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สารจากประธานกรรมการ 

 บรษัิท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ไดม้ีการประกาศนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตัง้แต่ปี 2555 ตลอดจน
มีการปรบัปรุงแกไ้ขเมื่อปี 2558 และ ปี 2560 – 2563 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
บรษัิท ประพฤติตนใหอ้ยูใ่นกฎระเบียบ ด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม และสอดคลอ้งกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ทัง้นี ้ บรษัิทฯ มีนโยบายในการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ใหเ้ป็นปัจจบุนั และค านงึถึง
ความสอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจ โดยอา้งอิงตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน แนวทางความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ.2535 ฉบบัประมวล โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนคูม่ือและแนวปฏิบตัิของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกาศใช ้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

เนือ้หาส าคญัของการปรบัปรุงนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการที่ดีฉบบันี ้แบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ไดแ้ก่ หมวดที่ 1 
สิทธิของผูถื้อหุน้ หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม หมวดที่ 3 การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น หมวดที่ 4 การ
เปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และหมวดที่ 5 โครงสรา้งและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท โดยมีการน าขอ้แนะน า
จากผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี รว่มกบัแบบสอบถามการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจ าปีลา่สดุ มาปรบัปรุงนโยบายฯ 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการ ตาม
ประกาศ  ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ ง แบ่ ง เ ป็น  8  หมวด ได้แก่  
1.ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน  
2.ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 3.เสริมสรา้งคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  
4.สรรหาและพัฒนาผูบ้ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 5.ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
รบัผิดชอบ 6.ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 7.รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและ
การเปิดเผยขอ้มลู 8.สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ ซึ่งบริษัทจะมีปรบัปรุงรูปแบบและเนือ้หาของนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการฯ ใหเ้ป็นปัจจบุนั รวมถึงมีการปฏิบตัิตามนโยบายฯอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป 
 

 
ผศ.ดร. วิชยั โถสวุรรณจินดา 

ประธานกรรมการ 
27 กมุภาพนัธ ์2563 
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นโยบายในการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

 
คณะกรรมการบริษัท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) และฝ่ายบริหาร ไดร้ว่มกันก าหนดนโยบายการ
ประกอบธุรกิจ ของ บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท  จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ดงันี ้

วิสยัทศัน ์
มุง่สูค่วามเป็นหนึง่เรือ่งทอ่ในอาคาร 

ควบคูก่ารพฒันาอยา่งยั่งยืน 
พนัธกิจ 

1. รกัษามาตรฐานคณุภาพสนิคา้ 
2. สรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั 
3. รกัษาฐานลกูคา้ปัจจบุนั 

4. สรา้งความหลากหลายในสนิคา้เพื่อตอบสนองลกูคา้ในทกุกลุม่ 
 5. ใหบ้รกิารท่ีดีและรวดเรว็  

6. บรหิารจดัการโดยค านงึถึงสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
คา่นิยม 

1. ประกอบธุรกิจอยา่งซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรมและคณุธรรม และมีนโยบายมุง่มั่นในการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 
2. ใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่และค านงึถึงผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

3. การท างานเป็นทีม และพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพื่อการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งยั่งยืน 

เปา้หมายระยะยาวของบรษัิทฯ 
1. เป็นองคก์รที่มีผูบ้รหิาร และบคุลากร ที่มีความรูค้วามช านาญทางดา้นวชิาชีพ และมีคณุธรรมและจรยิธรรมที่ด ี

2. มีความมั่นคงทางฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน ของกลุม่บรษัิทฯ โดยมีการเติบโตและพฒันาการอยา่งตอ่เนื่อง 
3. เป็นผูน้  าดา้นการผลติทอ่ในอาคาร โดยมีคณุภาพและการบรกิารท่ีสามารถแขง่ขนัไดอ้ยา่งยั่งยืน 

4. มีสว่นรว่มในการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลก 

             บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท
จึงไดม้ีนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตามหลกัการและขอ้พึงปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้พึง
ปฏิบตัิที่ดีส  าหรบักรรมการบรษัิทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้นี ้การก าหนดบทบญัญตัิตา่งๆ จะยดึใหเ้ป็นแนวทางใหป้ฏิบตัิไดจ้รงิ นอกจากนีบ้รษัิทฯได้
น าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันานโยบายที่ครอบคลมุถึง
สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สีย โครงสรา้ง บทบาทหนา้ที่ ความรบัผิดชอบและความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการ การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส การควบคมุและบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนจรยิธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหก้าร
บริหารงาน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส โดยหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่ง
ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้
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หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 
 บรษัิทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสทิธิของผูถื้อหุน้ โดยจะไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือรดิรอนสิทธิของ
ผูถื้อหุน้ สง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขา่วสารขอ้มลูอยา่งเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้จะสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิของตน  
 ทัง้นี ้บรษัิทฯจะด าเนินการในเรือ่งตา่งๆ ท่ีเป็นการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี  ้

 สนบัสนนุใหค้ณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผูบ้ริหารและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งรวมทัง้ผูส้อบ
บญัชี เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 

 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพรอ้มรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประกอบดว้ย วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล
ความเห็นของคณะกรรมการ และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ รวมทัง้
น าเสนอขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งทัง้หมดบนเว็บไซตข์องบริษัทฯเป็นการลว่งหนา้ก่อนที่จะสง่เอกสาร เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้
ถือหุน้มีเวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุลว่งหนา้ก่อนไดร้บัขอ้มลูในรูปแบบเอกสารจากบรษัิทฯดงักลา่วอยา่ง
ละเอียด และไมม่ีการน าเสนอเรือ่งอื่นที่ผูถื้อหุน้ไมเ่คยไดร้บัรูม้าก่อน 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชส้ิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ รวมทัง้เสนอ
กรรมการอิสระของบรษัิทฯเป็นทางเลอืกใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหล้งคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่
สามารถเขา้รว่มประชมุได ้

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการไดท้ีละคน ซึ่งผูถื้อหุน้มีสิทธิที่จะเลือกผูแ้ทนที่เห็น
ว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้มาท าหนา้ที่กรรมการเพื่อดูแลรกัษาผลประโยชนข์องตนเอง ซึ่งจะท าใหเ้กิดความ
หลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้รงิ 

 อ านวยความสะดวกในการประชมุใหผู้ถื้อหุน้โดยเท่าเทียมกนัทกุราย รวมทัง้ใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกนัในการแสดง
ความคิดเห็น การถามค าถามตอ่ที่ประชมุในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม และประธานในที่ประชุมได้
ใหค้วามส าคญัและตอบขอ้ซกัถามในทกุประเด็น โดยมีการบนัทกึการประชมุอยา่งครบถว้น 

