บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

9. การจัดการ
โครงสรางองคกรของบริษทั แอรโรวเทค ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

ฝายตรวจสอบภายใน *

ประธานเจาหนาที่บริหาร
นายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์

กรรมการผูจัดการ
นายธานินทร ตันประวัติ

ผูอํานวยการ
สวนบัญชีและการเงิน
นายชโลธร พูตระกูล

ผูอํานวยการ
สวนขายและการตลาด

นายธานินทร ตันประวัติ (รักษาการ)

ฝายบัญชี

ฝายขายตัวแทนจําหนาย

ฝายการเงิน

ฝายขายโครงการ

ผูอํานวยการ
สวนปฏิบัตกิ าร

นายธาราพงษ รุจิวงศ

ผูอํานวยการ
สวนสนับสนุน

นายภาณุพงศ วิจิตรทองเรือง

ฝายผลิต

ฝายวิศวกรรม

ฝายควบคุมคุณภาพ

แผนกสารสนเทศ

แผนกการตลาด

แผนกจัดซือ้

* ปจจุบันบริษัทวาจางบริษัท เอส เค แอ็ดไวซเซอรรี่ จํากัด. เปนผูตรวจสอบภายใน ซึ่งในอนาคตบริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเขามาทําหนาที่ในสวนนี้
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9.1

โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการมี 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งหมดจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
ตําแหนง
1. นายศิริเดช พูลเรือง
ประธานกรรมการ
2. นายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร / กรรมการบริหาร
3. นายธานินทร ตันประวัติ
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ / กรรมการบริหาร
4. นายภาณุพงศ วิจิตรทองเรือง
กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. นายชโลธร พูตระกูล
กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นางประครอง นามนันทสิทธิ์
กรรมการ
7. ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ
กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายนําพล เงินนําโชค
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นายชนะ สิงหรงุ เรือง
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นายชโลธร พูตระกูล ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ หรือ นายธานินทร ตันประวัติ หรือ นายภาณุพงศ วิจิตร
ทองเรือง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่และความ
รับผิดชอบในการจัดการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่สําคัญไดดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว
และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคน หรือ บุค คลอื่น ใดปฏิบั ติก ารอย างหนึ่ง อย างใดแทน
คณะกรรมการไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่น
ใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑที่คณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
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5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กํากับดูแลการบริหารและการจัดการ
ของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่องดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการอันไดแก เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิเชน การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายทรัพยสินที่
สําคัญตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวน
ในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน
หรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททําขึ้น หรือถือ
หุน หรือหลักทรัพยอื่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนําพล เงินนําโชค
กรรมการตรวจสอบ
3. นายชนะ สิงหรุงเรือง
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาที่สอบ
ทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
โดยมีนางกรกมล เกลาเทียน ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีความเปนอิสระตามนิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1. ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย
2. ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจาง/ ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา / ผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ปจจุบันและ
ชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง)
3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้ง
คูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูบริหารหรือผ็มี
อํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
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4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่
อาจเป น การขั ด ขวางการใช วิ จ ารณญาณอย า งอิ ส ระของตน รวมทั้ ง ไม เ ป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ กรรมการซึ่ ง ไม ใ ช
กรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปน
การขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมเปนกรรมการอิสระ หรือ
ผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
6. ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง รวมทั้งไมเปนผู
ถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของผูใหบริการทางวิชาชีพดวย
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําให ไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระได
9. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่
เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
10. มีหนาที่ในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและพอเพียง
2. สอบทานใหบริษัทมีการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภาย ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่ผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของ
บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ
(ง) ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทั
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
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(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโชยน
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน
ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 2/2555 เมื่ อ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2555 มี ม ติ ใ ห แ ต ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารจํ า นวน 5 ท า น
ประกอบดวย
1. นายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายธานินทร ตันประวัติ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
3. นายภาณุพงศ วิจิตรทองเรือง
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
4. นายชโลธร พูตระกูล
5. นายธาราพงษ รุจิวงศ
กรรมการบริหาร
ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มีมติใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจ หนาที่ และความ
รับ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงานในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานตามปกติ ธุ ร ะและงานบริ ห ารของบริ ษั ท กํ า หนดนโยบาย แผนธุ ร กิ จ
งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญไดดังนี้
1. ดําเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง และมติของที่
ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัททุกประการ โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบ/ขอกําหนดของ
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท
2. พิจารณากําหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงินงบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามกรอบที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
และควบคุมกํากับดูแลใหการดําเนินงานของคณะทํางานที่แตงตั้งบรรลุตามเปาหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปตามที่ฝายจัดการเสนอกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนุมัติ ทั้งนี้ใหรวมถึงการพิจารณาและอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวางที่ไมมี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวตอไป
4. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อวัตถุดิบตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินตอรายการไมเกิน 60 ลานบาท (หกสิบ
ลานบาท)
5. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อเครื่องมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวร ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ ในวงเงิน
ตอรายการไมเกิน 20 ลานบาท (ยี่สิบลานบาท)
6. อนุมัติการขาย การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญารับจางทําของ
ตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินตอรายการไมเกิน 60 ลานบาท (หกสิบลานบาท)
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7. อนุมัติการเปด/ปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน พรอมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอนเงิน
หรือทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกลาว
8. อนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินตอรายการไมเกิน 20 ลานบาท (ยี่สิบลานบาท)
รวมถึงการขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินตอรายการไมเกิน 20
ลานบาท (ยี่สิบลานบาท)
9. อนุมัติใหนําทรัพยสินของบริษัท จํานอง จํานํา เพื่อเปนประกันหนี้สินของบริษัททุกประเภทที่มีอยูแลวหรือจะมีขึ้นใน
อนาคต ในวงเงินตอรายการไมเกิน 20 ลานบาท (ยี่สิบลานบาท)
10. อนุ มั ติ ก ารใช จ า ยเงิ น ลงทุ น ที่ สํ า คั ญ ๆ ที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ต ามที่ จ ะได รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
11. เปนคณะที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาดการบริหารงานบุคคล และดานการปฏิบัติการ
อื่นๆ
12. กําหนดโครงสรางองคกร อํานาจการบริหารองคกร รวมถึงการแตงตั้ง การวาจาง การโยกยาย การกําหนดเงินคาจาง
คาตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผูบริหาร และการเลิกจาง
13. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด โดยอยู
ภายใต ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอํ า นาจเพื่ อ ให บุ ค คลดั ง กล า ว มี อํ า นาจตามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก
เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ หรืออํานาจนั้นๆ ได ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไมมีการมอบ
อํานาจใหแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินการ
14. ดําเนินการอื่นใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนคราวๆ ไป
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ห ารจะพิ จ ารณาและอนุ มั ติ ร ายการที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารมี ส ว นได เ สี ย หรื อ มี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลว และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจคณะกรรมการบริหารไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ กรรมการผูจัดการหรือพนักงานบริษัทมีอํานาจ
หนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมี
ลักษณะเปนการมอบอํานาจใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.

ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
นายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
นายชนะ สิงหรุงเรือง กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1.
เสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับอัตราคาตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการตางๆ (ถามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนใน
ภายหลัง)
2.
ดําเนินการสรรหาและนําเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนครั้งแรก และ
พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระและสมควรไดรับเลือกตั้งใหม เสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทตอไป
3.
พิจารณาและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศนและกลยุทธทางดาน
ทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผูบริหารของบริษัท
4.
ประเมินผลประกอบการของบริษัทเพื่อกําหนดการใหโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจําปของทั้งบริษัท โดยใหเกณฑ
มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5.
เสนอแนะโครงสรางเงินเดือนของบริษัท รวมถึงผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมือ่ วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ยังมีมติการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ ดังนี้
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. กํากับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท และมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ
บุคคลอื่นใดดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติประจําวันของบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่แทนประธานเจาหนาที่บริหาร
เฉพาะเรื่อง ภายใตการควบคุมของประธานเจาหนาที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจาหนาที่บริหารเห็นสมควร และ
ประธานเจาหนาที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ได
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เปน ผูรั บ มอบอํา นาจของบริษั ทในการบริห ารกิจ การของบริ ษัทใหเ ปน ไปตามวั ตถุป ระสงค ขอ บัง คับ นโยบาย ระเบีย บ
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัททุก
ประการ
4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจชวง
และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือ
คําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวาภายในและภายนอกบริษัท
5. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินตอรายการไมเกิน 40 ลาน
บาท (สี่สิบลานบาท) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินงาน ในวงเงินตอรายการไมเกิน 10
ลานบาท (สิบลานบาท)
6. อนุมัติการขาย การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญารับจางทําของ
ตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินตอรายการไมเกิน 40 ลานบาท (สี่สิบลานบาท)
7. อนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรือ
สถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินตอรายการไมเกิน 10 ลานบาท (สิบลานบาท) รวมถึงการ
ขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินตอรายการไมเกิน 10 ลานบาท (สิบ
ลานบาท)
8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารเปนคราว ๆ ไป

