่ดอ้นญุาต 

 เก็บรกัษา  และไมย่ินยอมใหผู้อ้ื่นใชร้หสัผา่นส าหรบัเขา้ระบบสารสนเทศของบรษัิทฯ 

 บริษัทมีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศตา่งๆ เช่น การรบัสง่ขอ้มลู การเก็บขอ้มลู โดยไมจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัอนญุาต 

8. การไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา 
บรษัิทฯ ก าหนดใหก้ารไม่ลว่งละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิเป็นนโยบายส าคญัซึง้กรรมการ ผูบ้ริหาร

และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามอย่างเครง่ครดัและก าหนดใหฝ่้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบ เพื่อป้องกัน
การละเมิดลขิสทิธ์ิ ในซอฟตแ์วรแ์ละก าหนดแนวปฏิบตัิ 
8.1.1 ไม่ใชข้อ้มูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ซอฟแวร ์หนงัสือ บทความ วีดีทศัน ์เทปบนัทึกเสียง และงาน

ของบคุคลอื่นในทางที่จะเป็นการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา 
8.1.2 ดแูลรกัษางานอนัเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบริษัทฯไม่น าทรพัยส์ินทางปัญญานัน้ไปใชห้รือใหบ้คุคลอื่น

ใชโ้ดยมิไดร้บัอนญุาต 
8.1.3 งานใดท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานใหแ้ก่บรษัิทฯใหต้กเป็นกรรมสทิธ์ิและทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษัิทฯ   

9. การไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน 
9.1.1 เคารพในศกัดิ์ศรีสว่นบุคคล ความเป็นสว่นตวั และสิทธิของแต่ละบคุคลท่ีไดม้ีปฏิสมัพนัธ์ดว้ย ในระหว่าง

การปฏิบตัิหนา้ที่ ไดแ้ก่ พนกังาน  คูค่า้  ลกูคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ และไม่กระท าการใด ๆ หรือสง่เสริมใหม้ี
การละเมิดหรอืลว่งเกินสทิธิมนษุยชนใด ๆ 

9.1.2 ไมจ่ ากดัอิสรภาพความแตกตา่ง ทางดา้นความคิด เพศ เชือ้ชาติ ดา้นการเมือง หรอืเรือ่งอื่น ใ ด  ทั้ ง นี ้ พึ ง
หลกีเลีย่ง  การแสดงความคิดเห็นที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

9.1.3 สนบัสนนุคูค่า้  ลกูคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ ใหร้บัทราบและด าเนินธุรกิจใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัการสิทธิมนษุยชน
ตามหลกัสากล 

9.1.4 ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ ในหลกัสทิธิมนษุยชนแก่พนกังาน  เพื่อน าไปเป็นสว่นในการปฏิบตัิตน 
9.1.5 ปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทียมในการจ่ายค่าจา้ง  ค่าตอบแทน   ภายใตข้อบเขตตามกฎหมาย

ก าหนด 
9.1.6 ปฏิเสธการใชแ้รงงานเด็ก และการใชแ้รงงานบงัคบั  ใชแ้รงงานตา่งดา้วที่ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
9.1.7 จดัใหร้ะบบความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ดีใหก้บัพนกังานตามสิทธิที่

พนกังานควรไดร้บั 

สทิธิมนษุยชน 
สทิธิมนษุยชนมีความส าคญัในฐานะท่ีเป็นอารยะธรรมโลก (World Civilization) ของมนษุยท์ี่พยายามวางระบบ

ความคิดเพื่อใหค้นทั่วโลกเกิดความระลึกรู ้ค  านึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ตัง้แต่ยอมรบัความเป็นมนุษย ์



 

จรรณยาบรรณและขอ้พงึปฏิบตัิ หนา้ 15 
 

ศกัดิ์ศรี ชาติก าเนิด สิทธิต่างๆท่ีมีพืน้ฐานมาจากความชอบธรรม ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานแห่งสิทธิตัง้แต่ก าเนิด โดย
ลกัษณะของสทิธิมนษุยชนท่ีส าคญัประกอบดว้ยสิง่ตอ่ไปนี ้คือ 

1.  สทิธิพืน้ฐานของมนษุยท์กุคน มนษุยท่ี์เกิดมาในโลก ตา่งมีความเทา่เทียมกนัในศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย ์

2. สทิธิสว่นบคุคล เป็นสทิธิสว่นตวัของบคุคลที่ผูอ้ื่นจะลว่งละเมิดมิได ้เป็นพืน้ท่ีสว่นตวัของแตล่ะบคุคล 
3. สทิธิของพลเมือง เป็นสทิธิของประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมอืงแหง่รฐั เป็นสทิธิที่เก่ียวขอ้งตามกฎหมายของรฐั ซึ่ง

สทิธิพลเมือง ไดแ้ก่ 

 สทิธิทางสงัคม   เป็นสทิธิของประชาชนทางสงัคมที่จะไดร้บับรกิารจากสงัคม ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสงัคม 
เช่น สทิธิการเขา้ถึงการบรกิารสาธารณะ เป็นตน้ 

 สิทธิทางสวสัดิการสงัคม   เป็นสิทธิของประชาชนทกุคนที่จะไดร้บัสวสัดิการทางสงัคม เช่น สิทธิการไดร้บั
การศกึษา ฯลฯ 

 สทิธิทางวฒันธรรม ไดแ้ก่  สทิธิเขา้รว่มในพิธีกรรม ประเพณีวฒันธรรม ของประชาคมในดา้นศิลปะตา่งๆ  

นโยบายต่อต้านและป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิคท จ ากัด (มหาชน) ไดด้  าเนินการหรือยอมรบัการ
คอรร์ปัชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชนต์่อตนเอง ครอบครวั เพื่อ และคนรูจ้กั ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถึง
ธุรกิจในประเทศไทย ทุกหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และมีการสอบทาน  ปฏิบตัิตาม นโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่าง
สม ่าเสมอ โดยก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอ้ก าหนดในการด าเนินการให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกิจ  ขอ้บงัคบัและขอ้กฎหมาย 
1. บรษัิท ฯ จะสนบัสนนุและสง่เสริมใหบ้คุลากรทกุระดบัเห็นความส าคญัและมีจิตส านึก ในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น  

โดยถือเป็นภาคบงัคบัปฏิบตัิ  รวมทัง้จัดใหม้ีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอรร์ปัชั่นการใหห้รือรบัสินบนทุก
รูปแบบ  

2. แนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นนี ้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคล  ตัง้แต่การสรรหาหรือการ
คดัเลือกบุคลากร  การเลื่อนต าแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหผ้ลตอบแทน  แก่
พนกังาน  โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบั  มีหนา้ที่สื่อสารท าความเขา้ใจกบัพนกังาน  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพื่อ
น าไปใชป้ฏิบตัิในกิจการทางธุรกิจที่อยูใ่นความรบัผิดชอบและควบคมุดแูล การปฏิบตัิใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. คณะกรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนกังานทกุระดบั  ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบรษัิท ฯ โดยไมต่อ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งคอรร์ปัชั่นไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

4. บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง รว่มกบัผูต้รวจสอบภายใน ใหด้  าเนินการรว่มประเมินความเสีย่งในทกุ
ดา้นเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชั่นของทกุหน่วยงาน  โดยมีการน าเสนอประเด็นความเสี่ยง 
การเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง  ตลอดจนการติดตามผล และรายงานความคืบหน้าต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างนอ้ยทกุไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 

5. บรษัิทฯ จดัใหม้ีช่องทางการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ ใหม้ีการรบัเรือ่งเก่ียวกบับรรษัทภิบาลของบรษัิทผา่น

ช่องทางตดิตอ่ เลขานกุารบรษัิท หรอืกรรมการตรวจสอบ 
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6. บริษัท แอรโ์รว ์ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน) จะใหค้วามคุม้ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่อง  การคอรร์ปัชั่นที่
เก่ียวขอ้งกบั บรษัิท  แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ากดั (มหาชน) โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือ  
ในการรายงานการทุจริตและคอรร์ปัชั่น ตามที่บริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ากัด(มหาชน) ก าหนดไวใ้น มาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชั่น อีกทัง้  ไม่มีการด าเนินการใดๆ เพื่อลดต าแหน่งหรือลงโทษ ใหผ้ลบวกต่อ
พนกังานท่ีปฏิเสธการคอรร์ปัชั่น  แมว้่าการกระท านัน้จะท าให ้ บริษัท ฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  ทัง้นี ้บริษัท 
แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ากดั (มหาชน)  ไดก้ าหนดกระบวนการปฏิบตัิงานแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิก าหนด
บทบาทหนา้ที่และควรรบัผิดชอบ และมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบได ้

7. คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดบัสงูมีความรบัผิดชอบตอ่การน ามาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นนีไ้ปปฏิบตัิ  อีกทัง้
ยงัใหก้ารยอมรบัและปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นนีด้ว้ย 

8. คณะกรรมการ  ผูบ้รหิาร  และพนกังานบรษัิททกุระดบั  ไมพ่งึละเลยหรอืเพิกเฉย  เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ขา่ยการ
คอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท ฯ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ  หรือบคุลที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบั
การติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบรษัิท ฯ ผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว ้

