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คานิยาม
เราสร้างรากฐานของบริษัทด้วยค่านิยมซึ่งทาให้ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดดเด่น
แตกต่างจากบริษัทอืน่ และเป็ นแนวทางการดาเนินงาน ของบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลัก
จรรยาบรรณ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย สนับสนุนสิทธิ มนุษยชนสากล ปกป้องสิง่ แวดล้อม และนาประโยชน์มาสูช่ มุ ชน
บริษัทฯ

หมายถึง

ผูบ้ ริหาร

หมายถึง

พนักงาน

หมายถึง

ลูกค้า
คูค่ า้
คูแ่ ข่ง

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ข้อมูลภายใน

หมายถึง

สิทธิมนุษยชน

หมายถึง

การคอร์รปั ชั่น

หมายถึง

เงินสนับสนุน

หมายถึง

การให้ การรับของขวัญ หมายถึง
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บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในภายใต้ การ
ควบคุมของบริษัทฯที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะจัดตัง้ ขึน้ ในอนาคต
ประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร หรือ ผูด้ ารงตาแหน่ง ระดับ บริห าร 4 รายแรกต่อจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผูม้ ีตาแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึง
ตาแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งอยู่ภายใต้อานาจการควบคุมของบริษัท ฯ ที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และที่จะจัดตัง้ ขึน้ ในอนาคต
พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานเพื่อรับค่าจ้างจากบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ซึ่งอยู่
ภายใต้อานาจการควบคุมของบริษัท ฯ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะจัดตัง้ ขึน้ ภายใน
อนาคต
ผูม้ าติดต่อ หรือผูใ้ ช้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการให้กบั บริษัทฯ และบริษัทย่อย
บุคคล หรือบริษัทฯ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม เดียวกัน ซึ่งเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการที่คล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกัน
ข้อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผย ต่อสาธารณะชนและเป็ นข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รบั การ
คุ้ม ครองตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย หรื อ ตามกฎหมายไทยหรื อ
สนธิสญ
ั ญาที่ประเทศไทยเป็ นภาคี
การติดสินบนไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบใดก็ตาม โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบ
ให้และการให้คามั่นว่าจะให้ รวมถึงการเรียกร้องหรือรับเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใด ซึง่ ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่รฐั หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผูท้ ี่มี
หน้าที่ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บคุ คล ดังกล่าว ปฏิบตั ิหรือละเว้นการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซงึ่ ธุรกิจ
เงินที่มีวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อของบริษัท ซึง่ มีความเสีย่ งต่อการ
คอร์รปั ชั่น เนื่องจากเป็ นการจ่ายเงินสาหรับการบริการ จึงยากต่อการวัดผลและ
การติดตามผล
การให้หรือการรับของขวัญจากลูกค้า พนักงาน เพื่อติดสินบนหรือสร้างความสนิท
สนมเพื่อนาไปสูก่ ารได้เปรียบในอนาคต
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การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือในรู ปแบบอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดย อ้อม เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิ น การให้สิ่งของหรือบริการ การ
โฆษณาสนับสนุนพรรคการเมือง การบริจาคเงินเพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองในลักษณะก่อให้ เกิด ผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทนในทางมิชอบ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รบั ค่าจ้าง
จากนายจ้างหรือเป็ น ตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทาง
การเมือง
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หมายถึง หมายถึง บุค คลที่อาจทาให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดาเนินงานว่าจะคานึงถึงประโยชน์ของ
บุคคลนัน้ หรือประโยชน์สงู สุดของบริษัทเป็ นสาคัญ ได้แก่
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
ผูท้ ี่ จ ะได้ร ับการเสนอให้เป็ น กรรมการหรือ ผู้บ ริห ารหรือ ผูม้ ี อ านาจควบคุม
รวมทัง้ ผูเ้ กี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
2. นิติบคุ คลใด ๆ ที่มีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลตาม (1)
3. บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บง่ ชีไ้ ด้วา่ เป็ นผูก้ ระทาการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพล
ของ (1) และ (2)
4. กรรมการของนิติบคุ คลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
5. คูส่ มรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)
6. นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม (4) หรือ (5) มีอานาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลใดทีก่ ระทาการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททาธุรกรรม
ที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บคุ คลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนีจ้ ะได้รบั
ประโยชน์ทางการเงินด้วย
7.1 กรรมการของบริษัท
7.2 ผูบ้ ริหารของบริษัท
7.3 บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
7.5 คูส่ มรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1
ถึง 7.4
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ส่วนที่ 1 สารจากประธานกรรมการ

ผศ.ดร.วิชยั โถสุวรรณจินดา
ประธานกรรมการ
จากผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมีความก้าวหน้าในการสร้างรายได้ใหม่ๆ ในการดาเนิน
ธุรกิจท่อร้อยสายไฟฟ้ารวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ยังคงสร้างรายได้สงู ขึน้ นับว่าการดาเนินงานของบริษัทฯ ยังมีความเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาการอย่างยั่งยืนของกิจการ ซึ่งจะเป็ นการรักษาความสามารถในการ
แข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน จึงกาหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการดังกล่าว โดยสิ่งที่สาคัญของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยื นจะมีพื น้ ฐานที่สาคัญจาก ความซื่ อสัตย์ มีคุณธรรม มี จรรยาบรรณ มีหลักจริยธรรมขององค์กร ตลอดจนบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึง่ จะเป็ นการกาหนดกรอบการประพฤติปฏิบตั ิที่ดี ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วย ผูบ้ ริหาร พนักงานของ บริษัทฯ จะกากับดูแลกิจการ
ของบริษัท โดยยึดหลักจริยธรรมของบริษัท รวมถึง มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล โปร่งใส ปฏิบตั ิ
ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี มีมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น อีกทัง้ บริษัทฯ เชื่ อมั่นว่า ผูบ้ ริหารและ
พนักงาน ทุกคน จะประพฤติตนและปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณที่ประกาศใช้
ในนามของบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุ่ม คู่คา้ สถาบันการเงิน และผูม้ ีอปุ การคุณทุกท่าน
ที่ได้มีความเกือ้ กูลกิจการของกลุม่ บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ตลอดจนผูบ้ ริหารและพนักงาน ที่ได้ท่มุ เททางานให้กลุม่ บริษัทฯ มี
ความเจริญเติบโตยิ่งขึน้ มาโดยตลอด ข้าพเจ้าหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั ความสนับสนุนจากทุกท่านด้วยดี เพื่อให้กลุม่ ธุรกิจ
บริษัทฯ มีความเจริญเติบโต มั่นคงตลอดไป
( ผศ.ดร.วิชยั โถสุวรรณจินดา )
ประธานกรรมการ
27 กุมภาพันธ์ 2563
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ส่วนที่ 2 พันธกิจ ค่านิยม และจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้จัดตัง้ วิสยั ทัศน์และพันธกิจขึน้ เพื่อสร้างคุณค่า ในการทางาน
ร่วมกันให้เป็ นวัฒนธรรมของบริษัท และแนวทางในการปฏิบตั ิของพนักงาน ทุกคน ดังนี ้

พันธกิจ
1. รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า
2. สร้างตราสินค้าให้เป็ นที่รูจ้ กั
3. รักษาฐานลูกค้าปั จจุบนั
4. สร้างความหลากหลายในสินค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าในทุกกลุม่
5. ให้บริการที่ดีและรวดเร็ว
6. บริหารจัดการโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อมและสังคม
ค่านิยม
1. ประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม คุณธรรม และมีนโยบายมุง่ มั่นในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
2. ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและคานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
3. การทางานเป็ นทีม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

