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สารจากประธานกรรมการ 

  

            บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ได้มีการประกาศนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตั้งแต่ปี 2555 

ตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อปี 2558 และ ปี 2560 – 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ประพฤติตนให้อยู่ในกฎระเบียบ ด าเนนิธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม และสอดคลอ้งกับการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

ท้ังนี้  บริษัทฯ มีนโยบายในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นปัจจุบัน และ

ค านึงถึงความสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ โดยอ้างอิงตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับประมวล โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน

คู่มือและแนวปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประกาศใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษัทฯ 

เนื้อหาส าคัญของการปรับปรุงนโยบายในการก ากับดูแลกิจการท่ีดฉีบับนี้ แบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวด

ท่ี 1 สทิธิของผู้ถอืหุน้ หมวดท่ี 2 การปฏบัิตติอ่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม หมวดท่ี 3 การปฏบัิตติอ่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น หมวดท่ี 4 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดท่ี 5 โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการ

น าข้อแนะน าจากผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี ร่วมกับแบบสอบถามการก ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนประจ าปีล่าสุด มาปรับปรุงนโยบายฯ 

ท้ังนี ้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการ ตาม

ประกาศ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่ งแบ่ง เป็น 8 หมวด ได้แก่  

1.ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  

2.ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 3.เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

4.สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 5.ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ

รับผิดชอบ 6.ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 7.รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

และการเปิดเผยขอ้มูล 8.สนับสนุนการมสี่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะมีปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของ

นโยบายการก ากับดูแลกจิการฯ ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการปฏิบัตติามนโยบายฯอย่างตอ่เนื่องตอ่ไป 

 

 

ผศ.ดร. วิชัย โถสุวรรณจินดา 

ประธานกรรมการ 
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นโยบายในการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 

คณะกรรมการบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันก าหนดนโยบาย

การประกอบธุรกิจ ของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดเิคท  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี้ 

วสิัยทัศน์ 

มุง่สู่ความเป็นหน่ึงเร่ืองท่อในอาคาร 

ควบคู่การพัฒนาอย่างย่ังยนื 

พันธกิจ 

1. รักษามาตรฐานคุณภาพสินคา้ 

2. สร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จัก 

3. รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน 

4. สร้างความหลากหลายในสินค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าในทุกกลุ่ม 

 5. ให้บริการท่ีดแีละรวดเร็ว  

6. บริหารจัดการโดยค านึงถึงสิง่แวดลอ้มและสังคม 

ค่านยิม 

1. ประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจรติ มีจริยธรรมและคุณธรรม และมีนโยบายมุง่มั่นในการตอ่ตา้นการคอร์รัปชั่น 

2. ใชพ้ลังงานอยา่งคุ้มค่าและค านึงถงึผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

3. การท างานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองคก์รได้อยา่งยั่งยืน 

เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 

1. เป็นองค์กรท่ีมีผู้บริหาร และบุคลากร ที่มคีวามรู้ความช านาญทางด้านวชิาชีพ และมคีุณธรรมและจรยิธรรมท่ีดี 

2. มคีวามมั่นคงทางฐานะการเงิน และผลการด าเนนิงาน ของกลุม่บริษัทฯ โดยมีการเตบิโตและพัฒนาการอยา่งตอ่เนื่อง 

3. เป็นผู้น าด้านการผลิตท่อในอาคาร โดยมีคุณภาพและการบริการท่ีสามารถแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

4. มสี่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเพิ่มความสามารถในการแขง่ขันในตลาดโลก 

 

            บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ  ดังนั้น คณะกรรมการ

บริษัทฯจึงได้มีนโยบายในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed 

Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้ การก าหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางให้

ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้บริษัทฯได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนานโยบายท่ีครอบคลุมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความ

เสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และโปร่งใส โดยหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีด ีซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 
 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญถึงสทิธิของผู้ถอืหุน้ โดยจะไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ

ของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอยา่งเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของ

ตน 

 ท้ังนี ้บริษัทฯ จะด าเนนิการในเร่ืองตา่งๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ถอืหุน้ ดังนี้ 

 สนับสนุนให้คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ัง

ผู้สอบบัญช ีเขา้รว่มประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน 

 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเหตุผล

ความเห็นของคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมท้ัง

น าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนท่ีจะส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ 

ดังกล่าวอยา่งละเอียด และไมม่กีารน าเสนอเร่ืองอื่นท่ีผู้ถือหุ้นไมเ่คยได้รับรู้มาก่อน 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ รวมท้ังเสนอ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีท่ีผู้ถือ

หุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิท่ีจะเลือกผู้แทนท่ี

เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท าหน้าท่ีกรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่ งจะท าให้เกิด

ความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถอืหุน้อยา่งแทจ้รงิ 

 อ านวยความสะดวกในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกันทุกราย รวมท้ังให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการ

แสดงความคิดเห็น การถามค าถามต่อท่ีประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม และประธานในท่ี

ประชุมได้ให้ความส าคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอยา่งครบถ้วน 

 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

 
 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร ผู้ถอืหุน้ต่างชาติ และผู้ถอืหุน้สว่นน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี รวมท้ังเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติท่ี

โปร่งใส ดังนี้ 

 

คุณสมบัติผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ีเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้โดยมีสัดส่วนการถือ

หุ้นขั้นต่ าไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 0.05 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ 

 

ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

ผู้ถอืหุน้ท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วน จะต้องส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมพร้อมลงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่ง

ให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องภายในเวลาท่ีก าหนด ดังนี้ 

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสอืรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจาก ตลท. 

2. เอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ(ถ้ามี) 

 

ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ 

ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อกรรมการ และส่งให้ เลขานุการบริษัทฯ หรือ

คณะกรรมการ พร้อมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องภายในเวลาท่ีก าหนด ดังนี้ 

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

2. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน

คุณสมบัตไิด้แก่ การศกึษาและ ประวัตกิารท างาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 

3. มคีุณสมบัตเิบือ้งต้นครบถ้วนตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด

ไว้ 

4. เอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

5. ผู้ถอืหุน้สง่แบบรายการและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ตามท่ีอยูส่่วนงานเลขานุการบริษัทฯ 

 

ขั้นตอนการพิจารณา 

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของขอ้เสนอของผู้ถือหุ้น และน าเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาตอ่ไป ซึ่งข้อวนิจิฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้นถือเป็นท่ีสุด 
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หมวดที่ 3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

 
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อผู้มีสว่นได้เสียอื่นนอกจากผู้ถอืหุน้ จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ี

จะตอ้งปฏบัิตติอ่ผู้มสี่วนได้เสียอื่น  ได้แก่ พนักงาน  ลูกค้า  คู้ค้า เจ้าหนี ้ คู่แขง่ทางการค้า  สังคม  และสิ่งแวดล้อม อย่าง

เท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้ 

1. พนักงาน 

 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ด้วยความเสมอภาค

และเท่าเทียม โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้าง

อย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ จะคัดเลอืกบุคคลเพ่ือวา่จ้างให้ด ารงต าแหนง่ต่างๆ โดยมีแผนการสรรหาพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ มี

ความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา 

ประสบการณ์ และข้อก าหนดอื่นๆ ที่จ าเป็นกับงานโดยไมม่ขี้อกีดกันเร่ือง เพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา 

 บริษัทฯ จะก าหนด  ค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน์ และสวัสดกิารแก่พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมไม่น้อยกว่าท่ี

กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน  ผลการปฏิบัติงาน  

ความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนน้ัน   

 การเลิกจ้างงานพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ในกรณีท่ีพนักงานเกษียณอายุ  การเลิกจ้างท่ีเกิดจาก

พนักงานกระท าความผิดต่อบริษัทฯ  หรือการเลิกจ้างท่ีพนักงานไม่ได้กระท าความผิดใดๆ  บริษัทฯ จะมี

กระบวนการเลิกจ้างงานท่ีเป็นธรรม ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน และข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

ซึ่งมีการประกาศไว้ในกฎระเบียบของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ปีละ 1 คร้ัง และน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาบริหาร

ค่าตอบแทน ควบคู่กับความเหมาะสมของบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงาน

เป็นรายบุคคล 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน และจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานให้กับพนักงานทุกระดับ

อย่างท่ัวถึงตามความเหมาะสมของบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และเปิดเผยถึงการปฏิบัติ  สถิติการ

เกิด  อุบัตเิหตุ  หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท างานไวใ้ห้เป็นท่ีทราบ 

 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน และ

เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการท างาน โดยมีการเปิดเผยถึงแนวปฏิบัติ จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการ

ฝึกอบรมของพนักงานต่อไปไวใ้ห้เป็นท่ีทราบ 

 บริษัทฯ ตระหนักว่าการสื่อสารท่ีดจีะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน ดังนั้น

บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าท่ีจะท าได้ 
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 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหนี้ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น มีช่องทางสื่อสาร ข้อ

ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และร้องทุกข์ในเร่ืองต่างๆ ปรากฏในหมวดท่ี 4 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส 

2. ลูกค้า 

 ผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ในราคาท่ีเหมาะสม 

 ปฏบัิตติามเงื่อนไขท่ีมีต่อลูกค้าอย่างเครง่ครัด 

 รักษาความลับของลูกค้าอยา่งจริงจังและสม่ าเสมอ 

 แสวงหาลูท่างอย่างไม่หยุดยัง้ท่ีจะเพ่ิมประโยชนใ์ห้แกลู่กค้าอย่างตอ่เนื่อง 

 

3. คู่คา้และเจ้าหนี ้

 บริษัทฯ จะไมด่ าเนนิการท่ีทุจรติในการค้ากับคูค่้าและเจ้าหนี้ 

 บริษัทฯ จะพจิารณาคัดเลอืกคู่คา้ ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัต ิคุณลักษณะท่ีได้ก าหนดไว้อยา่งมีจริยธรรม  

 มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน 

การช าระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ าประกัน บริษัทฯจะไมป่กปดิสถานะการเงินท่ีแท้จริงของบริษัทฯ 

 ในกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ เช่น ในกรณีบริษัทฯมีสถานะการเงินท่ีไม่มั่นคง

หรืออยู่ในภาวะท่ีจะต้องยุบเลิกกิจการ บริษัทฯ จะเร่งด าเนนิการเพื่อแกปั้ญหาโดยทันที 

 ส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจท่ีครอบคลุมในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  การให้

ความส าคัญในการเคารพ และสนับสนุนสิทธิเด็ก , การไม่จ้างแรงงานท่ีผิดกฎหมาย รวมถึงไม่กระท าการใดๆ 

ต่อแรงงานท่ีเข้าข่ายแรงงานบังคับ , ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค , ให้ค่าจ้าง และ

ค่าตอบแทนต่อแรงงานอย่างเหมาะสม , ปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานดา้นสิ่งแวดล้อม 

และส่งเสริมให้คูค่้าใชท้รัพยากรสิ่งแวดลอ้มอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ  

4. คู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทฯ จะปฏบัิตภิายใตก้รอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี โดยด าเนินธุรกิจด้วยการค านึงถึงการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม  

 ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น  การจ่ายเงิน

สินจ้างให้แกพ่นักงานของคู่แขง่ 

 ไมท่ าลายชื่อเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางรา้ย 

 

5. สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านสิ่งแวดล้อม  บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายท่ีควบคุม  และด าเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้

กฎระเบียบและข้อบังคับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลัก ISO  9001 : 2008 ส าหรับ

กระบวนการผลิต และมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ควบคู่กับการ
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ส่งเสริมพนักงานและผู้บริหาร รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ได้รับความรู้และฝึกอบรมในเร่ืองสิ่งแวดล้อมอย่าง