สวนที่ 2 หนา 50

บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
Arrow Syndicate Public Company Limited

ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผูจัดการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติไวแลว และเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจประธานเจาหนาที่บริหารไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ
1. ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท
3. เปน ผูรั บ มอบอํา นาจของบริษั ทในการบริห ารกิจ การของบริ ษัทใหเ ปน ไปตามวั ตถุป ระสงค ขอ บัง คับ นโยบาย ระเบีย บ
ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธาน
เจาหนาที่บริหารของบริษัททุกประการ
4. ใหมีอํานาจในการมอบอํานาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอํานาจชวง
และ/หรือการมอบหมายดังกลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอํานาจ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนด หรือ
คําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทไดกําหนดไว ทั้งนี้ จะไมมีการมอบอํานาจชวงใหแกบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในการดําเนินการ
5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ ไมวาภายในและ
ภายนอกบริษัท
6. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาตาง ๆ ซึ่งเปนผลประโยชนตอกิจการของบริษัท รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
7. อนุมัติการใชจายเงินในการดําเนินการซื้อตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินตอรายการไมเกิน 20 ลาน
บาท (ยี่สิบลานบาท) และการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณหรือสินทรัพยถาวรที่ใชในการดําเนินงาน ในวงเงินตอรายการไมเกิน 5
ลานบาท (หาลานบาท)
8. อนุมัติการขาย การใหบริการตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การอนุมัติขายสินคา การอนุมัติใหทําสัญญารับจางทําของ
ตามปกติธุรกิจ เปนตน ในวงเงินตอรายการไมเกิน 20 ลานบาท (ยี่สิบลานบาท)
9. อนุมัติการกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ การออกตราสารหนี้ สัญญากูเบิกเงินเกินบัญชี หรือสินเชื่ออื่นใดจากธนาคาร หรือ
สถาบันการเงิน หรือบุคคลทั่วไปในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ในวงเงินตอรายการไมเกิน 5 ลานบาท (หาลานบาท) รวมถึงการ
ขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินตอรายการไมเกิน 5 ลานบาท (หา
ลานบาท)
10. พิจารณาจัดสรร เงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว แกพนักงานหรือ
ลูกจางของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท
11. มีอํานาจพิจารณาวาจางพนักงาน และบรรจุแตงตั้ง ตลอดจนการโอน โยกยายขามสายงาน/ฝาย/แผนก หรือการพนจากการ
เปนพนักงาน กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท ยกเวน
พนักงานระดับผูบริหาร
12. มีอํานาจ ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัท และเพื่อ
รักษาระเบียบ วินัยการทํางานภายในองคกร
13. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร
เปนคราว ๆ ไป
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ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการจะพิจารณาและอนุมัติรายการที่กรรมการผูจัดการมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอยไมได ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ไ ว แ ล ว และเป น ไปตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด โดยคณะกรรมการบริ ษั ท อาจยกเลิ ก เพิ ก ถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอํานาจกรรมการผูจัดการไดโดยมติคณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้กรรมการผูจัดการอาจมอบอํานาจใหพนักงานบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการ
มอบอํานาจหลักเกณฑที่กรรมการผูจัดการพิจารณาและอนุมัติไวแลว ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ
ใหกับบุคคลที่เกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

บริษัทไมมีคณะกรรมการสรรหากรรมการและผูบริหารโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณ และเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ ทั้งนี้
ที่ประชุมผูถือหุนจะเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ในการเลือ กตั้ งกรรมการบริ ษัท วิ ธี การออกเสี ย งลงคะแนน อาจใช ก ารลงคะแนนเสี ยงใหแ ก ผู ได รับ การเสนอชื่ อ เป น
รายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ
ผูถือหุนแตละคนจะใชสิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะตองเปนไปตามคะแนนเสียงสวนใหญ หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูที่
เปนประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษัทมีผูบริหารจํานวน 5 ทาน ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์
นายธานินทร ตันประวัติ
นายภาณุพงศ วิจิตรทองเรือง
นายชโลธร พูตระกูล
นายธาราพงษ รุจิวงศ

ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ และรักษาการสวนขายและการตลาด
ผูอํานวยการสวนสนับสนุน
ผูอํานวยการสวนบัญชีการเงิน
ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการ

9.3 คาตอบแทนผูบริหาร
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนรวมของกรรมการ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้
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ตําแหนง

คาเบี้ยประชุม

การประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

12,500 บาทตอครั้ง
10,000 บาทตอครั้ง
12,500 บาทตอครั้ง
10,000 บาทตอครั้ง

หมายเหตุ: * นายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ นายธานินทร ตันประวัติ นายภาณุพงศ วิจิตรทองเรือง นายชโลธร พูตระกูล และนางประครอง นามนันทสิทธิ์
แสดงความจํานงขอสละสิทธิ์ที่จะไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมกรรมการ รายละเอียดดังนี้
ตําแหนง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คาเบี้ยประชุม
12,500 บาทตอครั้ง
10,000 บาทตอครั้ง

หมายเหตุ: * นายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ แสดงความจํานงขอสละสิทธิ์ที่จะไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจาก
ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารของบริษัทอยูแลว

ในป 2554 และ เดือนมกราคม – สิงหาคม 2555 บริษัทมีการจายคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัท
ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. ดร. สุรเดช จันทรานุรักษ *
2. นายนําพล เงินนําโชค *
3. นายชนะ สิงหรุงเรือง *
4. นายศิริเดช พูลเรือง
5. นายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์ **
6. นายธานินทร ตันประวัติ **
7. นายภาณุพงศ วิจิตรทองเรือง **
8. นายชโลธร พูตระกูล **
9. นางประครอง นามนันทสิทธิ์ **
10. นายธาราพงษ รุจิวงศ **

2554
50,000
20,000
40,000
-

ม.ค. – ส.ค. 2555
75,000
60,000
60,000
-

หมายเหตุ: * กรรมการลําดับที่ 1-3 ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบดวย โดยคาตอบแทนในตารางไดแสดงคาตอบแทนที่รวมคาเบี้ยประชุมที่
ไดรับทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
** กรรมการลําดับที่ 5-10 แสดงความจํานงขอสละสิทธิ์ที่จะไดรับคาตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท เนื่องจากกรรมการดังกลาว
(ยกเวนนางประครอง นามนันทสิทธิ์) ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารของบริษัทอยูแลว
*** บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยไดแตงตั้ง นายธานินทร ตันประวัติ เปนกรรมการบริษัทแทน นายธาราพงษ รุจิวงศ ตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
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คาตอบแทนผูบริหารของบริษัท
จํานวนผูบริหาร
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร (บาท)
รูปแบบคาตอบแทน

ป 2554
6
5,671,317
เงินเดือน / โบนัส

ม.ค. – มิ.ย. 2555
6
4,421,650
เงินเดือน / โบนัส

(2) คาตอบแทนอื่น
ที่ประชุม วิสามัญผู ถือหุ นครั้ งที่ 2/2555 เมื่อวั นที่ 31 กรกฎาคม 2555 ไดมีม ติให บริษั ทออกหุ นสามัญใหมเ พิ่มทุ นจํา นวน
5,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย หรือคิดเปนรอยละ 2.5 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุนละ ......... บาท โดยจะเสนอขายพรอมกับการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน หากมีหุนเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายดังกลาวขางตนใหหุนสวนที่เหลือทั้งหมดไปรวมกับหุน
ที่เสนอขายตอกลุมประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารที่ไดรับการจัดสรรและจองซื้อหุน มีดังนี้
ชื่อ – สกุล

จํานวนหุน ที่ไดรบั
การจัดสรร

ตําแหนง

รอยละของจํานวนหุนที่
เสนอขายใหแก
กรรมการและพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับผูบริหารและพนักงาน โดยเริ่มบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เปน
ตนไป ซึ่งมีเงื่อนไขการสบทบกองทุน รายละเอียดดังนี้
อายุงาน
นอยกวา 5 ป
ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป แตไมถึง 10 ป
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป

อัตราเงินสะสม (รอยละ)
2-4
2-5
2-6
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9.4

การกํากับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิ บัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดําเนิน ธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได มี
นโยบายปฏิ บัติตามหลัก การและขอ พึงปฏิ บัติที่ ดีสําหรับกรรมการบริษั ท ซึ่ง สอดคลอ งกับขอ พึงปฏิ บัติที่ดี สําหรั บกรรมการบริษั ท
จดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้
การกํ า หนดบทบั ญ ญั ติต า งๆ จะยึ ด ให เ ป น แนวทางให ป ฏิ บั ติไ ด จ ริ ง นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ได นํ า หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good
Corporate Governance) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ครอบคลุมถึงสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนได
เสีย โครงสราง บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและความเปนอิสระของคณะกรรมการ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุม
และบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และโปรงใส โดยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดรับการรับรองในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2555 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1

สิทธิของผูถือหุน

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน โดยจะไมกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
รวมทั้งจะสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อขายหรือการโอนหุน การมีสวนแบงในกําไร
ของบริษัท การไดรับขาวสารขอมูลบริษัทอยางเพียงพอ การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อถอดถอน
กรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือ
บริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน
ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการในเรื่องตางๆที่เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
• บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยใหมีสารสนเทศที่เพียงพอใหผูถือหุนรับทราบ
ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน หรือใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด
• ในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑที่ใชในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียง
ลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอยางเพียงพอ
• เปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการสงคําถามหรือขอเสนอแนะลวงหนากอนวันประชุม รวมถึงแสดงความคิดเห็นและตั้ง
คําถามในที่ประชุม โดยมีกรรมการและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบคําถามในที่ประชุม
• ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนได
• บริษัทจะบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญ ไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
หมวดที่ 2

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติตอผูถอื หุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม ทั้งผูถ ือหุนที่เปนผูบริหาร ผูถอื หุนที่ไมเปนผูบริหาร ผูถอื หุนตางชาติ
และผูถ ือหุนสวนนอย โดยมีหลักการดังนี้
• เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร
• คณะกรรมการจะไมเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุน
ตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
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• บริษัทกําหนดใหมีการปองกันการนําขอมูลของบริษัทไปใช โดยหามหนวยงานที่ทราบขอมูลไปเปดเผยตอหนวยงานหรือ
บุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ในกรณีที่พนักงานหรือผูบริหารนําขอมูลไปเปดเผยหรือนําไปใชเพื่อหาประโยชนใหแกตนเองหรือ
ผูเกี่ยวของ จะถือเปนความผิดรายแรงและถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการ
และผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะชนไปใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขาย
หลักทรัพยดังที่ไดเปดเผยไวในขอ 9.5
• ในการประชุมผูถือหุน กรรมการและผูบริหารบริษัทจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดสวนเสียของตนในแตละวาระ เพื่อให
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชนของ
บริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ
หมวดที่ 3

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมที่สําคัญ ดังนี้
ผูถือหุน :
บริษัทมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความรูและทักษะการบริหารจัดการ อยางสุดความสามารถในทุกกรณี
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
โดยรวม รวมทั้งเปดเผยขอมูลอยางสม่ําเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง
พนักงาน :
บริษัทจะใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัย
ตอชีวิตและทรัพยสิน ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆที่ไม
เปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การทํางานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติตอพนักงาน
ดายความสุภาพและใหความเคารพตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ลูกคา :
บริษัทมุงมั่นที่จะผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของ
ลูกคาอยางจริงจังและสม่ําเสมอ แสวงหาลูทางอยางไมหยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชนใหแกลูกคาอยางตอเนื่อง
และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด
คูคาและเจาหนี้ : บริษัทจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคาและเจาหนี้ และมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอ
เจาหนี้อยางเครงครัด ไมวาจะเปนเรื่องวัตถุประสงคของการใชเงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย
ค้ําประกัน และเรื่องอื่นใดที่ไดทําขอตกลงไวกับเจาหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน
คูแขงทางการคา : บริษัทจะประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขง
ทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม และไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวย
การกลาวหาในทางรายโดยไรมูลความจริง
สังคมสวนรวม : บริษัทจะไมกระทําการใดๆที่จะสงผลเสียหายตอสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม อีกทั้งยัง
ตองแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสรางสรรคสังคม ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอสังคมให
เกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยาง
เครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานที่กํากับดูแล
หมวดที่ 4