เป้ าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
1. เป็ นองค์กรที่มีผบู้ ริหาร และบุคลากร ที่มีความรูค้ วามชานาญทางด้านวิชาชีพ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมที่ดี
2. มีความมั่นคงทางฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน ของกลุม่ บริษัทฯ โดยมีการเติบโตและพัฒนาการอย่างยั่งยืน
3. เป็ นผูน้ าด้านการผลิตท่อในอาคาร โดยมีคณ
ุ ภาพและการบริการทีส่ ามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
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 นโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยจะจัดให้มีการทบทวนและอนุมตั ิ
วิสยั ทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯในทุกรอบปี บญ
ั ชี (ปรากฏตามคูม่ ือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี)
 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ฉบับนี ้ เพราะมีความประสงค์ให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับผิดชอบในการทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามแนวทาง เบือ้ งต้นที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของบริษัท
แนวทางในการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท ฯ ยึดถือการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้กบั บริษัทและธุรกิจทางการค้าอย่างเคร่งครัดตามหลักจริยธรรมที่พึง
ปฏิบตั ิ
2. บริษัท ฯ ต้องประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมที่เป็ นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถกู ต้องและ
ยั่งยืน อีกทัง้ บริษัท ฯ ต้องยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยการเปิ ดเผย การสื่อสาร ทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรและต้องมีช่องทางในการสือ่ สารในแต่ละเรือ่ ง
3. บริษัท ฯ จะดาเนินธุรกิจ ตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องและคงไว้ซงึ่ ความเป็ นธรรม
4. บริษัท ฯ หวังว่าบุคลากรของบริษัท ฯ ทุกคนจะเคารพและปฏิบตั ิตามนโยบาย อย่างซื่อสัตย์สจุ ริต นอกจากนี ้
บุคลากรของบริษัท พึ่งรายงานให้ผบู้ ริหารระดับสูง ทราบทันทีหากมีการพบข้อสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมาย
จรรยาบรรณซึง่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท ฯ
 จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทฯ ตระหนักถึงสร้างผลกาไรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ในอัตราที่เหมาะสม รวมถึงการให้ใส่ใจในการที่สร้างประโยชน์ตอบ
แทนแก่สงั คมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมใกล้ที่อยูร่ อบข้างโรงงาน หรือสถานประกอบการของบริษัทฯ ซึง่ ถูกคาดหวัง
ว่าจะได้รบั การดูแลหรือเอาใจใส่จากผูป้ ระกอบธุรกิจ โดยบริษัทมีนโยบายหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่สาคัญ ได้แก่
1. ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับนโยบายภาครัฐ
บริษัทฯ พึงสนับสนุนส่งเสริม และปฏิบตั ิตามนโยบายภาครัฐ แต่ไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
พึง ให้ค วามร่ว มมื อ กับ นโยบายของรัฐ บาล หรือ หน่ว ยงานของรัฐ เช่ น ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
คณะกรรมการการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้น
2. การแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ พึงดาเนินธุรกิจ และแข่งขันทางการตลาดอย่างเป็ นธรรม ไม่ให้รา้ ย หรือซา้ เติมคู่แข่งขัน ไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่ อเสียงของคู่แข่งทางด้วยการ
กล่าวหาในทางร้าย และบริษัทฯ พึงจริงใจไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความเป็ นธรรมต่อลูกค้า และพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือลูกค้าอยูเ่ สมอตลอดจนมุง่ การกระทาทุกอย่างด้วยความตัง้ ใจที่จะให้เกิดผลในทางที่ดี
3. การรักษาความลับ
1. บริษัท ฯ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท มี หน้า ทีที่จะต้องรักษาความลับของลูก ค้า รวมถึ งการรักษา
ความลับเกี่ยวกับการทารายงานต่างๆ ของลูกค้ากับบริษัท
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2. หากพนักงานได้รบั คาสั่ง หรือคาร้องให้แจ้งข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า พนักงานจะต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกาหนดที่บริษัทได้วางไว้ให้รายงานให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ และจะต้องได้รบั อนุมตั ิ จากผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับผูอ้ านวยการขึน้ ไป
3. หน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว จะต้องยังคงอยูต่ อ่ ไป แม้วา่ ผูน้ นั้ จะพ้นจากการเป็ น ผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานของบริษัทแล้วก็ตาม
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเรือ่ งเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
2. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครือ่ งหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ
3. ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ
4. ควบคุมบุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จาเป็ นต่อการทางานให้กบั บริษัทฯ และดูแล
ให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิตามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด
5. รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิ ดเผยรหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการเข้าถึง
ระบบข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่ผอู้ ื่น
6. ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ และเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการทางาน รวมถึงไม่นาทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัว
7. ปกป้องดูแลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษัทฯ มิให้เสียหาย สูญหาย เสือ่ มค่า และใช้ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับอย่างเหมาะสม
5. ส่งเสริมการพัฒนาความรูแ้ ละความก้าวหน้าของพนักงาน
บริษัทฯ พึงส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาความรู ข้ องผูบ้ ริหาร และพนักงานไม่ว่าจะเป็ นการจัดให้มี การ
ฝึ กอบรมภายในหรืออานวยความสะดวกสาหรับหลักสูตรการอบรมภายนอกบริษัทฯ พึงส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ผบู้ ริหารและพนักงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดจน การได้รบั ความรู ใ้ นระดับที่สงู ขึน้
6. การพัฒนาที่ย่งั ยืน ในสินค้าและการบริการ
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมควบคู่ไป
กับการสร้างผลตอบแทน หรือผลประกอบการที่ดีในทางเศรษฐกิจ เพื่อนาไปสูเ่ ป้าหมายที่สาคัญ คือ การพัฒนา
ที่ย่ งั ยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นบทบาทที่สาคัญของธุรกิจนอกจากจะสร้างสรรค์การเติบโต ทางเศรษฐกิ จแล้ว ยั ง
สามารถเกือ้ หนุนสังคมและสิง่ แวดล้อมให้พฒ
ั นาและเติบโตควบคูก่ นั ไปอย่างสมดุลไปพร้อมๆกัน
ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนัน้ ธุรกิจสามารถใช้แนวทาง แนวคิด หรือแนวปฏิบตั ิที่
มีอยูห่ ลากหลายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจแต่ละแห่ง ซึ่งมีปัจจัย ในการพิจารณาที่แตกต่าง
กัน ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะของธุรกิ จ ปรัชญาในการดาเนินธุรกิจ วิสยั ทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร ได้แก่
1. การมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาที่ย่งั ยืน เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
2. การตัดสินใจ ดาเนินการใดๆ ทางธุรกิจโดยคานึง ถึงประเด็นด้านเศรษฐกิจ สุขอนามัย ความปลอดภัยกับ
สิง่ แวดล้อมและสังคมเป็ นสาคัญ
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3. ทุกกิจกรรมของบริษัท จะต้องดาเนินการ บนหลักความยั่งยืนและมุง่ ผลลัพธ์ที่ย่งั ยืน เพื่อดาเนินการยอมรับ
และความเชื่อถือของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
4. ผูบ้ ริห ารและพนัก งานทุก คนมี ห น้าที่ ในการสร้า งปฏิ สมั พัน ธ์ที่ ดี กับผู้มี ส่วนได้เ สีย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ปฏิบตั ิงานของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
5. บริษัทจะดาเนินธุรกิ จที่สร้างสรรค์ ประโยชน์ที่ย่ งั ยืนแก่สงั คม โดยจะต้องดูแล อาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน คู่คา้ และชุมชน การป้องกันผลกระทบ ที่จะมีต่อชุมชนให้นอ้ ยที่สดุ ปกป้องระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพให้ดีที่สดุ ใช้พลังงานนา้ และทรัพยากร อื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
6. ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของบริษัท ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม และสังคมอย่างเคร่งครัด
 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย การดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ ย่อมเกี่ยวข้องกับผูม้ ีสว่ นได้เสียหลายกลุม่ ตัง้ แต่
ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่งทางการค้า เจ้าหนี ้ ภาครัฐ พนักงานไปจนถึงชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุม่ ย่อมมี
ความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนัน้ กลุม่ บริษัทฯ จึงได้กาหนด นโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียให้
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุม่
1. หน้าที่ตอ่ บริษัท
1.1 ปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ
1.2 อุทิศเวลาให้บริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ
1.3 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นธรรม โดยในการประชุม หากกรรมการ อนุกรรมการหรือที่ปรึกษามีสว่ นได้เสียในเรือ่ ง
ที่จะพิจารณา กรรมการ อนุกรรมการ หรือที่ปรึกษาท่านนัน้ ต้องออกจากที่ประชุม และงดการมีสว่ นร่วมใด ๆ ใน
การพิจารณาตัดสินในเรือ่ งดังกล่าว
1.4 ปฏิ บัติ ห น้า ที่ โดยหลีก เลี่ย งความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ส่ว นตนต่อ ผลประโยชน์ข องบริษั ท ฯ เพื่ อ ให้ก าร
บริหารงานเป็ นไปอย่างโปร่งใสเต็มที่และมีประสิทธิภาพผลประโยชน์ขา้ งต้น รวมถึง
1.4.1 ไม่นาข้อมูลที่ได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่น โดยมิชอบ
1.4.2 ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิด และไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทฯ แม้พน้ สภาพ หรือ
สิน้ สุดการปฏิบตั ิงานที่บริษัทฯแล้ว
1.4.3 ไม่หาผลประโยชน์สว่ นตัวจากการเป็ นกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา
1.4.4 ไม่รบั สิง่ ของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
1.5 รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัท ฯ ไม่ให้ร่วั ไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บริษัทฯ หรือผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ยกเว้นกรณีที่เป็ นไปตามกฎหมาย
1.6 ติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกาหนดต่างๆ และดูแลให้ฝ่าย
บริหารรายงานเรือ่ งที่สาคัญของบริษัทฯ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล
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2. หน้าที่ตอ่ ผูถ้ ือหุน้
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้ ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ จะส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิ
ของตน ทัง้ นี ้ บริษัทฯจะดาเนินการในเรือ่ งต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
2.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ด้วยความสุจริต อย่างตรงไปตรงมาโดยอยูภ่ ายใต้กรอบ หรือขอบเขตของกฎหมาย และ
ระเบียบหรือแนวทางการปฏิบตั ิของบริษัท โดยยึดถือหลักของจรรยาบรรณ ในการประกอบธุรกิจหรือทากิจกรรม
ในทุกๆ ด้าน และยังรวมไปถึงการตัดสินใจในการทาธุรกรรมต่างๆ ของบริษั ทฯ ที่จะต้องดาเนินการไปในทาง
ซื่อตรง
2.2 ทางบริษัทฯจะปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
2.3 ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้ม่งุ สร้างผลตอบแทนสูงสุด ให้กับผูถ้ ือหุน้ ย่างเติบโตและยั่งยืนที่สดุ ในการ
ดาเนินธุรกิจ ตามหลักการประกอบกิจที่ดี
2.4 ทางบริษัทฯได้สง่ เสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานของตนเองในการรับรู ข้ ่าวสารในเรื่องต่างๆอีกทัง้ ได้รบั รู ใ้ น
การดาเนินการของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
2.5 บริษัทจะเคารพและรักษาสิทธิต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมายที่ได้กาหนดไว้ อีกทัง้ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั การปฏิบตั ิ
โดยสุจริต โปร่งใสและเป็ นธรรม
2.6 ปฏิบตั ิหน้าที่โดยการใช้ความรู ค้ วามสามารถที่มีอยู่เป็ นทักษะในการบริหารหรือจัดการในกิจการที่ดารงอยู่เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และบริษัท
3. หน้าที่ตอ่ พนักงาน
3.1 บริษัทฯ มีการจัดการในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของทางโรงงานให้มีความปลอดภัยในการทางาน
3.2 บริษัทฯ ได้มีการรับฟั งความคิดเห็นของพนักงานอีกทัง้ เสนอแนะในการทางานจากพนักงานทุกคนหรือทุกระดับ
อย่างเท่าเทียมกัน
3.3 ทางบริษัท ฯ ได้มีการให้คาแนะนา ให้ความรู ้ และสนับสนุนให้พนักงานได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนา เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานแก่พนักงาน
3.4 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ดีแก่พนักงานอย่างครบถ้วนอยู่ในระดับที่เป็ นธรรมตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ โดยมีการประกาศสวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงานไว้ในคูม่ ือพนักงาน
3.5 บริษัทฯ มีกาหนดนโยบาย ผลตอบแทนให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร อีกทัง้ พนักงานทุกคนในระดับที่ เป็ นธรรมและ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.6 บริษัทฯ มีนโยบายให้ผลักดันพนักงานและกรรมการอีกทัง้ ผูบ้ ริหารให้ได้รบั ความคุม้ ครองตามที่กฎหมายกาหนด
ไว้
3.7 บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดารงตาแหน่งงานต่างๆ ด้วยความเป็ นธรรม โดยคานึงถึงคุณสมบัติของ
แต่ละตาแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ หรือข้อกาหนดอื่นที่จาเป็ นกับงาน
3.8 บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและลูกจ้างทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีโดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิ
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4. หน้าที่ตอ่ ลูกค้า
4.1 ผลิตสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม
4.2 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบตั ิในการพิจารณาเครดิตการค้า หรือการติดตาม
หนีส้ นิ มีการรายงานข้อมูลลูกหนีค้ า้ งชาระที่ถกู ต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่ลกู หนี ้ ตามที่ได้รบั การร้องขอ
4.3 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ
4.4 แสวงหาลูท่ างอย่างไม่หยุดยัง้ ที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง
4.5 บริษัทฯ มีแนวปฏิบตั ิแก่ลกู ค้าที่จะต้องรับทราบและให้ความร่วมมือต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของบริษัท
โดยระบุเป็ นเงื่อนไขทั่วไป เพื่อที่จะดาเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความโปร่งใส และเป็ นธรรม
5. หน้าที่ตอ่ คูค่ า้ และเจ้าหนี ้
5.1 กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่ม่นั ใจได้วา่ บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อกาหนดในสัญญา และไม่ปกปิ ดสถานะการเงิน
ที่แท้จริงของบริษัทฯ
5.2 ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี ้ เช่น ในกรณี ที่บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินไม่
มั่นคง หรืออยูใ่ นภาวะหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว กรรมการจะเร่งหาข้อแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก และแจ้งให้เจ้าหนี ้
ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
5.3 ไม่เรียกหรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ หรือเจ้าหนี ้
5.4 ถ้ามีขอ้ มูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สจุ ริตเกิดขึน้ พึ งเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่
ค้าหรือเจ้าหนี ้ และร่วมกันแก้ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
5.5 มุ่งมั่นที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ไม่ว่าเป็ นเรื่องวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน การ
ชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คา้ ประกัน บริษัทฯจะไม่ปกปิ ดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ
5.6 ปฏิบตั ิตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาหรือคู่คา้ ไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญา
หรือเหตุอื่นใดที่ ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อปรึกษาและหาทางแก้ไข
ต่อไป
5.7 บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกคูค่ า้ ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะที่ได้กาหนดไว้อย่างมีจริยธรรม และจะ
ไม่ดาเนินการใดเป็ นการทุจริตในทางการค้ากับคูค่ า้ และเจ้าหนี ้
5.8 บริษัทฯ มีแนวปฏิบตั ิแก่คคู่ า้ ที่จะต้องรับทราบและให้ความร่วมมือต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของบริษัท ฯ
โดยระบุเป็ นเงื่อนไขทั่วไป เพื่อที่จะดาเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความโปร่งใส และเป็ นธรรม
5.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ค่คู า้ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิ จที่ครอบคลุมในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ส่งเสริมให้คคู่ า้ ดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิตอ่ แรงงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด ดูแล
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเหมาะสม รวมทัง้ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าเพื่อลด
ปริมาณของเสียและก๊าซเรือนกระจก
5.10 บริษัทฯ อยูร่ ะหว่างศึกษาแนวทางการดาเนินงานด้านการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินคูค่ า้ ในเรื่อง
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจของคูค่ า้
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6. หน้าที่ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
6.1 จะไม่กระทาการใดๆที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม โดยยึดแนวปฏิบตั ิตาม
หลัก ISO 9001 : 2008 (International Organization for Standardization) สาหรับกระบวนการผลิต และ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
6.2 จะส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพและคุม้ ค่ามากที่สดุ และดาเนินการพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานขององค์กรเพื่อสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม
6.3 จะสนับสนุนที่จาเป็ นในทุกด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคลโดยสนับสนุนให้พนักงานได้รบั การฝึ กอบรม ด้าน
งบประมาณ เวลาในการทางาน เพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
6.4 บริหารจัดการและดาเนินงานอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย เคารพสิทธิมนุษยชน และไม่
ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หรือลิขสิทธิ์ใดๆ
6.5 มีสว่ นร่วมในการพัฒนา และทาประโยชน์แก่สงั คมและชุมชน และแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์
สังคม
6.6 บริษัทฯ จะปฏิบตั ิหรือควบคุมให้มีการปฏิบตั ิ อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบด้าน
อื่นๆ ที่ประกาศใช้โดยหน่วยงานที่กากับดูแล
6.7 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ในการพัฒนารู ปแบบ การจัดทา
รายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยอาจรายงานไว้เป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานประจาปี

 ข้อพึงปฏิบตั ิของผูบ้ ริหารและพนักงาน
ผูบ้ ริหารและพนักงาน พึงปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบตั ิ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี ้
1. ต้องศึกษาและทาความเข้าใจในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบตั ิ และหลักการ กากับดูแลกิจการที่ดีที่ใช้ เป็ น หลัก
ในการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ทัง้ ที่มีผลบังคับ ใช้แล้วและที่จะมีผลใช้บงั คับในอนาคต
2. ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบตั ิ คาสั่งของบริษัทฯ และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
อีกทัง้ หลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงในการดาเนินงานของบริษัทฯ
3. ผูบ้ ริหารต้องไม่ฝ่าฝื น หลีกเลี่ยง ขัดขืน เพิกเฉย ละเว้นการปฏิบตั ิ หรือเลือกปฏิบตั ิ ต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือคาสั่งของบริษัทฯ เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีของพนักงาน
4. ต้องไม่ใช้ระบบการสือ่ สารและระบบคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือ ขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ และไม่
ใช้อินเตอร์เน็ตหรือบริการที่คล้ายคลึงกันในทางที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
5. ต้องปฏิบตั ิหน้าที่และอุทิศเวลาให้บริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ ซื่อสัตย์สจุ ริตโดยคานึงถึง ประโยชน์
อันชอบธรรมของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ
6. ปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ ริหาร
6.1.1 ผูบ้ ริหารมีความรับผิดชอบต่อการจัดทารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วน และทันต่อเวลาตาม
มาตรฐานบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ
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6.1.2

ผูบ้ ริหารต้องกาหนดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิ ภาพ
เหมาะสมกับขนาด และดาเนินกิจการของบริษัทฯ
6.1.3 ผูบ้ ริหารต้องไม่ฝ่าฝื น หลีกเลี่ยง ขัดขื น เพิกเฉย ละเว้นการปฏิบตั ิ หรือเลือกปฏิบัติต่อระเบียบปฏิบัติที่
กาหนดไว้เพื่อระบบการควบคุมภายใน
6.1.4 ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิที่บริษัทฯ กาหนด เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทนัน้ ได้มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานและ
ได้มีการปฏิบตั ิตามระบบควบคุมภายในอย่างจริงจัง
6.1.5 ต้องไม่จงใจทารายงานหรือบันทึกที่เป็ นเท็จหรือผิดพลาด รวมทัง้ ต้องไม่จงใจ ปิ ดบังหรือเสนอข้อมูลที่เป็ น
เท็จหรือผิดพลาดต่อบริษัทฯ เมื่อพบรายงานหรือบันทึกที่มีขอ้ มูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดต้องรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที
6.1.6 ส่ง มอบเอกสารสาคัญ ได้แ ก่ สัญ ญา บัน ทึก ข้อ ตกลง ทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา หรือ ทรัพ ย์สิน อื่ น ใด ให้
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบเป็ นผูจ้ ดั เก็บ
6.1.7 ต้องเก็บรักษาข้อมูล เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนให้อยู่ในสภาพ ที่ปลอดภัยและสามารถนามาใช้
ประโยชน์กบั องค์กรได้เมื่อต้องการ
7. การรักษาและการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ
7.1.1 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ถือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ
7.1.2 การปกป้องทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ
 ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ อย่างประหยัด คุม้ ค่า รอบคอบ และเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทฯ
 ช่วยกันดูแลไม่ให้ทรัพย์สนิ ใด ๆ ของบริษัทฯ เสือ่ มค่า หรือสูญหายโดย มิชอบ
 ไม่ใช้เวลางาน ทรัพย์สนิ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เว้นแต่
จะได้รบั อนุญาตจากกรรมการผูอ้ านวยการ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ต้องไม่นาเอาไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ยืม หรือจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ได้รบั
อนุญาตไม่วา่ ทรัพย์สนิ นัน้ จะมีมลู ค่าหรืออยูใ่ นสภาพใด
 ไม่นาทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ ื่น หรือใน กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 ห้ามนาซอฟต์แวร์มาติดตัง้ ในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ โดยมิได้รบั อนุญาต
 พนักงานต้องทราบ และปฏิบตั ิตามระเบียบของ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิรค์ อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
 พนักงานต้องไม่ฝ่าฝื นระเบียบ หรือคาสั่งของบริษัทอาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ หรือทาให้ทรัพย์สนิ เสียหาย
7.1.3 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ไม่ใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ ื่น หรือในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 ใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นหลัก
 ไม่ใช้ขอ้ มูล เอกสาร โปรแกรมซอฟแวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทป บันทึกเสียงและงานของ
บุคคลใดในอันที่จะเป็ นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
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 พนักงานต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้กาหนดไว้เพื่อประโยชน์
ของ บริษัทเท่านัน้ ไม่ใช้เพื่อทางธุรกิจของตนหรือเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
 ไม่ใช้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเลคทรอนิคส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ไปในทางที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทฯ ต่อผูอ้ ื่น หรือต่อศีลธรรมอันดีของสังคม ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
 ปกป้อง ดูแลรักษาอุปกรณ์และเทคโนโลยีตา่ งๆจากการใช้งานโดยไม่ได้อนุญาต
 เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผอู้ ื่นใช้รหัสผ่านสาหรับเข้าระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
 บริ ษั ท มี สิ ท ธิ ต รวจสอบการใช้ง านอุป กรณ์อิ เ ลคทรอนิ ค ส์ ข้อ มูลอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูล โดยไม่จาเป็ นต้องได้รบั อนุญาต
8. การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
บริษัทฯ กาหนดให้การไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรือลิขสิ ทธิ์เป็ นนโยบายสาคัญซึง้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัดและกาหนดให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบ เพื่อป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธิ์ ในซอฟต์แวร์และกาหนดแนวปฏิบตั ิ
8.1.1 ไม่ใช้ขอ้ มูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ หนังสือ บทความ วีดีทศั น์ เทปบันทึกเสียง และงาน
ของบุคคลอื่นในทางที่จะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
8.1.2 ดูแลรักษางานอันเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษัทฯไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญานัน้ ไปใช้หรือให้บคุ คลอื่น
ใช้โดยมิได้รบั อนุญาต
8.1.3 งานใดที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิงานให้แก่บริษัทฯให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษัทฯ
9. การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
9.1.1 เคารพในศักดิ์ศรีสว่ นบุคคล ความเป็ นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย ในระหว่าง
การปฏิบตั ิหน้าที่ ได้แก่ พนักงาน คูค่ า้ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และไม่กระทาการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มี
การละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ
9.1.2 ไม่จากัดอิสรภาพความแตกต่าง ทางด้านความคิด เพศ เชือ้ ชาติ ด้านการเมือง หรือเรือ่ งอื่น ใ ด ทั้ ง นี ้ พึ ง
หลีกเลีย่ ง การแสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
9.1.3 สนับสนุนคูค่ า้ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ให้รบั ทราบและดาเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน
ตามหลักสากล
9.1.4 ให้ความรูค้ วามเข้าใจ ในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนาไปเป็ นส่วนในการปฏิบตั ิตน
9.1.5 ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมในการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ภายใต้ขอบเขตตามกฎหมาย
กาหนด
9.1.6 ปฏิเสธการใช้แรงงานเด็ก และการใช้แรงงานบังคับ ใช้แรงงานต่างด้าวที่ถกู ต้องตามกฎหมาย
9.1.7 จัดให้ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีให้กบั พนักงานตามสิทธิ ที่
พนักงานควรได้รบั
สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชนมีความสาคัญในฐานะที่เป็ นอารยะธรรมโลก (World Civilization) ของมนุษย์ที่พยายามวางระบบ
ความคิดเพื่อให้คนทั่ว โลกเกิ ดความระลึกรู ้ คานึงถึงคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ ตัง้ แต่ยอมรับความเป็ นมนุษ ย์
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ศักดิ์ศรี ชาติกาเนิด สิทธิ ต่างๆที่มีพืน้ ฐานมาจากความชอบธรรม ซึ่งตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานแห่งสิทธิ ตงั้ แต่กาเนิด โดย
ลักษณะของสิทธิมนุษยชนที่สาคัญประกอบด้วยสิง่ ต่อไปนี ้ คือ
1. สิทธิพนื ้ ฐานของมนุษย์ทกุ คน มนุษย์ที่เกิดมาในโลก ต่างมีความเท่าเทียมกันในศักดิศ์ รีของความเป็ นมนุษย์
2. สิทธิสว่ นบุคคล เป็ นสิทธิสว่ นตัวของบุคคลที่ผอู้ ื่นจะล่วงละเมิดมิได้ เป็ นพืน้ ที่สว่ นตัวของแต่ละบุคคล
3. สิทธิของพลเมือง เป็ นสิทธิของประชาชนในฐานะที่เป็ นพลเมืองแห่งรัฐ เป็ นสิทธิที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของรัฐ ซึ่ง
สิทธิพลเมือง ได้แก่
 สิทธิทางสังคม เป็ นสิทธิของประชาชนทางสังคมที่จะได้รบั บริการจากสังคม ในฐานะที่เป็ นสมาชิกของสังคม
เช่น สิทธิการเข้าถึงการบริการสาธารณะ เป็ นต้น
 สิทธิทางสวัสดิการสังคม เป็ นสิทธิของประชาชนทุกคนที่จะได้รบั สวัสดิการทางสังคม เช่น สิทธิ การได้รบั
การศึกษา ฯลฯ
 สิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่ สิทธิเข้าร่วมในพิธีกรรม ประเพณีวฒ
ั นธรรม ของประชาคมในด้านศิลปะต่างๆ