เหมาะสม 

 ด้านสังคม   บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน ร่วมไปถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญา หรือลิขสิทธ์ิใดๆ มุ่งเน้นให้มีระบบการท างานท่ีดีและปลอดภัยส าหรับพนักงาน  ควบคู่กับการสร้าง

คุณค่าทางสังคมและชุมชนภายนอก  

       ท้ังนี้  เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบัิตดิ้านความยั่งยืน  ประจ าป ี2564  
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1. การเปิดเผยข้อมูล 

 บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของ กลต. ตลท. และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลตอ่ผู้ถือหุ้น และ/หรือสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน 

 บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีท่ีผ่านมาไว้ใน

รายงานประจ าปี 

 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองทรัพย์ตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบัติ และเปิดเผย นโยบายการก ากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ 

จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ท่ีเป็นปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ อยูร่ะหว่างการพิจารณาเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ท้ังระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตาม

ผลการปฏบัิตงิานของ CEO  

 บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยส าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานท่ีไม่ได้รับ

อนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด(รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้รับการ

เปิดเผยให้แก่สาธารณชนแลว้ 

 บริษัทฯ ก าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน 

ลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหนี ้ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสียอื่น ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ 

1. การทุจริตและคอรัปชั่น ฉ้อโกง หรือการปฏิบัติมิชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนักงาน อันจะท าให้บริษัทฯเสียหาย หรือสูญเสียประโยชนท่ี์พึงจะได้รับ 

2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดตา่งๆ ที่บริษัทฯ จะตอ้งปฏบัิตติาม 

3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ นโยบายการด าเนินงานและนโยบายทางบัญชีและการเงิน งบการเงิน ข้อมูล

ทางการเงิน ผลการด าเนนิงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

4. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หรอืรายการท่ีเกี่ยวโยงกันกับบริษัท

ฯ ซึ่งเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมดิสทิธิมนุษยชน การละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ 

6. ข้อร้องเรียนอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้

เป็นไปตามการปฏบัิตติามการดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ก าหนดช่องทางการรับเร่ืองเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ผ่าน

ชอ่งทางติดตอ่ เลขานุการบริษัทฯ หรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งบริษัทฯจะปกปิดแหล่งข้อมูลเป็นความลับ และมีมาตรการ

คุ้มครองความปลอดภัย โดยจะน าข้อร้องเรียนมาพจิารณาอย่างจรงิจัง เพื่อก าหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก

ฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดใีนการท างานรว่มกัน 

หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 

หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
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2.  การจัดท ารายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อรักษาไว้

ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯจากการสูญหายหรือน าไปใช้โดยบุคคลอื่นท่ีไม่มีอ านาจหน้าท่ี ป้องกันการทุจริตและการ

ด าเนินงานท่ีผิดปกติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ

ประกาศท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นรายงานทางการเงิน คณะกรรมการจึงจัดให้มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบท าหน้าท่ีก ากับดูแลการจัดท ารายงานทางการเงินให้มีการใช้นโยบายทางบัญชีท่ีเหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติโดย

สม่ าเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการสอบทานความถูกต้องและความเพี ยงพอของ

รายงานทางการเงิน ตรวจสอบรายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน   โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

รายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ทัง้นี้ รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญช ีมีรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 
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หมวดที่ 5 โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยมจี านวนไมน่อ้ยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน โดยจะมีการพิจารณา

ทบทวนจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมเป็นระยะ ตามความจ าเป็นและภาระหน้าท่ีท่ีเพิ่มขึ้น 

 คณะกรรมการมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคล

เดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการ

บริหารประจ า ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จัดการมอี านาจบริหารและอนุมัตวิงเงินไมจ่ ากัด 

 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นท้ังหมด และมี

ส่วนร่วมในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชนข์องผู้ถือหุ้นและ

ตอ่ผู้มสี่วนได้เสียอื่น 

 ก าหนดให้มกีรรมการอิสระในจ านวนท่ีเหมาะสมกับการก ากับดูแลกิจการคือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการท้ังคณะ แต่ต้องไมน่อ้ยกว่า 3 คน 

 

 คุณสมบัติกรรมการ 

1. มคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจและสนใจใน

กิจการของบริษัทฯ 

2. มคีวามซื่อสัตย์ สุจรติ และมีจริยธรรมท่ีด ี

3. มีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีท้ังในเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัทฯ

และผู้มีผลประโยชนร่์วมกัน 

4. ใชดุ้ลยพนิจิที่เป็นอิสระเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางใจได้โดยสนิทใจ 

5. อุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้บริษัทฯอย่างเต็มท่ี และพร้อมท่ีจะเขา้รว่มประชุมของบริษัทฯเสมอ 

6. ปฏบัิตงิานตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีก าหนดโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ี

ก าหนดโดยบริษัทฯ 

 

 การก าหนดวาระและอายุของกรรมการ 

 วาระกรรมการ: ไมม่กีารจ ากัดวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการเพื่อมิให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการแต่งตั้ง

กรรมการซึ่งมีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับความส าเร็จในการก ากับดูแล

กิจการ 
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         การด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอืน่ของกรรมการ 

 เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร รวมถึงกรรมการผู้จัดการ ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น และ

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเว้น 

 บริษัทฯ  มนีโยบายให้มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุอันสมควร

ได้รับการพจิารณายกเวน้ 

 

 ความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัท 

 ในการสรรหาคณะกรรมการนั้น  บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการสรรหาบุคคลเพื่อท่ีจะเข้ามาด ารงต าแหน่ง

กรรมการ บริษัทฯ ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดท า (Board Skill Matrix)  เพื่อก าหนดและตรวจสอบ

คุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องสรรหา  โดยพิจารณาจากทักษะความจ าเป็นท่ียังขาด  รวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับองคป์ระกอบ  โครงสร้างของกรรมการ  ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

          1. เสริมสร้างความหลากหลายเพื่อสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อเข้ารับต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ 

          2. เสริมสร้างให้เกิดการอภิปรายท่ีหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

          3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏบัิตหินา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

          บริษัทฯ จะค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversity) ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯ  มี

