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สารจากคณะกรรมการบริษัท
อารซไี อ ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องมากวา 46 ป ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยมุงมั่น
ในการดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรมและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ภายใตกรอบของจรรยาบรรณที่มีการ
พัฒนาใหเหมาะสมกั บความเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคมอยูตลอดเวลา บนพื้ นฐานของการเติบโตอยา ง
สมดุลและยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทเห็นวาหลักการกํากับดูแลกิจการหรือหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Govemance)
เปนแนวทางการบริหารองคกรที่เปนที่ยอมรับ เปนเรื่องที่สอดคลองกับอุดมการณและจรรยาบรรณของ อารซีไอ จึงได
รวบรวมแนวปฎิบัติตางๆ ในการบริหารจัดการองคกรโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม จึงได
นํามาประมวลไวเปนคูมือบรรษัทภิบาลอารซีไอ
เนื่อ งจากการเปลี่ ยนแปลงทั้ งทางดา นสั งคมและเศรษฐกิจ ประกอบกั บสภาพแวดล อมของสั งคมโลกที่
พยายามกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการบริหารจัดการองคกรที่เปนมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียและสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืนคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหจัดทํา
เนื้อหาของคูมือบรรษัทภิบาล อารซีไอ โดยยึดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และสมาคมสง เสริม สถาบัน กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ซึ่ง ไดมีก ารปรับ ปรุงและแกไ ขเพิ่ม เติมให
สอดคลองกับหลักเกณฑของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่ตองการ
ยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนใหมีความเปนสากลมากยิ่งขึ้น
อาร ซี ไ อ มี ค วามมุ ง หวั ง ที่ จ ะพั ฒ นาองค ก รให เ ป น แบบอย า งทางด า นบรรษั ท ภิ บ าล ด ว ยเชื่ อ มั่ น
วาหลักบรรษัทภิบาลอารซีไอจะเปนระบบบริหารจัดการที่กอใหเกิดความเปนธรรม โปรงใส สามารถสรางผลตอบแทน
และเพิ่ม มูลค าระยะยาวใหกั บผู ถือ หุน รวมถึ งสรา งความเชื่ อ มั่น ตอ ผูมี สว นได เสี ยทุ กฝ า ย และสนับ สนุน สง เสริ ม
ความสามารถในการแขงขันของบริษัทใหเติบโตอยางยั่งยืน
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สวนที่ 1 บทนํา
อุดมการณอารซีไอ
อารซีไอมีความรับผิดชอบที่จะใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดรับ
ความเปนธรรมกลาวคือ

• ใหผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุด ทั้งดานคุณภาพ ราคา และบริการ
• ใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
• ใหพนักงานไดรับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• ใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับการปฎิบัติที่เปนธรรม
• ใหความสําคัญเรื่องการรับผิดชอบตอสังคม บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาตและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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จรรยาบรรณ อารซีไอ
แนวทางจรรยาบรรณ
1. บุคคลที่มีหนาที่ตองปฎิบัติตามจรรยาบรรณ
พนักงาน อารซีไอ ทุกคนโดยมีกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
2. ขอแนะนําเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
1) ทําความเขาใจเนื้อหาสาระของจรรยาบรรณ
2) เรียนรูเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตน
3) ทบทวนความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของจรรยาบรรณอยางสม่ําเสมอ
4) ใหความรูความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฎิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับอารซีไอหรืออาจเกิดผลกระทบตอ อารซีไอ
5) เมื่อมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่บริษัทกําหนดใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผานทางชองทางตางๆ ที่กําหนดไว
6) แจงใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
7) ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ กับหนวยงานหรือบุคคลที่บริษัทไดมอบหมาย
8) ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนผูนําในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตลอดจนสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน
ใหพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวของเขาใจวาการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเปนสิ่งที่ถูกตองและตองปฏิบัติ
3. การรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ผูที่พ บเห็น การฝ าฝน หรือ การไมป ฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข อสงสั ย หรื อส งขอ รอ งเรีย นไปยั ง
บุคคล ดังตอไปนี้
1) ผูบังคับบัญชาที่ตนเองไววางใจในทุกระดับ
2) ผูจัดการบุคคลและธุรการ
3) ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ กรรมการผูจัดการ
4. กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน
1) รวบรวมขอเท็จจริง
ผูรับขอรองเรียน ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นั้น
ดวยตนเอง หรือมอบหมายใหบุคคลที่มีความเหมะสมดําเนินการ
2) ประมวลผลและกลั่นกรองขอมูล
ผูรับขอรองเรียนเปนผูประมวลผล และกลั่นกรองขอมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสมใน
แตละเรื่องโดยอาจ
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 ดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมายให ผูอื่นดําเนิ นการแทนตน หากเห็ นวาเปนเรื่องที่ตนมี อํานาจที่จ ะ
กระทําไดหรือ
 รายงานต อ บุ ค คลที่ มี อํ า นาจดํ า เนิ น การและเกี่ ย วข อ งในเรื่ อ งนั้ น ๆ เป น ผู ดํ า เนิ น การประมวลผล และ
กลั่นกรองขอมูล
3) กําหนดมาตรการดําเนินการ
ผูที่ดําเนินการตามขอ 2) กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
บรรเทาความเสียหายใหกับผูที่ไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเดือดรอนเสียหาย โดยรวมทั้งหมดทั้งนี้ใน
กรณีที่เปนเรื่องสําคัญ ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูรายงานผลตอประธานเจาหนาที่บริหาร หรือกรรมการผูจัดการ
เชนเปนเรื่องที่กระทบตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทหรือขัดแยงกับนโยบายในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูงเปนตน
4) รายงานผล
ใหผูรับขอรองเรียนมีหนาที่รายงานผลตามขอ 3) ใหผูรองเรียนทราบหากผูรองเรียนเปดเผยตนเอง
5. มาตารการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับ ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือ ผูที่ใหความรวมมือใน
การรายงานการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครองตามหลักเกณฑ
เรื่อง “การคุมครองและใหความเปนธรรมแกผูที่แจงขอมูล หรือใหเบาะแสที่เปนประโยชนสําหรับอารซีไอเกี่ยวกับการ
ทุจริ ต การไมป ฏิบั ติตามกฎหมายหรือ กฎระเบีย บที่อ อกโดยหนว ยงานของรัฐ รวมถึงการฝาฝ นหรือไมป ฏิบัติ ตาม
ระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณของบริษัท” (Helping Line Policy) ที่อารซีไอไดกําหนดไวดังนี้
1) ผูรายงาน ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองได หากเห็นวาการ
เปดเผยนั้นจะทําใหเกิดความไมปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ
2) อารซีไอถือวาขอมูลที่เกี่ยวของถือเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัย และความเสียหายตอผูรายงาน แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
3) กรณี ที่ผูรอ งเรี ยนเห็ นวา ตนอาจไดรับความไม ปลอดภัย หรืออาจเกิ ดความเดือ ดรอนเสียหาย ผู
รองเรียนสามารถขอให บริษั ทกํา หนดมาตรการคุมครองที่ เหมาะสมก็ไ ด หรือบริ ษัทอาจกํ าหนด
มาตรการคุมครองโดยผูรองเรียนไมตองรองขอก็ไดหากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิด ความ
เดือดรอนเสียหายหรือความไมปลอดภัย
4) ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนที่บริษัทพัฒนาแลว
เห็นวาเหมาะสมและเปนธรรม
6. การกระทําที่เขาขายผิดจรรยาบรรณ
พนักงานทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามและสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การกระทําตอไปนี้เปนการทําผิด
จรรยาบรรณ

4/40

1) ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
2) แนะนํา สงเสริมหรือสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควร
ทราบเนื่องจากเกี่ยวของกับงานภายใตความรับผิดชอบของตน
4) ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอเท็จจริง
5) การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอื่น เนื่องจากการที่ผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณทั้งนี้
ผู ที่ ทํ า ผิ ด จรรยาบรรณจะต อ งได รับ การพิ จ ารณาทางวิ นั ย ตามระเบี ย บที่ อ าร ซี ไ อกํ า หนดไว
นอกจากนี้ อาจไดรับโทษตามกฏหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย

ขอพึงปฎิบัติ
1. การปฎิบัติตอกันภายใตสิทธิ และเสรีภาพ
1.1 ความเปนสวนตัว
สิทธิ เสรี ภาพสว นบุค คลต องไดรับความคุ มครองไมใ หถู กลว งละเมิ ดจาก การเปด เผย หรือ การถายโอน
ขอมูลสวนบุคคล เชน ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางานหรือขอมูลสวนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม
เกี่ยวของ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายแกเจาของ ทั้งนี้การลวงละเมิดถือเปนความผิดทางวินัย เวนแต
ไดกระทําไปตามหนาที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชนของสวนรวม
1.2 การปฏิบัติที่เทาเทียมกัน
อารซีไอ ตระหนักถึงสิทธิในความเทาเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติตอผูเกี่ยวของ ดวยความเปนธรรม ไม
เลือกปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกตาง ไมวาจะทางกาย หรือจิตใจ
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด
1.3 การดําเนินการดานการเมือง
อารซีไอตระหนัก และใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงาน เชน การลง
คะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเปนสมาชิกพรรคการเมือง
2. สิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย
อารซีไอดําเนินการอยางจริงจังเพื่อสงเสริมดานสิ่งแวดลอมสุขภาพและความปลอดภัย ของพนักงานชุมชนหรือ
ผูเกี่ยวขอ งอยางตอ เนื่อง และมุงมั่น ปลูกฝงจิต สํานึก ในเรื่องดัง กลาวกับพนักงานและผูเกี่ยวของ ใหมี หนาที่ตอ ง
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องตางๆ ที่ไดกําหนดไว

5/40

3. การรับหรือใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่อาจสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางหนึ่ง
อยางใด
3.1 การรับหรือใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่อาจสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจ
อยางไมชอบธรรม
การดําเนินธุรกิจของอารซีไอตองดําเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมาและตองมั่นใจไดวาการดําเนินการ
นั้นจะไมทําใหเกิดขอครหา หรือทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
3.2 การรับหรือใหของขวัญ/ของที่ระลึก
การรับหรือใหทรัพยสิน หรือสิ่งของ เพื่อเปนของขวัญ/ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียม ประเพณีในแตละ
ทองถิ่นหรืองานปใหม ถือเปนที่ยอมรับได ในขณะเดียวกัน อารซีไอ ไมประสงคใหพนักงานรับของขวัญ/
ของที่ระลึกที่มีคาเกินปกติวิสัยจากผูเกี่ยวของทางธุรกิจ

4. ความขัดแยงทางผลประโยชน
พนักงานและผูเกี่ยวของกับอารซีไอ ตองหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจสงผลกระทบใน
การตัดสินใจใดๆ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหนาที่จะตองยึดถือประโยชนของ อารซีไอ ภายใตความถูกตองตามกฎหมายและ
จริยธรรม

5. การจัดหา
การจัดหาตองดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวตามระเบียบการจัดหาของ อารซีไอ และมีความเปนธรรมแกผูมี
สวนเกี่ยวของ ทั้งนี้ในการตัดสินใจตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ทั้งทางดาน ราคา คุณภาพและบริการที่ไดรับ
รวมทั้งตองสามารถใหเหตุผลที่เหมาะสมไดเมื่อมีการตรวจสอบ ในกรณีที่ไมแนใจใหศึกษาระเบียบการจัดหาอยาง
ละเอียดหรือสอบถามไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบดานจัดหาหรือผูบังคับบัญชากอนดําเนินการไดๆ

6. การทําธุรกรรมกับรัฐ
ในการทําธุรกรรมกับรัฐ จะตองหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจจูงใจใหรัฐ หรือพนักงานของรัฐดําเนินการทีไมถูกตอง
เหมาะสม แตการทําความรูจัก หรือการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน ในขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทําไดเชน
การไปแสดงความยินดีในวาระโอกาสเทศกาลหรือตามประเพณีปฏิบัติ เปนตน