นโยบายต่ อต้ านและป้องกันการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิคท จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการหรือยอมรับการ
คอร์รปั ชั่นในทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อ และคนรู จ้ กั ทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึง
ธุรกิจในประเทศไทย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการสอบทาน ปฏิบตั ิตาม นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นอย่าง
สม่าเสมอ โดยกาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกาหนดในการดาเนิน การให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ข้อบังคับและข้อกฎหมาย
1. บริษัท ฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับเห็นความสาคัญและมีจิตสานึก ในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
โดยถื อเป็ นภาคบังคับปฏิบตั ิ รวมทัง้ จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รปั ชั่นการให้หรือรับสินบนทุก
รูปแบบ
2. แนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการคอร์ร ปั ชั่นนี ้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทน แก่
พนักงาน โดยกาหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อ
นาไปใช้ปฏิบตั ิในกิจการทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบและควบคุมดูแล การปฏิบตั ิให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัท ฯ โดยไม่ตอ้ งเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรือ่ งคอร์รปั ชั่นไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
4. บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ คณะทางานบริหารความเสีย่ ง ร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน ให้ดาเนินการร่วมประเมินความเสีย่ งในทุก
ด้านเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชั่นของทุกหน่วยงาน โดยมีการนาเสนอประเด็นความเสี่ยง
การเสนอแนวทางปฏิ บัติ เ พื่ อ ลดความเสี่ ย ง ตลอดจนการติ ด ตามผล และรายงานความคื บ หน้า ต่อ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
5. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ให้มีการรับเรือ่ งเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน
ช่องทางติดต่อ เลขานุการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบ
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6. บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) จะให้ความคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่อง การคอร์รปั ชั่นที่
เกี่ยวข้องกับ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือ
ในการรายงานการทุจริตและคอร์รปั ชั่น ตามที่บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด(มหาชน) กาหนดไว้ใน มาตรการ
ต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น อีกทัง้ ไม่มีการดาเนินการใดๆ เพื่อลดตาแหน่งหรือลงโทษ ให้ผลบวกต่อ
พนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชั่น แม้ว่าการกระทานัน้ จะทาให้ บริษัท ฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม ทัง้ นี ้ บริษัท
แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้กาหนดกระบวนการปฏิบตั ิงานแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ กาหนด
บทบาทหน้าที่และควรรับผิดชอบ และมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบได้
7. คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบต่อการนามาตรการต่อต้านคอร์รปั ชั่นนีไ้ ปปฏิบตั ิ อีกทัง้
ยังให้การยอมรับและปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชั่นนีด้ ว้ ย
8. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการ
คอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ หรือบุคลที่กาหนดให้ทาหน้าที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริษัท ฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
9. บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสาคัญ ในการเผยแพร่ให้ค วามรู ค้ วามเข้าใจกับบุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่อาจเกิด
ผลกระทบต่อบริษัท ฯ ในเรือ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นนี ้
10. บริษัทฯ มีการสือ่ สารและอบรมให้ความรูต้ อ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้ได้รบั ทราบถึง นโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นโดยทั่วกัน
11. ผูท้ ี่กระทาผิดในการคอร์รปั ชั่น ตามข้อบังคับที่กาหนดไว้ที่เกี่ยวกับการทางาน ต้องได้รบั โทษตามที่กฎหมายกาหนด
หากการได้กระทานัน้ ผิดกฎหมาย ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้ดว้ ย
12. บริษัท ฯ จะสอบทานตามแนวปฏิบตั ิและมาตรการดาเนินงานสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย
13. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญการเลีย้ งรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นใด
เกินความจาเป็ นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทาธุรกิจร่วมกับบริษัท ฯ หากได้ รบั ของขวัญเกิน
ปกติ วิสัย ในโอกาสตามประเพณี ให้พนัก งานปฏิเ สธไม่ร ับ ของขวัญ ดัง กล่า วและต้อ งรายงานผูบ้ ัง คับบัญ ชา
ตามลาดับขัน้ เพื่อทราบ ทัง้ นี ้ จะต้องดาเนินงานตามแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ จากฝ่ ายกากับและ
สอบทานในเรือ่ งนัน้ อย่างสม่าเสมอ
ทัง้ นี ้ สามารถดูนโยบายและแนวปฏิบตั ิฉบับเต็มที่ มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น ประจาปี 2563
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้เงินทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อื่นใด หรือสถานที่เพื่ออานวยความ
สะดวกเช่น สถานที่พกั สถานที่รบั รอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุมแก่พรรคการเมือง เพื่อสนับสนุนนโยบายในการ
กระทาอันมิควรหรือการกระทาใดที่ขดั ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญซึง่ ส่งผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ รวมทัง้ เพื่อสนับสนุนให้
เกิดความแตกแยกในสังคมไม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ทางการเมือง
หรือนักการเมืองมืออาชีพที่ สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึง่ บริษัท ฯ จะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่
พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูส้ มัครรับเลือกการเมืองใดๆ เพื่อช่วยเหลือหรือมีวตั ถุประสงค์เพื่อเอือ้ เฟื ้ อประโยชน์ทาง
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ธุรกิจให้กับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ และต้องเป็ นไปตามบทกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเท่านัน้ และการที่พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเป็ นสิทธิเสรีภาพเฉพาะบุคคล แต่ตอ้ งไม่มีการแอบ
อ้างเอาความเป็ นพนักงานหรือการนาเอาทรัพย์สนิ ของบริษัท ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใดๆ ในทางการเมือง
บริษัทกาหนดข้อยกเว้นสาหรับการบริจาคเพื่อการเมือง ให้กระทาได้เฉพาะกรณี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
สนับสนุนระบอบการปกครองประชาธิปไตย ซึ่งจะต้องไม่เป็ นที่ตอ้ งห้ามตามกฎหมายใดๆ ที่ได้กาหนดไว้ และต้องไม่มี
วัตถุประสงค์แอบแฝงเพื่อให้ได้กลับมาซึ่งการปฏิบตั ิใดๆ เป็ นพิเศษจากการบริจาคเพื่อการการเมืองนัน้ ก่อนที่จะมี การ
บริจาคเพื่อการเมืองนีไ้ ด้จะต้องระบุขอ้ มูลในรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูร้ บั บริจาค รวมถึงจะต้องอธิบายถึงวัตถุประสงค์ที่ได้
บริจาคพร้อมทัง้ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนถึงความจาเป็ นเหมาะสมอย่างครบถ้วนและเพียงพอเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรการบริษัทเป็ นผูอ้ นุมตั ิเท่านัน้
แนวปฏิบตั ิ
1. หลีกเลี่ยงในการเป็ นตัวแทนพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งและต้องไม่มีการ
กระทาใด ๆ ที่แสดงให้บคุ คลอื่นเข้าใจได้วา่ บริษัท ฯ ได้เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด
2. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง ในที่ทางานหรือในเวลาทางานอื่น อันอาจที่จะให้เกิด
ความขัดแย้งในทางความคิด
3. บริษัท ฯ แจ้งให้ผบู้ ริหารและพนักงานทราบว่า บริษัท ฯ จะไม่เข้าร่วมกระบวนการทางการเมือง
4. การที่จะขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ตอ้ งเป็ นไปตามกฎหมายที่ได้ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี ้
3.1 ต้องกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือคุณสมบัติของผูร้ บั ความช่วยเหลือทางการเมือง
3.2 การจัดทาแผนการจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือทางการเมือง
3.3 กรณีที่มีการเบิกเงินภายหลังจากคณะกรรมการบริษัท ฯ มีการอนุมตั ิแล้วจะต้องมีเอกสารประกอบการ
เบิกเงินดังกล่าว
การบริจาคเพื่อการกุศล
การบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถคานวณเป็ นตัวเงินได้ให้กับ
องค์กรการกุศลโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน
1. การใช้เงินหรือทรัพย์สน
ิ ของบริษัท ฯ ในการบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระทาในนามบริษัทเท่านัน้ ทัง้ นีก้ าร
บริจาคเพื่อการกุศล เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยไม่ได้ม่งุ หวังผลทางธุรกิจเป็ นการตอบ
แทนต้องบริจาคให้กบั มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาท หรือองค์กรอื่นๆที่ทา
ประโยชน์เพื่อสังคม มีใบรับรองหรือใบเสร็จรับเงิ นที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ และต้องดาเนินการผ่าน
ขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษัท ฯ เท่านัน้
2. พนัก งานต้อ งมี ค วามระมัด ระวัง เพื่ อ ให้ม่ น
ั ใจว่า การบริจาคเพื่ อการกุศลจะไม่ถูก นาไปใช้เ ป็ น วิธี การ
หลีกเลีย่ งในการให้สนิ บนตลอดจนต้องดาเนินการอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมายที่ใช้บงั คับ
3. ในการบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องจัดทาแบบคาขอการให้/รับของขวัญ/การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็ น
ผูใ้ ห้การสนับสนุน โดยระบุชื่อผูร้ บั บริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาคพร้อมแนบเอกสารประกอบ
ทัง้ หมดเสนอให้ผมู้ ีอานาจอนุมตั ิของบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ ตามระดับอานาจอนุมตั ิของบริษัท
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ขัน้ ตอนกระบวนการบริจาคเงินหรือสินทรัพย์
1. ต้องมีหน่วยงานที่เสนอเรื่องพิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายของบริษัท ฯ และมีงบประมาณที่ได้รบั การ
อนุมตั ิแล้วหรือไม่
2. มีการตรวจสอบข้อมูลประกอบการบริจาค เช่นวัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่ มีหน่วยงานที่มีที่อยู่ชัดเจน มี
ผูด้ แู ลรับผิดชอบ
3. หน่วยงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการรับ บริจาค (CSR) ให้นาเสนอเองต่อผูม้ ีอานาจตามระเบียบอานาจของ
บริษัทฯ เพื่ออนุมตั ิ
4. ฝ่ ายการเงินส่งเช็คให้ผมู้ ีอานาจลงนามและติดตามการรับเงินที่ถกู ต้อง
5. ฝ่ ายบัญชีมีการเก็บข้อมูลเอกสารทัง้ หมดเข้าแฟ้มเอกสารสามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลได้
แนวปฏิบตั ิ
1. ก่อนทาการบริจาคควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตั ิถกู ต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหรือไม่
โดยจานวนเงินหรือสิง่ ของที่นาไปบริจาคนัน้ ควรมีราคาเหมาะสมในแต่ละโอกาส
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในหน่วยงานที่ได้รบั บริจาคที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น ครอบครัว ญาติสนิท หรือที่
ตนเป็ นเจ้าของหรือหุน้ ส่วน
3. มีหลักฐานอ้างอิง เช่น ใบเสร็จ รู ปถ่ายของกิจกรรมเก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินเพื่อสามารถเรียก
ตรวจสอบได้
เงินสนับสนุน
เงินสนับสนุน หมายถึง เงินสนับสนุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ตราสินค้าหรือชื่อเสียงของ
บริษัท ซึ่งมีความเสี่ยง เนื่องจากการจ่ายเงินสาหรับการบริจาคหรือผลผลประโยชน์นนั้ ยากต่อการวัดผลติดตามเงิน
สนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รปั ชั่น ดังนัน้ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้กาหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทานและรายเอียดการควบคุมรวมทัง้ การประเมินผลที่
ได้รบั ไว้ ดังต่อไปนี ้
1. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัท ฯ ในการสนับสนุนโครงการต่างๆนัน้ จะต้องระบุชื่อในการสนับสนุนใน
นามบริษัท ฯ เท่านัน้ โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของ
บริษัทที่ดี ทัง้ นี ้ การเบิกจ่ายต้องระบุวตั ถุประสงค์การสนับสนุนที่ชดั เจน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และต้อง
ดาเนินการตามกระบวนการและขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษัท ฯ เท่านัน้
2. ในการสนับสนุนจะต้องจัดทาแบบคาขอการให้ /รับของขวัญ /การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็ นผูใ้ ห้การ
สนับสนุนนัน้ ต้องระบุชื่อผูร้ บั การสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบ
ทัง้ หมดเสนอให้ผมู้ ีอานาจอนุมตั ิของบริษัท ฯ พิจารณาอนุมตั ิตามระดับอานาจอนุมตั ิของบริษัท
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ขัน้ ตอนกระบวนการจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมใดๆ
1. หน่วยงานที่เสนอเรือ่ งพิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายของบริษัท ฯ หรือไม่
2. พิจารณาว่าการสนับสนุนเป็ นไปตามธรรมเนียมธุรกิจของบริษัท ฯ หรือไม่
3. ตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอสนับสนุน เช่น วัตถุประสงค์ชดั เจนหรือไม่ มีหน่วยงานที่มีที่อยูช่ ดั เจน มี
ผูด้ แู ลรับผิดชอบ
4. หน่วยงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้องดาเนินการนาเสนอเรือ่ งต่อผูม้ ีอานาจตามระเบียบอานาจของบริษัทฯ เพื่อทา
การอนุมตั ิ
5. ฝ่ ายบัญชีทาใบจ่าย/ใบสาคัญการโอนเงินเพื่อการสนับสนุนทางธุรกิจ
6. ฝ่ ายการเงินส่งเช็คให้ผมู้ ีอานาจลงนามและติดตามหลักฐานการรับเงินที่ถกู ต้อง
7. ฝ่ ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทัง้ หมดเข้าแฟ้มเอกสารสามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลได้
แนวปฏิบตั ิ
1. ก่อนการสนับสนุนโครงการใด ๆ ควรมีการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ได้ปฏิบตั ิถกู ต้องตามหลักกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท ฯ หรือไม่
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น ครอบครัว ญาติสนิท
หรือที่ตนเป็ นเจ้าของหรือหุน้ ส่วน
3. ไม่ทาการสนับสนุนโครงการใดๆ ที่อาจทาให้เกิดผลประโยชน์สว่ นตน หรือเกิดอิทธิพลในการตัดสินจอย่างใด
อย่างหนึง่ โดยไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่
4. เก็บรักษาหลักฐานการใช้จา่ ยเพือ่ สามารถเรียกตรวจสอบได้
ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับและค่าใช้จ่ายอืน่
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นสิง่ ที่สาคัญในการนามาซึง่ ความสาเร็จอย่างต่อเนื่องให้แก่
บริษัท พนักงานสามารถให้หรือรับของขวัญ ในรูปค่าใช้จ่ายอื่น จากบุคคลใดๆ ได้หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี ้
1. การให้และการรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และผลประโยชน์อื่นใดบริษัท ฯ ไม่มีนโยบายในการให้หรือรับ
ทรัพย์สนิ หรือของมีคา่ จากลูกค้า คูค่ า้ ซัพพลายเออร์ หน่วยงานราชการองค์กรของรัฐหรือ บุคคลใดๆ เพื่อ
เป็ น การชัก จูง ให้กระท าผิ ด หรือ เป็ น การอ านวยความสะดวก เพื่อ ใช้เ ป็ น หลักประกัน หรือเพื่ อ เร่ง การ
ดาเนินการบางอย่าง ซึง่ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ หรือคูค่ า่ ต้องทาเป็ นกิจวัตรหรือต้องปฏิบตั ิตามหน้าที่
2. ไม่เป็ นการกระทาใดโดยความตัง้ ใจ เพื่อเป็ นการครอบงาหรือซักนา หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพื่อให้
3. ได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็ นการแลกเปลีย่ นอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มา
ซึง่ การช่วยเหลือการได้เปรียบ
4. ต้องเป็ นการกระทาในนามบริษัท ฯ ไม่ใช่ในนามพนักงาน
5. ไม่เป็ นการติดสินบนเจ้าหน้าที่รฐั และ/หรือการคอร์รปั ชั่นระหว่างหน่วยงานเอกชน
6. เป็ นการให้อย่างเปิ ดเผยไม่ปกปิ ด
7. สาหรับการใช้จ่ายเพื่อการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามสัญญา
ทางธุรกิจเป็ นเรือ่ งที่ยอมรับได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
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8. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษัท จะต้องไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ การบริการต้อนรับหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากลูกค้า คูค่ า้ หรือผูม้ ีสว่ นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่วา่ กรณีใดอันจะทาให้เกิดผล
กระทบต่อการตัดสินใจ ในการปฏิบตั ิหน้าที่
9. กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานบริษัท ต้องไม่ร ับของขวัญหรือค่าตอบแทนใดๆ ที่เกินสมควรอัน
เนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ตามปกติ อย่างไรก็ตามกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท ฯ
สามารถรับของขวัญและ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด หากเป็ นไปตามเทศกาลหรื
อธรรมเนียมโดยปกติและจะต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 3000 บาท เช่น ปฏิทิน ปากกา ร่ม เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ของขวัญ
ต้องไม่เป็ นเงินสดหรือเช็ค
ขัน้ ตอนหรือกระบวนการในการให้หรือการรับของขวัญ
1. หน่วยงานที่เสนอเรือ่ งพิจารณาว่าเป็ นไปตามนโยบายบริษัท ฯ หรือไม่
2. พิจารณาด้านความสมเหตุสมผลและคานวณเป็ นจานวนเงินว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
3. หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการนาเสนอเรื่องต่อ ผูม้ ีอานาจตามระเบียบอานาจของบริษัทฯ เพื่อทา
การอนุมตั ิ
4. ฝ่ ายบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบการทาใบสาคัญจ่าย
5. ฝ่ ายการเงินส่งเช็คให้ผมู้ ีอานาจลงนามและติดตามหลักฐานการรับเงินที่ถกู ต้อง
6. ฝ่ ายบัญชีเก็บข้อมูลเอกสารทัง้ หมดเข้าแฟ้มเอกสารสามารถสืบและตรวจสอบข้อมูลได้
แนวปฏิบตั ิ
1. ก่อนการรับหรือการให้ของขวัญควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบตั ิถกู ต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของ
บริษัท ฯ หรือไม่
2. ไม่รบั หรือให้ของขวัญหรือของที่ระลึกในรู ปเงินสด เช็ค ธนบัตร หุน้ ทองคา อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของ
ทานองเดียวกัน
3. ไม่รบั หรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกที่อาจทาให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจย่างใดอย่างหนึง่ โดยไม่เป็ นธรรมใน
การปฏิบตั ิหน้าที่
4. เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเพื่อสามารถเรียกตรวจสอบได้

จรรณยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิ

หน้า 20

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณกรรมการ อนุกรรมการ ทีป่ รึกษา
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต และอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทฯ
2. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมสมาชิก
3. รักษาสิทธิ ประโยชน์ของสมาชิกตามหน้าที่ที่ได้รบั ความไว้วางใจ พร้อมๆ กับคานึงถึง สิทธิ ประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ
4. ไม่นาข้อมูลที่ได้รบั ในฐานะกรรมการไปใช้โดยไม่ถกู ต้อง
5. ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งกรรมการไปในทางที่มิชอบ
6. ไม่ยอมให้ผลประโยชน์สว่ นบุคคล หรือประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสียขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
7. ตัดสินใจและปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นอิสระ
8. ไม่เกี่ยวข้องในกิจการซึง่ จะนาความเสือ่ มเสียสูบ่ ริษัทฯ
9. ไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนด เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือประโยชน์สว่ นตนโดยมิชอบ
10. กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และให้ความสนับสนุน ให้มีการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อเห็นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
11. เมื่อมีขอ้ สงสัยควรสอบถาม หรือปรึกษาผูบ้ ังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทกาหนด ให้มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการ
ติดตามจรรยาบรรณ
12. ผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับ ควรประพฤติเป็ นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติเป็ นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และเสริมสร้าง การกากับดูแลที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
13. คูม่ ือจรรยาบรรณเป็ นส่วนหนึง่ ของคูม่ ือปฏิบตั ิงานด้านบริษัทฯ
 ความรอบคอบในการปฏิบตั ิหน้าที่
1. เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครัง้ ในกรณีที่มีความจาเป็ นไม่สามารถเข้าประชุมได้ จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ล่วงหน้า
2. หาความรูใ้ นกิจการของบริษัทฯ รวมทัง้ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอันมีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ และทราบถึงสถานภาพ รวมทัง้ ปั จจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการบริษัท
ฯ
3. กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่ม่นั ใจได้ว่า ได้รบั ข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ เป็ นการล่วง หน้า
เพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบคอบ และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และในกรณีที่กรรมการผูใ้ ดไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมกรรมการผูน้ นั้ จะ
สามารถบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และทาให้ม่นั ใจได้ว่าการปฏิบตั ิงานของ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเป็ นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ ายบริหาร และผูต้ รวจสอบ
ภายใน
6. กากับดูแลเพื่อให้เป็ นที่ม่นั ใจได้วา่ บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ
7. ข้อกาหนด และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการดาเนินงานและจริยธรรม
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8. หากมีขอ้ สงสัย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสามารถขอข้อมูลหรือคาแนะนาจากที่ปรึกษาของบริษัทซึ่งเป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านต่างๆ และสามารถดาเนินการจ้างที่ปรึกษาอิสระ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิ น ที่
ปรึกษาด้านบุคคล ที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจบริษัท โดยเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 นโยบายปฏิบตั ิในเรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม หรือการ
กระทาที่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตาแหน่งที่บคุ คลนัน้ รับผิดชอบอยูแ่ ล้วและส่งผลกระทบต่อส่วนรวมซึง่ การกระทานัน้ อาจเกิดขึน้ ได้โดยเจตนาหรือไม่เจตนา
ซึง่ มีรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็ นสิง่ ที่ปฏิบตั ิโดยทั่วกันโดยไม่เห็นว่าเป็ นความผิด จนส่งผลให้บคุ คลนัน้ ขาด
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์สว่ นตนเป็ นหลักผลเสียจึงเกิดขึน้ กับบริษัท ฯ
1. ไม่ใช้อานาจหน้าที่ในตาแหน่งเพื่อแสวงประโยชน์สว่ นตนหรือของผูอ้ ื่นไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
2. ไม่หาผลประโยชน์สว่ นตัวจากการเป็ นกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา
3. ไม่นาข้อมูลที่ได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ ผูอ้ ื่นโดยมิชอบ และไม่เปิ ดเผย ข้อมูล
ที่เป็ นความลับของบริษัท แม้พน้ สภาพ หรือสิน้ สุดการปฏิบตั ิงานที่บริษัทฯ แล้ว
4. แจ้ง ให้ค ณะกรรมการทราบ เมื่ อ มี ส่ว นร่ว มในกิ จ การใด ๆ ที่ อ าจมี ผ ลประโยชน์ หรื อ เกิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ
5. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ อนุกรรมการ และ ที่ปรึกษา ต้องงดเว้นการออกความเห็น การ
ร่วมประชุม หรืองดการออกเสียง ลงคะแนนในวาระดังกล่าว
6. ไม่รบั สิง่ ของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 การกาหนดนโยบายสาหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างครอบคลุมทุกรายการ รวมทัง้ กาหนด
ราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทารายการกับบุคลภายนอก(Arm’s Length Basis) และมี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อยได้ทารายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว หากเป็ นรายการตามที่กาหนดใน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล และการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธี ของประกาศดังกล่าว รวมทัง้ เปิ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปั ญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆ ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
คณะกรรมการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการได้จดั ให้มีจรรยาบรรณในด้านต่างๆ ดังนี ้
1. จรรยาบรรณผูบ้ ริหาร
 ผูบ้ ริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบตั ิตามบทบาทของภาวะผูน้ าที่เหมาะสม ประพฤติตนให้เป็ นที่เคารพนับถือและ
เป็ นแบบอย่างด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงานและสังคม
 ผูบ้ ริหารต้องแสดงวิสยั ทัศน์ในการบริหารงาน รวมทัง้ มีความสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลของการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป
 ผูบ้ ริหารต้องจัดหาและนาระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ เพื่อลดขัน้ ตอนและ เพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
ทางานตลอดจนมุ่งมั่นแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทัง้ การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ
นวัตกรรม และระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ
 ผูบ้ ริหารต้องดาเนินการตรวจสอบการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย หรือบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริง
และแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ให้ลลุ ว่ งอย่างรวดเร็วและเป็ นธรรม ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหารอาจไม่ดาเนินการใด ๆ ในการร้องเรียน
หรือร้องทุกข์ โดยวิธีการของบัตรสนเท่หก์ ็ได้
 ผูบ้ ริหารต้องไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก การทาให้ผอู้ ื่นเสียหาย การทาลายขวัญ หรือ ส่งเสริมให้เกิดความไม่
เป็ นมิตรในสถานที่ทางาน
 ผูบ้ ริหารต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดภาวะผูน้ าในหมู่พนักงานอีกทัง้ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาบริษัทฯ
 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนของ บริษัทฯต่อบุคคลภายนอก
1.1 มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
 ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตปราศจากอคติ ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของ ตนในการแสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตนแก่ตนเองหรือผูอ้ ื่น
 ผูบ้ ริหารต้องไม่จงใจทารายงานหรือบันทึกที่เป็ นเท็จหรือผิดพลาด รวมทัง้ ต้องไม่จงใจปิ ดบังหรือเสนอข้อมูล
ที่เป็ นเท็จหรือผิดพลาดต่อบริษัท เมื่อพบรายงานหรือบันทึกที่มีขอ้ มูลไม่ถกู ต้องหรือผิดพลาดต้องรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที
 ผูบ้ ริหารต้องให้เวลาในการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทัง้ ไม่กระทา
หรื อ ชัก จู ง เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาให้ใ ช้เ วลาปฏิ บัติ ง านเพื่ อ กิ จ กรรมอื่ น ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
ผลประโยชน์ของบริษัท
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 ผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มที่ อีกทัง้ มีความสานึกในหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตั ิหน้าที่
1.2 การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบปฏิบตั ิ และแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างเคร่งครัด อีกทัง้ หลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียงในการดาเนินงานของ
บริษัทฯ
 ผูบ้ ริหารต้องไม่ฝ่าฝื น หลีกเลี่ยง ขัดขืน เพิกเฉย ละเว้นการปฏิบตั ิ หรือเลือกปฏิบตั ิต่อระเบียบข้อบังคับ
ประกาศ หรือคาสั่งของบริษัทฯ
 ปฏิบตั ิหน้าที่ตามนโยบาย หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบตั ิต่ อสังคมที่บริษัทฯ กาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด
 แข่งขันกับผูอ้ ื่นหรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กาหนดไว้โ ดยไม่ตาหนิติเตือน หรือกล่าวว่า
ร้ายแก่ผอู้ ื่น
1.3 การไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน
ผูบ้ ริหารต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทางมิชอบ และต้ องดาเนินการตามนโยบาย
และ วิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับข้อมูลภายใน ดังนี ้
 ห้ามผูบ้ ริหารของบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ทาการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนถึงกาหนดส่งงบการเงินจนถึง 1 วัน หลังจากประกาศงบ
การเงินต่อสาธารณะแล้ว
 ในกรณีที่ผบู้ ริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) มีการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริ ษั ท ผู้บ ริ ห ารต้อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ต ามมาตรา 59 ของ
พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตอ่ สานักงาน ก.ล.ต. และสาเนาให้เลขานุการบริษัทด้วย
 เลขานุการบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผูบ้ ริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(คู่ สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ให้คณะกรรมการ รับทราบทุกไตรมาส
 บริษัทมีการแจ้งนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าวให้ทกุ คนในบริษัทได้ทราบและถือปฏิบตั ิตามวิธีการที่
บริษัทเห็นสมควร และมีการติดตามผลการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
2. จรรยาบรรณพนักงาน
1. ดารงตนตัง้ มั่นอยูใ่ นความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
2. ปฏิ บัติ หน้าที่ ดว้ ยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ ทุ่มเทกาลัง กายและกาลัง ความคิ ดในการทางานโดยถื อ
ประโยชน์ของบริษัท เป็ นสาคัญ
3. เป็ นผูม้ ีวินยั และประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริษัท ค่านิยมของสังคมประเพณีอนั ดีงาม และตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ไม่วา่ จะระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตาม
4. ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้ว ยความขยัน หมั่น เพี ย ร รวมทั้ง แสวงหาแนวทางในการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง งานให้มี
ประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
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5. รักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม
6. ไม่ใช้เวลาปฏิบตั ิงานของบริษัท ไปทางานอื่น หรือใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัว ที่สง่ ผลให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ของบริษัท ได้อย่างเต็มที่
7. ต้องไม่นาทรัพย์สนิ ของบริษัท ไม่วา่ อยูใ่ นรูปแบบใด ๆ ไปใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึง่ ผลงานที่
เกิดจากการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ถือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษัท
8. ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งและหน้าที่การงานไปในทางที่มิชอบ หรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ข องบริษัท
9. ไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนด เพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือ ประโยชน์สว่ นตนโดยมิชอบ
10. พึงปฏิบตั ิตนเป็ นตัวแทนบริษัท โดยการกระทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม ในด้าน การปฏิบตั ิตาม
11. หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆอันอาจกระทบต่อ ชื่ อเสียงและ
ภาพลักษณ์ของ บริษัท หรือเป็ นปั ญหาแก่บริษัทในภายหลังได้
12. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่เพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯเท่านัน้ การกระทา และการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพล
ของความต้องการส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพี่นอ้ ง หรือของบุคคลอื่นที่รูจ้ กั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ
3. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วย เนือ้ หา 2 ส่วนดังต่อไปนี ้
1. หลักการพืน้ ฐาน
หลักการสาคัญที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ควรยึดถือเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิหน้าที่ กรณีมีประเด็นหรือปั ญหาที่ยากต่อ
การพิจารณาตัดสินใจ นักลงทุนสัมพันธ์ ควรพิจารณาหาทางเลือกที่ไม่ขดั ต่อหลักการพืน้ ฐานนี ้
2. แนวปฏิบตั ิตามหลักการพืน้ ฐาน
แนวทางที่จ ะช่ วยให้นักลงทุน สัมพันธ์ปฏิบัติ ห น้าที่ ได้สอดคล้องกับหลักการพืน้ ฐาน โดยแนวปฏิ บัตินี เ้ ป็ น
ตัวอย่างเพียงส่วนหนึง่ บริษัทจดทะเบียนควรพิจารณาความเหมาะสมและอาจกาหนดแนวปฏิบตั ิอื่นๆ เพิ่มเติมที่
จะช่วยให้การปฏิบตั ิงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นไปอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
หลักการพืน้ ฐาน
1. นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ น ต่อการตัดสินใจที่ลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และ
ทันเวลา
2. นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งไม่ใช่ขอ้ มูลภายใน เพื่อประโยชน์สว่ นตนและผูอ้ ื่น
3. นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุก
กลุม่ สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตในวิชาชีพ บนพืน้ ฐานของหลักการของความเท่า
เทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิบนอามิสสินจ้างใดๆ ที่เป็ นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอือ้ ประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าผลประโยชน์ ของบริษัทและผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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แนวปฏิบตั ิตามหลักการพืน้ ฐาน
1. การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ น อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา
 ต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของหน่วยงานทางราชการ
เช่น สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ควรใช้วิจารณญาณในการให้ขอ้ มูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถ
ปฏิเสธที่จะหาข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นความลับทางการค้าหรือเป็ นข้อมูล
ที่อาจทาให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้
 ควรพิจารณาการให้ขอ้ มูลต่างๆ ให้มีความชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการทาความเข้าใจ
เช่น การชีแ้ จง ข้อมูลหรือเหตุผลที่ทาให้ผลการดาเนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าร้อยละ
20 และควรมีคาอธิบายที่ชดั เจน ทาให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงตัวเลขต่างๆ
ได้
 ในกรณีที่มีขา่ วลือหรือข่าวรั่ว นักลงทุนสัมพันธ์ควรรีบดาเนินการชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะ โดย
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
 ไม่ควรเปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ถกู ต้อง ด้วยเจตนารมณ์ในการผลักดันให้มีการซือ้ หุน้ ของบริษัท
 ควรกาหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลหรือแหล่ง ข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้ขอ้ มูลได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน
2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
 บริษัทฯ กาหนดแนวทางในการดูแลข้อมูลภายใน เช่น กาหนดและจากัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ภายในได้ โดยนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสทิ ธิ์เข้าถึงข้อมูลภายในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูล ดังกล่าวให้บคุ คลอื่น
ทราบจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ แล้ว
 ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ข้อมูลภายในให้ถกู ต้อง เช่น ข้อมูลที่มีนยั สาคัญต่อ
ผลการดาเนินงาน ควรมีการเปิ ดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ทราบทั่วกันก่อนมีการ
เปิ ดเผยให้กบั ผูล้ งทุนกลุม่ ใด กลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะเจาะจง
 บริษัทจดทะเบียนควรกาหนดหลักเกณฑ์ในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษัท ให้แก่นักลงทุนสั มพันธ์ เช่น
กาหนดช่วงเวลาในการห้ามซือ้ ขายหุน้ และรายงานการซือ้ ขายหุน้ ให้แก่ฝ่าย Compliance หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ได้รบั มอบหมาย เช่น เลขานุการบริษัท เป็ นต้น
 ควรก าหนดช่ ว งเวลางดรับ นัดหรือ ตอบคาถาม เกี่ ยวกับผลประกอบการในอนาคต อัน ใกล้ให้แ ก่
นักวิเคราะห์และนักลงทุน ทัง้ นี ้ เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์ของแต่ละบริษัทจะเริม่ รับรูข้ อ้ มูลงบการเงิน
ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังนัน้ นักลงทุนสัมพันธ์จึงควรพิจารณากาหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้
เหมาะสมและใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่รบั ทราบตัวเลขให้มากสุด
 กรณีมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ขอ้ มูล โดยต้องไม่ให้ขอ้ มูล ใด ๆ ที่มีขอ้ กาหนด
ห้ามเอาไว้
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3. การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
 ต้องเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียมีโอกาสเข้าถึง ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ นี ้ รู ปแบบกิจกรรมที่จดั ให้
บุคคลแต่ละ กลุม่ อาจแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม แต่ขอ้ มูลที่ให้ตอ้ งเป็ นข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
และไม่ทาให้ฝ่ายหนึง่ ฝ่ ายใดเสียเปรียบหรือ เสียโอกาสในการลงทุน
 ควรเปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสีย ติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดเป็ นพิเศษ
 ควรเปิ ดเผยข้อมูลที่นาเสนอ ในการประชุมเฉพาะกลุ่มให้สาธารณะรับทราบโดยทั่วกันและทันที ที่
สามารถทาได้ ควรนา Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทภายหลังจากการประชุม
 ควรใช้ความระมัดระวัง ในการสือ่ สารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายทางสังคม โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยให้เข้าใจมุมมองของนักลงทุนได้ แต่หากพบประเด็นที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนและจาเป็ นต้องชีแ้ จง นักลงทุนสัมพันธ์ควรแจ้งข้อมูลผ่านทาง ระบบของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้ทกุ ฝ่ ายรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันปั ญหาการให้ขอ้ มูลเฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
 นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ดังนี ้
การปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุน
การปฏิบตั ิตอ่ นักวิเคราะห์
ปฏิบัติต่อนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าทียมกัน ควรเชิญ และเปิ ด โอกาสให้นักวิ เคราะห์จาก
ไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก
ทุกบริษัทหลักทรัพย์ ได้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียม
กัน
ให้โ อกาสแก่ นัก ลงทุน รายบุค คลได้เ ข้า ถึ ง ไม่ค วรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญ แก่
ข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และ นักวิเคราะห์ เพื่อจูงใจหรือโน้มน้า วให้เขี ยน
นักลงทุนสถาบัน
บทวิเคราะห์ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียน
บทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านัน้
ไม่ควรเลือกปฏิบัติการรับนัดประชุม กับนัก 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
ลงทุน สถาบัน หรื อ กลุ่ม นั ก ลงทุน หากไม่ นักวิ เ คราะห์ แต่ส ามารถชีแ้ จงข้อ เท็ จ จริง ที่
สามารถรับนัดได้ทุกกลุ่ม นักลงทุนสัมพันธ์ ถูกต้องได้ หากเห็นว่า มีการใช้หรือให้ขอ้ มูลที่
ควรกาหนด หลักเกณฑ์ ในการรับ นัด อย่า ง คาดเคลื่อน
ชัดเจนและเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
ในการจัดกิจกรรมให้แก่นักลงทุน นักลงทุน
สั ม พั น ธ์ ค วรด าเนิ น การโดยพิ จ ารณาถึ ง
ประโยชน์ข องบริ ษั ท และความคุ้ม ค่ า ของ
ทรัพยากรที่ใช้เป็ นที่ตงั้
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การปฏิบตั ิตอ่ สื่อมวลชน
ควรให้ขอ้ มูลและเปิ ดโอกาส ให้สื่อมวลชน
ได้รบั ทราบข้อมูลตามความเหมาะสม
ไม่ ค วรใช้ เงื่ อ นไขในการท าธุ ร กิ จ กั บ
สื่ อ มวลชน เช่ น การลงโฆษณาในสื่ อ
เพื่ อ ให้ สื่ อ มวลชนน าเสนอข่ า วหรื อ ให้
ความเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท
ไม่ค วรให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่
สื่ อ มวลชนเพื่ อ จู ง ใจหรื อ โน้ ม น้ า ว ให้
สื่ อ มวลชนเขี ย นบทความหรื อ ข่ า วให้แ ก่
บริษัทในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็ นจริง
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การปฏิบตั ิตอ่ หน่วยงานราชการ
การปฏิบตั ิตอ่ บุคคลภายในองค์กร
ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลแก่ หน่วยงาน การสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ถึง
ทางการตามที่ถกู ร้องขอ
นโยบายต่ อ ต้า นทุจ ริ ต และคอร์รัป ชั่น ทั้ง
หน่วยราชการ และเอกชน รวมถึงมีการอบรม
การควบคุม ภายใน การติ ด ตาม และการ
ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง
ไม่ควรให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของ
ควรประสานงานให้ผบู้ ริหารของบริษัทได้ พบ
หน่วยงานทางการ เพื่อให้ความช่วยเหลือใด กับผูม้ ีสว่ นได้เสียต่างๆ ตามโอกาสที่สมควร
ๆ เป็ นกรณีพิเศษ
มีนโยบายไม่สนับสนุนการทุจริตและ
ควรรายงานให้ค ณะกรรมการและผู้บ ริห าร
คอร์รปั ชั่น ทัง้ ทางตรง หรือทางอ้อม
ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ จ ะช่ ว ยสร้า ง
มูล ค่า เพิ่ ม ให้แ ก่ องค์ก รเช่น ผลการด าเนิ น
กิ จ กรรมด้า นนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ความเห็ น
จากนักวิเคราะห์และนักลงทุน และข้อความ
เคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้น
ควรเป็ นสื่อกลางของบริษัท ในการสื่อสารให้
พ นั ก ง า น ใ น อ ง ค์ ก ร ไ ด้ รั บ ท ร า บ ถึ ง
จรรยาบรรณนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้
พ นั ก ง า น ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
เช่นเดียวกับนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น เรื่องการ
ดูแลและรักษาข้อมูลภายใน และการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รปั ชั่น เป็ นต้น

การปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่นๆ
ควรให้ขอ้ มูล แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียอื่น ๆ ในระดับ
เท่าเทียมกัน ยกวันแต่มีความจาเป็ นอื่นใดใน
การ ดาเนินธุรกิจ เช่น ต้องให้ขอ้ มูลภายใน
การด าเนิ น ธุ รกิ จเช่น ต้องให้ข ้อมูล ภายใน
ประกอบการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบัน
การเงิ น ในกรณี นี ้ นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ต ้อ ง
ด าเนิ น การด้ว ยความระมัด ระวัง และต้อ ง
ขอให้ ผู้ ที่ ไ ด้รั บ ข้ อ มู ล ภายในลงนามใน
สัญญา รักษาความลับไว้ดว้ ย

4. การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต
 ควรหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่นการกระทาใดๆ อันเป็ นการ
ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สนิ หรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตน
 ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ ื่น จากข้อมูลและความสัมพันธ์ที่ได้จากการทาหน้าที่นกั ลงทุน
สัมพันธ์ให้แก่บริษัท
 ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ไม่วา่ จะเป็ นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือกดาเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
กับ หน่ว ยงานภายนอก เช่ น การเลือ กเข้า ร่ว มกิ จ กรรมกับ เฉพาะบางบริษั ท หลัก ทรัพ ย์ที่ ใ ห้สิท ธิ
ประโยชน์พิเศษ เป็ นต้น
 พึงปฏิบตั ิ ตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงานต่างๆ ที่บริษัทจดทะเบียนได้กาหนดไว้
5. เรือ่ งอื่นๆ
 มีการแต่งกายเหมาะสมกับสถานที่ และกิจกรรมที่เข้าร่วม
 ไม่ควรให้ขอ้ มูลในเชิงลบหรือให้รา้ ยแก่บริษัทคูแ่ ข่ง หรือผูม้ ีสว่ นได้เสียต่างๆ
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ส่วนที่ 5 การดูแลให้มีการปฏิบัตติ ามและการทบทวน
1. เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ที่จะต้องรับทราบ ทา
ความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
2. หากพนักงานมีขอ้ สงสัย หรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิตามคู่มือ จรรยาบรรณฯ ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาสาย
งานโดยตรง หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบตั ิตามคูม่ ือจรรยาบรรณ
3. ผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับจะต้องถ่ายทอด สื่อความเข้าใจ และดูแลรับผิดชอบให้พนักงาน ใต้บงั คับบัญชาของตน
ปฏิบตั ิตามคูม่ ือจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
4. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องเป็ นผูน้ า ในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางานให้
พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
และไม่สามารถอ้างได้วา่ ไม่ทราบแนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณนี ้
5. พนักงานบริษัท ทุกคนมีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิตาม จรรยาบรรณของบริษัท อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่ าฝื น หรือ
กระทาการใดๆ ขัดต่อจรรยาบรรณบริษัทจะพิจารณาความผิดตามสมควรแก่กรณี
6. ในการยกเว้น การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ แก่พนักงานและกรรมการ จะต้องได้รบั การอนุมตั ิ จากคณะกรรมการ
บริษัท อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ส่วนที่ 6 การร้องเรียน
1. การแจ้งข้อร้องเรียน
หากพบเห็นการกระทาที่สงสัยว่า ฝ่ าฝื น หรือการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ หรือเพื่อรายงานประเด็นที่พบอย่าง
เร่งด่วน สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานต่อผูท้ ี่รบั ผิดชอบตามลาดับชัน้ ดังต่อไปนี ้
แผนภาพขัน้ ตอนการร้องเรียน