ระดับการศกึษา  ความรู้ความสามารถ  ทักษะวิชาชพี  มปีระสบการณ์ท างาน มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มสีภาวะความ

เป็นผู้น า  มีวสิัยทัศน์ท่ีก้าวไกล  อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม และการ

ปฏบัิตติามกฎหมาย โดยมิใช้ข้อก าหนดทางเชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  เป็นต้น  และบริษัทฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติด้านทักษะท่ี

จ าเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board  Skill  Matrix)  ไวด้ังนี้ 

1. ด้านวิศวกรรม 

2. ด้านบัญช ี- การเงิน  - การจัดการ 

3. ด้านกฎหมาย 

4. ด้านกลยุทธ์ 

5. ด้านการตลาด 

6. ด้านเศรษฐกิจ การเมอืงและสังคม 

7. ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

8. อื่นๆ  ได้แก ่ ด้านการคา้ระหวา่งประเทศ ,ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (IT) ,ด้านการตอ่ต้านคอร์รัปชั่น 
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 กรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯจะตอ้งมีคุณสมบัต ิดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ (นับรวมบุคคลท่ีเกี่ยวข้องตาม

มาตรา258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์) 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจ า ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง เวน้แต่จะได้พ้นจากการท่ีมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่อ้ยกว่าสองปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมท้ังคูส่มรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้ง ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนติบุิคคลอื่นท่ีอาจมีความขัดแย้งและไม่

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไมใ่ชก่รรมการอิสระ ผู้บริหาร หรอืหุน้สว่นผู้จัดการของส านักงานสอบบัญช ี

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้

พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้  ในกรณีท่ีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้

รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งมิใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้

ให้บริการวิชาชพีน้ันด้วย เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีักษณะดังกลา่วมาแล้วไมน่อ้ยกว่าสองปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง

เป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไมม่ลีักษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนนิงานของบริษัทฯ 

 

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 

 เพื่อให้การก ากับดูแลกิจการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แตง่ตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อช่วยการก ากับดูแลกิจการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหาร มีท้ังหมด 5 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอ านาจ

หนา้ที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมอีย่างนอ้ย 3 ทา่น ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีตรวจสอบและช่วยในการก ากับ

ดูแลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ



  บริษัท แอร์โรว์ ซินดเิคท จ ากัด (มหาชน) 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หนา้ 15 

โดยกฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการ

อสิระและมีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบใน

การก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CG Committee) รวมถึงการก าหนดขอบเขต

อ านาจหนา้ที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ มนีโยบายในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) รวมถึงการ

ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

6. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นๆ ขึ้นมาปฏบัิตงิานตามท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อแบ่ง

เบาภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือเพื่อเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ หรือเพื่อเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายตา่งๆ ที่จะมขีึน้ในอนาคต 

 

3. บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของกรรมการ 

   ประธานกรรมการ มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ตามข้อบังคับ ข้อ 10,17,18 และ 20 ของ บมจ.  แอร์โรว์ ซินดิเคท 

จ ากัด (มหาชน) โดยมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีในเร่ือง การก าหนดนโยบายของบริษัทฯ  และการบริหารงานของบริษัทฯ 

แยกจากกันอย่างชัดเจน 

            คณะกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และ

งบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้  อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดย

คณะกรรมการได้จัดให้มี 

1. นโยบายในการก ากับดูแลกจิการ 

          คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีการทบทวนและอนุมัติ

วสิัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯในรอบปีบัญชท่ีีผ่านมา   

 

2. จรรยาบรรณธุรกจิ 

 บริษัทฯ จัดท าข้อพึงปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และ

ผู้ปฏบัิตงิานในฝ่ายต่างๆ ยึดถอืเป็นแนวทางในการปฏิบัติและให้มีการติดตามผล โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับ

ของบริษัทฯ การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกัน และการดูแลรักษา

ทรัพยากรท้ังภายในบริษัทฯ และสิ่งแวดลอ้มภายนอก ซึ่งการให้ความส าคัญกับจรยิธรรมในการด าเนนิธุรกิจจะท าให้มีการ

ปฏบัิตงิานดว้ยความซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมภายในท าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุน

และสร้างความนา่เช่ือถือให้กับนักลงทุน 
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4.   นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยให้ พนักงาน ผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการทุกคน

ตอ้งปฏบัิตหินา้ที่เพื่อผลประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ เท่านัน้ การกระท าและการตัดสนิใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของ

ความตอ้งการส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพ่ีน้อง หรอืของบุคคลอื่นท่ีรู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ  โดยก าหนดนโยบาย

ท่ีครอบคลุม 2 เร่ือง คือ 

 

 3.1 รายการที่เกี่ยวโยงกัน  

 บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างรอบครอบทุกรายการ รวมท้ังก าหนด

ราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมอืนท ารายการกับบุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้พจิารณาความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ท ารายการท่ี

เกี่ยวโยงกันแล้ว หากเป็นรายการตามท่ีก าหนดใน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ื อง การ

เปิดเผยขอ้มูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน

เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี ของประกาศ

ดังกล่าว รวมท้ังเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆ ท่ีท าให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

 3.2 การควบคุมภายใน 

 บริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่า บริษัทฯ จะมีการด าเนินงานท่ีมี

ประสิทธิผลและเพ่ิมความนา่เช่ือถือให้กับงบการเงิน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีเจ้าหนา้ที่ในฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทฯ 

จึงได้ว่าจ้างบริษัท โปรจีเนยีส  ออดิท  แอนด์ คอนซัลติ้ง จ ากัด ท าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน โดยมีสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี 

ซึ่งด าเนินงานโดย นางสาวนันทินี  วรวนิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านระบบบัญชีและการ

ควบคุมภายใน ให้เป็นผู้ด าเนนิการตรวจสอบทบทวนระบบการควบคุมภายใน พร้อมท้ังการให้ค าแนะน าในการด าเนินการ