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรงเวลา และไดมาตรฐานตามเกณฑที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดทั้งรายงานทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอื่นๆที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
และมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยาง
เทาเทียมกัน โดยบริษัทไดเผยแพรขอมูลผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผานทางเว็บไซด www.arrowsyndicate.com
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คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผล งบ
การเงินรวมของบริษัทจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกขอมูลทางบัญชีมี
ความถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติ
อยางมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกัน และระบบควบคุมภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลตอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูสอบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้น
บริษัทยังไมมีแผนจะจัดตั้งหนวยงานดานนักลงทุนสัมพันธในอนาคตอันใกลนี้ แตจะมอบหมายใหนายชโลธร พูตระกูล รองกรรมการ
ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาที่ในการติดตอกับผูถือหุน นักวิเคราะห และผูที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชน
กับบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 9 ทาน โดยเปน
กรรมการอิสระ 3 ทาน ทําหนาที่ประธานกรรมกาตรวจสอบ 1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน ซึ่งกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1
ทาน เปนผูมีความรูทางดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของงบการเงินได ทั้งนี้ บริษัทกําหนดให
อยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แตตองไมนอยกวา 3 คน เปนกรรมการอิสระ ทําหนาที่เปนตัวแทนของผูถือหุนสวนนอย
โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลการบริหารกิจการตางๆ ของบริษัท เพื่อใหดําเนินไปอยางถูกตอง เปนธรรม และเพื่อผลประโยชน
สูงสุดของผูถือหุน
ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เพื่อใหเกิดการถวงดุลและการ
สอบทานการบริหารงาน ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการอยางชัดเจน เพื่อมิใหกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการมีอํานาจบริหารและอนุมัติวงเงินไมจํากัด
(2) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการคือ
• คณะกรรมการบริหาร มีทั้งหมด 5 ทาน ซึ่งชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยคลองตัวโดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบมีอยางนอย 3 ทาน ทําหนาที่ตรวจสอบและชวยในการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของบริษัท มี
ขอบเขตอํานาจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยสมาชิกทุกคนมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือโดยกฎเกณฑ ประกาศ ขอบังคับ หรือระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีอยางนอย 3 ทาน โดยกรรมการสวนใหญจะเปนกรรมการอิสระและมี
กรรมการอิสระดํารงตําแหนงประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ
และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอ
บุคคลที่เหมาะสมใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทและพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท
อยางไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจสรรหาคณะอนุกรรมการอื่นๆขึ้นมาปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อแบงเบาภาระการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
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(3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัททําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตกรอบของ
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมี
นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยจะจัดใหมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทจัดทําขอพึงปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูปฏิบัติงานในฝาย
ตางๆยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีประเด็นหลักในการรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต
ถูกตองตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งการให
ความสํ า คั ญ กั บ จริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ จะทํ า ให มี ก ารปฏิ บั ติง านด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต การควบคุ ม ภายในทํ า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพขึ้นสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสรางความนาเชื่อถือใหกับนักลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนบนหลักการที่วา พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่เพื่อ
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทเทานั้น การกระทําและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการของสวนตัว ของ