การแจ้งข้อร้องเรียน

เมื่อพบการกระทาผิดหรือ ข้อสงสัย
การไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ฝ

รายงานต่อ

ผูบ้ งั คับบัญชา

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

ผูบ้ ริหารหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ในเรือ่ งนัน้ โดยตรง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสอบสวน

คณะกรรมการบริษัท
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2. กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รบั ข้อร้องเรียน
การดาเนินการเมื่อได้รับ
ข้อร้องเรียน

ข้อเท็จจริง

ผูร้ บั เรือ่ งร้องเรียนจะดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือ
เป็ นเอกสารทีเ่ กี่ยวกับการฝ่ าฝื นไม่ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณด้วยตนเอง หรือ
มอบหมายให้ผบู้ ริหารระดับสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

2.ประมวลผล
และกลั่นกรอง
ข้อมูล

รับเรือ่ งร้องเรียน เสนอให้กรรมการสอบสวนเพื่อเป็ นผูป้ ระมวลผล และกลั่นกรอง
ข้อมูล เพื่อพิจารณาขัน้ ตอน วิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรือ่ ง

3.มาตรการ
ดาเนินงาน

คณะกรรมการสอบสวนนาเสนอมาตรการดาเนินการระงับการฝ่ าฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กบั ผูท้ ี่ได้รบั ผลกระทบโดย
คานึงถึงความเดือดร้อน เสียหายโดยรวมทัง้ หมด

4.รายงานผล

คณะกรรมการสอบสวน มีหน้าทีร่ ายงานผล ให้พนักงานทราบ หากพนักงาน
ร้องเรียนเปิ ดเผยตนเอง ทัง้ นี ้ ในกรณีที่เป็ นเรือ่ งสาคัญให้รายงานต่อผูบ้ ริหาร
ระดับสูงหรือคณะกรรมการกากับดูแลกิจการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วแต่กรณี

1.รวบรวม

องค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวน . แบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
1. ในการสอบสวนผูบ้ ริหารหรือพนักงานบริษัท คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น (CAC) ซึง่ ผูบ้ ริหารหน่วยงานที่ถกู พิจารณาลงโทษจะ
ไม่ถกู นับเป็ นกรรมการสอบสวน
2. ในการสอบสวนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ใน
กรณี ที่มี การพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงใดๆ ห้า มไม่ให้มี กรรมการที่ฝ่าฝื น / ไม่ป ฏิบัติ ตา มมาตรการนีเ้ ป็ น
กรรมการอิสระ หรือห้ามกรรมการอิสระท่านนัน้ เข้ามาเป็ นคณะกรรมการสอบสวน
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3. ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส

1. แจ้งผ่านช่องทาง
ไปรษณีย ์
3088 หมู่ 10 ซอยแบริง่
30 ถนนสุขมุ วิท 107
ต.สาโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์
ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุรเดช จันทรานุรกั ษ์ citaniac@gmail.com
กรรมการตรวจสอบ นายชนะ สิงห์รุง่ เรือง acc_consultants@yahoo.com
กรรมการตรวจสอบ นายนาพล เงินนาโชค numpon_n@yahoo.com
เลขานุการบริษัท cs@arrowpipe.com

3. แจ้งผ่านช่องทาง
โทรศัพท์
02-749-8135
ทางโทรสาร
038 740150

o มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รบั ความคุม้ ครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้
หากเห็นว่า การเปิ ดเผยนัน้ จะทาให้ เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการ
เปิ ดเผยตนเอง ก็จะทาให้บริษัทฯ สามารถรายงาน ความคืบหน้า ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทา
ความเสียหายได้สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึน้
2. ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัท จะไม่เ ปิ ดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่
ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตวั ผูแ้ จ้งได้ แล้วดาเนินการสืบสวนว่ามีมลู ความจริงเพียงใดหรือไม่
3. ผูร้ อ้ งเรีย นต้อ งเก็ บข้อ มูลที่ เกี่ ย วข้อ งเป็ นความลับ และจะเปิ ด เผยเท่า ที่จาเป็ น โดยคานึงถึง ความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือใน ก
4. การตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. ผูท้ ี่ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม
และเป็ นธรรม
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o การพิจารณาความผิดและบทลงโทษทางวินยั
คูม่ ือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทถือเป็ นวินยั ฉบับหนึง่ ซึง่ พนักงานทุกคนต้องดารงและปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตาม จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลและข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามและส่งเสริมให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิตามคูม่ ือ จรรยาบรรณของ บริษัท ซึง่
การกระทาใดเป็ นการกระทาผิดต่อจรรยาบรรณบริษัท พนักงานที่ได้กระทาผิดต้องได้รบั โทษ ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา โดยบันทึกเป็ นหนังสือไว้เป็ นหลักฐาน
การตักเตือนเป็ นหนังสือ
การตักเตือนเป็ นหนังสือ และการพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
การเลิกจ้าง
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ส่วนที่ 7 บทสรุ ป
จรรยาบรรณฉบับนี ้ เป็ นวินยั ที่ผบู้ ริหารและพนักงานต้องทาความเข้าใจและยึดมั่นปฏิบตั ิ และส่งเสริมให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิ
ตาม การกระทาต่อไปนีเ้ ป็ นการทาผิดจรรยาบรรณ
1. ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
2. แนะนา ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผอู้ ื่นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
3. ละเลยเพิ กเฉยเมื่อ พบเห็ น การฝ่ าฝื น หรือการไม่ป ฏิ บัติ ตามจรรยาบรรณ ในกรณี ที่ ตนทราบหรือ ควรทราบ
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายในความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อา้ งว่ าได้มีการฝ่ าฝื น หรือการไม่ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ
5. กระทาอันไม่เป็ นธรรมต่อผูอ้ ื่น เนื่องจากการที่ผนู้ นั้ รายงานการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ทัง้ นี ้ การกระทาที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณดังกล่าวข้างต้น พนักงานของบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ย่อมได้รบั โทษทาง
วินยั ตามควรแก่กรณีตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามระเบียบ หรือตามกฎหมายหากการกระทานัน้ เป็ นความผิด
ตามกฎหมาย อนึง่ จรรยาบรรณนี ้ ไม่สามารถให้แนวทางที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ หรือให้คาตอบกับทุกคาถามที่อาจ
เกิ ด ขึน้ ได้ จึ ง จ าเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ บ ริษั ท ฯ จะต้อ งให้พ นัก งานพิ จ ารณาว่า อะไรคื อ ความถูก ต้อ ง รวมถึ ง รู ว้ ่าเมื่ อ ใดควร
ปรึกษาหารือกับผูอ้ ื่น เพื่อให้เกิดแนวทางพฤติกรรมที่เหมาะสมเมื่อเกิดความไม่แน่ใจว่าสิ่งใด “เป็ นสิ่งที่ถูกต้องที่ควร
ปฏิบตั ิ” ให้ถามคาถาม ดังต่อไปนี ้
1. การกระทาหรือไม่กระทาดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของผูอ้ ื่น
หรือไม่
2. การกระทาหรือไม่กระทาดังกล่าว ฝ่ าฝื นกฎหมายของประเทศ หรือระเบียบใด ๆ หรือไม่
3. การกระทาหรือไม่กระทาดังกล่าว ขัดต่อแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ บริษัทฯยึดถือ ปฏิบตั ิ และเผยแพร่
หรือไม่
4. การกระทาหรือไม่กระทาดังกล่าวเป็ นการไม่เหมาะสม ไม่ซื่อสัตย์ หรือส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์
ของบริษัทฯ หรือไม่
5. การกระทาหรือไม่กระทาดังกล่าว หากเป็ นที่ลว่ งรูถ้ ึงผูเ้ กี่ยวข้อง สังคมส่วนรวม จะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง
ขององค์กรหรือไม่ในกรณีที่เกิดความไม่แน่ใจ ควรหารือผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ ริหาร หรือกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป
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หนังสือรับทราบและยินยอม
ของ
กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
1. ข้าพเจ้าได้รบั และอ่านข้อความในจรรยาบรรณของกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) แล้ว
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและจะยึดถือหลักการในจรรยาบรรณฯ เล่มนี ้ เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงาน
ด้วยมาตรฐานขัน้ สูงสุด

ลงชื่อ .................................................................
(.........................................................................)
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หนังสือรับทราบและยินยอม
ของ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

วันที่ …………………………………..
ข้าพเจ้า........................................................................................................................................................
ตาแหน่ง .......................................................... หน่วยงาน ........................................................................................
พนักงานของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
1. ข้าพเจ้าได้รบั และอ่านข้อความในจรรยาบรรณเล่มนีแ้ ล้ว
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและจะยึดถือหลักการในจรรยาบรรณฯ เล่มนี ้ เป็ นหลักปฏิบตั ิในการ
ดาเนินงานด้วยมาตรฐานขัน้ สูงสุด
ข้าพเจ้าตระหนักดีวา่ หากข้าพเจ้ากระทาการอย่างใดที่เป็ นการฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณเล่มนีแ้ ล้ว ย่อมได้รบั โทษทางวินยั ตามควรแก่กรณี นอกจากนี ้ อาจได้รบั โทษตาม
กฎหมาย หากการกระทานัน้ เป็ นความผิดตามกฎหมาย

ลงชื่อ ..................................................................
(.........................................................................)
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แบบฟอร์มการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
เลขที่เอกสาร……… /…………………..
วันที่................เดือน............................พ.ศ.................
เรียน ........................................................
ข้าพเจ้า...............................................................................................ตาแหน่ง...........................................
สังกัดหน่วยงาน(แผนก)...................................................................................ฝ่ าย....................................................
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง...............................................................................................................................................
รอร้องเรียนหรือ แจ้งเบาะแส ดังนี ้
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
พร้อมนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐาน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณามาด้วยแล้ว คือ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)…………………………….ผูร้ อ้ งเรียน
(................................................................)
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