7. การปฏิบัติตอขอมูลและทรัพยสิน
พนั ก งาน และผู เ กี่ ย วข อ งกั บ อาร ซี ไ อ มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ดชอบในการใชท รั พ ย สิน ของอาร ซี ไ อให ไ ด
ประโยชนอยางเต็มที่ และดูแลมิใหเสื่อมสูญหายหรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยทรัพยสิน
ของอารซีไอ หมายถึง สังหาริมทรัพย เชน อุปกรณสํานักงาน เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ และอสังหาริมทรัพย เชน
ที่ดิน สิ่งปลูกสรา ง นอกจากนี้ ยั งหมายความรวมไปถึง เทคโนโลยี ความรูทางวิ ชาการเอกสารสิ ทธิ์ ทรัพยสินทาง
ปญญา ขอมูลความลับของอารซีไอ
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7.1 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาขอมูล
พนักงานทุกคนมีหนาที่ตองดําเนินการใหขอมูลที่เกี่ยวของกับงานของตนอยูในสภาพที่ ปลอดภัย และไม
นําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น นอกจากนั้น ในการบันทึกหรือ รายงานจะตองทําใหถูกตองตาม
ระบบที่วางไว
7.2 การใช และการดูแลรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ถือวาเปนสินทรัพยที่มีคามีไว
เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งหนาที่ปกปอง และดูแลรักษาใหพนจากการถูกลวงละเมิด หรือ
นําไปเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต
7.3 การใช และการดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญา
อารซีไอถือวาทรัพยสินทางปญญาซึ่งรวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการคา ความลับทางการคา
องคความรู หรือขอมูลอื่นใด เปนทรัพยสินที่มีคาของอารซีไอ พนักงานมีหนาที่ตองปกปอง และดูแลรักษา
ทรัพยสินทางปญญาของ อารซีไอ ใหพนจากการนําไปใชหรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต
7.4 การซื้อขายหลักทรัพยและการใชขอมูลภายใน
ขอมูลตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท หรือขอมูลที่หากมีการเปดเผยออกไปแลวจะทํา
ใหอารซีไอเสียหายหรือเสียเปรียบถือเปนขอมูลที่เปนความลับ และมีความสําคัญดังนั้นการจัดทําเก็บรักษา
หรือเปดเผยขอมูลตองดําเนินการใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม และความถูก
ตองตามทีก่ ฎหมายกําหนดและตองไมใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น

8. การสื่อสารทางการตลาด
การใชเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ การแสดงสินคาหรือ บริการตอง
เปนไปตามความเปนจริง เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และเปนธรรมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

9. การทําธุรกรรมของ อารซีไอ
การทําธุรกรรมของอารซีไอกับบุคคลหรือบริษัทภายนอก
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้นจะต องดําเนินการดวยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติ ตาม
เงื่ อ นไขที่ ไ ด ต กลงไว อ ย า งตรงไปตรงมา หลี ก เลี่ ย งการทํ า ธุ รกรรมที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความเดื อ ดร อ นเสี ย หายกั บ
บุคคลภายนอก

10. การประกอบธุรกิจในตางประเทศ
การประกอบธุรกิจในตางประเทศไมวาจะเปนตัวแทน ผูจัดจําหนาย หรือการนําเขา-สงออกสินคาหรือการทํา
ธุรกรรมใดๆ ของ อารซีไอ ที่เกี่ยวของกับตางประเทศนั้นจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับในแตละประเทศ นอก
จากนี้ ยังตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นประกอบดวย

11. การแขงขันทางการคา
อารซีไอ ตั้งมั่นที่จะแขงขันทางการคาอยางยุติธรรมโดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา
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12. การปองกันการฟอกเงิน
อารซีไอยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยงของกับการปองกันการฟอกเงิน กลาวคือ อารซีไอ จะ
ไมรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสิน หรือสนับสนุนใหมีการรับ โอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การกระทํา ความผิดเพื่ อปองกันไม ใหผูหนึ่งผูใ ดใชอารซีไ อเปนชองทางหรือเปน เครื่องมือในการถายเท ปกปดหรื อ
อําพรางแหลงที่มาของทรัพยสินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย

สวนที่ 2 นโยบายบรรษัทภิบาล อารซีไอ
อารซีไอดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบ โปรงใส และเปนธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณซึ่งไดถือปฏิบั ติ
สืบเนื่องกันมาภายใตกรอบของจรรยาบรรณอารซีไอและบนพื้นฐานแหงประโยชนสุขอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมี
กรรมการบริษัทเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ อารซีไอ
นโยบายบรรษัท ภิบ าลของอาร ซีไอ เปนส วนหนึ่ง ของนโยบายการดํ าเนินธุ รกิ จ โดยมี คณะกรรมการ ทํ า
หนาที่กํากับดูแลดานบรรษัทภิบาล รวมทั้งการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ใหเปนไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล
รวมถึงประเมิน ผลการปฏิบั ติต ามนโยบายบรรษัทภิ บาล แนวปฏิบั ติให มีค วามเหมาะสมกั บการดํ าเนิ นธุ รกิจ และ
สอดคลองกับแนวปฏิบัติทางดานบรรษัทภิบาล

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล อารซีไอ
(1) สิทธิของผูถือหุน
อารซี ไอ มี นโยบายในการสนับ สนุ น สง เสริม และอํา นวยความสะดวกให ผูถื อหุ นทุ กราย ทุ กกลุม รวมถึง ผูถื อหุ น
ประเภทสถาบันไดรับสิทธิพื้นฐานตางๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย และในฐานะเจาของบริษัท ดวยวิธีการ
และมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ และเชื่อถือได โดยใหสิทธิในการไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันในการ ซื้อขาย โอน
หลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ การไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท การเขารวมประชุมผูถือหุน การเสนอวาระ
การประชุมลวงหนา การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
อยางเปนอิสระ และการ รวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน การเลือกตั้งกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
การกํา หนดค าสอบบั ญชี การอนุ มัติ ธุรกรรมที่ สํา คัญ และมีผลต อทิ ศทางในการดํา เนิ นธุ รกิ จของบริษั ท การแกไ ข
หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยู โดยแตละ
หุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมีหุนใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนรายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตาง ๆ ขางตนแลว อารซีไอ ยังมีนโยบายในอันที่จะสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการ
ใชสิทธิของผูถือหุน เชน
1.1 กอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดใหมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระ รวมถึงชี้แจง สิทธิของผูถือ
หุนไว อยางชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดสงให โดยมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวทั้งภาษาไทยและ
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1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

ภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัทเปนการลวงหนาประมาณ 28 วัน กอนวันประชุม และจัดสงเอกสาร
ลวงหนากอนวัน ประชุมมากกวา 20 วัน เพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพียงพอและมีเวลาศึกษาขอมูล
ลวงหนาโดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดไวลวงหนาในการประชุมผูถือหุน
ในกรณีที่ผูถือหุนไม สามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทเปด โอกาสให ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได
เปด โอกาสใหผูถือ หุนสงคํ าถามเพื่อสอบถามขอ มูล ในแตละวาระ หรือขอมู ลอื่นๆ ของบริษัทผ านอีเมล
www.rci.co.th คอลัมนติดตอเรา หรือตามที่อยูของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม
จัดสรรเวลา และสงเสริมใหผูถือหุน มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคําถามตอคณะ กรรมการในเรื่องที่
เกี่ยวของกับบริษัทในการประชุมผูถือหุนและบันทึกประเด็นสําคัญที่ไดมีการซักถามและชี้แจงไวในรายงานการ
ประชุมเพื่อใหผูถือหุนที่ไมไดเขาประชุมไดรับทราบ
ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนบริษัท มีการใชบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงในทุกวาระและเปด
เผยไวในรายงานการประชุมผูถือหุนอยางชัดเจนพรอมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไม เห็นดวย และงดออกเสียง
ในทุกๆวาระที่ตองมีการลงคะแนนเสียง
เปดเผยมติการประชุมสามัญผูถือหุน ใหสาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระผาน ระบบ SET
Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
บันทึกรายงานการประชุมอยางครบถวนและจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน
นับแตวันประชุมและสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด พรอมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท

(2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
การสรางความเทา เทียมกันใหเกิดขึ้น กับผูถือหุนทุกราย ทุกกลุม ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอ ย
นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ
2.1 การปฏิบัติตอผูถือหุนรายยอย
บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายราย มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน โดย
บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระลวงหนาอยางนอย 3 เดือน กอนวันสิ้นสุดรอบบัญชี โดยในกรณีที่บรรจุเปน
วาระการประชุม บริษัทจะแจงในหนังสือนัดประชุมวาเปนวาระที่กําหนดโดยผูถือหุน สวนในกรณีที่คณะกรรมการ
บริ ษัท ปฏิ เสธไม รับเรื่ องที่ ผูถื อ หุน เสนอเพื่ อ ให บ รรจุ เป น วาระ บริษั ท จะชี้ แจงเหตุ ผลใหที่ ป ระชุ มสามัญ ผู ถือ หุ น
ประจําปทราบ
นอกจากนี้ ในชวงเวลาเดียวกัน บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขา
รับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา กอนเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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2.2 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) และ
แจงบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการอารซีไอ และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ขอมูล รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวดวย
2.3 การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายและการดําเนินการตางๆ ดังนี้
 จัดโครงสรางการถือหุนที่ชัดเจน โปรงใส และเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษัท และบริษัทยอยไวใน
รายงานประจําป
 กํ า หนดนโยบายให ก รรมการและผู บ ริ ห ารต อ งรายงานการมี สว นได เ สี ย ของตน และบุ ค คลที่ มี ค วาม
เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
 ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผูบริหารคนใดคนหนึ่งมีสวนไดเสียกับผลประโยชนในเรื่องกําลังพิจารณา ผูมี
สวนได เสี ยนั้ นต องไม เข าร วมประชุ มและงดออกเสีย งเพื่อ ให การตั ดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษัท และ
ผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรมเพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง
 กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการใชขอมูลภายในไวในอํานาจดําเนินการ จรรยาบรรณอารซีไอและ
ขอบังคับพนักงานเปนลายลักษณอักษรโดยมีบทกําหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานนําขอมูล
ภายในไปเปดเผยตอสาธารณะหรือนําไปใชเพื่อประโยชนสวนตน