9. บริษัท ฯ ตระหนักถึงความส าคญั ในการเผยแพรใ่หค้วามรูค้วามเขา้ใจกบับคุคลที่ตอ้งปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่อาจเกิด
ผลกระทบตอ่บรษัิท ฯ ในเรือ่งที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นนี ้

10. บรษัิทฯ มีการสือ่สารและอบรมใหค้วามรูต้อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกบรษัิทฯ ใหไ้ดร้บัทราบถึงนโยบาย

การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นโดยทั่วกนั 

11. ผูท้ี่กระท าผิดในการคอรร์ปัชั่น  ตามขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไวท้ี่เก่ียวกบัการท างาน  ตอ้งไดร้บัโทษตามที่กฎหมายก าหนด
หากการไดก้ระท านัน้ผิดกฎหมาย  ตอ้งรบัโทษตามที่กฎหมายก าหนดไวด้ว้ย 

12. บริษัท ฯ จะสอบทานตามแนวปฏิบตัิและมาตรการด าเนินงานสม ่าเสมอ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย 

13. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัท ไม่พึงรบัหรือใหข้องขวญัการเลีย้งรบัรองและค่าใชจ้่ายอื่นใด
เกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือบคุคลที่ท  าธุรกิจร่วมกับบริษัท ฯ หากได้รบัของขวญัเกิน
ปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณี  ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับของขวัญ  ดังกล่าวและต้องรายงานผูบ้ังคับบัญชา
ตามล าดบัขัน้เพื่อทราบ  ทัง้นี ้ จะตอ้งด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักระบวนการตรวจสอบ  จากฝ่ายก ากบัและ
สอบทานในเรือ่งนัน้อยา่งสม ่าเสมอ 

       ทัง้นี ้ สามารถดนูโยบายและแนวปฏิบตัิฉบบัเต็มที่ มาตรการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น  ประจ าปี  2563 
 

การให้ความช่วยเหลอืทางการเมือง 
การช่วยเหลือทางการเมือง  หมายถึง  การใหเ้งินทรพัยส์ิน  สิทธิประโยชนอ์ื่นใด  หรือสถานที่เพื่ออ านวยความ

สะดวกเช่น สถานที่พกั  สถานที่รบัรอง   สถานที่ประชุม  สถานที่ชุมนมุแก่พรรคการเมือง  เพื่อสนบัสนนุนโยบายในการ
กระท าอนัมิควรหรอืการกระท าใดที่ขดัตอ่กฎหมายรฐัธรรมนญูซึง่สง่ผลตอ่ชมุชน  สงัคม  ประเทศ  รวมทัง้เพื่อสนบัสนนุให้
เกิดความแตกแยกในสงัคมไมว่า่โดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม 
 บรษัิท  แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง
หรอืนกัการเมืองมืออาชีพท่ี สงักดัพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่  บริษัท ฯ จะไม่สนบัสนนุทางการเงินหรือสิ่งของใหแ้ก่
พรรคการเมือง  นกัการเมือง  หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกการเมืองใดๆ  เพื่อช่วยเหลอืหรอืมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเอือ้เฟ้ือประโยชนท์าง
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ธุรกิจใหก้ับบริษัทฯ เวน้แต่จะไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ และตอ้งเป็นไปตามบทกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งเท่านัน้และการที่พนกังานไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพเฉพาะบคุคล  แต่ตอ้งไม่มีการแอบ
อา้งเอาความเป็นพนกังานหรอืการน าเอาทรพัยส์นิของบรษัิท ฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการด าเนินการใดๆ ในทางการเมือง 
  บริษัทก าหนดขอ้ยกเวน้ส าหรบัการบริจาคเพื่อการเมือง  ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
สนบัสนนุระบอบการปกครองประชาธิปไตย  ซึ่งจะตอ้งไม่เป็นที่ตอ้งหา้มตามกฎหมายใดๆ  ที่ไดก้ าหนดไว ้ และตอ้งไม่มี
วตัถปุระสงคแ์อบแฝงเพื่อใหไ้ดก้ลบัมาซึ่งการปฏิบตัิใดๆ  เป็นพิเศษจากการบริจาคเพื่อการการเมืองนัน้ ก่อนที่จะมี การ
บรจิาคเพื่อการเมืองนีไ้ดจ้ะตอ้งระบขุอ้มลูในรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือผูร้บับริจาค  รวมถึงจะตอ้งอธิบายถึงวตัถปุระสงคท์ี่ได้
บริจาคพรอ้มทัง้เอกสารใดๆ  ที่เก่ียวขอ้งเพื่อสนบัสนนุถึงความจ าเป็นเหมาะสมอย่างครบถว้นและเพียงพอเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรการบรษัิทเป็นผูอ้นมุตัิเทา่นัน้ 
แนวปฏิบตัิ 

1. หลีกเลี่ยงในการเป็นตวัแทนพรรคการเมือง  หรือสมาชิกพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งและตอ้งไม่มีการ
กระท าใด ๆ  ท่ีแสดงใหบ้คุคลอื่นเขา้ใจไดว้า่บรษัิท ฯ ไดเ้ก่ียวขอ้งหรอืสนบัสนนุพรรคการเมืองใด 

2. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง  ในที่ท  างานหรือในเวลาท างานอื่น  อนัอาจที่จะใหเ้กิด
ความขดัแยง้ในทางความคิด 

3. บรษัิท ฯ แจง้ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทราบวา่  บรษัิท ฯ จะไมเ่ขา้รว่มกระบวนการทางการเมือง 
4. การท่ีจะขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท ฯ ไดต้อ้งเป็นไปตามกฎหมายที่ไดใ้หส้ามารถด าเนินการได  ้ดงันี ้

3.1 ตอ้งก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกหรอืคณุสมบตัิของผูร้บัความช่วยเหลอืทางการเมือง 
3.2 การจดัท าแผนการจดัสรรงบประมาณในการช่วยเหลอืทางการเมือง 
3.3 กรณีที่มีการเบิกเงินภายหลงัจากคณะกรรมการบรษัิท ฯ มีการอนมุตัิแลว้จะตอ้งมีเอกสารประกอบการ

เบิกเงินดงักลา่ว 
 
การบริจาคเพื่อการกุศล 

การบริจาคเพื่อการกุศล  หมายถึง  การบริจาคเงิน  สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตวัเงินไดใ้หก้ับ
องคก์รการกศุลโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน  

1. การใชเ้งินหรอืทรพัยส์นิของบรษัิท ฯ ในการบรจิาคเพื่อการกศุลจะตอ้งกระท าในนามบริษัทเท่านัน้ ทัง้นีก้าร
บรจิาคเพื่อการกศุล เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในกิจกรรมตอบแทนสงัคม โดยไม่ไดมุ้่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบ
แทนตอ้งบริจาคใหก้บัมลูนิธิ องคก์รสาธารณะกุศล วดั โรงพยาบาล  สถานพยาบาท หรือองคก์รอื่นๆที่ท  า
ประโยชนเ์พื่อสงัคม มีใบรบัรองหรือใบเสร็จรบัเงินที่น่าเช่ือถือและตรวจสอบได้  และตอ้งด าเนินการผ่าน
ขัน้ตอนตามระเบียบของบรษัิท ฯ เทา่นัน้ 

2. พนักงานต้องมีความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่า  การบริจาคเพื่อการกุศลจะไม่ถูกน าไปใช้เป็นวิธีการ
หลกีเลีย่งในการใหส้นิบนตลอดจนตอ้งด าเนินการอยา่งโปรง่ใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใชบ้งัคบั 

3. ในการบรจิาคเพื่อการกศุลจะตอ้งจดัท าแบบค าขอการให/้รบัของขวญั/การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็น
ผูใ้หก้ารสนับสนุน  โดยระบุช่ือผูร้บับริจาคและวตัถุประสงคข์องการบริจาคพรอ้มแนบเอกสารประกอบ
ทัง้หมดเสนอใหผู้ม้ีอ  านาจอนมุตัิของบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ ตามระดบัอ านาจอนมุตัิของบรษัิท 
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ขัน้ตอนกระบวนการบรจิาคเงินหรอืสนิทรพัย ์
1. ตอ้งมีหน่วยงานที่เสนอเรื่องพิจารณาว่าเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ฯ และมีงบประมาณที่ไดร้บัการ

อนมุตัิแลว้หรอืไม ่
2. มีการตรวจสอบขอ้มูลประกอบการบริจาค เช่นวตัถุประสงคช์ัดเจนหรือไม่ มีหน่วยงานที่มีที่อยู่ชัดเจน มี

ผูด้แูลรบัผิดชอบ 
3. หนว่ยงานท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการรบับริจาค  (CSR) ใหน้ าเสนอเองต่อผูม้ีอ  านาจตามระเบียบอ านาจของ

บรษัิทฯ เพื่ออนมุตัิ 
4. ฝ่ายการเงินสง่เช็คใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามและติดตามการรบัเงินท่ีถกูตอ้ง 
5. ฝ่ายบญัชีมีการเก็บขอ้มลูเอกสารทัง้หมดเขา้แฟม้เอกสารสามารถสบืคน้และตรวจสอบขอ้มลูได  ้