 เผยแพรร่ายงานการประชมุผา่นทาง ตลท. และเว็บไซตข์องบรษัิทฯภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้
สามารถตรวจสอบได ้
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หมวดที ่2 การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีม 

 
 บรษัิทฯ จะปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ทัง้ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร ผู้
ถือหุน้ตา่งชาติ และผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้
ถือหุน้ประจ าปี รวมทัง้เสนอช่ือผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการ โดยมีขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิที่โปรง่ใส ดงันี  ้

 
คุณสมบัติผู้ถอืหุ้น 
ผูถื้อหุน้ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือกรรมการตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ณ วนัที่เสนอ

ระเบียบวาระการประชมุหรอืเสนอช่ือกรรมการ ซึง่อาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัไดโ้ดยมีสดัสว่นการถือหุน้ขัน้
ต ่าไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 0.05 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

 
ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม 
ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้น จะตอ้งสง่แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมพรอ้มลงลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และสง่ให้

คณะกรรมการพรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้งภายในเวลาที่ก าหนด ดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่นจาก ตลท. 
2. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ(ถา้มี) 
 
ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ 
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอช่ือกรรมการ และส่งให้ เลขานุการบริษัท หรือ

คณะกรรมการ พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้งภายในเวลาที่ก าหนด ดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ หนงัสอืรบัรองจากบรษัิทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอื่นจาก ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
2. หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ พรอ้มเอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ

ไดแ้ก่ การศกึษาและ ประวตัิการท างาน ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 
3. มีคณุสมบตัิเบือ้งตน้ครบถว้นตามเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ก าหนดไว  ้
4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 
5. ผูถื้อหุน้สง่แบบรายการและเอกสารที่เก่ียวขอ้งใหฝ่้ายเลขานกุารบรษัิท ตามที่อยู ่สว่นงานเลขานกุารบรษัิท 

 
ขั้นตอนการพิจารณา 
ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในการสอบทานความครบถว้นของขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ และน าเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาตอ่ไป ซึง่ขอ้วินิจฉยัของคณะกรรมการตอ่ขอ้เสนอของผูถื้อหุน้ถือเป็นท่ีสดุ 
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หมวดที ่3 การปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น 

 
 บรษัิทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่นนอกจากผูถื้อหุน้ จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิต่อผู้
มีสว่นไดเ้สยีในแตล่ะกลุม่  ดงันี ้
 
1. พนักงาน 

 บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจา้งทกุคนดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรี ดว้ยความเสมอภาคและ
เทา่เทียม โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง และปฏิบตัิตอ่พนกังานและลกูจา้งอยา่งเป็น
ธรรมและเคารพสทิธิมนษุยชน 

 บริษัทฯ จะคดัเลือกบุคคลเพื่อว่าจา้งใหด้  ารงต าแหน่งต่างๆ โดยมีแผนการสรรหาพนกังานที่มีประสิทธิภาพ มี
ความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านงึถึงคณุสมบตัิของแตล่ะต าแหนง่งาน คณุวฒุิทางการศึกษา ประสบการณ ์
และขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่จ าเป็นกบังานโดยไมม่ีขอ้กีดกนัเรือ่ง เพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา 

 บริษัทฯ จะก าหนด  ค่าตอบแทน  สิทธิประโยชน ์ และสวสัดิการแก่พนกังานทกุคนอย่างเป็นธรรมไม่นอ้ยกว่าที่
กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน  ผลการปฏิบัติงาน  
ความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนนัน้  และใหม้ีกระบวนการเลิกจา้งงานที่เป็นธรรม ซึ่งปฏิบตัิ
ตามที่กฎหมายก าหนดอยา่งเครง่ครดั  โดยมีการประกาศไวใ้นคูม่ือพนกังานทกุปี 

 บรษัิทฯ จะประเมินผลการปฏิบตัิงานทกุปี ปีละ 1 ครัง้ และน ามาเป็นสว่นหนึง่ในการพิจารณาบริหารค่าตอบแทน 
ควบคูก่บัความเหมาะสมของบทบาท หนา้ที่ ความรบัผิดชอบ และความสามารถของพนกังานเป็นรายบคุคล 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และจัดใหม้ีการอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างานใหก้ับพนกังานทุกระดับ
อย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมของบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบ และเปิดเผยถึงการปฏิบตัิ  สถิติการเกิด  
อบุตัิเหต ุ หรอือตัราการหยดุงานหรอือตัราการเจ็บป่วยจากการท างานไวใ้หเ้ป็นท่ีทราบ 

 บรษัิทฯ จะสนบัสนนุใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันา เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพในการท างาน และเพื่อ
เปิดโอกาสใหพ้นกังานกา้วหนา้ในการท างาน โดยมีการเปิดเผยถึงแนวปฏิบตัิ จ านวนชั่วโมงเฉลีย่ของการฝึกอบรม
ของพนกังานตอ่ไปไวใ้หเ้ป็นท่ีทราบ 

 บริษัทฯ ตระหนกัว่าการสื่อสารที่ดีจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั ดงันัน้
บรษัิทฯ จะสง่เสรมิใหพ้นกังานไดร้บัขา่วสารท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอตามโอกาสอนัควรและเทา่ที่จะท าได้ 

 บรษัิทฯ  เปิดโอกาสใหพ้นกังาน ลกูคา้ คูค่า้ และเจา้หนี ้ตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่น มีช่องทางสื่อสาร ข้อรอ้งเรียน 
ขอ้เสนอแนะ และรอ้งทกุขใ์นเรือ่งตา่งๆ ปรากฏในหมวดที่ 4 เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
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2. ลูกค้า 

 ผลติสนิคา้และบรกิารท่ีมีคณุภาพตรงตามมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม 

 ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่ลกูคา้อยา่งเครง่ครดั 

 รกัษาความลบัของลกูคา้อยา่งจรงิจงัและสม ่าเสมอ 

 แสวงหาลูท่างอยา่งไมห่ยดุยัง้ที่จะเพิ่มประโยชนใ์หแ้ก่ลกูคา้อยา่งตอ่เนื่อง 
 

3. คู่ค้าและเจ้าหนี ้

 บรษัิทฯจะไมด่  าเนินการท่ีทจุรติในการคา้กบัคูค่า้และเจา้หนี ้

 จะพิจารณาคดัเลอืกคูค่า้ ตามหลกัเกณฑ ์คณุสมบตัิ คณุลกัษณะที่ไดก้ าหนดไวอ้ยา่งมีจรยิธรรม 