(3) บทบาทตอผูมีสวนไดเสีย
นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
อารซีไอยึดมั่นในการปฏิบัติและรวมเปนสังคมที่ดี โดยเฉพาะในชุมชนที่อารซีไอดําเนินธุรกิจดวยการเคารพสิทธิและ
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม รับฟงความคิดเห็นหรือความกังวล รวมทั้งสรางความเขาใจกับผูมีสวนไดเสีย
ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ อย า งสร า งสรรค ใ นเรื่ อ งที่ ผูมี ส ว นได เ สี ย ให ค วามสนสนใจรวมทั้ ง ร ว มพั ฒ นาสั ง คมและ
สิ่งแวดลอมเพื่อใหอารซีไอสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน อารซีไอ ไดจัดกลุมผูมีสวนไดเสียเปน 11 กลุมและมี
แนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ สรุปดังนี้
 ผูถือหุน อารซีไอมี นโยบายในการปฏิ บัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม และคํา นึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผูถ ือหุน เชน สิทธิที่กําหนดไวในกฏหมายและขอบังคับบริษัท สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนและ
ออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระรวมถึงสิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยาง
เปนธรรมนอกจากนี้ ยังไดใหสิทธิผถู ือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทในฐานะเจาของบริษัทผานเลขานุการบริษัท โดยทุกๆ ขอคิดเห็นจะไดรับการรวบรวมเพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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 พนักงาน อารซีไอใหความสําคัญกับพนักงานและมุงมั่นที่จะใหพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ
และเชื่อมั่นในองคกรอีกทั้งยังสนับสนุนและเสริมสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันเพื่อสรางสรรค
สิ่ ง ใหม ๆ รวมทั้ ง พั ฒ นาความรู แ ละเสริ ม ศั ก ยภาพของพนั ก งานให พ ร อ มสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน
นอกจากนีย้ ังใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางอยางเปนธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ
ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงมีการพิจารณาคาตอบแทนของพนักงาน
ใหเหมาะสม
 ลูกคา อารซีไอมีความมุงมั่นที่จะใหผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพ ราคา
และบริการตลอดจนมุงพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบใน
การใหข อเสนอแนะ เกี่ยวกับสิ นคา และบริ การ ให คําปรึก ษาเกี่ยวกับวิ ธีการแกปญ หาและรั บข อ
รองเรียนเพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจมากที่สุดในสินคาและบริการ
 คู ค า อาร ซี ไ อปฏิ บั ติ ต ามกรอบการแข ง ขั น ทางการค า ที่ สุ จ ริ ต โดยยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
จรรยาบรรณอารซีไอ และคํามั่นที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด
 คูธุรกิจ อารซีไอมีนโยบายในการดูแลคูธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดลอม ความปลอดภัยในการทํางาน
และ ผลตอบแทนที่จะไดรับ นอกจากนี้ยังสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรูทั้ง
ในงานและนอกงานของคูธุรกิจใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 เจ าหนี้ อาร ซีไ อได ปฏิ บัติ ตามเงื่ อนไขการกูยื ม เงิ นตามข อตกลงและหนา ที่ที่ พึ งมี ตอ เจ า หนี้ เช น
เจาหนี้ทางธุรกิจและเจาหนี้ทางการเงิน เปนตน
 ชุมชน อารซีไอดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย และถือมั่นในอุดมการณ
การดํ าเนิน ธุ รกิ จที่ รับ ผิ ดชอบตอ สั งคม โดยมุง สนั บ สนุ นกิ จกรรมเพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต และ
เสริ ม สร า งประโยชน สุ ข ของชุ ม ชน และสั ง คมที่ อ าร ซี ไ อดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อยู ทั้ ง ด า นการศึ ก ษา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ รวมทั้งการชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
 หนวยราชการ อารซีไอใหความสําคัญกับหนวยงานราชการในฐานะผูมีสวนไดเสีย โดยไดกําหนด
แนวปฏิบัติในการทําธุรกรรมกับรัฐไวในจรรยาบรรณ อารซีไอและนโยบายตอตานคอรรับชั่น เพื่อให
พนักงานดําเนินการอยางถูกตองและเหมาะสม รวมถึงการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการทั้ง
ทางดานวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
 สื่อมวลชน อารซี ไอให ความสํ าคั ญกับ การเปด เผยขอ มูลขา วสารแกสื่อมวลชน เพื่อใหสามารถ
สื่อสารตอไปยังสาธารณชนไดอยางถูกตอง และรวดเร็วทันตอเหตุการณ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม
ตางๆ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับสื่อมวลชน อาทิ กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน การทํา
กิจกรรมเพื่อสังคมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
 คูแขง อาร ซีไอปฏิ บัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตโดยยึดมั่ นในการดําเนินธุรกิจดว ย
ความเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณอารซีไอ
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 ภาคประชาสังคม นักวิชาการ อารซีไอดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและผูมี
สวนเสียทุกกลุม โดยเปดเผยขอมูลการดําเนินธุรกิจที่ครบถวน โปรงใส ตรวจสอบได และรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางรวมกันในการประสานความรวมมือ
เพื่อการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคูไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

(4) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
อารซีไอใหความสําคัญเรื่องการเปดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเปนเรื่องที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุน
และผูมี สวนได เสีย จึงมีความจําเปนที่ต องมีการควบคุ ม และกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศทั้ งที่เป น
สารสนเทศทางการเงินและที่ไมใชทางการเงินใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดโดยมีสาระสําคัญครบถวนเพียงพอ
เชื่อถือได และทันเวลา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Portal ของ
ตลาดหนักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของอารซีไอ
อาร ซี ไ อยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ ข อ บั ง คั บ ต า งๆ ที่ กํ า หนดโดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหนักทรัพย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นของรัฐ อยางเครงครัด
และติดตามการแก ไขเปลี่ยนแปลงอยู อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวากฎหมาย กฎเกณฑข อบังคับที่อารซีไอถื อ
ปฏิบัตินั้นมีความถูกตอง และเปนหลักประกันใหผูถือหุนเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส ถูกตอง ตรงไปตรงมา
คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับอารซีไอ เพื่อเปนการจัดระเบียบ
การเปดเผยขอมูลของ อารซีไอใหเปนระบบ และปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปดเผยขอมูลอยางไม
ถูกตองรวมทั้งเพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน สาธารณชน หรือผูมีสวนไดเสียตางๆ มั่นใจไดวาการเปดเผยขอมูลของอารซี
ไอมีความถูกตองชัดเจนสอดคลองกับกฎหมาย และเปนไปอยางเทาเทียมกัน

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการบริษัท
1) โครงสรางของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ เปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ของบริษัท โดยรว มกับ ผูบริ หารระดับ สูงวางแผนการดํ าเนิน งาน ทั้ง ระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกํ าหนดนโยบาย
การเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ
ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหมีกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด
ตองมีถิ่ นที่อยูใ นราชอาณาจัก ร ซึ่ง แตงตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู ถือหุน โดยประกอบไปดวยกรรมการที่เป น
ผูบริหาร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการอิสระ
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2) ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
ใหคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. บริหารกิจการใหเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดแกผูถือหุน (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสําคัญ
4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต (Duty of Loyalty)
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผูถือหุน (Duty of Obedience)
1.4 การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส ตรวจสอบได และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
2. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของอารซีไอ

โดยมีการทบทวน และอนุมัติเปน

ประจําทุกป
3. พิจารณาแผนหลักในการดําเนินงาน งบประมาณ เปาหมายและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ
4. ติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดําเนินงาน โดยกําหนดใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งใหนโยบายเพื่อการพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงาน
ของธุรกิจ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรของอารซีไอ
5. อุทิศเวลาโดยไมแสวงหาผลประโยชนแกกรรมการ หรือผูหนึ่งผูใดและไมดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดแยงหรือ
แขงขันกับผลประโยชนของอารซีไอ
6. จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฏหมายวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทมติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่
ประชุมผูถือหุนดวยความรับผิดชอบระมัดระวังและรอบคอบและความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัทและเปนธรรมตอผูเกี่ยวของ
7. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลรวม ทั้งมีการ
ทบทวน และประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
8. สงเสริมใหพนักงานทุกระดับ มีจิตสํานึกในจริยธรรม
จรรยาบรรณ และนโยบายตอตานคอรรัปชัน

เมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

และคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

พรอมทั้งกํากับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริต และการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมทั้ง
ปองกันการกระทําผิดกฎหมาย
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9. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญ และรายยอย ตามสิทธิอยางเปนธรรม ตลอดจนสงเสริมใหผูถือหุน
สามารถใชสิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนของตน

และไดรับขาวสารอยางถูกตองครบถวน

โปรงใส

ตรวจสอบได และทันเวลา
10. ตระหนักบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิ และปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมี
สวนไดเสียอื่น อยางเปนธรรมและโปรงใส กํากับดูแลใหมีกระบวนการและชองทางในการรับและจัดการกับ
ขอรองเรียนของผูที่ประสงคจะแจงเบาะแสหรือผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางชัดเจน และเปดโอกาสใหผูมีสวน
ไดเสียทุกฝายสามารถติดตอ/รองเรียนในเรื่องที่อาจเปนปญหา กับ ประธานเจาหนาที่บริหารหรือกรรมการ
ผูจัดการ
11. กํากับดูแลใหมีกระบวนการสรรหา และเลือกตั้งบุคคลเปนกรรมการบริษัทอยางโปรงใส และมีการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการบริษัทอยางเหมาะสม
12. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัท
ที่ไมสามารถเขารวมประชุม จะตองแจงใหประธานกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบ
ลวงหนากอนการประชุม
13. พัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเขาอบรมหรือเขารวมในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติหนาที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ในการ
ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากทีป่ รึกษาอิสระภายนอก หรือ ผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
อื่นๆ หากเห็นวามีความจําเปนและเหมาะสม
3) บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ
ใหประธานกรรมการมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและดูแลใหกรรมการบริษัทไดรับขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน
ชัดเจน และทันเวลากอนการประชุมเพื่อใหกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
2. เปนผูนําของคณะกรรมการบริษัท และเปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ขอบังคับของบริษัทและกฏหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอยางเพียงพอ และสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได
อยางเต็มที่ เปนอิสระ และใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางครบถวน
2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะตองดําเนินการตอไปอยางชัดเจน
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3. เปนผูนําในการประชุมผูถ ือหุนใหเปนไปตามระเบียบวาระขอบังคับของบริษัทและกฎหมายโดยจัดสรรเวลาให
เหมาะสม รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกันและดูแลใหมีการตอบขอซักถาม
ของผูถือหุนอยางเหมาะสมและโปรงใส
4. สนับสนุนและเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของอารซีไอ
5. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ
6. กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและการจัดการอยางโปรงใสในกรณีที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน
7. กํากับดูแลใหคณะกรรมการบริษัทมีโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสม
8. กํากับดูแลใหการปฏิบัติหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั โดยรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4) อํานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํ านาจอนุมั ติเรื่องตางๆ ของบริ ษัทตามขอบเขตหนาที่ที่ กําหนดโดยกฎหมายข อบังคับของ
บริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการกําหนดและทบทวนวิสัยทัศน กลยุทธในการดําเนินงาน แผนหลักในการ
ดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยงแผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําป แผนธุรกิจระยะ
ปานกลาง การกําหนดเปาหมายที่ตองการของผลของการดําเนินงาน การติตตามและประเมินผลการดําเนินงานให
เปนไปตามแผนที่กําหนดไวและการดูแลรายจายลงทุน (Capital Expenditure) การเขาควบรวมกิจการ การแบงแยก
กิจการ และการเขารวมทุน
5) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
ขอบังคับของบริษัทไดกําหนดจํานวนปที่ดํารงตําแหนงในแตละวาระของกรรมการบริษัทเปนไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด โดยในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการบริษัทตองออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3
ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํ านวนใกลที่สุดกับสว น 1 ใน 3 ทั้ งนี้ กรรมการ
บริษัทที่จะตองออกจากตําแหนงนั้นใหพิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
ซึ่งปจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 9 คน อยางไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งใหดํารง
ตําแหนงอีกก็ได
6) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษั ทตอ งเขา รวมประชุมคณะกรรมการบริษัท อยางสม่ํา เสมอ เพื่อรับ ทราบและรว มกันตั ดสิน ใจในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง แตละครั้งจะมีการกําหนดวาระการประชุมลวงหนา
ไวชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญเรงดวน
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ในการพิ จารณาเรื่อ งต างๆ ประธานกรรมการ ซึ่ งทํา หน าที่ป ระธานในที่ ประชุม ไดจั ดสรรเวลาในการประชุมอยา ง
เพีย งพอ และเป ดโอกาสใหก รรมการแสดงความคิดเห็น ได อยา งอิ สระ ทั้ งนี้ การลงมติใ นที่ป ระชุม คณะกรรมการ
บริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวม
ประชุม และ/หรือ ไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
7) การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนง
กรรมการ เพื่อใหบริษั ทไดรับประโยชนสูงสุด ในการที่กรรมการบริษั ทสามารถอุทิศเวลาสํา หรับการปฏิบัติหนาที่ไ ด
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ คณะกรรมการบริษั ท จึ งกํ า หนดเปน นโยบายให ก รรมการบริ ษัท ดํ า รงตํ าแหน งในบริษั ท จด
ทะเบียนรวมไมเกิน 5 บริษัท
8) การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ
อารซีไอไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษั ทกับฝายจัดการอารซีไออยางชัดเจน
โดยกรรมการบริษัททําหนาที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการในระดับนโยบาย
ขณะที่ ฝ า ยจั ด การอาร ซี ไ อทํ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานในด า นต า งๆ ให เ ป น ไปตามนโยบายที่ กํ า หนด นอกจากนี้
คณะกรรมการบริ ษัท ยั ง เป น ผู กํ า หนดแผนการสื บ ทอดตํ าแหน ง ของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดยจะมี ก ารทบทวนแผน
ดังกลาวเปนประจําทุกป
9) การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่สรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ หรือ
ในกรณี อื่ น ๆ เพื่ อ พิ จ ารณาบุ ค คลที่ จ ะได รั บ การเสนอชื่ อ เข า รั บ การเลื อ กตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ต อ ไป โดย
คณะกรรมการคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล
เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานโปรงใส รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระ ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา โดยพิจารณาจาก
ความรู ความชํานาญที่จําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ นโยบาย
และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกลยุทธไดอยางมีประสิทธิผล
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10) การประเมินผลการปฎิบัติงานและการพัฒนาความรู
อารซีไอไดกําหนดใหกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และกรรมการ
ประเมินผลการปฎิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) รวมทั้งกําหนดแบบประเมินการปฎิบัติงานของประธาน
กรรมการ เพื่อใหกรรมการแตละทานประเมินผลการปฎิบัติงานของประธานกรรมการ เนื่องจากประธานกรรมการเปน
ผูมีบ ทบาทสํา คัญ อย างยิ่ง ในการกํ าหนดนโยบายและกํา กับ ดูแ ลกิ จการเป นประจํ าทุ กป คณะกรรมการบริษั ทได
วิเคราะหและหาขอสรุปเพื่อกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ
11) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
อารซีไอ กําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมแกคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกับการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงาน
ของอารซีไอ และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุนเพื่อจายคาตอบแทน

ใหแกคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการตรวจสอบ
12) เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการทํ า หน า ที่ เ ป น ที่ป รึ ก ษาใหคํ า แนะนํา แก ก รรมการในการปฎิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับตางๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลอารซีไอที่เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งจัดทํารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้
เลขานุการบริษัท
เลขานุก ารบริ ษั ท มีห น า ที่จั ด การประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุ มผู ถื อ หุ น
รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน รายงานประจําป ตลอดจนจัดเก็บ
เอกสารตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดานบรรษัทภิบาลอารซีไอ
5.2 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฎิบัติหนาที่และเสนอ
เรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการบริษัท ที่เปนกรรมการอิสระจําวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรูความเขาใจ
และมีประสบการณการทํางานดานบัญชี หรือการเงินที่เปนที่ยอมรับ โดยทําหนาที่สอบทานการดําเนินงานใหถูกตอง
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ตามนโยบายและระเบี ยบข อ บัง คั บ ตลอดจนกฎหมายระเบี ยบปฎิ บัติ และข อ กํา หนดของหน ว ยงานกํ ากั บ ดู แ ล
สงเสริมใหพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานใหมีระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหนาที่และแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ
ทั้งนี้ สํานักงานตรวจสอบเปนหนวยปฎิบัติ และรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับ
ผูสอบบั ญชี ที่ ปรึ กษา และผู เชี่ ยวชาญด านกฎหมายและบั ญชี เป นประจํา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี การ
ประชุมรวมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผูสอบบัญชีใน
เรื่องตางๆ
5.3 คณะจัดการอารซีไอ
คณะจัดการอารซีไอ มีหนาที่ดําเนินงานภายใตนโยบาย กลยุทธ และเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ซึ่ง
คณะจัดการ จัดทําอํานาจดําเนินการในการกําหนดขอบเขตหนาที่ ที่ชัดเจน เพื่อความโปรงใสและมีความคลองตัวใน
การปฏิบัติงานอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมี หนาที่ควบคุมคา ใชจายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการ
อนุมัติในแผนงานประจําป ดําเนินการตามนโยบายดานบุคคล แกไขปญหาหรือความขัดแยงที่มีผลกระทบตอองคกร
และดํารงไวซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตอผูมีสวนเกี่ยวของ
1) โครงสรางของคณะจัดการอารซีไอ
คณะจั ดการอารซี ไอ ประกอบด วยผูบ ริห ารระดับ สูง ของอาร ซีไ อ ได แก ประธานเจา หน าที่ บริ หาร และ กรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการฝาย โดยมีประธานเจาหนาที่บริหาร เปนประธานกรรมการ
2) นโยบายการเปนกรรมการในสถาบันภายนอกของผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษั ทมี มติ เรื่ องนโยบายของคณะกรรมการเกี่ย วกั บพนัก งานเปน กรรมการหรือ ใช เวลาของบริษั ท
ทํางานในสถาบันนอกอารซีไอ ดังนี้
1. คณะกรรมการไมขัดของ ในกรณีเขารวมเปนกรรมการในองคของภาครัฐบาล ซึ่งไมไดตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน
ของพรรคการเมือง เพราะถือเปนหนาที่ในการใหความรวมมือแกทางราชการ ซึ่งจะเปนประโยชนตอสวนรวม
2. คณะกรรมการไมขัดของ ในกรณีเขารวมเปนกรรมการในองคการของภาคเอกชนที่ตั้งขึ้น เพื่อประโยชน
สวนรวม เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หอการคาไทย สมาคมจัดการธุรกิจ ฯลฯ
3. หากเปนองคกรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการคา และไมขัดกับผลประโยชนของอารซีไอ และไมใชเวลาอันจะ
เปนผลเสียแกบริษัท อาจอนุโลมใหเขารวมเปนกรรมการได
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3) การสรรหาผูบริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหนง
อารซี ไอมี แผนการคั ดเลื อกบุค ลากรที่จ ะเขา มารั บผิด ชอบในตํา แหน งงานบริห ารที่ สําคัญ ทุกระดับ ใหเป นไปอยา ง
เหมาะสมและโปรงใส เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดผูบริหารที่มีความเปนมืออาชีพและบริหารไดโดยเปนอิสระจากผูถือหุน
รายใหญหรือรายอื่นใด ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผูบ ริหารระดับสูงของอารซีไอ เริ่มจากการคัดเลือกผูที่เปนคนเกงและ
ดีเขามารวมงาน และมุง เนนรับคนรุ นใหมที่มีความรูความสามารถ และพั ฒนาสรางความพรอมใหทุ กคนมีโอกาส
เติบโต กาวหนาขึ้นสูระดับผูบริหารในอนาคตได โดยผานขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสู งซึ่งทุกคนจะ
ไดรับการพัฒนาตามแผนที่วางไว มีการมอบหมายงานที่ทาทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเปนผูนํา
และความรอบรูในงานทุกดาน ซึ่งการเตรียมบุคลากรดังกลาว ไดดําเนินการกับพนักงานทุกระดับใหมีความพรอมใน
การทดแทนกรณีที่มีตําแหนงงานวางลง
4) การประเมินผลผูบริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผูป ระเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ ประธานเจ า หน า ที่บ ริ ห ารและกรรมการผู จั ดการ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุ รกิจของบริษัท การดําเนิน งานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษั ท
ประกอบกั บ สภาวการณ เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะนํ า ข อ มู ลที่ ไ ด ไ ปใช ใ นการพิ จ ารณา
คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง โดยดูจากขอมูลทั้งปจจุบันและเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังในปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากยอดขายและกําไรกอนภาษี
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของแตละธุรกิจใหดีขึ้นในแต
แตละป
5) คาตอบแทนผูบริหารระดับสูง
คาตอบแทนผูบริหารระดับสูงที่ไดรับจากบริษัท ไดแก เงินเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่สมทบใหผูบริหารในฐานะพนักงานของบริษัท
การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดวยการจัดใหมีระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร แตยังคงรักษาความคลองตัวในการปฎิบัติงาน เปน
ระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กํากับ ประเมินผล และสอบทานการทํางานไดดวยตนเองเพื่อลดความเสี่ยงดาน
การทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง ปองกันการกระทําที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งมีระบบการใหคําปรึกษา ระบบ
รับขอรองเรียน และระบบตรวจสอบขอเท็จจริงสําหรับพนักงานและผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ เพื่อเปนชองทางถามขอ
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สงสัย หรือรายงานเรื่องที่เห็นวาไมถูกตอง ตลอดจนกลไกคุมครองผูที่เกี่ยวของกับการรองเรียน เพื่อสรางความเชื่อมั่น
และความเปนธรรมใหกับพนักงานและผูมีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ ทุกคนตามแนวทาง Helping Line Policy
อารซีไอมีสํานักงานตรวจสอบที่ขึ้นตรงและดําเนินงานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคอย
กํา กั บ ดู แ ลให ก ารปฎิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานตรวจสอบมี ค วามเป น อิ สระ เที่ ย งธรรม มี จ รรยาบรรณ และมี ค วาม
เชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพ ดานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักงาน
ตรวจสอบซึ่ง ได กํา หนดภารกิจ ขอบเขตการปฎิบั ติง าน อํา นาจและหน าที่ ความรับ ผิด ชอบ ตลอดจนแนวทางการ
ดําเนินงานการปฎิบัติงานตรวจสอบไวอยางชัดเจนและมีการทบทวนเปนประจําทุกป
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหอารซีไอสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ซึ่ง
จะนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่ม ใหกับองคกร ผูถือหุน และผู มีสวนไดเสียตางๆ และชวยใหอารซีไอสามารถเติบโตได
อยางยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยจัดใหมีวิธีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ
รวมทั้งมอบหมายให คณะกรรมการตรวจสอบทํ าหน าที่ กํากั บดู แล ควบคุม และประเมินประสิทธิ ภาพการบริ หาร
ความเสี่ ย ง รวมทั้ ง สร า งสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ความเสี่ ย ง เพื่ อ ให มั่ น ใจว า การบริ ห ารความเสี่ ย งดํ า เนิ น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและปริสิทธิผล และสอดคลองกับแนวทางที่กําหนด และมีการรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบเปน
ประจํา
รายการระหวางกัน
คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญ ตอการทํารายการระหวา งกัน หรือรายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมของอารซีไอดังนี้
1. การทําธุรกรรมระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัทดําเนินธุรกิจที่ตองทําธุรกรรมระหวางกัน เชน การบริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ การใหความชวยเหลือ
ทางการเงิน การสนับสนุนทางดานเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจหรือปฎิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาวพนักงานและผูเกี่ยวของทุกคนตองคํานึงถึงกฏหาย กฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ
2. การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้น จะตองดําเนินการดวยวิธีการอันชอบธรรมและปฎิบัติตามเงื่อนไข
ที่ไดตกลงไวอยางตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่อาจกอใหเกิดความเดือ ดรอนเสียหายกับบุคคลภายนอก
บริษัทไดกําหนดแนวปฎิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุ มัติการทํารายการระหวางกันรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อ าจมี ความขัดแยงทางผลประโยชน เพื่อ ใหเกิ ดประโยชนสูง สุดตอ บริษั ทตามหลัก เกณฑ ที่กฎหมาย
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กําหนด โดยกรรมการผูบริหารจะแจงใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียกอน และบริษัทพิจารณารายการตางๆ ซึ่ ง
หากเปนรายการที่จะตองขออนุมัติตามหลักเกณฑและขั้นตอนของกฎหมาย ฝายจัดการจะนําเรื่องดังกลาวเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ ประชุมผูถือหุ น รวมทั้งเป ดเผยขอมูลใหนักลงทุนทราบอยางโปรงใส โดยกรรมการหรื อ
ผูบริหารที่มีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติรายการแตอยางใด
3. รายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑใน
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูล
และการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