ลดความเสี่ยงและรายการท่ีผิดปกติ รวมท้ังประเมินผลการจัดการความเสี่ยงทุกปี และเมื่อครบสัญญาแล้วบริษัทฯ มี

นโยบายจะต่อสัญญารวมท้ังมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เข้ามาท าหน้าท่ีในส่วนนี้ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ให้นางกรกมล เกลาเทียน ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าท่ี

ประสานงานกับ บริษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จ ากัด และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยทุกๆ 3 เดอืน 
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5. นโยบายการรักษาความลับ 

    บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีเป็นความลับ ไม่ให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมีนโยบายแนวปฏิบัติไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และ พนักงาน  น าความลับหรือข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เสมอภาค และ

เท่าเทียม ตอ่ผู้มสี่วนได้สว่นเสียทุกฝ่าย  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรักษาข้อมูลของบริษัทฯ และของผู้มีส่วนได้

เสียไวเ้ป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารท่ียังไมค่วรเปิดเผย  

 

6. นโยบายการไม่ใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ  จึงมีนโยบายเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน น าข้อมูลภายในของบริษัทฯท่ียังไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯตอ้งเป็นไปตามแนวปฏบัิตท่ีิบริษัทฯประกาศไว้  

 

7. นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพื่อให้บริษัทฯ มีขอบเขตการก ากับดูแลกิจการในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ซึ่งเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ  และเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน

นั้น  บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายให้พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกันในการใช้คอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  โดยพนักงานบริษัทฯทุกคนจะต้องใช้คอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภายใต้ข้อบังคับของ

กฎหมาย ค าสั่ง และข้อปฏบัิตขิองบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด   

8. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัทฯ จะไมย่อมรับการทุจรติการคอร์รัปชั่น และปฏเิสธการให้สินบนทุกรูปแบบ นับเป็นภาคบังคับปฏิบัติ โดยได้

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมในการปฏิบัติตนของภาคเอกชนไทย  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วิเคราะห์/ประเมิน

ความเสี่ยงทุกด้านท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น และก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตและ

การคอร์รัปชั่น ภายในบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร  พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่เรียกร้องหรือด าเนินการ

ยอมรับการทุจรติและคอร์รัปชั่นใดๆ โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว  เพื่อน และคนรู้จัก อีก

ท้ัง ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด  รวมถึงมีการสื่อสาร  /อบรมให้

ความรู้ต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้ได้รับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยท่ัว

กัน ตลอดจนการติดตามผล และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส  เพื่อ

เสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาโดยหากพบวา่มีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ อัน

เป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือกับการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของ

บริษัทฯ ท้ังนี ้บริษัทฯ ไมม่นีโยบายให้การช่วยเหลอืทางการเมอืง ในกรณีท่ีบริษัทฯ มนีโยบายให้การช่วยเหลอืทางการเมือง 

นโยบายดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  

 มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ตา่งประเทศ หรือเจ้าหนา้ที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไมก่ระท าการ หรอืประวิงการกระท าอันมิ

ชอบด้วยหน้าท่ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหา้ป ีหรอืปรับไมเ่กินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจ าทัง้ปรับ 

 ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระท าไปเพื่อประโยชน์

ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น 

นติบุิคคลนั้นมคีวามผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นห รือ

ประโยชนท่ี์ได้รับ 

 บุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครอื หรือบุคคลใด

ซึ่งกระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไมว่า่จะมีอ านาจหน้าท่ีในการนัน้หรือไมก่็ตาม 

 

แนวทางการปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึก ในการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น  รวมท้ังจัดให้มกีารควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ โดย

ถือเป็นภาคบังคับปฏบัิติ 

2. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล  ตั้งแต่การสรรหา

หรือการคัดเลือกบุคลากร  การเลื่อนต าแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้

ผลตอบแทน  แก่พนักงาน  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  มีหน้าท่ีสื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงาน  

ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อน าไปใชป้ฏบัิตใินกิจการทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมแล  การปฏิบัติให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงานทุกระดับ  ต้องปฏบัิตติามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัท ฯ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชั่นไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม  

4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ให้ด าเนินการร่วมประเมินความ

เสี่ยงในทุกด้านเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของทุกหน่วยงาน  โดยมีการน าเสนอ

ประเด็นความเสี่ยง การเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามผล และรายงานความ

คืบหนา้ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างนอ้ยทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทฯพจิารณา 

5. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ ให้มีการรับเร่ืองรับเกี่ยวกับบรรษัทภบิาลของ

บริษัทฯผ่านช่องทางติดตอ่ เลขานุการบริษัท หรอืกรรมการตรวจสอบ 

6. บริษัท แอร์โรว์ ซินดเิคท  จ ากัด (มหาชน) จะให้ความคุม้ครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ือง  การคอร์รัปชั่น

ท่ีเกี่ยวข้องกับ บริษัท  แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน) โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้

ความร่วมมือ  ในการรายงานการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ตามท่ีบริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน) 

ก าหนดไวใ้น มาตรการตอ่ต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น อีกท้ัง  ไมม่กีารด าเนนิการใดๆเพื่อลดต าแหน่งหรือลงโทษ 

ให้ผลบวกตอ่พนักงานท่ีปฏเิสธการคอร์รัปชั่น  แม้วา่การกระท านั้นจะท าให้  บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
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ก็ตาม  ท้ังน้ี บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน)  ได้ก าหนดกระบวนการปฏบัิตงิานแตล่ะหนว่ยงานเพื่อ

เป็นแนวปฏเิสธก าหนดบทบาทหน้าท่ีและควรรับผิดชอบ และมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบได้ 

7. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบต่อการน ามาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นนี้ไป

ปฏบัิต ิ อกีทัง้ยังให้การยอมรับและปฏบัิตติามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั่นนี้ดว้ย 

8. คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานบริษัททุกระดับ  ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย  เมื่อพบเห็นการกระท าท่ี

เข้าข่ายการคอร์รัปชั่นท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  หรือบุคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ี

