คู่มือการกํากับดูแลกิจการ
และ
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 1/2563 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ใบลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ
 ข้าพเจ้าได้รบั คูม่ ือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจแล้ว และ
 ข้าพเจ้าจะศึกษาและยึดถือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดําเนินงานด้วยมาตรฐานขัน้ สูงสุด

ลงชื่อ .............................................................
(.....................................................................)
หมายเลขพนักงาน ........................................
วัน .................. / เดือน................... / ปี ...................

หากท่านต้องการคําชีแ้ จง และ/หรือ คําขยายความเพิ่มเติมใด ๆ ในเนือ้ หาที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฯ เล่มนี ้ กรุ ณาติดต่อ
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2067 8255 และ 0 2067 8261

คูม่ ือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

สารบัญ

บทนํา
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
หลักปฏิบตั ิและติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
ข้อแนะนําเกี่ยวกับคูม่ อื การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

5

6
7
8
9
10

ส่วนที่ 2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

12

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณธุรกิจ

37

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
แนวปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ ือหุน้
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็ นธรรม
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณพนักงาน
หมวดที่ 1 การปฏิบตั ิตน
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ิตอ่ ผูร้ ว่ มงาน
หมวดที่ 3 การปฏิบตั ิตอ่ บริษัทฯ
จรรยาบรรณธุรกิจ
หมวดที่ 1 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
และกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน
หมวดที่ 3 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
หมวดที่ 4 จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซือ้
หมวดที่ 5 จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หมวดที่ 6 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายใน
หมวดที่ 7 จรรยาบรรณว่าด้วยการสือ่ สารทางการตลาด
หมวดที่ 8 จรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด
หมวดที่ 9 จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน

คูม่ ือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

13
14
14
16
17
20
22
38
38
38
39
41
41
41
42
45
46
47
48
48
50
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
หมวดที่ 10
หมวดที่ 11
หมวดที่ 12
หมวดที่ 13
หมวดที่ 14

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

จรรยาบรรณว่าด้วยการเป็ นกลางทางการเมือง
จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
จรรยาบรรณว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน

คํานิยาม

คูม่ ือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

50
51
52
52
53

54

55
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

บทนํา
คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นที่จะนําพาองค์กรไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ จึงให้ความสําคัญและยึดมั่นในการบริหารกิจการและการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน เคารพในสิทธิตามกฎหมายของผูม้ ีสว่ นได้
เสียทุกฝ่ าย ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการ
ทํางานและกระบวนการบริหารจัดการ เพิ่มคุณค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว
เพื่ อ ให้บ ริ ษั ท ฯ บรรลุเ ป้ า หมายและดํา รงความเป็ นเลิ ศ ในคุณ ธรรมอัน เป็ นคุณ ค่ า พื ้น ฐานขององค์ก รชั้น นํา
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ซึ่งยึดตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development)
และได้มีการจัดทําคูม่ ือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (คูม่ ือฯ) ซึง่ เป็ นหลักการบริหารองค์กร
ที่ได้รบั การยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ผบู้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนตัวแทนของบริษัทฯ ยึดถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคู่มือฯ ดังกล่าวมีการทบทวนและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คมู่ ือฯ มี
เนือ้ หาที่สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบตั ิสากลในปั จจุบนั
บริษัทฯ มุ่งหวังให้บคุ ลากรทุกคน รวมถึงตัวแทนของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบตั ิตามแนวทางในคู่มือการกํากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี ้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเพื่อการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม สุจริต โปร่งใส นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยังเผยแพร่ค่มู ือดังกล่าวแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ คู่คา้ ลูกค้า ได้รบั ทราบ และ
สนับสนุนให้นาํ ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นในการศึกษาและ
ปฏิบตั ิตามคูม่ อื ฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อนําพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

คูม่ ือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
วิสัยทัศน์

“มุง่ เป็ นที่หนึง่ เรือ่ งการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสําหรับผูป้ ระกอบการมืออาชีพ”

พันธกิจ

Multi-formats
Multi-formats
Award
Know the differences
Responsible
Offer the best

Award

Know the differences

Responsible

Offer the best

ขยายตัวด้วยรูปแบบร้านค้าที่หลากหลาย
ให้รางวัลความสําเร็จของทีมงาน และลงทุนกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศึกษา ทําความเข้าใจในความแตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น
สร้างผลประโยชน์สงู สุดให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม
นําเสนอแต่สงิ่ ทีด่ ีที่สดุ และคุม้ ค่าที่สดุ ให้กบั ลูกค้า

