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สารจากประธานกรรมการ
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้มีการประกาศนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ตัง้ แต่ปี 2555 ตลอดจน
มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อปี 2558 และ ปี 2560 – 2563 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
บริษัท ประพฤติตนให้อยูใ่ นกฎระเบียบ ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และสอดคล้องกับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีนโยบายในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็ นปั จจุบนั และคานึงถึง
ความสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ โดยอ้างอิงตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน แนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 ฉบับประมวล โดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนคูม่ ือและแนวปฏิบตั ิของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
เนือ้ หาสาคัญของการปรับปรุงนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี ้ แบ่งออกเป็ น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดที่ 1
สิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียม หมวดที่ 3 การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น หมวดที่ 4 การ
เปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดที่ 5 โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการนาข้อแนะนา
จากผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจาปี ร่วมกับแบบสอบถามการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจาปี ลา่ สุด มาปรับปรุงนโยบายฯ
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการ ตาม
ประกาศ ของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 8 หมวด ได้ แ ก่
1.ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูน้ าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอ ย่างยั่งยืน
2.กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน 3.เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิ ผล
4.สรรหาและพัฒ นาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุค ลากร 5.ส่ง เสริมนวัตกรรมและการประกอบธุ รกิ จ อย่า งมีค วาม
รับผิดชอบ 6.ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 7.รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูล 8.สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้ ซึ่งบริษัทจะมีปรับปรุ งรู ปแบบและเนือ้ หาของนโยบาย
การกากับดูแลกิจการฯ ให้เป็ นปั จจุบนั รวมถึงมีการปฏิบตั ิตามนโยบายฯอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผศ.ดร. วิชยั โถสุวรรณจินดา
ประธานกรรมการ
27 กุมภาพันธ์ 2563
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นโยบายในการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) และฝ่ ายบริหาร ได้รว่ มกันกาหนดนโยบายการ
ประกอบธุรกิจ ของ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี ้
วิสยั ทัศน์
มุง่ สูค่ วามเป็ นหนึง่ เรือ่ งท่อในอาคาร
ควบคูก่ ารพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า
2. สร้างตราสินค้าให้เป็ นที่รูจ้ กั
3. รักษาฐานลูกค้าปัจจุบนั
4. สร้างความหลากหลายในสินค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าในทุกกลุม่
5. ให้บริการที่ดีและรวดเร็ว
6. บริหารจัดการโดยคานึงถึงสิง่ แวดล้อมและสังคม
ค่านิยม
1. ประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและคุณธรรม และมีนโยบายมุง่ มั่นในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น
2. ใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและคานึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
3. การทางานเป็ นทีม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ
1. เป็ นองค์กรที่มีผบู้ ริหาร และบุคลากร ที่มีความรูค้ วามชานาญทางด้านวิชาชีพ และมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมที่ดี
2. มีความมั่นคงทางฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน ของกลุม่ บริษัทฯ โดยมีการเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
3. เป็ นผูน้ าด้านการผลิตท่อในอาคาร โดยมีคณ
ุ ภาพและการบริการทีส่ ามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท
จึงได้มีนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อพึง
ปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ การกาหนดบทบัญญัติตา่ งๆ จะยึดให้เป็ นแนวทางให้ปฏิบตั ิได้จริง นอกจากนีบ้ ริษัทฯได้
นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึง
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็ นอิสระของ
คณะกรรมการ การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การ
บริหารงาน และการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และโปร่งใส โดยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี ้
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถอื หุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยจะไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของ
ผูถ้ ือหุน้ ส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ จะส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
ทัง้ นี ้ บริษัทฯจะดาเนินการในเรือ่ งต่างๆ ที่เป็ นการส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
 สนับสนุนให้คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนผูบ้ ริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ ผูส้ อบ
บัญชี เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน
 จัดส่งหนังสือเชิ ญ ประชุมพร้อมรายละเอีย ดระเบีย บวาระการประชุมประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเหตุผล
ความเห็นของคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผถู้ ื อหุน้ ล่วงหน้า รวมทัง้
นาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯเป็ นการล่วงหน้าก่อนที่จะส่ง เอกสาร เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯดังกล่าวอย่าง
ละเอียด และไม่มีการนาเสนอเรือ่ งอื่นที่ผถู้ ือหุน้ ไม่เคยได้รบั รูม้ าก่อน
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ รวมทัง้ เสนอ
กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็ นทางเลือกให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการได้ทีละคน ซึ่งผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ ที่จะเลือกผูแ้ ทนที่เห็น
ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทาให้เกิดความ
หลากหลายและเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ อย่างแท้จริง
 อานวยความสะดวกในการประชุมให้ผถู้ ือหุน้ โดยเท่าเทียมกันทุกราย รวมทัง้ ให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ในการแสดง
ความคิดเห็น การถามคาถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม และประธานในที่ประชุมได้
ให้ความสาคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน
 เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทาง ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
สามารถตรวจสอบได้
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หน้า 5