 มุง่มั่นท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่เจา้หนีอ้ยา่งเครง่ครดั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวตัถปุระสงคข์องการใชเ้งิน การ
ช าระคืน การดแูลคณุภาพหลกัทรพัยค์  า้ประกนั บรษัิทฯจะไมป่กปิดสถานะการเงินท่ีแทจ้รงิของบรษัิทฯ 

 ในกรณีที่สงสยัว่าจะมีเหตกุารณท์ี่จะสง่ผลกระทบต่อเจา้หนี ้เช่น ในกรณีบริษัทฯมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคงหรือ
อยูใ่นภาวะที่จะตอ้งยบุเลกิกิจการ บรษัิทฯจะเรง่ด าเนินการเพื่อแกปั้ญหาโดยทนัที 

 สง่เสรมิและสนบัสนนุใหคู้ค่า้ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ครอบคลมุในดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 
4. คู่แข่งทางการค้า 

 บริษัทฯจะปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี โดยด าเนินธุรกิจดว้ยการค านึงถึงการแข่งขนัอย่างเป็น
ธรรม  

 ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม เช่น  การจ่ายเงินสินจา้ง
ใหแ้ก่พนกังานของคูแ่ขง่ 

 ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 
 
5. สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านสิ่งแวดล้อม   บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายที่ควบคุม  และด าเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัสิ่งแวดลอ้มอย่างเคร่งครดัโดยยึดแนวปฏิบตัิตามหลกั ISO  9001 : 2008 ส าหรบั
กระบวนการผลติ และมีนโยบายสง่เสรมิใหม้ีการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพมากที่สดุ ควบคูก่บัการสง่เสรมิ
พนกังานและผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งใหไ้ดร้บัความรูแ้ละฝึกอบรมในเรือ่งสิง่แวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

 ดา้นสงัคม    บริษัทฯ  ใหค้วามส าคญัในการเคารพสิทธิมนุษยชน ร่วมไปถึงการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทาง
ปัญญา หรอืลขิสทิธ์ิใดๆ มุง่เนน้ใหม้ีระบบการท างานท่ีดีและปลอดภยัส าหรบัพนกังาน  ควบคูก่บัการสรา้งคณุคา่
ทางสงัคมและชมุชนภายนอก  

        ทัง้นี ้ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นความยั่งยืน  ประจ าปี 2563  
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1. การเปิดเผยข้อมูล 

 บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดของ กลต. ตลท. และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งโดยเคร่งครดั ซึ่งรวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้ และ/หรอืสาธารณะโดยเทา่เทียมกนั 

 บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยขอ้มูลการเขา้รบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมาไวใ้น
รายงานประจ าปี 

 บรษัิทฯ มีนโยบายใหก้รรมการตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียกบับริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
ทรพัยต์ามมาตรา 59 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 บรษัิทฯ มีนโยบายใหม้ีการปฏิบตัิ และเปิดเผย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ หรอืจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ ที่เป็นปัจจบุนัไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

 บรษัิทฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงตามผล
การปฏิบตัิงานของ CEO  

 บรษัิทฯ จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูที่มีนยัส  าคญัที่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนใหแ้ก่พนกังานที่ไม่ไดร้บัอนญุาต 
กลุม่บคุคล หรอืบคุคลอื่นใด(รวมถึงนกัลงทนุ สือ่มวลชนและนกัวิเคราะห)์ จนกวา่ขอ้มลูจะไดร้บัการเปิดเผยใหแ้ก่
สาธารณชนแลว้ 

 บริษัทฯ ก าหนดช่องทางการแจง้ขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังาน 
ลกูคา้ คูค่า้ และเจา้หนี ้ตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น ในเรือ่งที่เก่ียวกบั 
1. การทุจริตและคอรปัชั่น ฉอ้โกง หรือการปฏิบตัิมิชอบดว้ยกฎหมายของบริษัทฯ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

พนกังาน อนัจะท าใหบ้รษัิทเสยีหาย หรอืสญูเสยีประโยชนท์ี่พงึจะไดร้บั 
2. ขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบักฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้ก าหนดตา่งๆ ท่ีบรษัิทจะตอ้งปฏิบตัิตาม 
3. ขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบั นโยบายการด าเนินงานและนโยบายทางบญัชีและการเงิน งบการเงิน ขอ้มลูทางการ

เงิน ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ 
4. ขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัรายการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืรายการท่ีเก่ียวโยงกนั กบับริษัท ซึ่ง

เขา้ขา่ยตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
5. ขอ้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน การละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลขิสทิธ์ิ 
6. ขอ้รอ้งเรยีนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศเพิ่มเติม 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามการปฏิบตัิตามการดแูลกิจการที่ดี บริษัทก าหนดช่องทางการรบัเรื่องเก่ียวกบับรรษัทภิบาลของ
บรษัิท ผา่นช่องทางติดตอ่ เลขานกุารบรษัิท หรอืกรรมการตรวจสอบ ซึง่บรษัิทฯจะปกปิดแหลง่ขอ้มลูเป็นความลบั 
และมีมาตรการคุม้ครองความปลอดภยั โดยจะน าขอ้รอ้งเรียนมาพิจารณาอย่างจริงจัง เพื่อก าหนดวิธีการแกไ้ข
เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่าย และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการท างานรว่มกนั 

หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
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2. การจัดท ารายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการตระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส เพื่อรกัษาไวซ้ึ่ง
ทรพัยส์ินของบริษัทฯจากการสญูหายหรือน าไปใชโ้ดยบุคคลอื่นที่ไม่มีอ  านาจหนา้ที่ ป้องกันการทุจริตและการด าเนินงานที่
ผิดปกติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ร ับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่
เก่ียวขอ้งเพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียมีความเช่ือมั่นรายงานทางการเงิน คณะกรรมการจึงจดัใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่
ก ากบัดแูลการจดัท ารายงานทางการเงินใหม้ีการใชน้โยบายทางบญัชีที่เหมาะสม ซึง่ถือปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอและสอดคลอ้งกบั
กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การสอบทานความถูกตอ้งและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบ
รายการระหวา่งกนั และระบบการควบคมุภายใน   โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ ทัง้นีร้ายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 
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หมวดที ่5 โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการโดยมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน โดยจะมีการพิจารณา
ทบทวนจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมเป็นระยะ ตามความจ าเป็นและภาระหนา้ที่ท่ีเพิ่มขึน้ 

 คณะกรรมการมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ ไม่เป็นบุคคล
เดียวกนัเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในดา้นความรบัผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหาร
ประจ า ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ัดการ อย่างชัดเจน เพื่อมิใหก้รรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจ
บรหิารและอนมุตัิวงเงินไมจ่ ากดั 

 คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ทัง้หมด และมีสว่น
รว่มในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดว้ยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้และต่อผูม้ี
สว่นไดเ้สยีอื่น 