รับผิดชอบเกี่ยวกับการตดิตามการปฏบัิตติามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ 

9. บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญ ในการเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลท่ีต้องปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีอาจ

เกิดผลกระทบตอ่บริษัทฯ ในเร่ืองท่ีต้องปฏบัิตใิห้เป็นไปตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชั่นนี้ 

10. บริษัทฯ มีการสื่อสารและอบรมให้ความรู้ต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้ได้รับทราบถึง

นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอร์รัปชั่นโดยท่ัวกัน 

11. ผู้ท่ีกระท าผิดในการคอร์รัปชั่น  ตามขอ้บังคับท่ีก าหนดไว้ท่ีเกี่ยวกับการท างาน  ต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดหากการได้กระท านัน้ผิดกฎหมาย  ตอ้งรับโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ด้วย 

12. บริษัทฯ จะสอบทานตามแนวปฏบัิตแิละมาตรการด าเนนิงานสม่ าเสมอ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของกฎหมาย 

13. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญการเลี้ยงรับรองและ

ค่าใชจ้่ายอื่นใดเกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหนา้ที่ของรัฐหรอืบุคคลที่ท าธุรกิจรว่มกับบริษัท ฯ หาก

ได้รับของขวัญเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณี  ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับของขวัญ  ดังกล่าวและต้อง

รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นเพื่อทราบ  ท้ังนี้  จะต้องด าเนินงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ

ตรวจสอบ  จากฝ่ายก ากับและสอบทานในเร่ืองนัน้อยา่งสม่ าเสมอ 

 

9.  นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

สิทธิมนุษยชนมีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นอารยะธรรมโลก (World Civilization) ของมนุษย์ท่ีพยายามวางระบบ

ความคิดเพื่อให้คนท่ัวโลกเกิดความระลึกรู้ ค านึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ตั้งแต่ยอมรับความเป็นมนุษย ์ศักดิ์ศรี ชาติ

ก าเนิด สิทธิต่างๆท่ีมีพื้นฐานมาจากความชอบธรรม ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิตั้งแต่ก าเนิด โดยลักษณะของสิทธิ

มนุษยชนท่ีส าคัญประกอบด้วยสิ่งตอ่ไปน้ี คือ 

1. สิทธิพืน้ฐานของมนุษยทุ์กคน มนุษยท่ี์เกิดมาในโลก ตา่งมคีวามเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2. สิทธิส่วนบุคคล เป็นสทิธิสว่นตัวของบุคคลที่ผู้อ่ืนจะล่วงละเมดิมไิด้ เป็นพืน้ท่ีสว่นตัวของแตล่ะบุคคล 

3. สิทธิของพลเมอืง เป็นสิทธิของประชาชนในฐานะท่ีเป็นพลเมอืงแห่งรัฐ เป็นสิทธิท่ีเกี่ยวข้องตามกฎหมายของรัฐ ซึ่ง

สิทธิพลเมอืง ได้แก่ 

 สิทธิทางสังคม   เป็นสิทธิของประชาชนทางสังคมท่ีจะได้รับบริการจากสังคม ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม 

เชน่ สิทธิการเข้าถึงการบริการสาธารณะ เป็นตน้ 
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 สิทธิทางสวัสดิการสังคม   เป็นสิทธิของประชาชนทุกคนท่ีจะได้รับสวัสดิการทางสังคม เช่น สิทธิการได้รับ

การศกึษา ฯลฯ 

 สิทธิทางวัฒนธรรม ได้แก่  สิทธิเข้าร่วมในพธีิกรรม ประเพณีวัฒนธรรม ของประชาคมในด้านศลิปะตา่งๆ 

 

              บริษัท แอร์โรว์  ซินดเิคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ด าเนนิธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการ

ท่ีดแีละจรรยาบรรณและข้อพงึปฏบัิตท่ีิมี  รวมถึงด้านสทิธิมนุษยชนน้ัน  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสากลว่า

ด้วยสทิธิมนุษยชนมาอยา่งต่อเนื่อง  กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน จะต้องตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน 

การให้ความส าคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล  รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้คูค่้า และผู้ร่วมธุรกิจ  มสี่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจโดยเคารพถึงสิทธิมนุษยชน และน าหลักการ

เร่ืองสิทธิมนุษยชนไปปรับใช้  โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏบัิตดิ้านสิทธิมนุษยชน  ดังนี้  

1. เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลท่ีได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ในระหว่างการ

ปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ พนักงาน  คู่ค้า  ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และไม่กระท าการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการ

ละเมดิหรือล่วงเกินสทิธิมนุษยชนใด ๆ 

2. ไม่จ ากัดอิสรภาพความแตกต่าง ทางด้านความคิด เพศ เชื้อชาติ ด้านการเมือง หรือเร่ืองอื่นใด ท้ังนี้ พึง

หลกีเล่ียง  การแสดงความคดิเห็นท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

3. สนับสนุนคู่ค้า  ลูกค้า  พันธมติรทางธุรกิจ ให้รับทราบและด าเนินธุรกิจให้อยูภ่ายใตห้ลักการสิทธิมนุษยชนตาม

หลักสากล 

4. ให้ความรู้ความเข้าใจ ในหลักสทิธิมนุษยชนแก่พนักงาน  เพื่อน าไปเป็นสว่นในการปฏบัิตติน 

5. ให้ความส าคัญ  เคารพ และสนับสนุนสิทธิเด็ก โดยไม่จ้างเด็กท่ีมีอายุต่ า กว่า  15 ปี เป็นลูกจ้าง รวมถึงไม่จ้าง

เด็กที่มอีายุต่ า กวา่ 18 ปี มาท างานในสถานประกอบการใดๆ ที่เป็นภัยต่อเด็ก  

6. ไม่จ้างแรงงานท่ีผิดกฎหมาย หากเป็นแรงงานต่างด้าว ต้องด าเนินการว่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายของ

กระทรวงแรงงาน 

7. ไมก่ระท าการใดๆ ต่อแรงงานท่ีเข้าข่ายแรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย ์