 
แนวปฏิบตัิ 

1. ก่อนท าการบริจาคควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทหรือไม ่ 
โดยจ านวนเงินหรอืสิง่ของที่น  าไปบรจิาคนัน้ควรมีราคาเหมาะสมในแตล่ะโอกาส 

2. ไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งในหนว่ยงานท่ีไดร้บับรจิาคที่มีความเก่ียวพนักบัตนเอง  เช่น ครอบครวั  ญาติสนิท  หรือที่
ตนเป็นเจา้ของหรอืหุน้สว่น 

3. มีหลกัฐานอา้งอิง  เช่น  ใบเสร็จ รูปถ่ายของกิจกรรมเก็บรกัษาหลกัฐานการใชจ้่ายเงินเพื่อสามารถเรียก
ตรวจสอบได ้

 
เงนิสนับสนุน 

เงินสนบัสนุน  หมายถึง  เงินสนบัสนุนที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลประโยชนท์างธุรกิจ ตราสินคา้หรือช่ือเสียงของ
บริษัท ซึ่งมีความเสี่ยง  เนื่องจากการจ่ายเงินส าหรบัการบริจาคหรือผลผลประโยชนน์ัน้   ยากต่อการวดัผลติดตามเงิน
สนบัสนนุอาจถกูเช่ือมโยงไปเก่ียวกบัการทจุรติและคอรร์ปัชั่น ดงันัน้ บริษัท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนด
นโยบายและหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัเงินสนบัสนุน  กระบวนการสอบทานและรายเอียดการควบคมุรวมทัง้การประเมินผลที่
ไดร้บัไว ้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การใชเ้งิน หรือทรพัยส์ินของบริษัท ฯ ในการสนบัสนนุโครงการต่างๆนัน้ จะตอ้งระบช่ืุอในการสนบัสนนุใน
นามบริษัท ฯ เท่านัน้ โดยเงินสนบัสนนุที่จ่ายไปตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อธุรกิจ ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของ
บรษัิทท่ีดี ทัง้นี ้การเบิกจ่ายตอ้งระบวุตัถปุระสงคก์ารสนบัสนนุที่ชดัเจน มีหลกัฐานที่ตรวจสอบไดแ้ละตอ้ง
ด าเนินการตามกระบวนการและขัน้ตอนตามระเบียบของบรษัิท ฯ เทา่นัน้ 

2. ในการสนบัสนนุจะตอ้งจดัท าแบบค าขอการให ้/รบัของขวญั /การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผูใ้หก้าร
สนบัสนนุนัน้  ตอ้งระบช่ืุอผูร้บัการสนบัสนนุและวตัถปุระสงคข์องการสนบัสนนุพรอ้มแนบเอกสารประกอบ
ทัง้หมดเสนอใหผู้ม้ีอ  านาจอนมุตัิของบรษัิท ฯ พิจารณาอนมุตัิตามระดบัอ านาจอนมุตัิของบรษัิท 
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ขัน้ตอนกระบวนการจา่ยเงินหรอืทรพัยส์นิเพื่อการสนบัสนนุกิจกรรมใดๆ 
1. หนว่ยงานท่ีเสนอเรือ่งพิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายของบรษัิท ฯ หรอืไม่ 
2. พิจารณาวา่การสนบัสนนุเป็นไปตามธรรมเนียมธุรกิจของบรษัิท ฯ หรอืไม่ 
3. ตรวจสอบขอ้มลูประกอบการขอสนบัสนนุ  เช่น  วตัถปุระสงคช์ดัเจนหรอืไม ่ มีหนว่ยงานท่ีมีที่อยูช่ดัเจน  มี

ผูด้แูลรบัผิดชอบ 
4. หนว่ยงานท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งด าเนนิการน าเสนอเรือ่งตอ่ผูม้ีอ  านาจตามระเบียบอ านาจของบรษัิทฯ เพื่อท า

การอนมุตั ิ
5. ฝ่ายบญัชีท าใบจา่ย/ใบส าคญัการโอนเงินเพื่อการสนบัสนนุทางธุรกิจ 
6. ฝ่ายการเงินสง่เช็คใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามและติดตามหลกัฐานการรบัเงินท่ีถกูตอ้ง 
7. ฝ่ายบญัชีเก็บขอ้มลูเอกสารทัง้หมดเขา้แฟม้เอกสารสามารถสบืคน้และตรวจสอบขอ้มลูได ้

แนวปฏิบตั ิ

1. ก่อนการสนบัสนนุโครงการใด ๆ  ควรมีการตรวจสอบใหแ้นใ่จก่อนวา่  ไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งตามหลกักฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษัิท ฯ หรอืไม่ 

2. ไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งในหนว่ยงานท่ีไดร้บัการสนบัสนนุท่ีมีความเก่ียวพนักบัตนเอง  เช่น  ครอบครวั  ญาติสนิท  
หรอืที่ตนเป็นเจา้ของหรอืหุน้สว่น 

3. ไมท่ าการสนบัสนนุโครงการใดๆ  ที่อาจท าใหเ้กิดผลประโยชนส์ว่นตน  หรอืเกิดอิทธิพลในการตดัสนิจอยา่งใด
อยา่งหนึง่โดยไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

4. เก็บรกัษาหลกัฐานการใชจ้า่ยเพือ่สามารถเรยีกตรวจสอบได ้
 
ของขวัญ  ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอืน่ 
 การสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี  กบัพนัธมิตรทางธุรกิจเป็นสิง่ที่ส  าคญัในการน ามาซึง่ความส าเร็จอย่างต่อเนื่องใหแ้ก่
บรษัิท  พนกังานสามารถใหห้รอืรบัของขวญั   ในรูปคา่ใชจ้่ายอื่น จากบคุคลใดๆ  ไดห้ากเขา้เง่ือนไขทกุขอ้  ดงัตอ่ไปนี ้

1. การใหแ้ละการรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง และผลประโยชนอ์ื่นใดบริษัท ฯ ไม่มีนโยบายในการใหห้รือรบั
ทรพัยส์นิหรอืของมีคา่ จากลกูคา้ คูค่า้  ซพัพลายเออร ์ หนว่ยงานราชการองคก์รของรฐัหรือบคุคลใดๆ เพื่อ
เป็นการชักจูงให้กระท าผิดหรือเป็นการอ านวยความสะดวก  เพื่อใช้เป็นหลักประกันหรือเพื่อเร่งการ
ด าเนินการบางอยา่ง ซึง่เจา้หนา้ที่ของบรษัิท ฯ หรอืคูค่า่ตอ้งท าเป็นกิจวตัรหรอืตอ้งปฏิบตัิตามหนา้ที่ 

2. ไมเ่ป็นการกระท าใดโดยความตัง้ใจ  เพื่อเป็นการครอบง าหรอืซักน า  หรอืตอบแทนบคุคลใดๆ เพื่อให ้
3. ไดเ้ปรยีบใดๆ ผา่นการกระท าที่ไมเ่หมาะสม  หรอืเป็นการแลกเปลีย่นอยา่งชดัเจนหรือแอบแฝงเพื่อใหไ้ดม้า

ซึง่การช่วยเหลอืการไดเ้ปรยีบ 
4. ตอ้งเป็นการกระท าในนามบรษัิท ฯ ไมใ่ช่ในนามพนกังาน 
5. ไมเ่ป็นการติดสนิบนเจา้หนา้ที่รฐัและ/หรอืการคอรร์ปัชั่นระหวา่งหนว่ยงานเอกชน 
6. เป็นการใหอ้ยา่งเปิดเผยไมป่กปิด 
7. ส าหรบัการใชจ้่ายเพื่อการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจและการใชจ้่ายอื่น ๆที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามสญัญา

ทางธุรกิจเป็นเรือ่งที่ยอมรบัได ้ แตต่อ้งใชจ้่ายอยา่งสมเหตสุมผล 



 

จรรณยาบรรณและขอ้พงึปฏิบตัิ หนา้ 20 
 

8. กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร  พนักงานบริษัท จะตอ้งไม่เรียกรอ้งหรือรบัของขวัญ  การบริการตอ้นรบัหรือ
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ จากลกูคา้  คูค่า้  หรอืผูม้ีสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทไมว่า่  กรณีใดอนัจะท าใหเ้กิดผล
กระทบตอ่การตดัสนิใจ  ในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

9. กรรมการบริษัท  ผูบ้ริหารและพนกังานบริษัท  ตอ้งไม่รับของขวญัหรือค่าตอบแทนใดๆ  ที่เกินสมควรอนั
เนื่องมาจากการปฏิบตัิงานในหนา้ที่ตามปกติ  อย่างไรก็ตามกรรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัท ฯ 
สามารถรบัของขวญัและ/หรือ  ค่าบริการตอ้นรบั และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด หากเป็นไปตามเทศกาลหรื
อธรรมเนียมโดยปกติและจะตอ้งมีมลูคา่ไมเ่กิน 3000 บาท  เช่น  ปฏิทิน  ปากกา รม่  เป็นตน้ ทัง้นี ้ของขวญั 
ตอ้งไมเ่ป็นเงินสดหรอืเช็ค 
 