 ก าหนดใหม้ีกรรมการอิสระในจ านวนที่เหมาะสมกับการก ากับดูแลกิจการคือ ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้คณะ แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

 
 คุณสมบัติกรรมการ 

1. มีความรูค้วามสามารถ และประสบการณท์ี่จะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ และมีความเขา้ใจและสนใจใน
กิจการของบรษัิทฯ 

2. มีความซื่อสตัย ์สจุรติ และมีจรยิธรรมที่ดี 
3. มีความรบัผิดชอบและยอมรบัผลการปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเตม็ที่ทัง้ในเชิงจรยิธรรมและตามกฎหมายตอ่บรษัิทฯและผู้

มีผลประโยชนร์ว่มกนั 
4. ใชด้ลุยพินิจที่เป็นอิสระเสมอ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถไวว้างใจไดโ้ดยสนิทใจ 
5. อทุิศเวลาและทุม่เทความสนใจใหบ้รษัิทฯอยา่งเต็มที่ และพรอ้มที่จะเขา้รว่มประชมุของบรษัิทเสมอ 
6. ปฏิบตัิงานตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ก าหนดโดยหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่

ก าหนดโดยบรษัิทฯ 
 
 การก าหนดวาระและอายุของกรรมการ 
 วาระกรรมการ: ไม่มีการจ ากัดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเพื่อมิให้บริษัทฯสญูเสียโอกาสในการแต่งตัง้
กรรมการซึง่มีความสามารถและประสบการณเ์ก่ียวกบับรษัิทฯซึง่เป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัความส าเรจ็ในการก ากบัดแูลกิจการ 
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            การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอืน่ของกรรมการ 
 เพื่อใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 
รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ ไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 แห่ง โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ และกรรมการที่ไม่
เป็นผูบ้รหิารไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนเกิน 5 แหง่ โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ 
 บรษัิทฯ  มีนโยบายใหม้ีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่มีเหตอุนัสมควรไดร้บั
การพิจารณายกเวน้ 
 
 ความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัท 
 ในการสรรหาคณะกรรมการนัน้  บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการสรรหาบคุคลเพื่อที่จะเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
บรษัิทฯ ตอ้งพิจารณาจากองคป์ระกอบ โดยบรษัิทฯไดจ้ดัท า (Board Skill Matrix)  เพื่อก าหนดและตรวจสอบ  คณุสมบตัิของ
กรรมการที่ตอ้งสรรหา  โดยพิจารณาจากทักษะความจ าเป็นที่ยังขาด  รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
องคป์ระกอบ  โครงสรา้งของกรรมการ  ตามกลยทุธท์างธุรกิจของบรษัิท  โดยมีวตัถปุระสงค ์ ดงันี ้
          1. เสรมิสรา้งความหลากหลายเพื่อสรรหาบคุคลท่ีเหมาะสมเพื่อเขา้รบัต าแหนง่กรรมการบรษัิท 
          2. เสรมิสรา้งใหเ้กิดการอภิปรายที่หลากหลายและความคดิสรา้งสรรคใ์นท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท  
          3. เสรมิสรา้งประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท 
 
           บริษัทฯ จะค านึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของกรรมการ (Board Diversity) ก าหนดใหก้รรมการบริษัทฯ  มี
ระดบัการศกึษา  ความรูค้วามสามารถ  ทกัษะวิชาชีพ  มีประสบการณท์ างาน มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น มีสภาวะความเป็น
ผูน้  า  มีวิสยัทศันท์ี่กา้วไกล  อนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของบรษัิทฯ  รวมถึง คณุธรรม จริยธรรม และการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย โดยมิใชข้อ้ก าหนดทางเชือ้ชาติ  ภาษา  เพศ  เป็นตน้  และบริษัทฯ ไดก้ าหนดคณุสมบตัิดา้นทกัษะที่จ าเป็นต่อการ
สรรหากรรมการ (Board  Skill  Matrix)  ไวด้งันี ้

1. ดา้นวศิวกรรม 
2. ดา้นบญัชี - การเงิน  - การจดัการ 
3. ดา้นกฎหมาย 
4. ดา้นกลยทุธ ์
5. ดา้นการตลาด 
6. ดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม 
7. ดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
8. อื่นๆ  ไดแ้ก่  ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ ,ดา้นสารสนเทศและการสือ่สาร (IT) ,ดา้นการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น 
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 กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระของบรษัิทฯจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ (นบัรวมบคุคลที่เก่ียวขอ้งตามมาตร 
258 ตามกฎหมายหลกัทรพัย)์ 

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการท่ีมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้งและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้ริหารของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่มหรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ย
กวา่สองปี 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลอื่นท่ีอาจมีความขดัแยง้และไมเ่ป็น
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมี
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่สองลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ บริษัทย่อย 
บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นีใ้นกรณีที่ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึงการเป็น
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่มิใช่กรรมการอิสระ ผูบ้รหิารหรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ 

8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทฯ 
 

2. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 เพื่อใหก้ารก ากบัดแูลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
ช่วยการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหาร มีทัง้หมด 5 ท่าน ซึ่งช่วยใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปโดยคลอ่งตวัโดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่
ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอยา่งนอ้ย 3 ทา่น ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ท าหนา้ที่ตรวจสอบและช่วยในการก ากบัดแูล
การด าเนินกิจการของบรษัิทฯ มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท โดยสมาชิก
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ทกุคนมีคุณสมบตัิเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือโดยกฎเกณฑ ์
ประกาศ ขอ้บงัคบั หรอืระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยกรรมการสว่นใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระ
และมีกรรมการอิสระด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เพื่อรบัผิดชอบในการก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการบรษัิท 

4. บรษัิทฯ มีนโยบายในการแตง่ตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CG Committee) รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจ
หนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

5. บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) รวมถึงการ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

6. คณะกรรมการบรษัิทอาจแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ขึน้มาปฏิบตัิงานตามที่ไดร้บัมอบหมาย เพื่อแบ่งเบา
ภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท หรือเพื่อเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ หรือเพื่อเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดทางกฎหมายตา่งๆ ท่ีจะมีขึน้ในอนาคต 

 

3. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

 ประธานกรรมการ มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 10,17,18 และ 20 ของ บมจ.  แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีการแบง่แยกอ านาจหนา้ที่ในเรือ่ง การก าหนดนโยบายของบรษัิทฯ  และการบรหิารงานของบรษัิทฯ แยกจากกนั
อยา่งชดัเจน 
            คณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์กลยทุธ ์เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บรษัิทฯ ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ี 
1. นโยบายในการก ากับดูแลกิจการ 
          คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดใหม้ีการทบทวนและอนุมัติ
วิสยัทศัน ์ภารกิจและกลยทุธข์องบรษัิทฯในรอบปีบญัชีที่ผา่นมา   
 