ครอบครัว ของญาติพี่นอง หรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดนโยบายที่ครอบคลุม 2 เรื่อง คือ
• รายการที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมกอนที่จะทํารายการที่เกี่ยวโยงกันอยางรอบคอบทุกรายการ
รวมทั้งกําหนดราคาและเงื่อนไขของรายการเกี่ยวโยงกัน เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และ
มีคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ และเมื่อบริษัทหรือบริษัทยอยได
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันแลว หากเปนรายการตามที่กําหนดใน “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การเปดเผยขอมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนเรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ของ
ประกาศดังกลาว รวมทั้งเปดเผยรายการดังกลาวไวในรายงานประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และสถานการณอื่นๆ
ที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
• สถานการณอื่นๆที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน : แบงออกเปน
1. การลงทุนทั่วไป บริษัทจะไมใหบุคลากรของบริษัทที่เปนผูถือหุน หรือไดรับผลประโยชนจากบริษัทคูแขง หรือผูคา/
ผูขายที่บริษัทติดตอธุรกิจดวย เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับความสัมพันธทางธุรกิจกับกิจการ
ดังกลาว เวนแตไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. การรับของขวัญ บุคลากรทุกระดับไมควรรับของขวัญ ตั๋วโดยสาร บัตรชมกีฬา ขอเสนอเพื่อการพักผอน ที่พักรับรอง
หรือขอเสนอที่ใหเปนการสวนตัวตาง ฯลฯ หากการกระทําดังกลาวจะนําไปสูการสรางขอผูกมัดใหกับบริษัท หรือทําให
บริษัทสูญเสียผลประโยชน
3. การรับงานทางวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร หรือการรับตําแหนงใด ๆ บุคลากรทุกระดับของบริษัท
สามารถขออนุมัติจากผูอํานวยการฝายตามสายงาน เพื่อรับงานในสถาบันวิชาการ งานบริการสาธารณะ เปนวิทยากร
หรือการรับตําแหนงใด ๆ เชน กรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ซึ่งจะชวยขยายวิสัยทัศน และประสบการณใหแกบุคลากรผู
นั้น แตจะตองไมนําเอาบริษัท หรือตําแหนงของตนในบริษัท ไปพัวพันกับกิจกรรมที่ทําภายนอก เวนแตไดรับอนุมัติให
ทําเชนนั้นไดดวย
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การควบคุมภายใน
บริษัทจัดใหมีระบบควบคุมภายในเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกนักลงทุนวาบริษัทจะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและเพิ่มความ
นาเชื่อถือใหกับงบการเงิน โดยปจจุบันบริษัทยังไมมีเจาหนาที่ในฝายตรวจสอบภายใน ตั้งแตเดือนธันวาคม ป 2552 บริษัทไดวาจาง
บริ ษั ท เอส เค แอ็ ด ไวซ เ ซอร รี่ จํ า กั ด ทํ า หน า ที่ ต รวจสอบภายใน โดยมี สั ญ ญาว า ว า จ า งเป น รายป ซึ่ ง ดํ า เนิ น การโดยนายศุ ภ โชค
กิจวิมลตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตประเสริฐ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งมีความรูความสามารถในดานระบบบัญชีและการควบคุม
ภายใน ใหเปนที่ปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายในใหรัดกุม พรอมทั้งดําเนินการขจัดความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยมีการ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงทุกป และเมื่อครบสัญญาแลวบริษัทมีนโยบายจะตอสัญญา
รวมทั้งมีนโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทเขามาทําหนาที่ในสวนนี้
นอกจากนี้ บริษัทไดแตงตั้งใหนางกรกมล เกลาเทียน ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่
ประสานงานกับ บริษัท เอส เค แอ็ดไวซเซอรรี่ จํากัด และนําเสนอผลการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3
เดือน
(4) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน โดยมี
การจัดทํารายงานผลงานเสนอใหคณะกรรมการทราบ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝาย
จัดการไดอยางตอเนื่องและทันการ โดยจะสงหนังสือเชิญประชุมใหแกกรรมการเพื่อพิจารณากอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน
กอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท โดยกรรมการสามารถรองขอสารสนเทศที่จําเปน
เพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการจะรวมกันพิจารณากําหนดวาระการประชุม โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคน
สามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมได โดยในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวยเพื่อใหสารสนเทศในรายละเอียด
เพิ่มเติม
ในป 2554 และเดือนมกราคม – สิงหาคม 2555 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้งและ 3 ครั้งตามลําดับ และ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง และ 3 ครั้งตามลําดับ โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน มีดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. นายสุรเดช จันทรานุรักษ
2. นายนําพล เงินนําโชค
3. นายชนะ สิงหรุงเรือง
4. นายเลิศชัย วงคชัยสิทธิ์
5. นายภาณุพงศ วิจิตรทองเรือง
6. นายชโลธร พูตระกูล
7. นายศิริเดช พูลเรือง
8. นายธาราพงษ รุจิวงศ *
9. นางประครอง นามนันทสิทธิ์
10.นายธานินทร ตันประวัติ *