ขัน้ตอนหรอืกระบวนการในการใหห้รอืการรบัของขวญั 

1. หนว่ยงานท่ีเสนอเรือ่งพิจารณาวา่เป็นไปตามนโยบายบรษัิท ฯ หรอืไม่ 
2. พิจารณาดา้นความสมเหตสุมผลและค านวณเป็นจ านวนเงินวา่มีความเหมาะสมหรอืไม่ 
3. หน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวขอ้งด าเนินการน าเสนอเรื่องต่อผูม้ีอ  านาจตามระเบียบอ านาจของบริษัทฯ เพื่อท า

การอนมุตัิ 
4. ฝ่ายบญัชีตรวจสอบเอกสารประกอบการท าใบส าคญัจ่าย 
5. ฝ่ายการเงินสง่เช็คใหผู้ม้ีอ  านาจลงนามและติดตามหลกัฐานการรบัเงินท่ีถกูตอ้ง 
6. ฝ่ายบญัชีเก็บขอ้มลูเอกสารทัง้หมดเขา้แฟม้เอกสารสามารถสบืและตรวจสอบขอ้มลูได  ้

 
แนวปฏิบตัิ 

1. ก่อนการรบัหรอืการใหข้องขวญัควรตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่  ไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งตามกฎหมาย  และขอ้บงัคบัของ
บรษัิท ฯ หรอืไม ่

2. ไมร่บัหรือใหข้องขวญัหรือของที่ระลกึในรูปเงินสด  เช็ค  ธนบตัร  หุน้  ทองค า  อสงัหาริมทรพัยห์รือสิ่งของ
ท านองเดียวกนั 

3. ไมร่บัหรอืใหข้องขวญั/ของที่ระลกึที่อาจท าใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสนิใจยา่งใดอยา่งหนึง่โดยไมเ่ป็นธรรมใน
การปฏิบตัิหนา้ที่ 

4. เก็บรกัษาหลกัฐานการใชจ้่ายเพื่อสามารถเรยีกตรวจสอบได ้
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1. ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อใหเ้กิดประโยชน ์สงูสดุตอ่บรษัิทฯ 
2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษัิทและตามมติของที่ประชมุสมาชิก 
3. รกัษาสิทธิประโยชนข์องสมาชิกตามหนา้ที่ที่ไดร้บัความไวว้างใจ พรอ้มๆ กบัค านึงถึง สิทธิประโยชนข์องผูม้ีส่วนได้

สว่นเสยีอื่น ๆ ของบรษัิทฯ 
4. ไมน่ าขอ้มลูที่ไดร้บัในฐานะกรรมการไปใชโ้ดยไมถ่กูตอ้ง 
5. ไมใ่ชป้ระโยชนจ์ากต าแหนง่กรรมการไปในทางที่มิชอบ 
6. ไมย่อมใหผ้ลประโยชนส์ว่นบคุคล หรอืประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 
7. ตดัสนิใจและปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความเป็นอิสระ 
8. ไมเ่ก่ียวขอ้งในกิจการซึง่จะน าความเสือ่มเสยีสูบ่รษัิทฯ 
9. ไมใ่ชช้่องวา่งทางกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด เพื่อประโยชนข์องบรษัิทฯ หรอืประโยชนส์ว่นตนโดยมิชอบ 
10. กรรมการผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน เป็นผูท้ี่มีหนา้ที่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และใหค้วามสนบัสนนุ ใหม้ีการปฏิบตัิ

ตามจรรยาบรรณไมล่ะเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อเห็นการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
11. เมื่อมีขอ้สงสยัควรสอบถาม หรือปรึกษาผูบ้ังคับบญัชา  หรือบุคคลที่บริษัทก าหนด ใหม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบในการ

ติดตามจรรยาบรรณ 
12. ผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับ  ควรประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ และเสรมิสรา้ง การก ากบัดแูลที่ดีในการปฏิบตัิงาน 
13. คูม่ือจรรยาบรรณเป็นสว่นหนึง่ของคูม่ือปฏิบตัิงานดา้นบรษัิทฯ 
 

 ความรอบคอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ 
1. เขา้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครัง้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถเขา้ประชุมได ้จะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบ

ลว่งหนา้ 
2. หาความรูใ้นกิจการของบรษัิทฯ รวมทัง้ขอ้กฎหมาย กฎระเบียบ หรอืขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งอนัมีผลตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่

ในฐานะกรรมการของบรษัิทฯ และทราบถึงสถานภาพ รวมทัง้ปัจจยัแวดลอ้มที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินกิจการบริษัท
ฯ 

3. ก ากับดแูลเพื่อใหเ้ป็นที่มั่นใจไดว้่า ไดร้บัขอ้มูลที่ครบถว้น เพียงพอต่อการพิจารณาขอ้เสนอต่างๆ เป็นการลว่งหนา้
เพื่อใหม้ีเวลาในการวิเคราะหข์อ้มลูอยา่งรอบคอบ และสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. พิจารณาและใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ และในกรณีที่กรรมการผูใ้ดไมเ่ห็นดว้ยกบัมติของที่ประชมุกรรมการผูน้ัน้จะ
สามารถบนัทกึความเห็นแยง้ไวใ้นรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. สง่เสริมใหม้ีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และท าใหม้ั่นใจไดว้่าการปฏิบตัิงานของ
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเป็นไปอยา่งอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยไดร้บัความรว่มมือจากฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบ
ภายใน 

6. ก ากบัดแูลเพื่อใหเ้ป็นท่ีมั่นใจไดว้า่ บรษัิทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
7. ขอ้ก าหนด และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งและมาตรฐานการด าเนินงานและจรยิธรรม 

ส่วนที ่3 จรรยาบรรณกรรมการ  อนุกรรมการ  ทีป่รึกษา 



 

จรรณยาบรรณและขอ้พงึปฏิบตัิ หนา้ 22 
 

8. หากมีขอ้สงสยั คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการสามารถขอขอ้มลูหรือค าแนะน าจากที่ปรกึษาของบริษัทซึ่งเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ และสามารถด าเนินการจา้งที่ปรึกษาอิสระ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ที่
ปรกึษาดา้นบคุคล ท่ีปรกึษาเฉพาะดา้น เพื่อประโยชนใ์นการบรหิารกิจบรษัิท โดยเป็นคา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ 
 

 นโยบายปฏิบตัิในเรือ่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ หมายถึง การขดักันระหว่างผลประโยชนส์่วนตวัและประโยชนส์่วนรวม  หรือการ

กระท าที่คณะกรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนักงาน  ที่มีผลประโยชนส์่วนตัวที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนา้ที่ใน
ต าแหนง่ที่บคุคลนัน้รบัผิดชอบอยูแ่ลว้และสง่ผลกระทบตอ่สว่นรวมซึง่การกระท านัน้อาจเกิดขึน้ไดโ้ดยเจตนาหรอืไมเ่จตนา  
ซึง่มีรูปแบบท่ีหลากหลาย  จนกระทั่งกลายเป็นสิง่ที่ปฏิบตัิโดยทั่วกนัโดยไมเ่ห็นวา่เป็นความผิด  จนสง่ผลใหบ้คุคลนัน้ขาด
การตดัสนิใจที่เที่ยงธรรม  เนื่องจากยดึผลประโยชนส์ว่นตนเป็นหลกัผลเสยีจึงเกิดขึน้กบับรษัิท ฯ 
1. ไมใ่ชอ้  านาจหนา้ที่ในต าแหนง่เพื่อแสวงประโยชนส์ว่นตนหรอืของผูอ้ื่นไมว่า่ ทางตรงหรอืทางออ้ม 
2. ไมห่าผลประโยชนส์ว่นตวัจากการเป็นกรรมการ อนกุรรมการ และที่ปรกึษา 
3. ไมน่ าขอ้มลูที่ไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อแสวงหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอื  ผูอ้ื่นโดยมิชอบ และไมเ่ปิดเผย ขอ้มลู

ที่เป็นความลบัของบรษัิท แมพ้น้สภาพ หรอืสิน้สดุการปฏิบตัิงานท่ีบรษัิทฯ แลว้ 
4. แจ้งให้คณะกรรมการทราบ เมื่อมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ที่อาจมีผลประโยชน์   หรือเกิดความขัดแย้ง ทาง

ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 
5. ในกรณีที่เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์กรรมการ อนกุรรมการ และ ที่ปรกึษา ตอ้งงดเวน้การออกความเห็น การ

รว่มประชมุ หรอืงดการออกเสยีง ลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 
6. ไมร่บัสิง่ของ หรอืประโยชนอ์ื่นใดอนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 
 

 การก าหนดนโยบายส าหรบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
บรษัิทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งครอบคลมุทกุรายการ รวมทัง้ก าหนด

ราคาและเง่ือนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมือนท ารายการกับบุคลภายนอก(Arm’s Length Basis) และมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ  และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอ่ยไดท้ ารายการที่เก่ียวโยงกนัแลว้ หากเป็นรายการตามที่ก าหนดใน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู และการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั และ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุเรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั บริษัทฯจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธี ของประกาศดงักลา่ว รวมทัง้เปิดเผยรายการดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงขอ้มลู
ประจ าปี (แบบ 56-1) เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และขจดัปัญหาความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์และสถานการณอ์ื่นๆ ที่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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ส่วนที ่4 จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 
 
              คณะกรรมการ บรษัิท แอรโ์รว ์  ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ท าหนา้ที่ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์กลยทุธ ์เป้าหมาย 
ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีจรรยาบรรณในดา้นตา่งๆ ดงันี ้
 