2. จรรยาบรรณธุรกิจ 
 บริษัทฯ จัดท าข้อพึงปฏิบัติที่เ ก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ
ผูป้ฏิบตัิงานในฝ่ายตา่งๆ ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิและใหม้ีการติดตามผล โดยมีประเด็นหลกัในการรกัษาความลบัของ
บริษัทฯ การปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ถูกตอ้งตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกัน และการดแูลรกัษาทรพัยากรทัง้
ภายในบริษัทฯและสิ่งแวดลอ้มภายนอก ซึ่งการใหค้วามส าคญักบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าใหม้ีการปฏิบตัิงานดว้ย
ความซื่อสตัยส์จุริต การควบคุมภายในท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพขึน้ สง่ผลใหเ้กิดความเช่ือมั่นกบัตลาดทนุและสรา้งความ
นา่เช่ือถือใหก้บันกัลงทนุ 
 
 



  บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หน้า 15 

3. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์
 บรษัิทฯ ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนบ์นหลกัการที่ว่า พนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อ
ผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ เทา่นัน้ การกระท าและการตดัสนิใจใดๆ จะตอ้งปราศจากอิทธิพลของความตอ้งการสว่นตวั ของ
ครอบครวั ของญาติพี่นอ้ง หรอืของบคุคลอื่นท่ีรูจ้กัสว่นตวัเป็นการเฉพาะ โดยก าหนดนโยบายที่ครอบคลมุ 2 เรือ่ง คือ 
 
 3.1 รายการที่เกี่ยวโยงกัน  
 บรษัิท ฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนท่ีจะท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรอบครอบทกุรายการ รวมทัง้ก าหนดราคา
และเง่ือนไขของรายการเก่ียวโยงกัน เสมือนท ารายการกับบุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ และเมื่อบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ยไดท้ ารายการที่เก่ียว
โยงกนัแลว้ หากเป็นรายการตามที่ก าหนดใน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มลู 
และการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุเรื่องหลกัเกณฑใ์น
การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน บริษัทฯจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธี ของประกาศดงักล่าว รวมทัง้เปิดเผย
รายการดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนั และขจดัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และสถานการณอ์ื่นๆ ที่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 
 3.2 การควบคุมภายใน 
 บรษัิท ฯ จดัใหม้ีระบบควบคมุภายในเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นแกน่กัลงทนุวา่ บรษัิทฯ จะมีการด าเนินงานท่ีมีประสทิธิผล
และเพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บังบการเงิน โดยปัจจุบนับริษัทฯ ยงัไม่มีเจา้หนา้ที่ในฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทฯ จึงไดว้่าจา้ง
บรษัิท โปรจีเนียส  ออดิท  แอนด ์คอนซลัติง้ จ ากดั ท าหนา้ที่ตรวจสอบภายใน โดยมีสญัญาวา่จา้งเป็นรายปี ซึง่ด  าเนินงานโดย 
นางสาวนนัทินี  วรวนิชย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ซึ่งมีความรูค้วามสามารถในดา้นระบบบญัชีและการควบคมุภายใน ใหเ้ป็น
ผูด้  าเนินการตรวจสอบทบทวนระบบการควบคมุภายใน พรอ้มทัง้การใหค้  าแนะน าในการด าเนินการลดความเสี่ยงและรายการ
ที่ผิดปกติ รวมทัง้ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงทุกปี และเมื่อครบสญัญาแลว้บริษัทฯมีนโยบายจะต่อสญัญารวมทัง้มี
นโยบายพฒันาบคุลากรของบรษัิทฯเขา้มาท าหนา้ที่ในสว่นนี ้
 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ใหน้างกรกมล เกลาเทียน ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ที่
ประสานงานกับ บริษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด ์คอนซลัติง้ จ ากัด และน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ยทกุๆ 3 เดือน 

4. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

 บริษัทฯ จะไม่ยอมรบัการทุจริตการคอรร์ปัชั่น และปฏิเสธการใหส้ินบนทุกรูปแบบ นบัเป็นภาคบงัคบัปฏิบตัิ โดยได้
ประกาศเจตนารมณเ์พื่อเป็นแนวรว่มในการปฏิบตัิตนของภาคเอกชนไทย  นอกจากนีบ้ริษัทฯ  ยงัได้วิเคราะห/์ประเมินความ
เสี่ยงทุกด้านที่อาจเก่ียวขอ้งกับการทุจริตและคอรร์ัปชั่น และก าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อต่อตา้นการทุจริตและการ
คอรร์ปัชั่น  ภายในบริษัทฯ  โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร  พนกังานของกลุม่บริษัทฯ จะตอ้งไม่เรียกรอ้งหรือด าเนินการยอมรบัการ
ทจุรติและคอรร์ปัชั่นใดๆ โดยเด็ดขาด ไมว่า่จะเพื่อประโยชนข์องตนเองและครอบครวั  เพื่อน และคนรูจ้กั อีกทัง้ ทกุคนจะตอ้ง
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ปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่นอยา่งเครง่ครดั  รวมถึงมีการสื่อสาร /อบรมใหค้วามรูต้่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทัง้
ภายในและภายนอกบรษัิท ฯ ใหไ้ดร้บัทราบถึงนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นโดยทั่วกนั ตลอดจนการติดตามผล และ
รายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างนอ้ยทุกไตรมาส  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาโดยหากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการสนบัสนนุหรือช่วยเหลือหรือใหค้วาม
รว่มมือกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นจะไดร้บัการพิจารณาโทษตามระเบียบของบรษัิท ฯ ทัง้นี ้บรษัิทไมม่ีนโยบายใหก้ารช่วยเหลอืทาง
การเมือง ในกรณีที่บรษัิทมีนโยบายใหก้ารช่วยเหลอืทางการเมือง นโยบายดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
 

ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  

 มาตรา 123/5 ผูใ้ดให ้ขอให ้หรือรบัว่าจะใหท้รพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใดแก่เจา้หนา้ที่ของรฐั เจ้าหนา้ที่ของรฐั
ตา่งประเทศ หรอืเจา้หนา้ที่ขององคก์ารระหวา่งประเทศ เพื่อจงูใจใหก้ระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอนัมิชอบ
ดว้ยหนา้ที่ ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหา้ปี หรอืปรบัไมเ่กินหนึง่แสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 ในกรณีที่ผูก้ระท าความผิดตามวรรคหนึง่เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งกบันิติบคุคลใดและกระท าไปเพื่อประโยชนข์อง
นิติบุคคลนัน้ โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิใหม้ีการกระท าความผิดนัน้ นิติ
บุคคลนัน้มีความผิดตามมาตรานี ้และตอ้งระวางโทษปรบัตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึน้หรือ
ประโยชนท์ี่ไดร้บั 

 บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งกบันิติบคุคลตามวรรคสอง ใหห้มายความถึง ลกูจา้ง ตวัแทน บริษัทในเครือ หรือบคุคลใดซึ่ง
กระท าการเพื่อหรอืในนามของนิติบคุคลนัน้ ไมว่า่จะมีอ านาจหนา้ที่ในการนัน้หรอืไมก็่ตาม 

 
แนวทางการปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึก  ในการต่อต้านการ
คอรร์ปัชั่น  รวมทัง้จดัใหม้ีการควบคมุภายในเพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชั่นการใหห้รือรบัสินบนในทกุรูปแบบ โดยถือ
เป็นภาคบงัคบัปฏิบตัิ 

2. แนวปฏิบตัิในการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นนี ้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารงานบคุคล  ตัง้แตก่ารสรรหาหรอืการ
คดัเลือกบคุลากร  การเลื่อนต าแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการใหผ้ลตอบแทน  แก่
พนกังาน  โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบั  มีหนา้ที่สื่อสารท าความเขา้ใจกับพนกังาน  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในกิจการทางธุรกิจที่อยู่ในความรบัผิดชอบและควบคุมแล  การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

3. คณะกรรมการ  ผูบ้รหิาร  พนกังานทกุระดบั  ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบรษัิท ฯ โดยไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งคอรร์ปัชั่นไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม  

4. บรษัิทฯ ไดจ้ดัตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง รว่มกบัผูต้รวจสอบภายใน ใหด้  าเนินการรว่มประเมินความเสีย่งใน
ทกุดา้นเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อป้องกนัการทจุริตคอรร์ปัชั่นของทกุหน่วยงาน  โดยมีการน าเสนอประเด็นความ
เสี่ยง การเสนอแนวทางปฏิบตัิเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามผล และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะ
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กรรมการบรหิารความเสีย่งอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 

5. บรษัิทฯ จดัใหม้ีช่องทางการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ ใหม้ีการรบัเรือ่งรบัเก่ียวกบับรรษัทภิบาลของบรษัิท

ผา่นช่องทางตดิตอ่ เลขานกุารบรษัิท หรอืกรรมการตรวจสอบ 

6. บริษัท แอรโ์รว ์ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน) จะใหค้วามคุม้ครองพนกังานที่ปฏิเสธหรือแจง้เรื่อง  การคอรร์ปัชั่นที่
เก่ียวขอ้งกับ บริษัท  แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ากัด (มหาชน) โดยใช้มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียนหรือผูท้ี่ใหค้วาม
รว่มมือ  ในการรายงานการทจุรติและการคอรร์ปัชั่น ตามที่บรษัิท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ากดั(มหาชน) ก าหนดไวใ้น 
มาตรการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น อีกทัง้  ไม่มีการด าเนินการใดๆเพื่อลดต าแหน่งหรือลงโทษ ใหผ้ลบวกต่อ
พนกังานที่ปฏิเสธการคอรร์ปัชั่น  แมว้่าการกระท านัน้จะท าให ้ บริษัท ฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม  ทัง้นี ้
บรษัิท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ากดั (มหาชน)  ไดก้ าหนดกระบวนการปฏิบตัิงานแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นแนวปฏิเสธ
ก าหนดบทบาทหนา้ที่และควรรบัผิดชอบ และมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบได ้

7. คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดบัสงูมีความรบัผิดชอบตอ่การน ามาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นนีไ้ปปฏิบตัิ  อีก
ทัง้ยงัใหก้ารยอมรบัและปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นนีด้ว้ย 

8. คณะกรรมการ  ผูบ้รหิาร  และพนกังานบรษัิททกุระดบั  ไมพ่งึละเลยหรอืเพิกเฉย  เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่าย
การคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท ฯ ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ  หรือบุคลที่ก าหนดใหท้ าหนา้ที่รบัผิดชอบ
เก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบรษัิท ฯ ผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีก าหนดไว  ้

9. บรษัิท ฯ ตระหนกัถึงความส าคญั ในการเผยแพรใ่หค้วามรูค้วามเขา้ใจกบับคุคลที่ตอ้งปฏิบตัิตามหนา้ที่ที่อาจเกิด
ผลกระทบตอ่บรษัิท ฯ ในเรือ่งที่ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นนี ้

10. บริษัทฯ มีการสื่อสารและอบรมใหค้วามรูต้่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ ใหไ้ด้รบัทราบถึง

นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นโดยทั่วกนั 

11. ผูท้ี่กระท าผิดในการคอรร์ปัชั่น  ตามขอ้บงัคบัที่ก าหนดไวท้ี่เก่ียวกับการท างาน  ตอ้งไดร้บัโทษตามที่กฎหมาย
ก าหนดหากการไดก้ระท านัน้ผิดกฎหมาย  ตอ้งรบัโทษตามที่กฎหมายก าหนดไวด้ว้ย 

12. บรษัิทฯ จะสอบทานตามแนวปฏิบตัิและมาตรการด าเนินงานสม ่าเสมอ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของ
กฎหมาย 

13. คณะกรรมการบรษัิท ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัท ไม่พึงรบัหรือใหข้องขวญัการเลีย้งรบัรองและค่าใชจ้่ายอื่น
ใดเกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือบคุคลที่ท  าธุรกิจรว่มกบับริษัท ฯ หากไดร้บัของขวญั
เกินปกติวิสยัในโอกาสตามประเพณี  ใหพ้นกังานปฏิเสธไม่รบัของขวญั  ดงักลา่วและตอ้งรายงานผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัขัน้เพื่อทราบ  ทัง้นี ้ จะตอ้งด าเนินงานตามแนวปฏิบตัิเก่ียวกบักระบวนการตรวจสอบ  จากฝ่ายก ากบั
และสอบทานในเรือ่งนัน้อยา่งสม ่าเสมอ 
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5. การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษัิทมีก าหนดการประชมุอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ โดยในการประชุมทกุครัง้จะมีการแจง้ตารางการ

ประชุมลว่งหนา้เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทฯ เปิดใหม้ีการเรียกประชุมเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น โดยมีการจดัท ารายงาน

ผลงานเสนอใหค้ณะกรรมการทราบ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจัดการได้

อยา่งตอ่เนื่องและทนัเวลา โดยจะสง่หนงัสอืเชิญประชุมใหแ้ก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั 