ประชุมกรรมการบริษัท
2554
1/4
0/4
1/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
-

ม.ค. – ส.ค. 2555
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
1/3
3/3
2/3

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
2554
3/3
2/3
3/3
-

ม.ค. - ส.ค. 2555
3/3
3/3
3/3
-

หมายเหตุ * บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการโดยไดแตงตั้ง นายธานินทร ตันประวัติ เปนกรรมการบริษัทแทน นายธาราพงษ รุจิวงศ ตามมติที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/555 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
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(5) คาตอบแทน
บริษัทมีนโยบายกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ใหอยูในระดับที่สามารถจูงใจใหสามารถรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการได คาตอบแทนจะอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท โดยขออนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน
คาตอบแทนของกรรมการผูจัดการและผูบริหารระดับสูง กําหนดใหมีความเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ตามหลักเกณฑและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ระดับคาตอบแทนเปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ
ในระยะยาวสอดคลองกับผลงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละราย
(6) การพัฒนากรรมการและผูบริหารของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการ
ของบริษัท เชน กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ซึ่งการฝกอบรม
และใหความรูอาจกระทําเปนการภายในบริษัทหรือใชบริการของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม เลขานุการบริษัทจะจัดใหมีเอกสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจใหแกกรรมการใหม
9.5 การกํากับดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะชนไป
ใชแสวงหาประโยชนสวนตนในการซื้อขายหลักทรัพยดังนี้
1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของตน คูสมรส และ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535
2. บริษัทกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 เพื่อใหบริษัทสามารถ
ตรวจสอบการซื้อขายหุนของผูบริหารทุกราย
3. บริษัทจะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวา ผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูล
ภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหามไมใหเปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบวามีการใช
ขอมูลภายในมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําใหบริษัทหรือผูถือหุนไดรับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยผูกระทําการ
เปนบุคลากรระดับคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหาก
ผูกระทําผิดเปนผูบริหารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดนั้นๆ
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บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
Arrow Syndicate Public Company Limited

9.6 บุคลากร
9.6.1 จํานวนพนักงาน
ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทมีจํานวนพนักงานแบงตามสวนงานหลักดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

สวนงานหลัก
สวนปฏิบัติการ
สวนขายและการตลาด
สวนบัญชีและการเงิน
สวนสนับสนุน
ฝายบริหารทั่วไป*
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)*
พนักงานประจํา
พนักงานรายวัน
30
134
12
2
15
1
27
0
13
10
97
147

รวม
164
14
16
27
23
244

หมายเหตุ: * ภายใตโครงสรางองคกรของบริษัท ฝายบริหารทั่วไปจะขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการ
** ณ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทยอยมีพนักงานประจําจํานวน 9 คนและมีพนักงานรายวันจํานวน 57 คน

9.6.2 คาตอบแทนพนักงาน
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
ทั้งนี้ ในป 2554 และในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 บริษัทไดใหคาตอบแทนที่เปนตัวเงินแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) ใน
รูปแบบของเงินเดือน โบนัส และอืน่ ๆ เชน คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสบทบกองทุน เปนตน ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินทั้งหมดดังนี้
จํานวนพนักงาน (คน)
คาตอบแทนรวม (บาท)

ป 2554
223
43,950,720

ม.ค. – มิ.ย. 2555
244
22,895,910

คาตอบแทนอื่น
ที่ประชุม วิสามัญผู ถือหุ นครั้ งที่ 2/2555 เมื่อวั นที่ 31 กรกฎาคม 2555 ไดมีม ติให บริษั ทออกหุ นสามัญใหมเ พิ่มทุ นจํา นวน
5,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย หรือคิดเปนรอยละ 2.50 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครงนี้ ในราคาเสนอขายหุนละ ...... บาท โดยจะเสนอขายพรอมกับการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชน
9.6.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงาน
ผูบริหารบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบาย
การจัดอบรมพนักงานในดานตางๆ เชน ดานการตลาด การผลิต การบริการ การบริหารบุคคล และความปลอดภัยในการทํางาน โดยมี
การอบรมทั้งภายในบริษัทเองและการสงพนักงานเขาอบรมจากหลักสูตรภายนอกตามความรับผิดชอบของพนักงานแตละระดับ
นอกจากนี้ หากมีการสั่งเครื่องจักรใหม ๆ ที่ทางบริษัทนําเขามา เพื่อใหเกิดความเขาในระบบงานโดยรวมและเปดโอกาสใหพนักงานได
เรียนรูการทํางานแบบมือ อาชีพ รวมทั้งไดประสบการณในการรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ ซึ่งเปนผูผลิ ต
เครื่องจักรนั้น ๆ โดยตรง
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