สวนที่ 3 นโยบายที่เกีย่ วของกับการปฎิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล อารซีไอ
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy)
อารซีไอ มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมี
สวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไว เพื่อแสดงเจตนารมณ และ
ความมุงมั่นในการตอตานคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
คํานิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น
คอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให สัญญา มอบ
ให ให คํ า มั่ น เรี ย กร อ ง หรื อ รั บ ซึ่ ง เงิ น ทรั พ ย สิน หรื อ ประโยชน อื่ น ใดซึ่ ง ไม เ หมาะสม กั บ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
หนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน หรือผู มีหนาที่ ไมวาจะโดยทางตรงหรือ ออม เวนแตเ ปนกรณีที่ กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคา ใหกระทําได
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ RCI ดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้ ง
ทางตรงหรือทางออม และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นอยางสม่ําเสมอ
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท มี หน าที่ และรั บผิ ดชอบในการกํ าหนดนโยบาย และกํ ากั บดู แลให มีระบบต อต า น
คอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมขององคกร
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มี หน า ที่ และรั บผิ ด ชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิ น และบั ญ ชี
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ
3. คณะจั ด การและผู บ ริ หาร มี ห นา ที่ แ ละรั บผิ ด ชอบในการกํ า หนดให มี ระบบ และใหก ารส ง เสริ ม และ
สนับสนุ นนโยบายตอต านคอรรัปชั่น เพื่อสื่ อสารไปยังพนักงานและผูที่ เกี่ยวข องทุก ฝาย รวมทั้ง ทบทวน
ความเหมาะสมของระบบ และมาตรการตาง ๆ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน RCI ทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น โดยตอง
ไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
2. พนั ก งาน RCI ไม พึ ง ละเลยหรื อ เพิ ก เฉย เมื่ อ พบเห็ น การกระทํ า ที่ เ ข า ข า ยคอร รั ป ชั่ น ต อ งแจ ง ให
ผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ
3. RCI จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปชั่น
4. ผูที่กระทําคอรรัปชั่น จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กําหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับ
โทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
5. RCI มุงมั่นที่จะปลูกฝงใหพนักงานยึดมั่นวาคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับภาครัฐ
และเอกชน
ขอกําหนดในการดําเนินการ
เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอรรัปชั่น กรรมการบริษัท ผูบริหารและ
พนักงาน RCI ทุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้
1. ของกํานัล การเลี้ยงรับรองและคาใชจายตองเปนไปเพื่อการคาเทานั้น
2. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน โดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใช
เพื่อเปนขออางในการติดสินบน
3. ความสัมพันธทางธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจางกับภาครัฐ หามใหหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด
และการติดตองานกับภาครัฐ จะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย และตองดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
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การหามคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการอารซีไอและพนักงาน
ในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูลงบการเงิน ฯลฯ ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
หามมิใหคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการอารซีไอ และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของกับขอมูล (รวมทั้ง
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว) ทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทภายใน 2 สัปดาห
กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปดเผยงบการเงิน
ดังกลาว
นอกจากนี้ในกรณีที่ค ณะกรรมการบริษัท คณะจัดการอารซี ไอ และพนัก งานในหนว ยงานที่ เกี่ยวของกั บ
ขอ มูล (รวมทั้ งคู สมรสและบุต รที่ ยัง ไมบ รรลุนิ ติภ าวะของบุ คคลดั งกลา ว) ทราบขอ มูลที่ยั งไม ได เป ดเผยซึ่ง อาจมี
ผลกระทบต อราคาหลัก ทรัพ ย ของบริ ษัท ตอ งไม ทํ าการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ยข องบริษั ท จนกวา จะพ น ระยะเวลา 24
ชั่วโมง นับแตไดมีการเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะทั้งหมดแลว
หมายเหตุ หากมีการใชขอมูลภายในที่ยังไมไดเปดเผยตอประชาชนในการซื้อขายหลักทรัพยโดยเปนการเอาเปรียบ
บุคคลภายนอก (Insider Trading) ไมวาจะอยูในชวงระยะเวลาดังกลาวหรือไม บุคคลที่กระทําการดังกลาวยังคงตอง
รับผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535

นโยบายการเปดเผยขอมูลของอารซีไอ (RCI Disclosure Policy)
การเปด เผยขอ มูลของอาร ซีไ อ ยึด ถื อหลัก ความเปน ธรรม โปร งใส ตรวจสอบไดต ามหลั ก บรรษั ทภิ บ าลอย า ง
ตอเนื่องมาโดยตลอด ผูถือหุน นักลงทุน สาธารณชน หรือผูมีสวนไดเสียตางๆ มั่นใจไดวาการเปดเผยขอมูลของ
อารซีไอมีความถูกตองชัดเจน สอดคลองกับกฎหมายและเปนไปอยางเทาเทียมกัน
ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายการเปดเผยขอมูลนี้ครอบคลุมการใหขอมูลตางๆ ของอารซีไอ ไมวาจะเปนการใหขอมูลเปนลาย
ลัก ษณ อัก ษร ด วยวาจา หรือ ผา นทางโทรศั พท อิ นเตอรเ น็ต การแถลงขอ มูลให กับ ผูสื่อข าวหรื อนั กลงทุ น (Press
Conference) การประชุมทางวีดิทัศน (Teleconference) ตลอดจนการใหขอมูลตางๆ ผา นชองทางที่หนวยงานรั ฐ
หรือบุคคลอื่นจัดไวสําหรับใหบุคคลทั่วไปสามารถรับรูขอมูลได
มาตรฐานการเปดเผยขอมูล
 การเปดเผยขอมู ลสําคั ญที่ยัง ไมไ ดเปด เผยสู สาธารณะ (Material Non-public Information)ใหเป ดเผย
อยางระมัดระวัง ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา พรอมทั้งดําเนินการใหแนใจไดวาผูถือหุน หรือนักลงทุนไดรับ
ขอมูลตางๆ อยางเพียงพอ เทาเทียมกัน และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย โดยอาจพิจารณาใชชองทางการ
เปดเผยผานเว็บไซตของอารซีไอตามความเหมาะสม ทั้งนี้ควรระมัดระวังเกี่ยวกับชวงเวลาที่จะเปดเผยดวย
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 การเปดเผยขอมูลที่เ ปนการคาดการณเกี่ ยวกับสภาวะทิศทางการดําเนิน ธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริ ษั ท (Forward-Looking Information) ใหเ ป ดเผยด ว ยความระมั ด ระวั งและให อธิ บ ายถึ ง
เงื่อนไขหรือสมมุติฐานที่ใชประกอบในการคาดการณนั้น
 การเป ดเผยข อมูลสํา คัญที่ ได เปด เผยสูสาธารณะแลว (Material Public Information) ให เป ดเผยอยา ง
ชัดเจนครบถวน โดยไมใ หเกิดความสับสน นอกจากนี้การใหขอมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกับขอมูลสําคัญที่ได
เปดเผยไปแลวตองมีความชัดเจนและสอดคลอง ไมทําใหเกิดความเขาใจผิดกับขอมูลที่ไดเปดเผยไปแลว
 การเปดเผยขอมูลอื่นๆ ที่ไมใชขอมูลสําคัญ (Non-material Information) ใหเปดเผยบนพื้นฐานของความ
เปนจริงและตองไมมีเจตนาใหผูอื่นสําคัญผิดในขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานราคา
หลักทรัพย หรือเปดเผยในทํานองที่อาจทําใหบุคคลอื่นเขาใจราคาหลักทรัพยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
 การเปดเผยขอมูลที่อาจทําใหอารซีไอ ไดรับผลกระทบเชิงธุรกิจ หรือการแขงขันใหใชความระมัดระวังเปน
พิเศษ เชน ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนสินคา ขอมูลสวนแบงการตลาด เปนตน
ความหมายของคําวา “ขอมูลสําคัญ”
ขอมูลสําคัญ (Material Information) หมายถึง ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของอารซีไอที่หากมีการเปดเผย
โดยวิธีการที่ไมเหมาะสมแลวอาจกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจหรือตอราคา
หลักทรัพย หรืออาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการลงทุน ทั้งนี้ไมวาขอมูลเหลานั้นจะเปนขอมูลการเงิน การลงทุน
หรือความลับทางการคา เชน
1. งบการเงิน (งบดุล, งบกําไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ ผูถือหุน,
หมายเหตุประกอบงบการเงิน) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สําคัญ
2. ขอมูลเกี่ยวกับการควบรวมบริษัท การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งบริษัทรวมหรือบริษัทยอยที่สําคัญ และ
อาจมีผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางธุรกิจ
3. ขอมูลเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยหรือโครงการลงทุนที่มูลคามีนัยสําคัญ
4. ขอมูลเกี่ยวกับขอพิพาททางกฏหมายที่สําคัญ
5. ขอมูลเกี่ยวกับการผลิต หรือหยุดการผลิตสินคาที่สําคัญ
6. ขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย หรือกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ
7.

ข อ มู ลการคาดการณ เ กี่ย วกั บ สภาวะทิ ศ ทางการดํ า เนิน ธุ รกิจ รวมถึ ง ผลประกอบการในอนาคต
(Forward-Looking Information) โดยเฉพาะขอมูลผลกําไรหรือขาดทุน

8. ขอมูลอื่นๆที่เห็นวาอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการลงทุน
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บุคคลผูมีสิทธิในการเปดเผยขอมูลสําคัญที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ
อาร ซีไ อ กํ า หนดใหบุ ค คลต อ ไปนี้ เ ทา นั้ น เป นผู มี สิท ธิ ใ นการตอบข อ ซั กถามหรื อ ให ข อมู ลสํ าคั ญ ตา งๆ ที่ ย ั งไม ไ ด
เปดเผยสูสาธารณะ
1. ประธานกรรมการ
2. ประธานเจาหนาที่บริหาร
3. กรรมการผูจัดการ
4. บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลตาม 1,2 หรือ 3 (เฉพาะเรื่องที่ไดรับมอบหมาย)
ชวงเวลาการเปดเผยขอมูลสําคัญ
อารซีไอมีนโยบายอยางเครงครัดที่จะระมัดระวังขอมูลสําคัญหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ มิใหมีการเผยแพรสู
สาธารณะ กอนวันที่อารซีไอกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญ
ทั้งนี้พนักงานทุกคนไมไดรับอนุญาตใหเปดเผยขอมูลสําคัญที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะไมวาในเวลาใดๆ
เวนแตไดรับมอบหมายจาก ประธานกรรมการ หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร หรือ กรรมการผูจัดการ
การดําเนินการกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย
กรณี ที่มีข อสงสัย เกี่ย วกั บการเป ดเผยข อมูลให ปรึก ษาผู บัง คับบั ญชา หนาวยงานนั กลงทุนสั มพั นธ หรื อ
สํานักงานเลขานุการบริษัท ทั้งนี้การไมปฎิบัติตามนโยบายการเปดเผยขอมูลนี้เปนการกระทําที่ฝาฝนจรรยาบรรณ
อารซีไอ

นโยบายการปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Engagement Policy)
อารซีไอใหความสําคัญกับการปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียมาโดยตลอด และถือมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
รวมทั้งการเปน พลเมือ งที่ดี การมีจรรยาบรรณเพื่อเปนแนวทางการปฎิบัติ งานของพนักงาน และมีแนวปฎิบัติการ
พัฒนาสูความยั่งยืน
ดว ยสภาวะทางสั ง คม สิ่ งแวดล อ ม และการดํ า เนิ นธุ รกิ จ ที่ เ ปลี่ย นแปลงไป กลุ ม ผู มี สว นได เ สี ย มี ค วาม
ซับซอนมากขึ้น และมีความคาดหวังสูงขึ้นในการที่จะไดรับการปฎิบัติอยางเปนธรรมและมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น การปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมากขึ้น และเพือ่ ใหพนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ดําเนินธุรกิจโดยการเพิ่มมูลคาใหผูถือหุนในระยะยาวพรอมไปกับการคํานึงถึงผลประโยชนรวมกับผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
ของอารซีไอดวย
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ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) หมายถึง
บุคคลหรือกลุม บุคคลที่ ไดรับ ผลกระทบจากการดํา เนินธุ รกิจของอารซี ไอโดยทางตรงหรือ ทางออ มหรือ มี
ผลประโยชนใดๆ กับการดํ าเนินธุ รกิ จของอารซี ไอ หรื อมีอิ ทธิพ ลเหนือ บุค คลใดที่อ าจทําใหเ กิดผลกระทบกับ การ
ดําเนินธุรกิจ เชน ลูกคา พนักงาน ชุมชน ผูถือหุน ผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ หนวยงานของรัฐ ฯลฯ
นโยบายการปฎิบัติตอผูมีสว นไดเสีย
อารซีไอยึดมั่นในการปฎิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่อารซีไอดําเนินธุรกิจอยู
ดวยการเคารพสิทธิและปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม รับฟงความคิดเห็นหรือความกังวล รวมทั้งสรางความ
เขาใจกับผูมีสวนไดเสีย สงเสริมความรวมมืออยางสรางสรรคในเรื่องที่ผูมีสวนไดเสียใหความสนใจ รวมทั้งรวมพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหอารซีไอสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน
แนวทางการปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
1. การกําหนด จําแนก และวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย
กําหนด จําแนก และจัดกลุมผูมีสวนไดเสียใหชัดเจนตามความเกี่ยวของของแตละธุรกิจเพื่อใหสามารถ
วิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบทั้งทางตรง และทางออมที่มีตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไดอยาง
ครบถวนและชัดเจน โดยตระหนักวาผูมีสวนไดเสียแตละกลุมมีมุมมองและความคาดหวังที่แตกตาง
กันดังนั้นจึงควรกําหนดกลยุทธ และจัดลําดับขั้นตอนในการดําเนินการสําหรับผูมีสวนไดเสียแตละ
กลุมแตกตางกันดวยทั้งนี้ควรเริ่มสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียแตเนิ่นๆ กลาวคือตั้งแตขั้นตอน
การวางแผนเพื่อใหสามารถปรับแผนหรือแกไขกระบวนการทํางานไดทันเวลา
2. กลยุทธการสื่อสาร
สื่อสารอยางใกลชิด และสรางความเขาใจอยางสม่ําเสมอกับผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหเกิดความเขาใจที่
ถูกตองอันจะนําไปสูความสัมพันธที่ดี และไดรับความไววางใจจากผูมีสวนไดเสียโดยกําหนดกลยุทธ
การสื่อสาร วิธีการ รูปแบบ และลําดับขั้นตอนใหเหมาะสม กับกลุมผูมีสวนไดเสีย
3. การเปดเผยขอมูล
เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ไมคลุมเครือ โปรงใส และทั่วถึงเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการไดรับขอมูลอยาง
เพียงพอ สม่ําเสมอ และทันเหตุการณ เชนเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนในเวลาที่เหมาะสมเปดเผย
วัตถุประสงคที่แทจริงของขอมูลและตองมั่นใจไดวามีกระบวนการที่โปรงใสในการรายงานขอมูลใหแก
ผูมีสวนไดเสียอยางไรก็ตามในการเปดเผยขอมูลใหพิจารณาถึงความเหมาะสม และตองเปนไปตาม
นโยบายการเปดเผยขอมูล
4. การมีสวนรวม
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เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย เขามามีสวนรวมในเรื่องที่มีผลกระทบกับผูมีสวนไดเสีย จัดใหมีชองทาง
ในการรับขอเสนอแนะปญหา ขอรองเรียนจากผูมีสวนไดเสีย โดยใหความสําคัญ รวมทั้งยินดีรับฟง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Dialogue) อยางสรางสรรค เพื่อให
ทราบความคิดเห็น ความคาดหวังและความตองการของผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้การหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูมีสวนไดเสีย ตองคํานึงถึงความแตกตางที่อาจมีผลตอการแสดงความคิดเห็น เชน
อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ ทัศนคติ ฯลฯ รวมทั้งควรใหขอมูลเบื้องตนกอนการหารือ จัดทํา
รายงานผลการหารือและแจงใหผูที่เขาหารือทราบ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดรับใหเปนระบบ
ในขณะเดียวกันควรเขาไปมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น ชี้แจงปญหาหรืออุปสรรคกับผูออกกฎหมาย
หรือกฎเกณฑตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
หนาที่ของฝายจัดการ
ฝายจัดการมีหนาที่บริหารจัดการใหการดําเนินการตามนโยบายการปฎิบัติตอผูมีสวนไดเสียเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสม เชน จัดสรรงบประมาณ กําหนดใหมีผูรับผิดชอบที่
ชัดเจนซึ่งเปนผูมีความรู ทักษะ และมีจํานวนที่เพียงพอ พรอมทั้งจัดใหมีระบบการรับขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดเสีย
การจัดเก็บรวบรวมขอมูล การติดตาม และการประเมินผล

นโยบายและแนวปฎิบัติของอารซีไอตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
นโยบายและแนวปฎิบัติตอผูถือหุน
อารซีไอใหความสําคัญอยางยิ่งกับผูถ ือหุน จึงกําหนดใหกรรมการในฐานะเปนตัวแทนของผูถือหุน รวมทั้ง
ผูบริหารและพนักงานของอารซีไอ มีหนาที่ตองดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและเพิ่ม
มูลคาใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว โดยมีแนวปฎิบัติดังนี้
1. บริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามวิสัยทัศน และหลักบรรษัทภิบาลของอารซีไอ

ดวยความซื่อสัตยสุจริต

ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตัว เพื่อสรางผลตอบแทนใหผูถือหุนทุกรายอยาง ยั่งยืน
2. เคารพสิทธิของผูถือหุนและปฎิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน และไมกระทํา การใดๆ อัน
เปนการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถือหุน
3. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และชื่อกรรมการลวงหนาในเวลาอัน สมควร
4. ชี้แจงรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน ตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองใหผูถือหุน
ตัดสินใจในที่ประชุมเปนการลวงหนาอยางเพียงพอ
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5. หามใชขอมูลภายในที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว เพื่อแสวงหาผลประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบอันเปนการเอาเปรียบผูถือหุน
6. จัดใหมีกรรมการอิสระที่ทําหนาที่ดูแลผูถือหุนรายยอยและรับขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะตางๆ จากผูถื อหุน
ผานชองทางที่บริษัทจัดขึ้นและเขาถึงไดงาย
7. กําหนดมาตการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ มีประสิทธิภาพ
8. เปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงาน อยางถูกตองครบถวนทันเวลา
และโปรงใสนาเชื่อถือ เพื่อใหทราบถึงสถานะการดําเนินงานของบริษัทอยางสม่ําเสมอผานชองทางที่ผูถือหุน
สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
นโยบายและแนวปฎิบัติตอพนักงาน
อารซีไอเชื่อมั่นวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จ จึงปฎิบัติตอพนักงาน
อยางเปนธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน คํานึงถึงความตองการของพนักงาน เพื่อมุงหวังใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
พนั ก งานและองค ก รส ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะและเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพอย า งต อ เนื่ อ ง พร อ มให ค วามมั่ น คงและ
ความกาวหนาในอาชีพ โดยมีแนวปฎิบัติดังนี้
1. สรรหาพนักงานดวยระบบการคัดเลือก และเงื่อนไขการจางงานที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพื่อให
ไดพนักงานที่มีคุณภาพสูงและซื่อสัตยเขามารวมปฎิบัติงาน
2. ดูแลพนักงานอยางทั่วถึงและเปนธรรม เคารพและปกปองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของพนักงานไมให
ถูกลวงละเมิดรวมทั้งสนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานไดอยางเปนอิสระ
3. จัดใหมีระบบการรองเรียน แจงเบาะแสของการปฎิบัติที่ไมเหมาะสมตามจรรยาบรรณอารซีไอรวมถึงมี
การปกปองพนักงานไมใหถูกกลั่นแกลง หรือไดรับโทษจากการรองเรียน (Whistleblower Policy)
4. พัฒนาพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอยางทั่วถึงเพียงพอและตอเนื่องตามความเหมาะสมของหนาที่และ
ความรับผิดชอบรวมทั้งสรางจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมใหแกพนักงานทุกคน
5. สงเสริมสนับสนุนใหมีการทํา งานรวมกันเป นทีม เพื่อใหเ กิดความเปนอั นหนึ่งอั นเดียวกัน ขององคก ร
รวมทั้งสรางจิตสํานึกใหพนักงานมีวินัยในการปฎิบัติงาน
6. ประเมินผลการปฎิบัติงาน และบริหารคาตอบแทนโดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหนาที่ ความ
รับผิ ดชอบและความสามารถของพนัก งานเป นรายบุค คล รวมทั้ งจั ดใหมี สวั สดิก ารที่เ ปน ธรรมและ
เหมาะสมแกพนักงานและดูแลปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ตองสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทชั้นนํา
ที่อยูในอุตสาหกรรมประแภทเดียวกัน
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7. ปลู กจิ ตสํ านึ ก และส งเสริ ม ในเรื่ องการทํา งานด ว ยความปลอดภัย และถู ก สุข ลัก ษณะและจั ดใหเ กิ ด
บรรยากาศและภาวะแวดลอมในสถานที่ทํางานที่ดีใหพนักงานปฎิบัติงานอยางอบอุนเสมือนหนึ่ งคน
ในครอบครัวเดียวกัน
8. บริ ห ารงานตามระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย และระบบการจั ด การด า น
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล
9. สงเสริมใหพนักงานมีดุลยภาพในการใชชีวิตระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
10. จั ด ให มี ช อ งทางในการเป ด เผยข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ ต า งๆ ให แ ก พ นั ก งานเพื่ อ ให มี ค วามรู ค วาม
เขาใจในการดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานในธุรกิจตางๆ ของอารซีไอ
นโยบายและแนวปฎิบัติตอลูกคา
อารซีไอมีความมุงมั่นที่จะใหผูใชสินคา และบริการไดรับประโยชนและความพึงพอใจอย างสูงสุดทั้งดา น
คุณภาพและราคาที่เปนธรรม ตลอดจนมุงพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. สงมอบสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคา ผูบริโภคและผูคนรอบขาง รวมถึงรวม
เปนสวนหนึ่งในการสรางคุณภาพชีวิตที่ดแี ละสงเสริมใหสังคมเติบโตอยางยั่งยืน
2. สรางสรรคนวัตกรรมและงานวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อใหไดสินคาและบริการที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากที่สุด
3. พั ฒนาสิ นค าและบริ การที่ เป นมิต รต อสิ่ งแวดลอ ม และสั งคมรอบข างโดยมุ งใหใ ชท รัพ ยากรนอ ยลง
ประหยัดพลังงานสามารถหมุนเวียนใชซ้ําไดและมีอายุการใชงานที่ยนื ยาว
4. ผลิตสินคาและบริการที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค รวมทั้งใหขอมูลที่ถูกตองและ
เพียงพอแกผูบริโภค
5. จัดเก็บขอมูลของลูกคาอยางเปนระบบ ปลอดภัย และไมนําขอมูลลูกคาไปใชในทางไมถูกตองหรือไม
เปนธรรม
6. กําหนดราคาของสินคาและบริการในอัตราที่เปนธรรมและเปนที่นาพอใจ
7. จัดใหมีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
8. จัด ใหมี ห นว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบในการให ขอ เสนอแนะในสิน ค า คํ า ปรึ ก ษา วิ ธีแ ก ปญ หา และรั บ ข อ
รองเรียน เพื่อใหลูกคาไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุดในสินคาและบริการ
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นโยบายและแนวปฎิบัติตอคูคา
อาร ซี ไ อปฎิ บั ติ ต ามกรอบการแข ง ขั น ทางการค า ที่ สุ จ ริ ต โดยยึ ด ถื อ การปฎิ บั ติ ต ามสั ญ ญาจรรยาบรร
อารซีไอและคํามั่นที่ใหไวกับคูคาอยางเครงครัด ดังตอไปนี้
1. พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมที่สุด และยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ
และบริการที่ไดรับ รวมถึงสามารถใหเหตุผลที่เหมาะสมไดเมื่อมีการตรวจสอบ
2. ชําระเงินใหคูคาตรงเวลาและถูกตอง
3. กําหนดระเบียบในการจัดหาและอํานาจดําเนินการตางๆ ที่ชัดเจน
4. ทําธุรกิจแบบยั่งยืนและโปรงใส โดยปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญาที่กําหนดไว และมีความ
เปนธรรมแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ
5. ไมเรียกหรือรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนใดๆ จากคูคา
6. เยี่ยมเยียนคูคาอยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะหรือขอควรปรับปรุง
ตางๆ
7. สนับสนุนการจัดหาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและผลิตภัณฑชุมชน
8. หลีกเลี่ยงการซื้อสินคาที่คูคาละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสินทางปญญา
9. ไมเปดเผยขอมูลของคูคากับผูอื่น
10. ไมทําธุรกิจกับคูคาที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
นโยบายและแนวปฎิบัติตอคูธุรกิจ
อารซีไอมีนโยบายในการดูแลคูธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดลอม ความปลอดภัยในการทํางาน และผลตอบแทนที่จะ
ไดรับ นอกจากนี้ยังสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรูทั้งในงาน และนอกงานของคูธุรกิจให
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
1. พิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และดูแลใหคูธุรกิจจายคาตอบแทนใหแกผูปฎิบัติงานไม
ต่ํากวาที่กฎหมายกําหนดและเปนธรรม
2. สงเสริมและดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของคูธุรกิจ
3. รับฟงความคิดเห็นตางๆ ของคูธุรกิจเพื่อใหการทํางานเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
4. สนับสนุนใหคูธุรกิจมีการพัฒนาความรู เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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นโยบายและแนวปฎิบัติตอเจาหนี้
อารซีไอมีนโยบายในการปฎิบัติตอเจาหนี้ดวยความเสมอภาคเปนธรรม และโปรงใส โดยยึดมั่นในการปฎิบัติตาม
เงื่อนไขและสัญญาตางๆ อยางเครงครัดดังตอไปนี้
1. จัดทําสัญญากับเจาหนี้ทุกประเภทอยางถูกตองตามกฎหมายเสมอภาคเปนธรรม และโปรงใส โดยไม
เอาเปรียบคูสัญญา
2. ไมใชวิธีการทุจริตหรือปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริงสําคัญใดๆที่อาจทําใหเจาหนี้ไดรับความเสียหาย
3. ปฎิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงของสัญญาตางๆ ที่ไดทําไวกับเจาหนี้ทุกประเภทอยางเครงครัดถูกตอง
ตรงไปตรงมา
4. ชําระคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้ทุกประเภทอยางครบถวน