ค่านิยม

Visionary
Integrity
Challenges
Teamwork
Ownership
Result oriented
Yes we can

มองการณ์ไกล
ใจซื่อสัตย์
เปิ ดรับสิง่ ใหม่
ทําอะไรเป็ นทีม
รับผิดชอบงานที่ทาํ
มุง่ มั่นสูเ่ ป้าหมาย
ทุกอย่างเป็ นไปได้

คูม่ ือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

หลักปฏิบัตแิ ละการติดตามให้มีการปฏิบัติ
บริษัทฯ กําหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน (“บุคลากรของบริษัทฯ”)
ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อกําหนดที่มีอยู่ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ (“คูม่ ือฯ”) โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมพัฒนาให้ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งนีแ้ ก่พนักงาน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยัง
กําหนดให้ผบู้ ริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่องสําคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชาให้มีความรูค้ วามเข้าใจ และปฏิบตั ิตามคูม่ ือฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จะไม่ดาํ เนินการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือ
ขัดกับหลักการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ หากพนักงานกระทําผิดหลักการหรือแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ตามที่
กําหนดไว้จะได้รบั โทษทางวินยั อย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําที่เชื่อได้วา่ ทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรือ่ งให้เจ้าหน้าที่รฐั ดําเนินการต่อไป ทัง้ นี ้ หากบุคลากรของบริษัทฯ พบการกระทํา
ผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกํากับดูแลกิจการ และ/หรือ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือ
ข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
จะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแสเพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งข้อร้องเรียนหรือ
ข้อกล่าวหาดังกล่าว (รายละเอียดตามมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส)

คูม่ ือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ข้อแนะนําเกีย่ วกับคู่มือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ทําความเข้าใจเนือ้ หาสาระของคูม่ ือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ทบทวนความรู ค้ วามเข้า ใจในเนื อ้ หาสาระของคู่มื อ การกํา กับ ดูแ ลกิ จ การและจรรยาบรรณธุ ร กิ จ อย่าง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
เรียนรูเ้ นือ้ หาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงกฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบ
ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ของบริษัทฯ
ให้ความรูค้ วามเข้าใจกับบุคคลอื่น กรณีที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ
เมื่อมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทฯ กําหนดให้มีหน้าที่รบั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ
แจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมาย
ผู้บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ต้อ งเป็ นผู้น ํา ในการปฏิ บั ติ ต ามหลัก จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ตลอดจนส่ ง เสริ ม
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่าการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ
ธุรกิจเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้องและต้องปฏิบตั ิ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ ได้จดั ให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมตัง้ แต่การรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการสรุ ปผล รวมถึงการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะจากผูม้ ีสว่ นได้เสียที่ได้รบั ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึง
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต โดยการกระทําดังกล่าวต้องเข้าข่ายการกระทําที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ การกระทําที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทําใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย สําหรับตนเอง หรือผูอ้ นื่ เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รปั ชัน การฉ้อโกง เป็ นต้น
หากพบเห็ น เหตุก ารณ์ดัง กล่า ว ผู้ร อ้ งเรีย นสามารถแจ้ง เรื่อ งผ่า นช่ อ งทางในการร้อ งเรีย นและการแจ้ง เบาะแส
โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้ผรู้ อ้ งเรียนเปิ ดเผยตนเองเพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รายงาน
ความคืบหน้า และชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้ทราบ อย่างไรก็ดี ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่า
การเปิ ดเผยนัน้ จะส่งผลต่อความปลอดภัยของตน ทัง้ นี ้ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาดําเนินการตาม
ความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บคุ คลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็ นอิสระในการดําเนินการตามเนือ้ หาหรือ
ประเด็นที่ได้รบั การร้องเรียน เพื่อดําเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรม โปร่งใส และถูกต้อง พร้อมทัง้
ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ม่นั ใจว่ามีการดําเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รบั

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุม่ ธุรกิจสยามแม็คโคร/
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
cgoffice@siammakro.co.th
0 2067 9300
0 2067 9119
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ผู้แ จ้ง เรื่อ งร้องเรียนหรือ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้ร ับ การคุม้ ครองที่ เหมาะสมและเป็ น ธรรมจากบริษัท ฯ เช่ น ไม่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทาํ งาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรือการกระทํา
อื่นใดที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียน หรือผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าว สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ
จะเก็บรักษาเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยต่อผูไ้ ม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย
บุค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งที่ ไ ด้ร ับ ทราบเรื่อ งหรือ ข้อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งร้อ งเรีย นจะต้อ งรัก ษาข้อ มูล ให้เ ป็ น ความลับ
และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่ าฝื นนําข้อมูล
ออกไปเปิ ดเผย บริษัทฯ จะดําเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดําเนินการทางกฎหมาย
แล้วแต่กรณี