1. จรรยาบรรณผูบ้รหิาร 

 ผูบ้รหิารพงึมีจรยิธรรมและปฏิบตัิตามบทบาทของภาวะผูน้  าที่เหมาะสม ประพฤติตนใหเ้ป็นที่เคารพนบัถือและ
เป็นแบบอยา่งดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่พนกังานและสงัคม 

 ผูบ้รหิารตอ้งแสดงวิสยัทศันใ์นการบริหารงาน รวมทัง้มีความส านึกในหนา้ที่และความรบัผิดชอบต่อผลของการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือและยอมรบัโดยทั่วไป 

 ผูบ้ริหารตอ้งจัดหาและน าระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช ้เพื่อลดขัน้ตอนและ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานตลอดจนมุ่งมั่นแสวงหานวตักรรมที่เหมาะสม รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาพนกังานใหส้อดคลอ้งกับ
นวตักรรม   และระบบบรหิารงานคณุภาพเพื่อความยั่งยืนของบรษัิทฯ 

 ผูบ้รหิารตอ้งด าเนินการตรวจสอบการรอ้งเรยีนหรอืรอ้งทกุขข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยี หรอืบคุคลอื่นเพื่อใหไ้ดข้อ้เท็จจริง
และแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ใหล้ลุว่งอยา่งรวดเรว็และเป็นธรรม ทัง้นี ้ผูบ้ริหารอาจไม่ด าเนินการใด ๆ ในการรอ้งเรียน
หรอืรอ้งทกุข ์โดยวิธีการของบตัรสนเทห่ก็์ได ้

 ผูบ้ริหารตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความแตกแยก การท าใหผู้อ้ื่นเสียหาย การท าลายขวญั หรือ ส่งเสริมใหเ้กิดความไม่
เป็นมิตรในสถานท่ีท างาน 

 ผูบ้รหิารตอ้งสง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กิดภาวะผูน้  าในหมู่พนกังานอีกทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังานทกุระดบัมีสว่นรว่มใน
การพฒันาบรษัิทฯ 

 วางตนใหเ้หมาะสมในฐานะตวัแทนของ บรษัิทฯตอ่บคุคลภายนอก 
 

1.1 มีความซื่อสตัยส์จุรติ 

 ผูบ้รหิารตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติปราศจากอคติ ไม่ใชอ้  านาจหนา้ที่ของ ตนในการแสวงหา
ผลประโยชนส์ว่นตนแก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

 ผูบ้รหิารตอ้งไมจ่งใจท ารายงานหรอืบนัทกึที่เป็นเท็จหรอืผิดพลาด รวมทัง้ตอ้งไมจ่งใจปิดบงัหรอืเสนอขอ้มลู
ที่เป็นเท็จหรอืผิดพลาดตอ่บรษัิท เมื่อพบรายงานหรอืบนัทกึที่มีขอ้มลูไมถ่กูตอ้งหรอืผิดพลาดตอ้งรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

 ผูบ้ริหารตอ้งใหเ้วลาในการปฏิบตัิงานอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทัง้ไม่กระท า
หรือชักจูงเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อ กิจกรรมอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกับ
ผลประโยชนข์องบรษัิท 
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 ผูบ้รหิารจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ อีกทัง้มีความส านึกในหนา้ที่และมีความ
รบัผิดชอบตอ่ผลของการปฏิบตัิหนา้ที่ 

 
1.2 การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั 

 ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษัท ระเบียบปฏิบตัิ และแนวทางก ากับดูแลกิจการที่ดี
อยา่งเครง่ครดั อีกทัง้หลกีเลีย่งการกระท าใด ๆ ซึง่อาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่ช่ือเสยีงในการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ 

 ผูบ้ริหารตอ้งไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขดัขืน เพิกเฉย ละเวน้การปฏิบตัิ หรือเลือกปฏิบตัิต่อระเบียบขอ้บงัคับ 
ประกาศ  หรอืค าสั่งของบรษัิทฯ 

 ปฏิบตัิหนา้ที่ตามนโยบาย หรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบัขอบเขตการปฏิบตัิต่อสงัคมที่บริษัทฯ ก าหนดไวอ้ย่าง
เครง่ครดั 

 แขง่ขนักบัผูอ้ื่นหรอืองคก์รอื่นภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัที่ก าหนดไวโ้ดยไม่ต าหนิติเตือน หรือกลา่วว่า
รา้ยแก่ผูอ้ื่น 

 
1.3 การไมใ่ชข้อ้มลูภายใน  

ผูบ้รหิารตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ และต้องด าเนินการตามนโยบาย
และ วิธีการปฏิบตัิเก่ียวกบัขอ้มลูภายใน ดงันี ้ 

 หา้มผูบ้ริหารของบริษัท และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ท าการซือ้ขาย 
หลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนถึงก าหนดส่งงบการเงินจนถึง 1 วนั หลงัจากประกาศงบ
การเงินตอ่สาธารณะแลว้  

 ในกรณีที่ผูบ้ริหาร และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง (คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ) มีการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
ของบริษัท ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ของ
พระราชบญัญตัิ หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์อ่ ส  านกังาน ก.ล.ต. และส าเนาใหเ้ลขานกุารบรษัิทดว้ย 

 เลขานกุารบริษัท ตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องผูบ้ริหาร และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง  
(คู ่สมรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ) ใหค้ณะกรรมการ รบัทราบทกุไตรมาส  

 บรษัิทมีการแจง้นโยบายและแนวทางปฏิบตัิดงักลา่วใหท้กุคนในบริษัทไดท้ราบและถือปฏิบตัิตามวิธีการที่ 
บรษัิทเห็นสมควร และมีการติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 

2. จรรยาบรรณพนกังาน 
1. ด ารงตนตัง้มั่นอยูใ่นความซื่อสตัย ์สจุรติ และเที่ยงธรรม มีจรยิธรรมในการปฏิบตัิงาน 
2. ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัความคิดในการท างานโดยถือ

ประโยชนข์องบรษัิท เป็นส าคญั 
3. เป็นผูม้ีวินยั และประพฤติปฏิบตัิตามกฎระเบียบของบริษัท ค่านิยมของสงัคมประเพณีอนัดีงาม และตาม

หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งเครง่ครดั ไมว่า่จะระบไุวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืไมก็่ตาม 
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มี

ประสทิธิภาพอยูเ่สมอ 
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5. รกัษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรบัในสงัคม 
6. ไมใ่ชเ้วลาปฏิบตัิงานของบรษัิท ไปท างานอื่น หรอืใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตวั ที่สง่ผลใหไ้ม่สามารถปฏิบตัิงาน

ของบรษัิท ไดอ้ยา่งเต็มที่ 
7. ตอ้งไมน่ าทรพัยส์นิของบรษัิท ไมว่า่อยูใ่นรูปแบบใด ๆ ไปใชใ้นกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบับรษัิท ซึง่ผลงานท่ี 

เกิดจากการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ถือเป็นทรพัยส์นิของบรษัิท 
8. ไมใ่ชป้ระโยชนจ์ากต าแหนง่และหนา้ที่การงานไปในทางที่มิชอบ หรอืขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิท 
9. ไมใ่ชช้่องวา่งทางกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด เพื่อประโยชนข์องบรษัิท หรอื ประโยชนส์ว่นตนโดยมิชอบ 
10. พงึปฏิบตัิตนเป็นตวัแทนบรษัิท โดยการกระท าตนเป็นแบบอยา่งที่ดีของสงัคม ในดา้น การปฏิบตัิตาม 
11. หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครดั หลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆอันอาจกระทบต่อช่ือเสียงและ 

ภาพลกัษณข์อง บรษัิท หรอืเป็นปัญหาแก่บรษัิทในภายหลงัได ้
12. นโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการที่ว่า  พนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิ
หนา้ที่เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯเทา่นัน้ การกระท า และการตดัสนิใจใดๆ จะตอ้งปราศจากอิทธิพล
ของความตอ้งการสว่นตวั ของครอบครวั ของญาติพี่นอ้ง หรอืของบคุคลอื่นท่ีรูจ้กัสว่นตวัเป็นการเฉพาะ 

3. จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 จรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ ์ประกอบดว้ย เนือ้หา 2 สว่นดงัตอ่ไปนี ้

1. หลกัการพืน้ฐาน 
หลกัการส าคญัที่นกัลงทนุสมัพนัธค์วรยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบตัิหนา้ที่  กรณีมีประเด็นหรือปัญหาที่ยากต่อ
การพิจารณาตดัสนิใจ  นกัลงทนุสมัพนัธ ์ควรพิจารณาหาทางเลอืกที่ไมข่ดัตอ่หลกัการพืน้ฐานนี  ้

2. แนวปฏิบตัิตามหลกัการพืน้ฐาน 
แนวทางที่จะช่วยใหน้ักลงทุนสมัพันธ์ปฏิบัติหนา้ที่ได้สอดคลอ้งกับหลกัการพืน้ฐาน  โดยแนวปฏิบัตินีเ้ป็น
ตวัอยา่งเพียงสว่นหนึง่ บรษัิทจดทะเบียนควรพิจารณาความเหมาะสมและอาจก าหนดแนวปฏิบตัิอื่นๆ เพิ่มเติมที่
จะช่วยใหก้ารปฏิบตัิงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์ป็นไปอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 
 