8. ปฏบัิตติอ่ลูกจ้างดว้ยความเป็นธรรม และเสมอภาค ไมแ่บ่งแยกถิ่นก าเนิด เชื้อชาติเพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความ

พกิาร ผู้ดอ้ยโอกาส สถานะทางสังคม  

9. ปฏบัิตติอ่แรงงานทุกคนอย่างเท่าเทียมให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย ในการจ่ายค่าจ้าง  ค่าตอบแทน อย่างเหมาะสม 

เป็นธรรมต่อลักษณะงาน  และระยะเวลาการท างาน  รวมถึงให้สิทธิและเสรีภาพในการการเจรจาต่อรอง

เกี่ยวกับประโยชนท่ี์พึงได้รับตามกฎหมาย  

10. จัดให้มีระบบความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีให้กับพนักงานตามสิทธิท่ี

พนักงานควรได้รับ 

11. ส่งเสริมให้คู่ค้า ลูกค้า  พันธมิตรทางธุรกิจ  ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และไม่

กระท า การใดๆ ท่ีสร้างผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
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12. บริษัทฯ มแีนวทางการด าเนนิงานดา้นการคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล ในกลุ่ม  คู่ค้า  ลูกค้า  พันธมิตรทางธุรกิจ  

พนักงาน  และผู้มีส่วนได้เสีย  ซึ่งการด าเนินงานจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 ตามท่ีก าหนดไว้ 

 

10. การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีก าหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยในการประชุมทุกคร้ังจะมีการแจ้ง

ตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทฯ เปิดให้มีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น โดยมีการ

จัดท ารายงานผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงาน

ของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุม

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดย

กรรมการสามารถรอ้งขอสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเตมิได้จากเลขานุการบริษัทฯ 

 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ จะร่วมกันพิจารณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม

ประชุมด้วยเพื่อสารสนเทศในรายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

 บริษัทฯ มนีโยบายจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมใน

รอบปีท่ีผ่านมา 

 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการว่า 

ตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด รวมถึงคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 บริษัทฯ มนีโยบายให้คณะกรรมการมีการประเมินผลงานคณะกรรมการท้ังคณะ และรายบุคคล โดยเปิดเผย

ไวใ้นรายงานประจ าปี 

 บริษัทฯ มนีโยบายให้คณะกรรมการมีการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด (ระดับกรรมการ) 

 บริษัทฯ มนีโยบายให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานประจ าปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร

และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

 บริษัทฯ มนีโยบายให้คณะกรรมการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชไีวใ้นรายงานประจ าปี 

 

8.  ค่าตอบแทน 

 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยู่ในระดับท่ีสามารถจูงใจให้

สามารถรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีต้องการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรม

เดียวกัน และพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงกับ

ผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ โดยขออนุมัตคิ่าตอบแทนของกรรมการในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
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 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง(หรือ CEO) ก าหนดให้มีความเหมาะสมกับอ านาจหน้าท่ี

ตามหลักเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนเป็น

เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ และการ

ปฏบัิตงิานของผู้บริหารแตล่ะราย 

 

9.  การพัฒนากรรมการ และผู้บรหิารของบริษทัฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และอ านวยความสะดวกให้มี

การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการบริษัทฯ กรรมการ

ตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมและการให้ความรู้

อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ โดยบริษัทฯได้เข้าเป็นสมาชิกนิติบุคคลของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย12 ซึ่งกรรมการบริษัทจะได้รับสิทธิในฐานะสมาชิกท่ีจะเข้าร่วมสัมมนาและ

กิจกรรมของสมาคมฯได้อย่างสม่ าเสมอ อันจะท าให้ได้รับความรู้ในการท าหน้าท่ีกรรมการและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และสร้างเครอืขา่ยของกรรมการเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

 ท้ังนี ้ทุกครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จัดให้มี

การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ และจัดท าเอกสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัด

ให้มีการแนะน าลักษณะและแนวทางการด าเนนิธุรกิจให้แกก่รรมการใหม่ทุกทา่น 

10. นโยบายและแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บรหิาร 

  บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารท่ีส าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารท่ีมีความเป็นมอือาชพี โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เป็นผู้จัดท าแผนสบืทอดต าแหนง่ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อ

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พจิารณา ดังนี้ 

1. ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 

เมื่อต าแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งได้ บริษัทฯมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการใน

ต าแหนง่จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัตติามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯก าหนด และต้องเป็นผู้มวีสิัยทัศน ์

ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ท่ีมีความเหมาะสม

ให้ต ารงต าแหนง่แทนต่อไป 
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2
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร ก่อตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับ

ตลาดทุน ได้แก ่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน รวมทั้งองคก์ารระหว่างประเทศ คอื ธนาคารโลก (World Bank) 
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2. ระดับผู้บริหาร 

เมื่อต าแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อ านวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีใน

ต าแหนง่ได้ บริษัทฯจะมกีารน าเสนอผู้สืบทอดต าแหน่งท่ีคัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ท้ังนี้ การวางแผนการ

สบืทอดต าแหนง่ของบริษัทฯ ระดับผู้บริหารมกีระบวนการ ดังนี้ 

1. วเิคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน 

แผนงานขยายธุรกิจ 

2. ประเมินความพร้อมของก าลังคนให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว 

3. ก าหนดแผนสรา้งความพร้อมของก าลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทน

ผู้ท่ีพ้นต าแหนง่ 

4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and 

Development) ไวล้่วงหนา้ ก่อนพนักงานจะเกษยีณอายุงาน หรือลาออกจากต าแหน่ง 

5. ก าหนดความสามารถ (Competencies) หมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติท่ีพึงปรารถนา

ของพนักงาน ในต าแหนง่นัน้ๆ และจัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) 

6. คัดเลอืก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพ่ือพจิารณาตามความเหมาะสม 