ก่อนการประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นเรง่ดว่นเพื่อรกัษาสทิธิหรอืประโยชนข์องบรษัิทฯ โดยกรรมการสามารถรอ้งขอสารสนเทศ

ที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากเลขานกุารบรษัิท 

 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ จะรว่มกนัพิจารณาก าหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเขา้สูว่าระการประชุมได ้โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้รว่มประชุมดว้ย
เพื่อสารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม 

 บรษัิทฯ มีนโยบายจดัใหม้ีการประชมุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุในรอบ
ปีที่ผา่นมา 

 บรษัิทฯ มีนโยบายก าหนดองคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการว่า ตอ้งมี
กรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด รวมถึงคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 บรษัิทฯ มีนโยบายใหค้ณะกรรมการมีการประเมินผลงานคณะกรรมการทัง้คณะ และรายบคุคล โดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปี 

 บรษัิทฯ มีนโยบายใหค้ณะกรรมการมีการประเมินผลงานคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ (ระดบักรรมการ) 

 บรษัิทฯ มีนโยบายใหค้ณะกรรมการจดัใหม้ีการประเมินผลงานประจ าปีของผูบ้รหิารสงูสดุ (CEO) ขององคก์รและ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

 บริษัทฯ มีนโยบายใหค้ณะกรรมการจัดท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
แสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี 

 

6. ค่าตอบแทน 

 บรษัิทฯ  มีนโยบายก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอ้ยูใ่นระดบัที่สามารถจูงใจใหส้ามารถ
รกัษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตอ้งการได ้ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัที่เทียบเคียงไดก้ับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ และเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษัิทฯ โดยขออนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 คา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู(หรือ CEO) ก าหนดใหม้ีความเหมาะสมกบัอ านาจหนา้ที่ตาม
หลกัเกณฑแ์ละนโยบายที่คณะกรรมการบรษัิทก าหนด เพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ ระดบัค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนสั 
และผลตอบแทนจงูใจในระยะยาวสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯและการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารแต่ละ
ราย 



  บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี หน้า 19 

7. การพัฒนากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง และอ านวยความสะดวกใหม้ีการ
ฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ไดแ้ก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
และผูบ้รหิาร เป็นตน้ เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง โดยการฝึกอบรมและการใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการ
ภายในบริษัทฯหรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอกก็ได ้โดยบริษัทฯไดเ้ขา้เป็นสมาชิกนิติบุคคลของ สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย12 ซึ่งกรรมการบริษัทจะไดร้บัสิทธิในฐานะสมาชิกที่จะเขา้ร่วมสมัมนาและกิจกรรมของสมาคมฯได้อย่าง
สม ่าเสมอ อนัจะท าใหไ้ดร้บัความรูใ้นการท าหนา้ที่กรรมการและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และสรา้งเครอืขา่ยของกรรมการเพื่อ
การแลกเปลีย่นความรู ้เป็นตน้ 
 ทัง้นี ้ทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานกุารบริษัท จะจดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จัดใหม้ีการ

ฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรู ้และจดัท าเอกสารขอ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหม้ีการ

แนะน าลกัษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจใหแ้ก่กรรมการใหมท่กุทา่น 

8. นโยบายและแผนการสบืทอดต าแหน่งของผู้บริหาร 

 บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขา้มารบัผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารที่ส  าคัญทุกระดับใหเ้ป็นไปอย่าง
เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ ไดผู้บ้ริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผูจ้ดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่ ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณา ดงันี ้

1. ระดบัประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
เมื่อต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการว่างลง หรือผูอ้ยู่ในต าแหน่งไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหนง่ได ้บริษัทฯมีระบบการใหผู้บ้ริหารในระดบัใกลเ้คียง หรือระดบัรองเป็นผูร้กัษาการในต าแหน่งจนกว่า
จะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯก าหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคก์ร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูส้รรหา เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูท้ี่มีความเหมาะสมใหต้ ารง
ต าแหนง่แทนตอ่ไป 

2. ระดบัผูบ้รหิาร 
เมื่อต าแหนง่ระดบัผูบ้รหิารตัง้แตผู่อ้  านวยการขึน้ไปวา่งลง หรอืผูอ้ยูใ่นต าแหนง่ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหนง่

ได ้บริษัทฯ จะมีการน าเสนอผูส้ืบทอดต าแหน่งที่คดัเลือกไวเ้สนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทัง้นี ้การวางแผนการสืบทอด
ต าแหนง่ของบรษัิทฯ ระดบัผูบ้รหิารมีกระบวนการ ดงันี ้
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 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย เป็นองคก์รไมแ่สวงหาก าไร ก่อตัง้ขึน้โดยการสนบัสนนุของหน่วยงานหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทุน 
ไดแ้ก่ ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
มลูนิธิกองทนุพฒันาระบบตลาดทนุ รวมทัง้องคก์ารระหวา่งประเทศ คือ ธนาคารโลก (World Bank) 
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1. วิเคราะหส์ถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในดา้นกลยุทธ์ของบริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน 
แผนงานขยายธุรกิจ 

2. ประเมินความพรอ้มของก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษัิทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
3. ก าหนดแผนสรา้งความพรอ้มของก าลงัคน โดยจะพฒันาพนกังานหรือสรรหาพนกังานเพื่อเตรียมทดแทนผูท้ี่

พน้ต าแหนง่ 
4. สรา้งแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and 

Development) ไวล้ว่งหนา้ ก่อนพนกังานจะเกษียณอายงุาน หรอืลาออกจากต าแหนง่ 
5. ก าหนดความสามารถ (Competencies) หมายถึง ความรู ้ทกัษะ บคุลิกภาพ และทศันคติที่พึงปรารถนาของ

พนกังาน ในต าแหนง่นัน้ๆ และจดัท าแผนพฒันาเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan) 
6. คดัเลอืก ประเมินผลงาน และประเมินศกัยภาพของพนกังานเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม 
7. มีการทดสอบ และประเมินผล เพื่อวิเคราะหศ์กัยภาพของบคุลากร 
8. ระบุผูส้ืบทอดต าแหน่ง จากการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีการแจ้งให้

พนกังานทราบลว่งหนา้ เพื่อเตรยีมรบัมอบและเรยีนรูง้าน และก าหนดผูส้บืทอดส ารอง 
9. พฒันาและประเมินพนกังานที่คาดว่าจะเป็นผูส้ืบทอดต าแหน่งว่าจะสามารถมีพฒันาการ และสรา้งผลงาน 