หลกัการพืน้ฐาน 
1. นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัและจ าเป็น ตอ่การตดัสนิใจที่ลงทนุ  อยา่งถกูตอ้ง เพียงพอ และ

ทนัเวลา 
2. นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งไมใ่ช่ขอ้มลูภายใน เพื่อประโยชนส์ว่นตนและผูอ้ื่น 
3. นกัลงทนุสมัพนัธ์ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้งทุก

กลุม่สามารถเขา้ถึงและสอบถามขอ้มลูได ้
4. นกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติในวิชาชีพ  บนพืน้ฐานของหลกัการของความเท่า

เทียมกัน  ไม่มีการเลือกปฏิบตัิบนอามิสสินจา้งใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอือ้ประโยชนส์่วนตน
มากกวา่ผลประโยชน ์ของบรษัิทและผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้ง 
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แนวปฏิบตัิตามหลกัการพืน้ฐาน 
1. การเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัและจ าเป็น อยา่งถกูตอ้ง เพียงพอและทนัเวลา 

 ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูที่ถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา โดยปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของหนว่ยงานทางราชการ 
เชน่  ส านกังาน  ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ควรใชว้ิจารณญาณในการใหข้อ้มลูตา่งๆ อยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ โดยนกัลงทนุสมัพนัธส์ามารถ
ปฏิเสธที่จะหาขอ้มลูได ้หากพิจารณาแลว้เห็นวา่ขอ้มลูดงักลา่วเป็นความลบัทางการคา้หรือเป็นขอ้มลู
ที่อาจท าใหบ้รษัิทเสยีความสามารถในการแขง่ขนัได ้

 ควรพิจารณาการใหข้อ้มูลต่างๆ  ใหม้ีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการท าความเขา้ใจ  
เช่น  การชีแ้จง  ขอ้มลูหรือเหตผุลที่ท  าให้ผลการด าเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปมากกว่ารอ้ยละ 
20 และควรมีค าอธิบายที่ชดัเจน  ท าใหเ้ขา้ใจถึงที่มาที่ไปและเหตผุลของการเปลี่ยนแปลงตวัเลขต่างๆ 
ได ้

 ในกรณีที่มีขา่วลอืหรอืขา่วรั่ว  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรรบีด าเนินการชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหแ้ก่สาธารณะ  โดย
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบรษัิทจดทะเบียน 

 ไมค่วรเปิดเผยขอ้มลูที่ไมถ่กูตอ้ง ดว้ยเจตนารมณใ์นการผลกัดนัใหม้ีการซือ้หุน้ของบรษัิท 

 ควรก าหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูหรอืแหลง่ ขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชข้อ้มลูไดร้บัทราบอยา่งเทา่เทียมกนั 
2. การดแูลและรกัษาขอ้มลูภายใน 

 บรษัิทฯ ก าหนดแนวทางในการดแูลขอ้มลูภายใน  เช่น  ก าหนดและจ ากดับคุคลที่สามารถเขา้ถึงขอ้มลู
ภายในได ้โดยนกัลงทนุสมัพนัธท่ี์มีสทิธ์ิเขา้ถึงขอ้มลูภายในตอ้งไมเ่ปิดเผยขอ้มลู  ดงักลา่วใหบ้คุคลอ่ืน
ทราบจนกวา่จะมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ ตามกฎเกณฑ ์ตา่งๆ แลว้ 

 ตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูล ขอ้มลูภายในใหถ้กูตอ้ง  เช่น  ขอ้มลูที่มีนยัส  าคญัต่อ
ผลการด าเนินงาน  ควรมีการเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหท้ราบทั่วกันก่อนมีการ
เปิดเผยใหก้บัผูล้งทนุกลุม่ใด กลุม่หนึง่โดยเฉพาะเจาะจง 

 บริษัทจดทะเบียนควรก าหนดหลกัเกณฑใ์นการซือ้ขายหุน้ของบริษัท ใหแ้ก่นักลงทุนสัมพันธ์  เช่น 
ก าหนดช่วงเวลาในการหา้มซือ้ขายหุน้  และรายงานการซือ้ขายหุน้ใหแ้ก่ฝ่าย Compliance  หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่ไดร้บัมอบหมาย  เช่น  เลขานกุารบรษัิท เป็นตน้ 

 ควรก าหนดช่วงเวลางดรบันัดหรือตอบค าถาม เก่ียวกับผลประกอบการในอนาคต อันใกลใ้ห้แก่
นกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ  ทัง้นี ้ เนื่องจากนกัลงทนุสมัพนัธข์องแตล่ะบรษัิทจะเริม่รบัรูข้อ้มลูงบการเงิน
ในช่วงเวลาที่แตกตา่งกนั  ดงันัน้  นกัลงทนุสมัพนัธจ์ึงควรพิจารณาก าหนดช่วงเวลา  Quiet Period ให้
เหมาะสมและใกลเ้คียงกบัช่วงเวลาที่รบัทราบตวัเลขใหม้ากสดุ  

 กรณีมีการจดัประชมุนกัวิเคราะหก์่อนประกาศงบการเงิน  นกัลงทนุสมัพนัธค์วรด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ก่อนช่วง Quiet Period และควรระมดัระวงัในการใหข้อ้มลู โดยตอ้งไม่ใหข้อ้มลู ใด ๆ ที่มีขอ้ก าหนด
หา้มเอาไว ้ 
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3. การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 

 ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีมีโอกาสเขา้ถึง ขอ้มลูอยา่งเทา่เทียมกนั  ทัง้นี ้ รูปแบบกิจกรรมที่จดัให้
บคุคลแต่ละ กลุม่อาจแตกต่างกนัไดต้ามความเหมาะสม  แต่ขอ้มลูที่ใหต้อ้งเป็นขอ้มลูที่เท่าเทียมกัน
และไมท่ าใหฝ่้ายหนึง่ฝ่ายใดเสยีเปรยีบหรอื เสยีโอกาสในการลงทนุ 

 ควรเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย  ติดต่อและสอบถามขอ้สงสยัไดต้ามความเหมาะสม  โดยไม่เลือก
ปฏิบตัิที่จะติดตอ่แตเ่ฉพาะบคุคลกลุม่หนึง่กลุม่ใดเป็นพิเศษ 

 ควรเปิดเผยขอ้มูลที่น  าเสนอ  ในการประชุมเฉพาะกลุ่มใหส้าธารณะรบัทราบโดยทั่วกันและทันที ที่
สามารถท าได ้ควรน า Roadshow  Presentation  และ  Analyst  Presentation มาเผยแพรบ่นเว็บไซต ์ 
ของบรษัิทภายหลงัจากการประชมุ 

 ควรใชค้วามระมดัระวงั ในการสือ่สารขอ้มลูผา่นทางเครอืขา่ยทางสงัคม  โดยนกัลงทนุสมัพนัธส์ามารถ
ติดตามขอ้มลูขา่วสาร  เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจมมุมองของนกัลงทนุได ้ แต่หากพบประเด็นที่ก่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจคลาดเคลื่อนและจ าเป็นตอ้งชีแ้จง  นกัลงทุนสมัพนัธ์ควรแจง้ขอ้มูลผ่านทาง ระบบของตลาด
หลกัทรพัยฯ์  ใหท้กุฝ่ายรบัทราบโดยทั่วกนั  เพื่อปอ้งกนัปัญหาการใหข้อ้มลูเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 

 นกัลงทนุสมัพนัธค์วรปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่  ดงันี ้
 

การปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุ การปฏิบตัิตอ่นกัวิเคราะห ์ การปฏิบตัิตอ่สื่อมวลชน 
ปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าทียมกัน 
ไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุรายใหญ่หรอืรายเล็ก 

ควรเชิญและเปิดโอกาสใหน้ักวิเคราะหจ์าก
ทกุบรษัิทหลกัทรพัย ์ไดเ้ขา้รว่มอยา่งเทา่เทียม
กนั 

ควรใหข้อ้มลูและเปิดโอกาส ใหส้ื่อมวลชน
ไดร้บัทราบขอ้มลูตามความเหมาะสม 

ใหโ้อกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลไดเ้ข้า ถึง
ขอ้มลูในระดบัที่เทา่เทียมกบันกัวิเคราะหแ์ละ
นกัลงทนุสถาบนั 

ไม่ควรใหส้ิ่งของตอบแทนหรือของขวัญ แก่
นักวิเคราะห ์เพื่อจูงใจหรือโน้มนา้วใหเ้ขียน 
บทวิเคราะหใ์หแ้ก่บริษัท และ/หรือ  ใหเ้ขียน
บทวิเคราะหใ์นเชิงบวกเทา่นัน้ 

ไม่ควรใช้ เ งื่ อน ไข ในการท าธุ ร กิจกับ
สื่อมวลชน  เช่น  การลงโฆษณาในสื่อ  
เพื่ อให้สื่ อมวลชนน า เสนอข่ าวหรือให้
ความเห็นในเชิงบวกแก่บรษัิท 