และตรงตามกําหนดเวลาที่ได

ตกลงไว
นโยบายและแนวปฎิบัติตอชุมชน
อาร ซีไ อดํ าเนิ น ธุรกิ จ อย า งมีคุ ณ ธรรมต อผู มี สวนเกี่ ยวข อ งทุ ก ฝ ายและถื อ มั่ นในความรั บผิ ด ชอบต อ สัง คมโดยมุ ง
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณดภาพชีวิต และเสริมสรางประโยชนสุขของชุมชน และสังคมที่อารซีไอดําเนินธุรกิจ
อยูร วมถึงใหพนักงาน และผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการปฎิบัติตนเปนพลเมืองดีที่ทําประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
โดยมีแนวปฎิบัติดังนี้
1. สนั บ สนุ น และใหค วามช ว ยเหลื อที่ เ หมาะสมกั บ สัง คมและชุม ชน โดยเฉพาะชุ ม ชนที่ อยู รอบสถาน
ประกอบการของอารซีไอ
2. ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบชุมชนควบคุมดูแลการบริหารจัดการการกําจัดของเสียทั้งจากกระบวนการ
ผลิตและการใช งานทั่วไป รวมถึงสิ่ งปนเปอนตางๆ สู สภาพแวดลอมภายนอก โดยใช เทคโนโลยีที่ มี
ประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝาระวังอยางตอเนื่อง
3. สง เสริ ม และสนับ สนุ นการจัด กิ จกรรมที่ มุ งพั ฒ นาศั ก ยภาพและความสามารถของเยาวชนทั้ง ด า น
การศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี กี ฬ า และศิ ลปะ ตลอดจนปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมให
เยาวชนเปนทั้งคนเกงและดี
4. สนับสนุนกิ จกรรม/โครงการชวยเหลือ บรรเทาความเดือ ดรอนของผูประสบภั ยอย างเรงดว น รวมทั้ ง
พัฒนาศักยภาพและชีวิตความเปนอยูของคนในสังคมใหดีขึ้น อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสรางชุมชน
เขมแข็ง เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางยั่งยืน
5. สนับสนุนกิจกรรม/ดานสาธารณสุข เพื่อใหคนในชุมชน และสังคมมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
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6. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานศิลปะ การอนุรักษวัฒนธรรม และการทํานุบํารุงศาสนาตามความ
เหมาะสม
7. สนับสนุนมูลนิธิและองคกรสาธารณกุศล เพื่อชวยเหลือและปนโอกาสใหผูดอยโอกาสในสังคมมีชีวิตที่
ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนองคกรที่สรางสรรคกิจกรรมอันเปนประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
8. เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการตางๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือ
ขอรองเรียน ที่เปนผลมาจากการดําเนินงานของอารซีไอ โดยมุงหวังใหอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถ
อยูรวมกันไดอยางยั่งยืน
นโยบายและแนวปฎิบัติตอหนวยงานราชการ
อารซีไอใหความสําคัญกับหนวยงานราชการในฐานะผูมีสวนไดเสียโดยไดกําหนดแนวปฎิบัติในการทําธุรกรรมกับรัฐ
ไวใ นจรรยาบรรณอารซี ไอ เพื่อ ให พนัก งานดํ าเนิน การอยา งถู กต องและเหมาะสม รวมถึ งการให ความรว มมื อกั บ
หนวยงานราชการ ทั้งทางดานวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ โดยมีแนวปฎิบัติดังนี้
1. ปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฎิบัติที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
2. ไมกระทําการใดๆ ที่จูงใจใหพนักงานในหนวยงานราชการ มีการดําเนินการที่ไมถูกตองเหมาะสม
3. สนับสนุนกิจกรรมของราชการ
4. รวมประชุมใหขอคิดเห็น สนับสนุนทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง
5. รับการตรวจเยี่ยมจากหนวยงานราชการ
6. รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือขอรองเรียนตางๆ ของหนวยงานราชการ
นโยบายและแนวปฎิบัติตอสื่อมวลชน
อารซีไอเห็นความสําคัญของการเปดเผยขอมูลขาวสารใหสื่อมวลชน เพื่อใหสามารถสื่อสารตอไปยังสาธารณชนได
อยางถูกตองและรวดเร็ว จึงมีแนวปฎิบัติดังนี้
1. เปดเผยขอมูลขาวสารตอสื่อมวลชนอยางเทาเทียมกัน โดยเปนขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน และตรงประเด็น
2. สื่อสารขอมูลที่รวดเร็วและทันตอเหตุการณ
3. เปดโอกาสใหสื่อมวลชนสามารถพบปะ พูดคุยกับผูบริหารระดับสูงอยางใกลชิด
4. อํานวยความสะดวกแกสื่อมวลชนที่มาติดตอ
5. สรางความสัมพันธที่ดีกับสื่อมวลชน
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นโยบายและแนวปฎิบัติตอคูแขง
อารซีไอ ดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติตอคูแขงอยางยุติธรรมตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต โดย
ยึดมั่นการดําเนินธุรกิจ ดวยความเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณอารซีไอ คํานึงถึง จริยธรรม
ในการประกอบการคาและกฎหมายแขงขันทางการคา โดยมีแนวปฎิบัตดิ ังนี้
1. ปฎิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางมีจริยธรรมโปรงใสรวมทั้ง
ไมเอาเปรียบคูแขงดวยวิธีอันไมชอบดวยกฎหมาย
2. ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
3. ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของคูแขง
4. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวหาในทางราย
5. สนับสนุนและสงเสริมการคาอยางเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทําความตกลงใดๆ กับคูแขงที่เปนการ
ลดหรือจํากัดการแขงขันทางการคา

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
การกําหนดจายเงินปนผล คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท หลังจากกันทุน
สํารองตามกฎหมาย (ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) เรียบรอยแลว จํานวนเงินปนผลนั้นจะขึ้นอยูกับ
ความจําเปนในการใชเงินในอนาคตกอน ซึ่งไดแก แผนการชําระหนี้ และการลงทุน เพื่อพัฒนาธุรกิจใหเติบโตอยาง
ตอเนื่อง หลังจากนั้นจึงจะนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนคราวๆ ไป สําหรับการกําหนดจายเงินปน
ผลระหวางกาลใชเกณฑการพิจารณาเชนเดียวกัน โดยจะจายเงินปนผลภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ประชุมผูถือหุน
หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี

จรรยาบรรณคูธุรกิจอารซีไอ
อารซีไอไดจัดทําจรรยาบรรณคูธุรกิจอารซีไอ (RCI Supplier Code of Conduct)

เพื่อใหคูธุรกิจของอาร

ซีไอ มีความเขาใจที่ถูกตองและนําไปใชเปนมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจรวมกัน โดยมีหลักการ 5 ขอดังตอไปนี้
1. จริยธรรมทางธุรกิจ: ดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตยสุจริต เปนธรรมกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เปดเผย
ขอมูลอยางถูกตองครบถวน รักษาความลับ และเคารพในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น
2. แรงงานและสิทธิมนุษยชน: ใหความสําคัญกับการคุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และ
แรงงานตางดาว ไมบังคับใชแรงงานในลักษณะแรงงานทาส ดูแลการจายคาจาง ผลประโยชนและการ
กําหนดระยะเวลาการทํางานอยางถูกตองและเปนธรรม
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3. อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย : ดู แ ลสภาพแวดล อ มในการทํ า งานให ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและ
ปลอดภั ย ควบคุ ม ความเสี่ ย งของการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละผลกระทบต อ สุ ข ภาพที่ อ าจเกิ ด จากการ
ปฎิบัติงาน และการจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอและพรอมใชงานเสมอ
4. สิ่งแวดลอม: ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการลด
ปริมาณการใชทรัพยากร การนํากลับมาใชซ้ําหรือใชใหม และการสรางทดแทน
5. กฎหมายและขอกําหนด: ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนด และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด

นโยบายและแนวปฎิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคูคา/คูธุรกิจของ อารซีไอ
เพื่อใหมั่นใจวา อารซีไอ จะดําเนินการคัดเลือกคูคา/คูธุรกิจอยางมีระบบ เปนธรรม โปรงใส และสนับสนุนคู
คา/คูธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และจะไมทําธุรกรรมกับบุคคล
หรือนิติบุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต
นิยาม
การจัดหา หมายถึง การจัดซื้อ การจางทําของ การจางเหมาบริการ การจางขนสง การเชา และการเชาซื้อ
คูคา/คูธุรกิจ หมายถึง ผูจําหนาย ผูรับจาง ผูใหบริการ ผูใหเชา หรือผูใหเชาซือ้ ที่สงมอบสินคาหรือบริการใหอารซีไอ
รายชื่อคูคา/คูธุรกิจ (Vendor List) หมายถึง คูคาหรือคูธุรกิจที่มีการทําธุรกรรมและมีรายชื่ออยูในระบบของอารซีไอ
รายชื่อคูคา/คูธุรกิจ ขึ้นทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คูคา หรือคูธุรกิจที่อยูในรายชื่อคูคา/คูธุรกิจ
ของอารซไี อซึ่งไดผา นกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลงานในกลุมสินคา และบริการที่อารซีไอกําหนด
นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคูคา/คูธุรกิจของอารซีไอ
อารซีไอจะดําเนินการจัดหาอยางมีระบบ ตามระเบียบและวิธีการจัดหาที่มีการควบคุมอยางรัดกุม คํานึงถึง
ความตอ งการทั้ง ในในดา นคุ ณภาพ ราคา จํา นวน เวลา การให บริ การ การส งมอบ การบริ การหลัง การขาย การ
รับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ โดยไมทําธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติ กรรมที่
สอไปในทางทุจริต
อารซีไอ จะดําเนินการคัดเลือกคูคา/คูธุรกิจอยางมีระบบ เปนธรรม โปรงใส และสนับสนุนคูคา/คูธุรกิจที่
ดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
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คุณสมบัติของคูคา/คูธุรกิจของอารซีไอ
1. เปนผูผลิต ผูประกอบการ ผูจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูใหบริการ หรือผูรับจาง ซึ่งมีสถานประกอบการ
ที่สามารถตรวจสอบได
2. มีบุค ลากรเครื่ องจัก รและอุ ปกรณ สินค า บริ การ คลัง สินค า สถานภาพทางการเงิน และประวัติ การ
ดําเนินการที่นาเชื่อถือ
3. ยอมรับที่จะปฎิบัติตามจรรยาบรรณคูธุรกิจอารซีไอ (RCI Supplier Code of Conduct)
4. เป น ผู ที่มี ผลงานเป น ที่น า พอใจ โดยอาร ซีไ อจะประเมิน ผลงานจากคุณ ภาพของสิ นค า และบริ ก าร
รวมถึงการสงมอบ การใหบริการหลังการขาย การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทําธุรกรรม
5. เปนคูคา/คูธุรกิจ ที่ไมมีผลประโยชนขัดแยงกับธุรกิจของอารซีไอ
6. ไมเปนคูคา/คูธุรกิจที่มีประวัติตองหามทําการคาอันเนื่องมาจากการกระทําทุจริต
การสมัครเปนของคูคา/คูธุรกิจของอารซีไอ
ผู สนใจสมั ค รเป น คู ค า /คู ธุ ร กิ จ ของอาร ซี ไ อสามารถยื่ น ใบสมั ค รตามแบบพิ ม พ ที่ กํ า หนดพร อ มข อ มู ล
รายละเอียดและเอกสารประกอบ ไดแก เอกสารรับรองทะเบียนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หนังสือรับรองอื่นๆ ที่
ออกโดยหน ว ยงานราชการ เอกสารผู รับ มอบอํ า นาจ เลขที่ บั ญ ชี ธ นาคาร และสํ า เนาหนั ง สื อ จดทะเบี ย นกั บ
กรมสรรพากรตางๆ เชน สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) เปนตน โดยยื่นตอหนวยงานที่ดําเนินการจัดหา
ขั้นตอนการทําธุรกิจกับอารซีไอ
1. คูคา/คูธุรกิจที่ทําธุรกิจกับ อารซีไอไดตองเปนคูคา/คูธุรกิจมีรายชื่อในระบบของอารซีไอแลว นอกจาก
ในบางกรณีที่ใชการสืบราคาหรือการประกวดราคา คูคา/คูธุรกิจ อาจไดรับเชิญเขาเสนอราคากอนจะมี
รายชื่อในระบบและเมื่อไดรบั การคัดเลือกแลวจึงจะสมัครเปนคูคา/คูธุรกิจก็ได ทั้งนี้อารซีไอ อาจขอให
คูคา/คูธุรกิจ ตอบรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อความสะดวกรวดเร็วภายใตกฎหมายบังคับ
ใชกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
2. ใบสั่งซื้อหรือสัญญาตามขอตกลงระหวางคูคา/คูธุรกิจและอารซีไอที่จัดทําเปนลายลักษณอักษรจะถือ
เปนขอผูกมัดในการทําธุรกรรมระหวางอารซีไอและคูคา/คูธุรกิจอารซีไอ
3. ในการเสนอราคาหรื อการทําสั ญญา อาร ซีไออาจขอใหคู คา/คูธุรกิ จวางหลัก ประกั นการปฎิบั ติตาม
ขอตกลงโดยอารซีไอจะแจงใหทราบเปนลายลักษณอักษร และอารซีไอจะคืนหลักประกันใหเมื่อสิ้นสุด
ภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนั้นๆ แลว