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

หมวดที่ 2

การปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร ผู้
ถือหุน้ ต่างชาติ และผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้
ถือหุน้ ประจาปี รวมทัง้ เสนอชื่อผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้าเป็ นกรรมการ โดยมีขนั้ ตอนและวิธีปฏิบตั ิที่โปร่งใส ดังนี ้
คุณสมบัติผู้ถอื หุ้น
ผูถ้ ื อหุน้ ที่จะเสนอระเบีย บวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่ อกรรมการต้องเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ ซึง่ อาจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ขัน้
ต่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.05 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ
ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน จะต้องส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมพร้อมลงลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และส่งให้
คณะกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก ตลท.
2. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ(ถ้ามี)
ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ
ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว น ต้อ งกรอกข้อ มู ล ในแบบเสนอชื่ อ กรรมการ และส่ ง ให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด ดังนี ้
1. หลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
2. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
ได้แก่ การศึกษาและ ประวัติการทางาน ของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
3. มีคณ
ุ สมบัติเบือ้ งต้นครบถ้วนตามเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนดไว้
4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
5. ผูถ้ ือหุน้ ส่งแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ ส่วนงานเลขานุการบริษัท
ขั้นตอนการพิจารณา
ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของข้อเสนอของผูถ้ ือหุน้ และนาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึง่ ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผูถ้ ือหุน้ ถือเป็ นที่สดุ
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หมวดที่ 3

การปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่นนอกจากผูถ้ ือหุน้ จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อผู้
มีสว่ นได้เสียในแต่ละกลุม่ ดังนี ้
1. พนักงาน
 บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงานและลูกจ้างทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ด้วยความเสมอภาคและ
เท่าเทียม โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ น
ธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดารงตาแหน่งต่างๆ โดยมีแผนการสรรหาพนักงานที่มีประสิทธิ ภาพ มี
ความเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตาแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์
และข้อกาหนดอื่นๆ ที่จาเป็ นกับงานโดยไม่มีขอ้ กีดกันเรือ่ ง เพศ อายุ เชือ้ ชาติ ศาสนา
 บริษัทฯ จะกาหนด ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรมไม่นอ้ ยกว่าที่
กฎหมายก าหนดหรื อ มากกว่ า ตามความเหมาะสมกั บ สภาพและลัก ษณะของงาน ผลการปฏิ บัติ ง าน
ความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนนัน้ และให้มีกระบวนการเลิกจ้างงานที่เป็ นธรรม ซึ่งปฏิบตั ิ
ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีการประกาศไว้ในคูม่ ือพนักงานทุกปี
 บริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุกปี ปี ละ 1 ครัง้ และนามาเป็ นส่วนหนึง่ ในการพิจารณาบริหารค่าตอบแทน
ควบคูก่ บั ความเหมาะสมของบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล
 บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ ชัด เจนและเป็ น รู ป ธรรมเกี่ ย วกับ การดูแ ลเรื่ อ งความปลอดภัย และ อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยในการทางานให้กับพนักงานทุกระดับ
อย่างทั่วถึงตามความเหมาะสมของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิ สถิติการเกิด
อุบตั ิเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่ วยจากการทางานไว้ให้เป็ นที่ทราบ
 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้พนักงานได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนา เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพในการทางาน และเพื่อ
เปิ ดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการทางาน โดยมีการเปิ ดเผยถึงแนวปฏิบตั ิ จานวนชั่วโมงเฉลีย่ ของการฝึ กอบรม
ของพนักงานต่อไปไว้ให้เป็ นที่ทราบ
 บริษัทฯ ตระหนักว่าการสื่อสารที่ดีจะนามาซึ่งประสิทธิ ภาพและความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน ดังนัน้
บริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รบั ข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยูเ่ สมอตามโอกาสอันควรและเท่าที่จะทาได้
 บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ และเจ้าหนี ้ ตลอดจนผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น มีช่องทางสื่อสาร ข้ อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ และร้องทุกข์ในเรือ่ งต่างๆ ปรากฏในหมวดที่ 4 เรือ่ งการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

2. ลูกค้า





ผลิตสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ ลูกค้าอย่างเคร่งครัด
รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ
แสวงหาลูท่ างอย่างไม่หยุดยัง้ ที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลกู ค้าอย่างต่อเนื่อง