ไม่ควรเลือกปฏิบัติการรบันัดประชุม กับนัก
ลงทุนสถาบันหรือกลุ่มนักลงทุน  หากไม่
สามารถรบันัดไดทุ้กกลุ่ม  นักลงทุนสมัพันธ์
ควรก าหนด หลักเกณฑ ์ในการรบันัดอย่าง
ชดัเจนและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

เ ค า ร พ ใ น ผ ล ง า น แ ล ะ ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
นักวิเคราะห ์แต่สามารถชีแ้จงข้อเท็จจริงที่
ถกูตอ้งได ้หากเห็นว่า มีการใชห้รือใหข้อ้มลูที่
คาดเคลื่อน 

ไม่ควรใหส้ิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่  
สื่ อมวลชนเพื่ อจูงใจหรือโน้มน้า ว   ให้
สื่อมวลชนเขียนบทความหรือข่าวให้แก่
บรษัิทในเชิงสรา้งข่าวที่ไมเ่ป็นจรงิ 

ในการจัดกิจกรรมใหแ้ก่นักลงทุน  นักลงทุน
สัมพันธ์ควรด า เนินการโดยพิจารณาถึง
ประโยชน์ของบริษัทและความคุ้มค่าของ
ทรพัยากรที่ใชเ้ป็นที่ตัง้ 
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การปฏิบตัิตอ่หน่วยงานราชการ การปฏิบตัิตอ่บคุคลภายในองคก์ร การปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืนๆ 
ใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลูแก่ หน่วยงาน
ทางการตามที่ถกูรอ้งขอ 

การสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ถึง
นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น  ทั้ง
หน่วยราชการ และเอกชน รวมถึงมีการอบรม 
การควบคุมภายใน การติดตาม  และการ
ตรวจสอบ อยา่งตอ่เน่ือง 

ควรใหข้อ้มลู แก่ผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืน ๆ ในระดบั
เทา่เทียมกนั ยกวนัแตมี่ความจ าเป็นอ่ืนใดใน
การ ด  าเนินธุรกิจ  เช่น  ตอ้งใหข้อ้มลูภายใน
การด าเนินธุรกิจเช่น  ตอ้งใหข้้อมูลภายใน
ประกอบการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบัน
การเงิน   ในกรณีนี้ นักลงทุนสัมพันธ์ต้อง
ด าเนินการด้วยความระมัดระวังและต้อง
ขอให้ ผู้ที่ ได้รับข้อมูลภายในลงนามใน
สญัญา รกัษาความลบัไวด้ว้ย 

ไมค่วรใหข้องขวญัแก่เจา้หนา้ที่ของ
หน่วยงานทางการ เพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือใด 
ๆ เป็นกรณีพิเศษ 

ควรประสานงานใหผู้บ้รหิารของบรษัิทได ้พบ
กบัผูมี้สว่นไดเ้สียตา่งๆ ตามโอกาสที่สมควร 

มีนโยบายไมส่นบัสนนุการทจุรติและ
คอรร์ปัชั่น ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม 

ควรรายงานใหค้ณะกรรมการและผู้บริหาร 
ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ  ที่ จะช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ องคก์รเช่นผลการด าเนิน
กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์  ความเห็น
จากนกัวิเคราะหแ์ละนักลงทนุ  และขอ้ความ
เคลื่อนไหวในตลาดทนุ เป็นตน้ 
ควรเป็นสื่อกลางของบริษัท ในการสื่อสารให้
พ นั ก ง า น ใ น อ ง ค์ ก ร  ไ ด้ รั บ ท ร า บ ถึ ง
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์  เพื่ อให้
พนั ก ง าน ได้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า ร ป ฏิ บั ติ 
เชน่เดียวกบันกัลงทนุสมัพนัธ ์ เช่น  เรื่องการ
ดแูลและรกัษาขอ้มลูภายใน และการต่อตา้น
การทจุรติและคอรร์ปัชั่น เป็นตน้ 

 
4. การปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

 ควรหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชนข์องบริษัท เช่นการกระท าใดๆ อนัเป็นการ
ขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท เช่น การใชท้รพัยส์นิหรอืขอ้มลูของบรษัิทเพื่อประโยชนส์ว่นตน 

 ไมแ่สวงหาผลประโยชนส์ว่นตนหรือผูอ้ื่น จากขอ้มลูและความสมัพนัธท์ี่ไดจ้ากการท าหนา้ที่นกัลงทนุ
สมัพนัธใ์หแ้ก่บรษัิท 

 ไมเ่ห็นแก่ผลประโยชนไ์มว่า่จะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลอืกด าเนินกิจกรรมหรือเขา้รว่มกิจกรรม
กับหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับเฉพาะบางบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ
ประโยชนพ์ิเศษ เป็นตน้ 

 พงึปฏิบตัิ ตามนโยบายและจรรยาบรรณพนกังานตา่งๆ ท่ีบรษัิทจดทะเบียนไดก้ าหนดไว ้
5. เรือ่งอื่นๆ 

 มีการแตง่กายเหมาะสมกบัสถานท่ี และกิจกรรมที่เขา้รว่ม 

 ไมค่วรใหข้อ้มลูในเชิงลบหรอืใหร้า้ยแก่บรษัิทคูแ่ขง่ หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีตา่งๆ 
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ส่วนที ่5 การดูแลใหม้ีการปฏบัิตติามและการทบทวน 
 
1. เป็นหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผูบ้ริหาร และพนกังาน ที่จะตอ้งรบัทราบ ท า

ความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอยา่งเครง่ครดั 
2. หากพนกังานมีขอ้สงสยั หรอืไมแ่นใ่จเก่ียวกบัวิธีการปฏิบตัิตามคู่มือ จรรยาบรรณฯ ใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาสาย

งานโดยตรง หรอื หนว่ยงานท่ีมีหนา้ที่ก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามคูม่ือจรรยาบรรณ 
3. ผูบ้ังคับบญัชาทุกระดบัจะตอ้งถ่ายทอด สื่อความเขา้ใจ และดูแลรบัผิดชอบใหพ้นกังาน ใตบ้งัคับบัญชาของตน 

ปฏิบตัิตามคูม่ือจรรยาบรรณอยา่งเครง่ครดั 
4. ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัตอ้งเป็นผูน้  า ในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มในการท างานให้

พนกังานและบุคคลที่เก่ียวขอ้งเขา้ใจว่าการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ถูกตอ้งและตอ้งปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั 
และไมส่ามารถอา้งไดว้า่ไมท่ราบแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณนี ้

5. พนกังานบรษัิท ทกุคนมีหนา้ที่จะตอ้งปฏิบตัิตาม จรรยาบรรณของบริษัท อย่างเครง่ครดั หากพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือ
กระท าการใดๆ ขดัตอ่จรรยาบรรณบรษัิทจะพิจารณาความผิดตามสมควรแก่กรณี 

6. ในการยกเวน้ การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ แก่พนกังานและกรรมการ จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ จากคณะกรรมการ
บรษัิท อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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ส่วนที ่6 การร้องเรียน 
 
1.  การแจง้ขอ้รอ้งเรยีน 

หากพบเห็นการกระท าที่สงสยัวา่ ฝ่าฝืน หรอืการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ หรือเพื่อรายงานประเด็นที่พบอย่าง
เรง่ดว่น สามารถสอบถามขอ้สงสยัหรอืรายงานตอ่ผูท้ี่รบัผิดชอบตามล าดบัชัน้ ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผูบ้งัคบับญัชา 

ผูบ้รหิารหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ
ในเรือ่งนัน้โดยตรง 

การแจ้งข้อร้องเรียน 

แผนภาพขัน้ตอนการรอ้งเรยีน 

เมื่อพบการกระท าผิดหรอื ขอ้สงสยั 

การไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

ฝ 

รายงานตอ่ 

คณะกรรมการสอบสวน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษัิท 
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2. กระบวนการด าเนินการเมื่อไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการสอบสวน . แบง่เป็น 2 กรณี คือ 
1. ในการสอบสวนผูบ้รหิารหรอืพนกังานบรษัิท คณะกรรมการสอบสวน ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

หรอืคณะกรรมการเก่ียวกบัการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น (CAC) ซึง่ผูบ้รหิารหนว่ยงานท่ีถกูพิจารณาลงโทษจะ
ไมถ่กูนบัเป็นกรรมการสอบสวน 

2. ในการสอบสวนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสอบสวน ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใน
กรณีที่มี การพิจารณาสอบสวนขอ้เท็จจริงใดๆ  หา้มไม่ใหม้ีกรรมการที่ฝ่าฝืน / ไม่ปฏิบัติ  ตามมาตรการนีเ้ป็น
กรรมการอิสระ หรอืหา้มกรรมการอิสระทา่นนัน้เขา้มาเป็นคณะกรรมการสอบสวน 

  

2.ประมวลผล

และกลั่นกรอง

ข้อมูล 

รบัเรือ่งรอ้งเรยีน เสนอใหก้รรมการสอบสวนเพื่อเป็นผูป้ระมวลผล และกลั่นกรอง
ขอ้มลู เพื่อพิจารณาขัน้ตอน วิธีการจดัการท่ีเหมาะสมในแตล่ะเรือ่ง 