35/40

4. เมื่อคูคา/คูธุรกิจปฎิบัติตามขอตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื้อแลวคูคา/คูธุรกิจจะตองสงมอบใบกํากับภาษี
ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารประกอบอื่นที่จําเปนเพื่อขอรับชําระเงิน ณ สถานที่และกําหนดเวลา
ตามที่อารซีไอกําหนด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางานของทุกหนวยงานและอารซีไอ จะชําระ
เงินโดยการโอนคาสินคา/บริการหลังหักภาษี ณ ที่จาย ตามที่ทางราชการกําหนดและภาระผูกพันอื่นๆ
ตามสัญญา เชน เงินค้ําประกันผลงาน ใหที่บัญชีธนาคารที่คูคา/คูธุรกิจแจงไวแลว หรือเวนแตคูคา/คู
ธุรกิจจะขอรับเปนเช็ค ทั้งนี้ อารซีไอขอสงวนสิทธิการชําระเปนเช็คขีดครอมเขาบัญชีเทานั้น
5. คูค า/คูธุ รกิ จสามารถขอแก ใขขอ มูลคูค า/คูธุ รกิ จ ในระบบของอาร ซีไ อได โดยติด ตอ กับ หน วยงานที่
ดําเนินการจัดหาของอารซีไอ พรอมสงเอกสารประกอบการแกไขที่ไดรับการรับรองโดยผูมีอํานาจของคู
คา/คูธุรกิจ
6. คูคา/คูธุรกิจสามารถแจงรองเรียนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอคูคา/คูธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
อาร ซี ไ อได ต ามช อ งทางที่ อ าร ซี ไ อกํ า หนดไว ที่ ระบบรั บ ข อ ร อ งเรี ย น และแจ ง เบาะแสอาร ซี ไ อ
www.rci.co.th คอลัมน:ติดตอเรา

นโยบายการคุมครองและใหความเปนธรรมแกพนักงานที่แจงขอมูล หรือใหเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือไมปฎิบัตตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ อารซีไอ
(Helping Line Policy)
ผูมีสิทธิ์รองเรียน
1. พนักงานที่พบเห็นการกระทําที่ฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของอารซีไอ
2. พนักงานที่ถูกกลั่นแกลง ขมขู ถูกลงโทษทางวินัย เชน ถูกลดขั้นเงินเดือน ถูกพักงาน ใหออกจาก
งานหรือถูกเลือกปฏิบัติดวยวิธีการอันไมชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจางงาน อันเนื่องมาจากการที่
ตนไดรองเรียน ใหขอมูล หรือจะใหขอมูล ชวยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวม
ขอเท็จจริงใหแกผูรับขอรองเรียน รวมไปถึงการฟองรองดําเนินคดี การเปนพยาน การใหถอยคํา หรือ
การใหความรวมมือใด ๆ ตอศาลหรือหนวยงานของรัฐ
ผูรับขอรองเรียน
1. ผูบังคับบัญชาที่ตนเองไววางใจในทุกระดับ
2. ประธานเจาหนาที่บริหาร
3.. กรรมการผูจัดการ

36/40

วิธีการรองเรียน
รองเรียนตอผูรับขอรองเรียนคนใดคนหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. รองเรียนไดโดยตรงดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร
2. ผานทาง E-mail Address ของผูรับขอรองเรียน
3. ทําเปนจดหมายถึงผูรับขอรองเรียนผาน Opinion Box
4. ในกรณี ที่ผูรองเรีย นเลื อ กที่ จ ะไม เป ด เผยชื่ อ ต องระบุ รายละเอี ยดข อเท็ จจริ งหรื อหลั กฐานที่ ชั ดเจน
เพี ย งพอที่ แ สดงให เ ห็ น ว า มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว า มี ก ารกระทํ า ที่ เ ป น การฝ า ฝ น กฎหมาย กฎระเบี ย บ
ขอบัง คับบริ ษัทหรื อจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิ จของอารซี ไอเกิดขึ้น ทั้งนี้ก ารรอ งเรีย นจะถื อเป น
ความลับ ที่สุด และผูรอ งเรียนสามารถรอ งเรี ยนไดม ากกวาหนึ่ง ชองทางและไม จําเปน ตองเปด เผย
ตัวตนผูรองเรียนแตหากเปดเผยตนเองจะทําใหอารซีไอสามารถแจงผลการดําเนินการหรือรายละเอียด
เพิ่มเติมในเรื่องที่รองเรียนใหทราบได
ขั้นตอนการตรวจสอบขอเท็จริง
1. ผูรับขอรองเรียนจะเปนผูดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จริง หรือแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง เพื่อเปนผูตรวจสอบขอเท็จจริง
2. ผูรับขอรองเรียนหรือผูไดรับมอบหมายสามารถเชิญใหพนักงานคนหนึ่งคนใดมาใหขอมูล หรือ ขอให
จัดสงเอกสารใด ๆ ที่ เกี่ยวของมาเพื่อการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
3. หากตรวจสอบแลวพบวาเปนความจริงอารซีไอจะดําเนินการดังตอไปนี้
- ในกรณีที่ขอรองเรียนเปนเรื่องที่ อารซีไอกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณ
ของอารซีไอจะเสนอเรื่องพรอมความเห็น และกําหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองตอผูมีอํานาจดําเนินการใน
อารซีไอ พิจารณาดําเนินการ และในกรณีที่เปนเรื่องสําคัญ เชน เปนเรื่องที่กระทบตอชื่อเสียงภาพลักษณหรือ
ฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแยงกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง
เปนตน ใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการตรวจสอบหรือ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- ในกรณี ที่ข อ ร อ งเรี ย นให เกิ ด ความเสี ย หายตอ ผู ใ ดผู หนึ่ ง จะเสนอวิ ธี การบรรเทาความเสี ย หายที่
เหมาะสมและเปนธรรมใหกับผูเสียหาย
การคุมครองปกปองผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส
1. ผูรองเรียนสามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยอาจทําใหเกิดความเสียหายกับ
ตนเอง แตตองระบุรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงใหเห็นวามีเหตุอันควร
เชื่อวามีการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการ
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ดําเนินธุรกิจของอารซีไอเกิดขึ้น อยางไรก็ตามหากเลือกที่จะเปดเผยตนเองก็จะทําใหผูรับขอรองเรียน
สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ขอมูลที่เกี่ยวของ อารซีไอถือเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผูรายงานแหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของทั้งนี้ผูรับผิดชอบในทุกขั้น
ตอนจะตองรักษาขอมูลที่ไดรับรูชั้นความลับสูงสุด และไมเปดเผยตอบุคคลอื่น หากฝาฝนถือเปนการ
กระทําความผิดวินัย
3. กรณีที่ ผูรอ งเรี ยนเห็น วา ตนอาจไดรับ ความไมป ลอดภัย หรื ออาจเกิด ความเดื อดร อนเสี ย หาย ผู
รองเรียนสามารถรองขอใหบริษัทกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสมก็ได

หรือบริษัทอาจกําหนด

มาตรการคุมครองผูรองเรียนไมตองรองขอก็ได หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเสียหาย
หรือความไมปลอดภัย
4. พนักงานที่ ปฏิบั ติตอ บุคคลอื่นด วยวิ ธีการที่ไ มเป นธรรม เลือ กปฏิ บัติด วยวิธี การที่ไม เหมาะสมหรื อ
กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นนั้น อันมีเหตุจูงใจมากจากการที่บุคคลอื่นนั้นไดรองเรียน ไดแจง
ขอมูลรองเรียน หรือใหเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไมปฏิบัติตามกฏหมายกฏระเบียบขอบังคับ
หรือ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ของอารซีไอรวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟองรองดําเนินคดี

เปนพยานใหถอยคํา หรือใหความรวมมือใดตอศาลหรือหนวยงานของรัฐถือเปนการกระทําความผิด
วินัยที่ตองไดรับโทษ ทั้งนี้อาจไดรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวหากกระทําความผิดตามกฎหมาย
5. ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยวิธีการ หรือกระบวนการที่มี
ความเหมาะสม และเปนธรรม

ขอกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ตองเปนกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถือหุน ไมเกิ น 1% ของจํ านวนหุนที่ มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษั ท บริษัท รวม ผูถื อหุนรายใหญ หรือผู มี
อํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได เงินเดือนประจําหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันผูถือหุนรายใหญ หรือ
ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมี ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่
ไดรับแตงตั้ง ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ ปรึกษา
ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
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3. ไมเปน บุคคลที่มีความสัมพั นธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบีย นตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป น บิด า
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญผูมีอํานาจควบคุมหรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไม
เปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความ สัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึ งการทํารายการทางการคา ที่กระทําเปนปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช าหรือ ใหเช าอสัง หาริม ทรัพ ย
รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม
ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหบริษัทหรือ
คูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต
20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณ
มูลคารายการที่เกี่ยวโยงกั นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลั กเกณฑในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหวาง 1 ป
กอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของ สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
อิสระ
6. ไม เป นหรือ เคยเปน ผูใ หบ ริห ารทางวิ ชาชีพ ใด ๆ ซึ่ งรวมถึง การใหบ ริก ารเป นที่ ปรึ กษากฎหมายหรือ ที่ป รึก ษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเป นผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสว นของผู
ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวยเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ได รับ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทยอยหรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่สวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
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9.
10.
11.
12.
13.

14.

ประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย
ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
สามารถเขารวมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องตางๆไดโดยอิสระ
สามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
สามารถดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ไมเคยตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกฎหมายวา
ดวยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายวาด วยการประกั นชีวิต กฏหมายวาดวยการประกันวินาศภัยกฎหมายว า
ประกันวินาศภัยดวยการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานอง
เดียวกันไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ โดยหนวยงานที่มีอํานาจตามกฏหมายนั้น ทั้งนี้ใน
ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเปน
การหลอกลวง ฉอฉลหรือทุจริต
หากมีคุณสมบัติตามขอ 1-13 กรรมการอิสระ อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการ
ดําเนิ นกิจ การของบริษัท บริ ษัทใหญ บริษัท ยอย บริษั ทรว มบริษั ทยอ ยลําดั บเดี ยวกัน หรือ นิติบุค คลที่ อาจมี
ความขัดแยงโดยมีการตัดสินใจแบบองคคณะ (Collective Decision) ไดโดยไมถือวากรรมการอิสระ เปน
กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน

หมายเหตุ นิยามของคําวา บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท หรือผูถือหุนที่มีนัย เปนไปตามบทนิยามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย

-------------------------------------------------
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