3. คู่ค้าและเจ้าหนี้
 บริษัทฯจะไม่ดาเนินการที่ทจุ ริตในการค้ากับคูค่ า้ และเจ้าหนี ้
 จะพิจารณาคัดเลือกคูค่ า้ ตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คุณลักษณะที่ได้กาหนดไว้อย่างมีจริยธรรม
 มุง่ มั่นที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การ
ชาระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์คา้ ประกัน บริษัทฯจะไม่ปกปิ ดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ
 ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี ้ เช่น ในกรณีบริษัทฯมีสถานะการเงินที่ไม่ม่นั คงหรือ
อยูใ่ นภาวะที่จะต้องยุบเลิกกิจการ บริษัทฯจะเร่งดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาโดยทันที
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คคู่ า้ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ครอบคลุมในด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม
4. คู่แข่งทางการค้า
 บริษัทฯจะปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี โดยดาเนินธุรกิจด้วยการคานึงถึงการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม
 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้าง
ให้แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง
 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
5. สังคมและสิ่งแวดล้อม
 ด้า นสิ่ง แวดล้อ ม บริษั ท ฯ มุ่ง มั่น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ก ฎหมายที่ ค วบคุม และด าเนิ น ธุ ร กิ จ ให้อ ยู่ภายใต้
กฎระเบียบและข้อบังคับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยยึดแนวปฏิบตั ิตามหลัก ISO 9001 : 2008 สาหรับ
กระบวนการผลิต และมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ ควบคูก่ บั การส่งเสริม
พนักงานและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้ได้รบั ความรูแ้ ละฝึ กอบรมในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม
 ด้านสังคม บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการเคารพสิทธิ มนุษยชน ร่วมไปถึงการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา หรือลิขสิทธิ์ใดๆ มุง่ เน้นให้มีระบบการทางานที่ดีและปลอดภัยสาหรับพนักงาน ควบคูก่ บั การสร้างคุณค่า
ทางสังคมและชุมชนภายนอก
ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นความยั่งยืน ประจาปี 2563
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. การเปิ ดเผยข้อมูล
หมวดที
4 ษัทการเปิ
และความโปร่
 ่ บริ
ฯ จะเปิดเผยข้
ดเผยข้ออมูมูลลตามข้
อกาหนดของงใส
กลต. ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และ/หรือสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
 บริษัทฯ มีนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี ที่ผ่านมาไว้ใน
รายงานประจาปี
 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียกับบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
ทรัพย์ตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบตั ิ และเปิ ดเผย นโยบายการกากับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็ นปั จจุบนั ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 บริษัทฯ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเปิ ดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงตามผล
การปฏิบตั ิงานของ CEO
 บริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สาคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รบั อนุญาต
กลุม่ บุคคล หรือบุคคลอื่นใด(รวมถึงนักลงทุน สือ่ มวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้รบั การเปิ ดเผยให้แก่
สาธารณชนแล้ว
 บริษัทฯ กาหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
ลูกค้า คูค่ า้ และเจ้าหนี ้ ตลอดจนผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ในเรือ่ งที่เกี่ยวกับ
1. การทุจริตและคอรัปชั่น ฉ้อโกง หรือการปฏิบตั ิมิชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงาน อันจะทาให้บริษัทเสียหาย หรือสูญเสียประโยชน์ที่พงึ จะได้รบั
2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกาหนดต่างๆ ที่บริษัทจะต้องปฏิบตั ิตาม
3. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ นโยบายการดาเนินงานและนโยบายทางบัญชีและการเงิน งบการเงิน ข้อมูลทางการ
เงิน ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
4. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน กับบริษัท ซึ่ง
เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ มนุษยชน การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา หรือลิขสิทธิ์
6. ข้อร้องเรียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศเพิ่มเติม
เพื่อให้เป็ นไปตามการปฏิบตั ิตามการดูแลกิจการที่ดี บริษัทกาหนดช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของ
บริษัท ผ่านช่องทางติดต่อ เลขานุการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบ ซึง่ บริษัทฯจะปกปิ ดแหล่งข้อมูลเป็ นความลับ
และมีมาตรการคุม้ ครองความปลอดภัย โดยจะนาข้อร้องเรียนมาพิจารณาอย่างจริงจัง เพื่อกาหนดวิธีการแก้ไข
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
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2. การจัดทารายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯจากการสูญหายหรือนาไปใช้โดยบุคคลอื่นที่ไม่มีอานาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการดาเนินงานที่
ผิดปกติ ไม่เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่ร ับรองทั่วไปในประเทศไทย และปฏิ บัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียมีความเชื่อมั่นรายงานทางการเงิน คณะกรรมการจึงจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่
กากับดูแลการจัดทารายงานทางการเงินให้มีการใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสม ซึง่ ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอและสอดคล้องกับ
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ การสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบ
รายการระหว่างกัน และระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการทุก ครัง้ ทัง้ นีร้ ายงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี มี
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี
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หมวดที่ 5

โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและไม่เกิน 15 คน โดยจะมีการพิจารณา
ทบทวนจานวนกรรมการที่เหมาะสมเป็ นระยะ ตามความจาเป็ นและภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึน้
 คณะกรรมการมีนโยบายให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ ไม่เป็ นบุคคล
เดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการบริหาร
ประจา ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้กาหนดขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การมีอานาจ
บริหารและอนุมตั ิวงเงินไม่จากัด
 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ โดยกรรมการแต่ละท่านเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และมีสว่ น
ร่วมในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสียอื่น
 กาหนดให้มีกรรมการอิสระในจานวนที่เหมาะสมกับการกากับดู แลกิ จการคือ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ คณะ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
คุณสมบัติกรรมการ
1. มีความรู ค้ วามสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจและสนใจใน
กิจการของบริษัทฯ
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมที่ดี
3. มีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มที่ทงั้ ในเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัทฯและผู้
มีผลประโยชน์รว่ มกัน
4. ใช้ดลุ ยพินิจที่เป็ นอิสระเสมอ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถไว้วางใจได้โดยสนิทใจ
5. อุทิศเวลาและทุม่ เทความสนใจให้บริษัทฯอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมของบริษัทเสมอ
6. ปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่กาหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่
กาหนดโดยบริษัทฯ
การกาหนดวาระและอายุของกรรมการ
วาระกรรมการ: ไม่มีการจากัดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเพื่อมิให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสในการแต่งตัง้
กรรมการซึง่ มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทฯซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับความสาเร็จในการกากับดูแลกิจการ
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การดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอืน่ ของกรรมการ
เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิ ภาพ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
รวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การ ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 แห่ง โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น และกรรมการที่ไม่
เป็ นผูบ้ ริหารไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง โดยไม่มีขอ้ ยกเว้น
บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่มีเหตุอนั สมควรได้รบั
การพิจารณายกเว้น
ความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัท
ในการสรรหาคณะกรรมการนัน้ บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการสรรหาบุคคลเพื่อที่จะเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ โดยบริษัทฯได้จดั ทา (Board Skill Matrix) เพื่อกาหนดและตรวจสอบ คุณสมบัติของ
กรรมการที่ ตอ้ งสรรหา โดยพิ จารณาจากทัก ษะความจ าเป็ น ที่ ยัง ขาด รวมถึ งคุณ สมบัติที่ เ หมาะสมและสอดคล้องกับ
องค์ประกอบ โครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เสริมสร้างความหลากหลายเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับตาแหน่งกรรมการบริษัท
2. เสริมสร้างให้เกิดการอภิปรายที่หลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ จะคานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ (Board Diversity) กาหนดให้กรรมการบริษัทฯ มี
ระดับการศึกษา ความรูค้ วามสามารถ ทักษะวิชาชีพ มีประสบการณ์ทางาน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีสภาวะความเป็ น
ผูน้ า มีวิสยั ทัศน์ที่กา้ วไกล อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการของบริษัทฯ รวมถึง คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย โดยมิใช้ขอ้ กาหนดทางเชือ้ ชาติ ภาษา เพศ เป็ นต้น และบริษัทฯ ได้กาหนดคุณสมบัติดา้ นทักษะที่จาเป็ นต่อการ
สรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ไว้ดงั นี ้
1. ด้านวิศวกรรม
2. ด้านบัญชี - การเงิน - การจัดการ
3. ด้านกฎหมาย
4. ด้านกลยุทธ์
5. ด้านการตลาด
6. ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
7. ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
8. อื่นๆ ได้แก่ ด้านการค้าระหว่างประเทศ ,ด้านสารสนเทศและการสือ่ สาร (IT) ,ด้านการต่อต้านคอร์รปั ชั่น
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กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัทฯจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตร
258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการที่มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่
สมรส พี่นอ้ งและบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับ บริษัทฯ บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผูบ้ ริหารของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่าสองปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พใดๆ ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ นกรณีที่ผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้รวมถึงการเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ มิใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหารหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้การกากับดูแลกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
ช่วยการกากับดูแลกิจการ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริหาร มีทงั้ หมด 5 ท่าน ซึ่งช่วยให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปโดยคล่องตัวโดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่
ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่ตรวจสอบและช่วยในการกากับดูแล
การดาเนินกิจการของบริษัทฯ มีขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิก
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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3.

4.
5.
6.

ทุกคนมีคุณสมบัติเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยกฎเกณฑ์
ประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่จะเป็ นกรรมการอิสระ
และมีกรรมการอิสระดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการกาหนด
หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (CG Committee) รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) รวมถึงการ
กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ขึน้ มาปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมาย เพื่อแบ่งเบา
ภาระการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท หรือเพื่ อเป็ นไปตามนโยบายของบริษัทฯ หรือเพื่อเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดทางกฎหมายต่างๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนาคต

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
ประธานกรรมการ มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ตามข้อบังคับ ข้อ 10,17,18 และ 20 ของ บมจ. แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด
(มหาชน) โดยมีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ในเรือ่ ง การกาหนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกัน
อย่างชัดเจน
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัทฯ ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการได้จดั ให้มี
1. นโยบายในการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกากับดูแ ลกิ จ การเป็ นลายลักษณ์อักษร โดยจะจัดให้มีก ารทบทวนและอนุมัติ
วิสยั ทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯในรอบปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมา
2.

จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษั ท ฯ จัด ท าข้อ พึ ง ปฏิ บัติ ที่ เ กี่ ย วกับ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการบริษั ท กรรมการตรวจสอบ และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในฝ่ ายต่างๆ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิและให้มีการติดตามผล โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของ
บริษัทฯ การปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทัง้
ภายในบริษัทฯและสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งการให้ความสาคัญกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจจะทาให้มีการปฏิบตั ิงานด้วย
ความซื่อสัตย์สจุ ริต การควบคุมภายในทาได้อย่างมีประสิทธิ ภาพขึน้ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กบั นักลงทุน

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ เท่านัน้ การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ของ
ครอบครัว ของญาติพี่นอ้ ง หรือของบุคคลอื่นที่รูจ้ กั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยกาหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรือ่ ง คือ
3.

3.1 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท ฯ จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรอบครอบทุกรายการ รวมทัง้ กาหนดราคา
และเงื่อนไขของรายการเกี่ ยวโยงกัน เสมือนทารายการกับบุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้ทารายการที่เกี่ยว
โยงกันแล้ว หากเป็ นรายการตามที่กาหนดใน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑ์ใน
การทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน บริษัทฯจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธี ของประกาศดังกล่าว รวมทัง้ เปิ ดเผย
รายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และขจัดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสถานการณ์อื่นๆ ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.2 การควบคุมภายใน
บริษัท ฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นกั ลงทุนว่า บริษัทฯ จะมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิผล
และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบั งบการเงิน โดยปั จจุบนั บริษัทฯ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ในฝ่ ายตรวจสอบภายใน บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้าง
บริษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง้ จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยมีสญ
ั ญาว่าจ้างเป็ นรายปี ซึง่ ดาเนินงานโดย
นางสาวนันทินี วรวนิชย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ซึ่งมีความรู ค้ วามสามารถในด้านระบบบัญชีและการควบคุมภายใน ให้เป็ น
ผูด้ าเนินการตรวจสอบทบทวนระบบการควบคุมภายใน พร้อมทัง้ การให้คาแนะนาในการดาเนินการลดความเสี่ยงและรายการ
ที่ผิดปกติ รวมทัง้ ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงทุกปี และเมื่อครบสัญญาแล้ว บริษัทฯมีนโยบายจะต่อสัญญารวมทัง้ มี
นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯเข้ามาทาหน้าที่ในส่วนนี ้
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ ให้นางกรกมล เกลาเทียน ดารงตาแหน่งเป็ น เลขานุการกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่
ประสานงานกับ บริษัท โปรจีเนียส ออดิท แอนด์ คอนซัลติง้ จากัด และนาเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
4.