4.รายงานผล 

การด าเนินการเม่ือได้รับ

ข้อร้องเรียน 

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

ผูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจะด าเนินการรวบรวมขอ้เท็จจรงิเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอื
เป็นเอกสารทีเ่ก่ียวกบัการฝ่าฝืนไม ่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดว้ยตนเอง หรอื
มอบหมายใหผู้บ้รหิารระดบัสงู หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ 

1.รวบรวม

ข้อเท็จจริง 

3.มาตรการ

ด าเนินงาน 

คณะกรรมการสอบสวนน าเสนอมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและบรรเทาความเสยีหายใหก้บัผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบโดย
ค านงึถึงความเดือดรอ้น เสยีหายโดยรวมทัง้หมด 
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3. ช่องทางในการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

o มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ 
ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบจะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์   ดงันี  ้
1. ผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้

หากเห็นว่า  การเปิดเผยนัน้จะท าให ้เกิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการ
เปิดเผยตนเอง ก็จะท าใหบ้รษัิทฯ สามารถรายงาน ความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบ หรอืบรรเทา
ความเสยีหายไดส้ะดวกและ รวดเรว็ยิ่งขึน้ 

2. ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษัท จะไม่เปิดเผยช่ือตวั ช่ือสกุล ที่อยู ่
ภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดที่สามารถระบตุวัผูแ้จง้ได ้แลว้ด าเนินการสบืสวนวา่มีมลูความจรงิเพียงใดหรอืไม่ 

3. ผูร้อ้งเรียนตอ้งเก็บขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ  าเป็นโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือใน ก 

4. การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ แหลง่ที่มาของขอ้มลู  หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
5. ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม

และเป็นธรรม 
  

1. แจง้ผา่นช่องทาง 
ไปรษณีย ์
3088 หมู ่10 ซอยแบริง่ 
30 ถนนสขุมุวิท 107  
ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง  
จ.สมทุรปราการ 10270 

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส 

2. แจง้ผา่นช่องทาง อีเมล ์

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

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

mailto:citaniac@gmail.com
mailto:acc_consultants@yahoo.com
mailto:numpon_n@yahoo.com
mailto:cs@arrowpipe.com
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o การพิจารณาความผิดและบทลงโทษทางวินยั 
คูม่ือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษัิทถือเป็นวินยัฉบบัหนึง่ซึง่ พนกังานทกุคนตอ้งด ารงและปฏิบตัิตาม

อย่างเคร่งครดั พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบว่าดว้ยการ
บรหิารงานบคุคลและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 

พนกังานทกุคนมีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามและสง่เสรมิใหผู้อ้ื่นปฏิบตัิตามคูม่ือ  จรรยาบรรณของ บรษัิท ซึง่
การกระท าใดเป็นการกระท าผิดตอ่จรรยาบรรณบรษัิท พนกังานท่ีไดก้ระท าผิดตอ้งไดร้บัโทษ ดงัตอ่ไปนี ้

1. วา่กลา่วตกัเตือนดว้ยวาจา  โดยบนัทกึเป็นหนงัสอืไวเ้ป็นหลกัฐาน 
2. การตกัเตือนเป็นหนงัสอื 
3. การตกัเตือนเป็นหนงัสอื  และการพกังานโดยไมจ่่ายคา่จา้ง 
4. การเลกิจา้ง 
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ส่วนที ่7 บทสรุป 
 

จรรยาบรรณฉบบันี ้เป็นวินยัที่ผูบ้รหิารและพนกังานตอ้งท าความเขา้ใจและยึดมั่นปฏิบตัิ  และสง่เสริมใหผู้อ้ื่นปฏิบตัิ
ตาม การกระท าตอ่ไปนีเ้ป็นการท าผิดจรรยาบรรณ 

1. ไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
2. แนะน า สง่เสรมิหรอืสนบัสนนุใหผู้อ้ื่นไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
3. ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ

เนื่องจากเก่ียวขอ้งกบังานภายในความรบัผิดชอบของตน 
4. ไมใ่หค้วามรว่มมือหรอืขดัขวางการสบืสวน สอบสวนหาขอ้เท็จจรงิที่อา้งว่าไดม้ีการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณ 
5. กระท าอนัไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูอ้ื่น เนื่องจากการท่ีผูน้ัน้รายงานการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

 
ทัง้นี ้การกระท าที่เขา้ขา่ยผิดจรรยาบรรณดงักลา่วขา้งตน้ พนกังานของบรษัิทฯ ตระหนกัดีว่า ย่อมไดร้บัโทษทาง

วินยัตามควรแก่กรณีตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบ หรอืตามกฎหมายหากการกระท านัน้เป็นความผิด
ตามกฎหมาย อนึง่ จรรยาบรรณนี ้ไม่สามารถใหแ้นวทางที่ครอบคลมุทกุสถานการณ ์หรือใหค้  าตอบกบัทกุค าถามที่อาจ
เกิดขึน้ได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะต้องให้พนักงานพิจารณาว่าอะไรคือความถูกต้อง รวมถึงรูว้่าเมื่อใดควร
ปรึกษาหารือกับผูอ้ื่น เพื่อใหเ้กิดแนวทางพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อเกิดความไม่แน่ใจว่าสิ่งใด “เป็นสิ่งที่ถูกตอ้งที่ควร
ปฏิบตัิ” ใหถ้ามค าถาม ดงัตอ่ไปนี ้

1. การกระท าหรือไม่กระท าดงักล่าวจะส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อชีวิต สขุภาพ หรือความปลอดภยัของผูอ้ื่น
หรอืไม ่

2. การกระท าหรอืไมก่ระท าดงักลา่ว ฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศ หรอืระเบียบใด ๆ  หรอืไม่ 
3. การกระท าหรือไม่กระท าดังกล่าว ขดัต่อแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ บริษัทฯยึดถือ ปฏิบตัิ และเผยแพร่

หรอืไม ่
4. การกระท าหรอืไมก่ระท าดงักลา่วเป็นการไมเ่หมาะสม ไมซ่ื่อสตัย ์หรอืสง่ผลใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์

ของบรษัิทฯ หรอืไม ่
5. การกระท าหรอืไมก่ระท าดงักลา่ว หากเป็นท่ีลว่งรูถ้ึงผูเ้ก่ียวขอ้ง สงัคมสว่นรวม จะเกิดความเสียหายต่อช่ือเสียง

ขององคก์รหรอืไมใ่นกรณีที่เกิดความไมแ่นใ่จ ควรหารอืผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้รหิาร หรอืกรรมการของบรษัิทฯ ตอ่ไป 
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หนงัสอืรบัทราบและยินยอม 
ของ 
กรรมการ อนกุรรมการ และที่ปรกึษา บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท  จ ากดั (มหาชน) 
 

1. ขา้พเจา้ไดร้บัและอา่นขอ้ความในจรรยาบรรณของกรรมการ อนกุรรมการ และที่ปรกึษาของ 
             บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) แลว้ 
       2.   ขา้พเจา้เขา้ใจและจะยดึถือหลกัการในจรรยาบรรณฯ เลม่นี ้เป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงาน 
             ดว้ยมาตรฐานขัน้สงูสดุ 
 
 
 
ลงช่ือ ................................................................. 
(.........................................................................) 
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หนงัสอืรบัทราบและยินยอม 
ของ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท  จ ากดั (มหาชน) 
 
 
วนัท่ี ………………………………….. 
 
             ขา้พเจา้........................................................................................................................................................ 
ต าแหนง่ .......................................................... หนว่ยงาน ........................................................................................ 
พนกังานของบรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท  จ ากดั (มหาชน)  
1.   ขา้พเจา้ไดร้บัและอา่นขอ้ความในจรรยาบรรณเลม่นีแ้ลว้ 
2.   ขา้พเจา้เขา้ใจและจะยดึถือหลกัการในจรรยาบรรณฯ เลม่นี ้เป็นหลกัปฏิบตัิในการ 
      ด าเนินงานดว้ยมาตรฐานขัน้สงูสดุ 
                        ขา้พเจา้ตระหนกัดีวา่ หากขา้พเจา้กระท าการอยา่งใดที่เป็นการฝ่าฝืน ไมป่ฏิบตัิตาม 
จรรยาบรรณเลม่นีแ้ลว้ ยอ่มไดร้บัโทษทางวินยัตามควรแก่กรณี นอกจากนี ้อาจไดร้บัโทษตาม 
กฎหมาย หากการกระท านัน้เป็นความผิดตามกฎหมาย 
 
 
 
ลงช่ือ .................................................................. 
(.........................................................................) 
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แบบฟอรม์การรอ้งเรยีน  และการแจง้เบาะแสการกระท าผิด 

เลขที่เอกสาร……… /………………….. 
 

วนัท่ี................เดือน............................พ.ศ................. 

 เรยีน   ........................................................ 

 ขา้พเจา้...............................................................................................ต าแหนง่........................................... 

สงักดัหนว่ยงาน(แผนก)...................................................................................ฝ่าย.................................................... 

ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง............................................................................................................................................... 

รอรอ้งเรยีนหรอื แจง้เบาะแส  ดงันี ้

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................
พรอ้มนี ้ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหรอืหลกัฐาน (ถา้มี) เพื่อประกอบการพิจารณามาดว้ยแลว้ คือ 

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

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

................................................................................................................................................................................
 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

         ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงช่ือ)…………………………….ผูร้อ้งเรยีน 
(................................................................) 