7. มกีารทดสอบ และประเมินผล เพ่ือวเิคราะห์ศักยภาพของบุคลากร 

8. ระบุผู้สืบทอดต าแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้

พนักงานทราบลว่งหน้า เพ่ือเตรียมรับมอบและเรียนรู้งาน และก าหนดผู้สบืทอดส ารอง 

9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สบืทอดต าแหนง่วา่จะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงาน 

ตามท่ีคาดหวังได้จริง ซึ่งหากไมเ่ป็นไม่ตามคาดหมายแลว้ยังสามารถเปลี่ยนผู้สบืทอดได้ 

 

11.   บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท และงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

 งานเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) 

 งานเลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก าหนดให้เลขานุการ

บริษัท นอกเหนอืจากการเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประชุมกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือ

ผู้บริหารแล้ว ปัจจุบันยังมีบทบาทหน้าท่ีเพิ่มเติม ท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์

สุจรติ รวมท้ังต้องปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุม

ผู้ถอืหุน้ดว้ย 

 ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางในการท าหน้าท่ีของเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ “ICSA 

Guidance on the Corporate Governance Role of the Company Secretary” ได้แก่ 

1. ให้ค าแนะน ากับคณะกรรมการในประเด็นกฎเกณฑ์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

2. ให้ค าแนะน าถึงแนวปฏบัิตกิับคณะกรรมการชุดยอ่ย 

3. ดูแลและรักษาข้อมูลตามกฎหมาย เชน่ รายช่ือผู้ถอืหุน้ รายงานการมีสว่นได้เสียของคณะกรรมการ เป็นต้น 

4. ให้บริษัทสามารถปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ กฎหมาย แนวปฏิบัต ิรวมถึงกฎเกณฑ์ดา้นตลาดทุนได้อยา่งถูกตอ้ง 

5. จัดท าสรุปเร่ืองท่ีอยูภ่ายใตอ้ านาจการตัดสนิใจของคณะกรรมการ 
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6. ดูแลให้มกีารจัดท าประกันความรับผิดจากการปฏบัิตหินา้ที่ของกรรมการ (ถ้ามี) 

7. ให้ขอ้มูลและค าแนะน าแก่คณะกรรมการในส่วนท่ีเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน 

8. จัดให้มีการพบปะระหวา่งผู้ถอืหุน้รายใหญ่ และกรรมการเข้าใหม่ 

9. ดูแลและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของธุรกิจของบริษัทฯ 

10. ดูแลให้คณะกรรมการค านงึถึงความเห็นของผู้ถอืหุน้อยา่งสม่ าเสมอ 

11. ให้ขอ้มูลท่ีเกี่ยวกับการด าเนนิการด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดขีองคณะกรรมการและบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นและ

นักลงทุน รวมถึงการประสานงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 

12. ให้ขอ้มูลและค าแนะน าด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมในประเด็นส าคัญที่คณะกรรมการควรสอดส่องดูแล 

 

 งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 

งานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นงานเชงิกลยุทธ์ท่ีมีความส าคัญตอ่บริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร โดยการใช้

ความรู้ และทักษะหลายๆด้านประกอบกัน เช่น ด้านการเงิน การสื่อสาร การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อบริหาร

จัดการให้การสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบาย

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้ 

1. สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนบุคคล นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย ์

ผู้สื่อขา่ว และประชาชนท่ัวไป ซึ่งการเปิดเผยขอ้มูลตอ้งด าเนินการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

2. สะท้อนความเห็นจากบุคคลภายนอกสู่ผู้บริหาร เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากบุคคลท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และน าเสนอให้แกผู่้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ 

3. มสี่วนร่วมในกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อช่วยให้สามารถตอบข้อซักถามของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้

ชัดเจนยิ่งขึน้ 

4. รวบรวม และรายงาน ข้อมูลท่ีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ข้อมูลท่ีส าคัญของตลาดทุนให้ผู้บริหารระดับสูง โดย

มกีารจัดเตรียมขอ้มูลท่ีถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

5. ดูแลนักลงทุน มีความเข้าใจพฤติกรรมนักลงทุน เพื่อก าหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการดูแล และสื่อสารได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

6. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ โดยการรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลท่ี

ตอ่เนื่องอยา่งเป็นระบบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ส านักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

  



  บริษัท แอร์โรว์ ซินดเิคท จ ากัด (มหาชน) 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี หนา้ 25 

ช่องทางการติดต่อ 

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ / ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านช่องใดช่องทางหนึ่ง  

ดังตอ่ไปนี ้

1. ทาง E-mail บริษัท แอร์โรว์  ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน) 

          คณะกรรมการตรวจสอบ :  

 E-mail address : ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายสุรเดช   จันทรานุรักษ ์  citaniac@gmail.com 

 E-mail address : กรรมการตรวจสอบ             นายชนะ      สิงห์รุ่งเรือง  acc_consultants@yahoo.com 

 E-mail address : กรรมการตรวจสอบ             นายน าพล    เงินน าโชค  numpon_n@yahoo.com 

 

           เลขานุการบริษัท : 

  E-mail address :  cs@arrowpipe.com 

2. ทางโทรศัพท์ :  02-749-8135 ตอ่ 615  ส่วนงานเลขานุการบริษัท 

ทางโทรสาร  :  02-749-8140 

3. ทางไปรษณีย์ : 

         ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ 

เลขท่ี 163 หมู่ท่ี 9  ซอยแบร่ิง 68  ถนนสุขุมวิท 107  ต าบลส าโรงเหนือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 

10270 

 

ท้ังนี ้ เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณาเบาะแส  ข้อร้องเรียน  สามารถรายงานประเด็นท่ีพบอย่างเร่งด่วน ระบุอยู่

ในประกาศช่องทางของบริษัทฯ  ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกพื้นท่ี และบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงประกาศได้ การ

แจ้งเหตุและเบาะแสจะต้องทบทวนปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ  ตลอดจนมกีารสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเหตุหรือ

เบาะแสให้กับบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอกทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการท่ีด ีฉบับนี้ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการบริษัทฯแลว้  

(คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/ 2564 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564) 
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