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตการคอร์รปั ชั่น และปฏิเสธการให้สินบนทุกรู ปแบบ นับเป็ นภาคบังคับปฏิบตั ิ โดยได้
ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็ นแนวร่วมในการปฏิบตั ิตนของภาคเอกชนไทย นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังได้วิเคราะห์/ประเมินความ
เสี่ยงทุกด้า นที่ อ าจเกี่ ย วข้อ งกับ การทุจริตและคอร์ร ัป ชั่น และกาหนดแนวทางการปฏิ บัติเ พื่ อต่อ ต้า นการทุจ ริตและการ
คอร์รปั ชั่น ภายในบริษัทฯ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของกลุม่ บริษัทฯ จะต้องไม่เรียกร้องหรือดาเนินการยอมรับการ
ทุจริตและคอร์รปั ชั่นใดๆ โดยเด็ดขาด ไม่วา่ จะเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว เพื่อน และคนรู จ้ กั อีกทัง้ ทุกคนจะต้อง
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการสื่อสาร /อบรมให้ความรู ต้ ่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทัง้
ภายในและภายนอกบริษัท ฯ ให้ได้รบั ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นโดยทั่วกัน ตลอดจนการติดตามผล และ
รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยหากพบว่ามีการฝ่ าฝื นหรือกระทาการใดๆ อันเป็ นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือให้ความ
ร่วมมือกับการทุจริตคอร์รปั ชั่นจะได้รบั การพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท ฯ ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทาง
การเมือง ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมือง นโยบายดังกล่าวต้องเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
มาตรา 123/5 ผูใ้ ดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ในกรณีที่ผกู้ ระทาความผิดตามวรรคหนึง่ เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบคุ คลใดและกระทาไปเพื่อประโยชน์ของ
นิติบุคคลนัน้ โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาความผิดนัน้ นิติ
บุคคลนัน้ มี ความผิด ตามมาตรานี ้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห นึ่งเท่าแต่ไม่เกิ น สองเท่าของค่าเสียหายที่เ กิ ดขึน้ หรือ
ประโยชน์ที่ได้รบั
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบคุ คลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่ง
กระทาการเพื่อหรือในนามของนิติบคุ คลนัน้ ไม่วา่ จะมีอานาจหน้าที่ในการนัน้ หรือไม่ก็ตาม
แนวทางการปฏิบัติ
1. บริษั ท ฯ จะสนับ สนุน และส่ง เสริม ให้บุค ลากรทุก ระดับ เห็ น ความสาคัญ และมี จิ ต สานึก ในการต่อ ต้า นการ
คอร์รปั ชั่น รวมทัง้ จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รปั ชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรู ปแบบ โดยถือ
เป็ นภาคบังคับปฏิบตั ิ
2. แนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นนี ้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการให้ผลตอบแทน แก่
พนักงาน โดยกาหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทาความเข้าใจกับพนักงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เพื่ อน าไปใช้ป ฏิบัติใ นกิ จ การทางธุร กิ จ ที่อ ยู่ในความรับ ผิด ชอบและควบคุม แล การปฏิ บัติ ให้เป็ นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัท ฯ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรือ่ งคอร์รปั ชั่นไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
4. บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ คณะทางานบริหารความเสีย่ ง ร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน ให้ดาเนินการร่วมประเมินความเสีย่ งใน
ทุกด้านเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชั่นของทุกหน่วยงาน โดยมีการนาเสนอประเด็นความ
เสี่ยง การเสนอแนวทางปฏิบตั ิเพื่อลดความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามผล และรายงานความคืบหน้าต่อคณะ
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กรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
5. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ให้มีการรับเรือ่ งรับเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท
ผ่านช่องทางติดต่อ เลขานุการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบ
6. บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) จะให้ความคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่อง การคอร์รปั ชั่นที่
เกี่ยวข้องกับ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูท้ ี่ให้ความ
ร่วมมือ ในการรายงานการทุจริตและการคอร์รปั ชั่น ตามที่บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด(มหาชน) กาหนดไว้ใน
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น อีกทัง้ ไม่มีการดาเนินการใดๆเพื่อลดตาแหน่งหรือลงโทษ ให้ผลบวกต่อ
พนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชั่น แม้ว่าการกระทานัน้ จะทาให้ บริษัท ฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิ จก็ ตาม ทัง้ นี ้
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้กาหนดกระบวนการปฏิบตั ิงานแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็ นแนวปฏิเสธ
กาหนดบทบาทหน้าที่และควรรับผิดชอบ และมีกระบวนการติดตามและตรวจสอบได้
7. คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารระดับสูงมีความรับผิดชอบต่อการนามาตรการต่อต้านคอร์รปั ชั่นนีไ้ ปปฏิบตั ิ อีก
ทัง้ ยังให้การยอมรับและปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชั่นนีด้ ว้ ย
8. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่าย
การคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ หรือบุ คลที่กาหนดให้ทาหน้าที่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริษัท ฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
9. บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสาคัญ ในการเผยแพร่ให้ความรูค้ วามเข้าใจกับบุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่อาจเกิด
ผลกระทบต่อบริษัท ฯ ในเรือ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นนี ้
10. บริษัทฯ มีก ารสื่อสารและอบรมให้ความรู ต้ ่อผูม้ ีส่วนได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกบริษั ทฯ ให้ได้รบั ทราบถึ ง
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นโดยทั่วกัน
11. ผูท้ ี่กระทาผิดในการคอร์รปั ชั่น ตามข้อบังคับที่กาหนดไว้ที่เกี่ยวกับการทางาน ต้องได้รบั โทษตามที่กฎหมาย
กาหนดหากการได้กระทานัน้ ผิดกฎหมาย ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้ดว้ ย
12. บริษัทฯ จะสอบทานตามแนวปฏิบตั ิและมาตรการดาเนินงานสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของ
กฎหมาย
13. คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญการเลีย้ งรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น
ใดเกินความจาเป็ นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทาธุรกิจร่วมกับบริษัท ฯ หากได้รบั ของขวัญ
เกินปกติวิสยั ในโอกาสตามประเพณี ให้พนักงานปฏิเสธไม่รบั ของขวัญ ดังกล่าวและต้องรายงานผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับขัน้ เพื่อทราบ ทัง้ นี ้ จะต้องดาเนินงานตามแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ จากฝ่ ายกากับ
และสอบทานในเรือ่ งนัน้ อย่างสม่าเสมอ
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5. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกาหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยในการประชุมทุกครัง้ จะมีการแจ้งตารางการ
ประชุมล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งบริษัทฯ เปิ ดให้มีการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็ น โดยมีการจัดทารายงาน
ผลงานเสนอให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้
อย่างต่อเนื่องและทันเวลา โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการสามารถร้องขอสารสนเทศ
ที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท
 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ จะร่วมกันพิจารณากาหนดวาระการประชุม โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสูว่ าระการประชุมได้ โดยในบางวาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย
เพื่อสารสนเทศในรายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบ
ปี ที่ผา่ นมา
 บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดองค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมี
กรรมการอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย
 บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการมีการประเมินผลงานคณะกรรมการทัง้ คณะ และรายบุคคล โดยเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี
 บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการมีการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด (ระดับกรรมการ)
 บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานประจาปี ของผูบ้ ริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กรและ
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
 บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น
แสดงควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี

6. ค่าตอบแทน
บริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ให้อยูใ่ นระดับที่สามารถจูงใจให้สามารถ
รักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตอ้ งการได้ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง (หรือ CEO) กาหนดให้มีความเหมาะสมกับอานาจหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ ระดับค่าตอบแทนเป็ นเงินเดือน โบนัส
และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลการดาเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯและการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารแต่ละ
ราย
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7. การพัฒนากรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู อ้ ย่างต่อเนื่อง และอานวยความสะดวกให้มีการ
ฝึ กอบรมและให้ความรู แ้ ก่ผทู้ ี่เกี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ ริหาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึ กอบรมและการให้ความรู อ้ าจกระทาเป็ นการ
ภายในบริษัทฯหรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ โดยบริษัทฯได้เข้าเป็ นสมาชิกนิติบุคคลของ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย12 ซึ่งกรรมการบริษัทจะได้รบั สิทธิในฐานะสมาชิกที่จะเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมของสมาคมฯได้ อย่าง
สม่าเสมอ อันจะทาให้ได้รบั ความรูใ้ นการทาหน้าที่กรรมการและการกากับดูแลกิจการที่ดี และสร้างเครือข่ายของกรรมการเพื่อ
การแลกเปลีย่ นความรู ้ เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ ทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัท จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จัดให้มีการ
ฝึ กอบรมเพื่อให้ความรู ้ และจัดทาเอกสารข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการ
แนะนาลักษณะและแนวทางการดาเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ทกุ ท่าน

8. นโยบายและแผนการสืบทอดตาแหน่งของผู้บริหาร
บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญทุกระดับให้เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทฯ ได้ผบู้ ริหารที่มีความเป็ นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นผูจ้ ดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณา ดังนี ้
1. ระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
เมื่อตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การว่างลง หรือผูอ้ ยู่ในตาแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งได้ บริษัทฯมีระบบการให้ผบู้ ริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็ นผูร้ กั ษาการในตาแหน่งจนกว่า
จะมี ก ารสรรหาและคัด เลื อ กบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ ต ามหลัก เกณฑ์ที่ บ ริ ษั ท ฯก าหนด และต้ อ งเป็ น ผู้มี วิ สัย ทัศ น์ ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจ ารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูส้ รรหา เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูท้ ี่มีความเหมาะสมให้ตารง
ตาแหน่งแทนต่อไป
2. ระดับผูบ้ ริหาร
เมื่อตาแหน่งระดับผูบ้ ริหารตัง้ แต่ผอู้ านวยการขึน้ ไปว่างลง หรือผูอ้ ยูใ่ นตาแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
ได้ บริษัทฯ จะมีการนาเสนอผูส้ ืบทอดตาแหน่งที่คดั เลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทัง้ นี ้ การวางแผนการสืบทอด
ตาแหน่งของบริษัทฯ ระดับผูบ้ ริหารมีกระบวนการ ดังนี ้

1111

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไร ก่อตัง้ ขึน้ โดยการสนับสนุนของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน รวมทัง้ องค์การระหว่างประเทศ คือ ธนาคารโลก ( World Bank)
2
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1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิ จของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์ของบริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน
แผนงานขยายธุรกิจ
2. ประเมินความพร้อมของกาลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
3. กาหนดแผนสร้างความพร้อมของกาลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนผูท้ ี่
พ้นตาแหน่ง
4. สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒ นาฝึ กอบรมพนักงาน (Employee Training and
Development) ไว้ลว่ งหน้า ก่อนพนักงานจะเกษี ยณอายุงาน หรือลาออกจากตาแหน่ง
5. กาหนดความสามารถ (Competencies) หมายถึง ความรู ้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของ
พนักงาน ในตาแหน่งนัน้ ๆ และจัดทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan)
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสม
7. มีการทดสอบ และประเมินผล เพื่อวิเคราะห์ศกั ยภาพของบุคลากร
8. ระบุผูส้ ืบทอดตาแหน่ง จากการประเมิ นและวิเ คราะห์ศัก ยภาพ ผลงาน ของพนักงาน โดยมีก ารแจ้งให้
พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรูง้ าน และกาหนดผูส้ บื ทอดสารอง
9. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็ นผูส้ ืบทอดตาแหน่งว่าจะสามารถมีพฒ
ั นาการ และสร้างผลงาน
ตามที่คาดหวังได้จริง ซึง่ หากไม่เป็ นไม่ตามคาดหมายแล้วยังสามารถเปลีย่ นผูส้ บื ทอดได้

9. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และงานนักลงทุนสัมพันธ์
งานเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary)
งานเลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้เลขานุการบริษัท
นอกเหนือจากการเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการประชุมกรรมการ และรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการหรือผูบ้ ริหารแล้ว
ปั จจุบนั ยังมีบทบาทหน้าที่เพิ่มเติม ที่ ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อ สัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
ดังนัน้ บริษัทฯจึง ได้กาหนดแนวทางในการทาหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติของ “ICSA
Guidance on the Corporate Governance Role of the Company Secretary” ได้แก่
1. ให้คาแนะนากับคณะกรรมการในประเด็นกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
2. ให้คาแนะนาถึงแนวปฏิบตั ิกบั คณะกรรมการชุดย่อย
3. ดูแลและรักษาข้อมูลตามกฎหมาย เช่น รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายงานการมีสว่ นได้เสียของคณะกรรมการ เป็ นต้น
4. ให้บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย แนวปฏิบตั ิ รวมถึงกฎเกณฑ์ดา้ นตลาดทุนได้อย่างถูกต้อง
5. จัดทาสรุปเรือ่ งที่อยูภ่ ายใต้อานาจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
6. ดูแลให้มีการจัดทาประกันความรับผิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ (ถ้ามี)
7. ให้ขอ้ มูลและคาแนะนาแก่คณะกรรมการในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน
8. จัดให้มีการพบปะระหว่างผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และกรรมการเข้าใหม่
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9. ดู แ ลและให้ข ้อ เสนอแนะแก่ ค ณะกรรมการในการพัฒ นาและปรับ ปรุ ง แนวทางการประเมิ น ตนเองของ
คณะกรรมการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของธุรกิจของบริษัท
10. ดูแลให้คณะกรรมการคานึงถึงความเห็นของผูถ้ ือหุน้ อย่างสม่าเสมอ
11. ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการและบริษัทแก่ผถู้ ือหุน้ และนัก
ลงทุน รวมถึงการประสานงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
12. ให้ขอ้ มูลและคาแนะนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นสาคัญที่คณะกรรมการควรสอดส่องดูแล
งานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)
งานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นงานเชิงกลยุทธ์ที่มีความสาคัญ ต่อบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร โดยการใช้
ความรู ้ และทักษะหลายๆด้านประกอบกัน เช่น ด้านการเงิน การสื่อสาร การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เพื่อบริหารจัดการ
ให้การสือ่ สารไปถึงกลุม่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ บริษัทฯ จึงกาหนดนโยบายด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบ สรุปได้ดงั นี ้
1. สือ่ สารกับกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนบุคคล นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ผูส้ ื่อข่าว
และประชาชนทั่วไป ซึง่ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องดาเนินการอย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม
2. สะท้อนความเห็นจากบุคคลภายนอกสูผ่ บู้ ริหาร เพื่อเป็ นสื่อ กลางในการรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับบริษัท และนาเสนอให้แก่ผบู้ ริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
3. มีส่วนร่วมในกระบวนการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อช่วยให้สามารถตอบข้อซักถามของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้
ชัดเจนยิ่งขึน้
4. รวบรวม และรายงาน ข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน ข้อมูลที่สาคัญของตลาดทุนให้ผบู้ ริหารระดับสูง โดยมีการ
จัดเตรียมข้อมูลที่ถกู ต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
5. ดูแลนักลงทุน มีความเข้าใจพฤติกรรมนักลงทุน เพื่อกาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการดูแล และสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท โดยการรายงานข้อมูลที่เป็ นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ต่อเนื่อง
อย่างเป็ นระบบ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ สานักงานคณะกรรมการ กลต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

ช่องทางการติดต่อ
ส่วนงานเลขานุการบริษัท / ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์
พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชั่น ผ่านช่องใดช่องทางหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. ทาง E-mail บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ :
 E-mail address : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุรเดช จันทรานุรกั ษ์ citaniac@gmail.com
 E-mail address : กรรมการตรวจสอบ
นายชนะ สิงห์รุง่ เรือง
acc_consultants@yahoo.com
 E-mail address : กรรมการตรวจสอบ
นายนาพล เงินนาโชค
numpon_n@yahoo.com
เลขานุการบริษัท :
 E-mail address : cs@arrowpipe.com
2.

ทางโทรศัพท์ : 02-749-8135 ต่อ 615 ส่วนงานเลขานุการบริษัท
ทางโทรสาร : 02-749-8140

3.

ทางไปรษณีย ์
ส่วนงานเลขานุการบริษัท
เลขที่ 3088 หมูท่ ี่ 10 ซอยแบริง่ 30 ถนนสุขมุ วิท 107 ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและขัน้ ตอนการพิจารณาเบาะแส ข้อร้องเรียน สามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ระบุอยู่ใน
ประกาศช่องทางของบริษัทฯ ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯในทุกพืน้ ที่ และบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงประกาศได้ การแจ้งเหตุ
และเบาะแสจะต้องทบทวนปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเหตุหรือเบาะแส
ให้กบั บุคลากรในบริษัท และบุคคลภายนอกทราบ

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับนีไ้ ด้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
(คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/ 2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
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