ตามที่คาดหวงัไดจ้รงิ ซึง่หากไมเ่ป็นไมต่ามคาดหมายแลว้ยงัสามารถเปลีย่นผูส้บืทอดได้ 
 

9. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และงานนักลงทุนสัมพันธ ์

 งานเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) 
 งานเลขานุการบริษัท ตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดใหเ้ลขานกุารบริษัท 
นอกเหนือจากการเก็บรกัษาเอกสารเก่ียวกบัการประชมุกรรมการ และรายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการหรือผูบ้ริหารแลว้ 
ปัจจุบนัยงัมีบทบาทหนา้ที่เพิ่มเติม ที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้ง
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 
 ดงันัน้ บริษัทฯจึงไดก้ าหนดแนวทางในการท าหนา้ที่ของเลขานุการบริษัท ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติของ “ICSA 
Guidance on the Corporate Governance Role of the Company Secretary” ไดแ้ก่ 

1. ใหค้  าแนะน ากบัคณะกรรมการในประเด็นกฎเกณฑแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
2. ใหค้  าแนะน าถึงแนวปฏิบตัิกบัคณะกรรมการชดุยอ่ย 
3. ดแูลและรกัษาขอ้มลูตามกฎหมาย เช่น รายช่ือผูถื้อหุน้ รายงานการมีสว่นไดเ้สยีของคณะกรรมการ เป็นต้น 
4. ใหบ้รษัิทสามารถปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์กฎหมาย แนวปฏิบตัิ รวมถึงกฎเกณฑด์า้นตลาดทนุไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
5. จดัท าสรุปเรือ่งที่อยูภ่ายใตอ้ านาจการตดัสนิใจของคณะกรรมการ 
6. ดแูลใหม้ีการจดัท าประกนัความรบัผิดจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ (ถา้มี) 
7. ใหข้อ้มลูและค าแนะน าแก่คณะกรรมการในสว่นท่ีเก่ียวกบัแผนการพฒันาและสบืทอดงาน 
8. จดัใหม้ีการพบปะระหวา่งผูถื้อหุน้รายใหญ่ และกรรมการเขา้ใหม ่
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9. ดูแลและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัลกัษณะและสภาพของธุรกิจของบรษัิท 

10. ดแูลใหค้ณะกรรมการค านงึถึงความเห็นของผูถื้อหุน้อยา่งสม ่าเสมอ 
11. ใหข้อ้มลูที่เก่ียวกับการด าเนินการดา้นการก ากับดแูลกิจการที่ดีของคณะกรรมการและบริษัทแก่ผูถื้อหุน้และนกั

ลงทนุ รวมถึงการประสานงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) 
12. ใหข้อ้มลูและค าแนะน าดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในประเด็นส าคญัที่คณะกรรมการควรสอดสอ่งดแูล 

 
 งานนักลงทุนสัมพันธ ์(Investor Relations) 

งานนักลงทุนสมัพนัธ์ เป็นงานเชิงกลยุทธ์ที่มีความส าคญัต่อบริษัทในการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์ร โดยการใช้
ความรู ้และทกัษะหลายๆดา้นประกอบกนั เช่น ดา้นการเงิน การสื่อสาร การตลาด และการประชาสมัพนัธ ์เพื่อบริหารจดัการ
ใหก้ารสือ่สารไปถึงกลุม่เปา้หมายไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและบรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว ้บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายดา้นนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมีบทบาทและความรบัผิดชอบ สรุปไดด้งันี ้

1. สือ่สารกบักลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุบคุคล นกัวิเคราะห ์บริษัทหลกัทรพัย ์ผูส้ื่อข่าว 
และประชาชนทั่วไป ซึง่การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งด าเนินการอยา่งทั่วถึงและเป็นธรรม 

2. สะทอ้นความเห็นจากบคุคลภายนอกสูผู่บ้ริหาร เพื่อเป็นสื่อกลางในการรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก
บคุคลที่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบับรษัิท และน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

3. มีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดกลยุทธ์ เพื่อช่วยให้สามารถตอบขอ้ซกัถามของนกัลงทุนและนกัวิเคราะหไ์ด้
ชดัเจนยิ่งขึน้ 

4. รวบรวม และรายงาน ขอ้มลูที่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน ขอ้มลูที่ส  าคญัของตลาดทนุใหผู้บ้รหิารระดบัสงู โดยมีการ
จดัเตรยีมขอ้มลูที่ถกูตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5. ดแูลนกัลงทนุ มีความเขา้ใจพฤติกรรมนกัลงทนุ เพื่อก าหนดกลยทุธก์ารบริหารจดัการดแูล และสื่อสารไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ 

6. สรา้งความนา่เช่ือถือใหแ้ก่บรษัิท โดยการรายงานขอ้มลูที่เป็นจรงิ ถกูตอ้ง ครบถว้น มีการเปิดเผยขอ้มลูที่ต่อเนื่อง
อยา่งเป็นระบบ และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง ส านกังานคณะกรรมการ กลต. หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บรษัิท แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
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ช่องทางการติดต่อ 
สว่นงานเลขานกุารบรษัิท / สว่นงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์
พนกังานสามารถแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน รวมถึงเบาะแสการทจุรติคอรร์ปัชั่น ผา่นช่องใดช่องทางหนึง่  ดงัตอ่ไปนี ้

1. ทาง E-mail บรษัิท แอรโ์รว ์ ซินดิเคท  จ ากดั (มหาชน) 

             คณะกรรมการตรวจสอบ :  

    E-mail address : ประธานกรรมการตรวจสอบ    นายสรุเดช   จนัทรานรุกัษ์    citaniac@gmail.com 

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

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

    E-mail address :  cs@arrowpipe.com 

2. ทางโทรศัพท ์:  02-749-8135 ตอ่ 615  สว่นงานเลขานกุารบรษัิท 
ทางโทรสาร  :  02-749-8140 

3. ทางไปรษณีย ์ 
สว่นงานเลขานกุารบรษัิท 
เลขที่ 3088  หมูท่ี่ 10  ซอยแบริง่ 30  ถนนสขุมุวิท 107  ต าบลส าโรงเหนือ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 

 
ทัง้นี ้  เง่ือนไขและขัน้ตอนการพิจารณาเบาะแส  ขอ้รอ้งเรียน  สามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเรง่ด่วน ระบอุยู่ใน

ประกาศช่องทางของบริษัทฯ  ซึ่งบคุลากรของบริษัทฯในทกุพืน้ที่ และบคุคลภายนอก สามารถเขา้ถึงประกาศได ้การแจง้เหตุ
และเบาะแสจะตอ้งทบทวนปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ   ตลอดจนมีการสื่อสารขอ้มลูเก่ียวกบัการแจง้เหตหุรือเบาะแส
ใหก้บับคุลากรในบรษัิท และบคุคลภายนอกทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ฉบบันีไ้ดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้  
(คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/ 2563 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563) 
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