การแจ้งข้อมูลเท็จโดยเจตนาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้อื่น
ในกรณีที่พิสจู น์ได้วา่ เรื่องร้องเรียนที่ได้รบั มานัน้ เป็ นข้อมูลเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็ นการ
กล่าวร้ายต่อผูอ้ ื่น ให้ถือว่าผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสนัน้ มีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ และจะ
ได้รบั โทษตามระเบียบของบริษัทฯ และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 2 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แนวปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถอื หุ้น

หลักการ
 ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทาํ หน้าที่
แทนตน ซึ่งผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน เช่น การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งกําไรของกิจการ การได้รบั
ข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ และตรงเวลาตามที่ควรจะเป็ น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ เป็ นต้น
 ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิรว่ มในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของบริษัทฯ จึงควรได้รบั ทราบกฎเกณฑ์
วิธีการในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาแต่ละวาระก่อนการ
ประชุมตามเวลาอันควร มีสทิ ธิที่จะแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการและผูบ้ ริหารในที่ประชุมหรือผ่าน
ช่ อ งทางการส่ง คําถามล่ว งหน้า มี สิท ธิ ใ นการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุค คลเพื่ อ เข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ และมีสทิ ธิที่จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 บริษัทฯ ควรส่งเสริมการใช้สิทธิ ของผูถ้ ื อหุน้ และไม่ละเมิด สร้างอุปสรรค หรือลิดรอนสิทธิ ของผูถ้ ื อ หุ้น
พร้อมทัง้ อํานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทุกราย
แนวปฏิบัติ
1. บริ ษั ท ฯ ให้ค วามสํา คัญ และเคารพสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น โดยปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ที่ ก ฎหมายกํา หนด
เพื่อส่งเสริมสิทธิ ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ เช่น การจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยกําหนดสถานที่ประชุมที่มีขนาด
เพียงพอที่จะรองรับจํานวนผูถ้ ือหุน้ และสะดวกต่อการเดินทางมาประชุม เป็ นต้น
2. บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th
และแจ้งให้ผูถ้ ื อหุน้ ทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.” หรือ “ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”)
3. บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ไม่นอ้ ย
กว่า 21 วัน โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมซึ่งในแต่ละวาระมีการระบุวตั ถุประสงค์และ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการเข้าประชุม หนังสือมอบ
ฉันทะ วิธีการมอบฉันทะ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ นอกจากนี ้
บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ที่เว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ไม่นอ้ ยกว่า 28 วัน และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผถู้ ือ
หุน้ ทราบล่วงหน้าผ่านระบบการแจ้งข่าวของ ตลท.
4. บริษัทฯ ได้ประกาศรายละเอียดของการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 3 วัน และต่อเนื่องเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อเป็ นการบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ น
การล่วงหน้า
5. บริษัทฯ นําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ การลงคะแนนเสียง การนับ
คะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิ ภาพ และ
จัดให้มีผตู้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
6. บริ ษั ท ฯ มี น โยบายส่ง เสริ ม ให้นัก ลงทุน สถาบัน เข้า ร่ว มประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น โดยบริ ษั ท ฯ ได้ท ํา การติ ด ต่อ
ประสานงานกับนักลงทุน สถาบัน เพื่ อ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบีย นล่วงหน้าอย่างน้อ ย 1 วัน
ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
7. บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบวาระ
การประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทัง้ ได้ตอบคําถามอย่างครบถ้วนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่มีการสร้างอุปสรรค
แก่ผูถ้ ื อหุน้ ในการพบปะระหว่างกันเพื่อ ปรึกษาหารือเกี่ ยวกับสิทธิ พืน้ ฐานของบรรดาผูถ้ ื อ หุน้ ประธาน
ที่ประชุมจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม
8. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้ มีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตัง้ กรรมการ ซึ่งได้กาํ หนดให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนเสียงในการลงคะแนนเสียงได้ การลงมติ ต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออก
เสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็วและผูถ้ ือหุน้ มีสทิ ธิ
ทราบผลการลงมติอย่างทันท่วงที
9. บริษัทฯ ให้สิทธิ ผถู้ ือหุน้ ที่มาร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายหลังจากที่เริ่มการประชุมแล้ว โดยผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ ออก
เสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและวาระอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ได้ลงมติเท่านัน้
10. บริษัทฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ และนําส่งให้ ตลท. และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่
วันประชุม และเผยแพร่บนั ทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึก
รายงานการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน ผลการลงคะแนน และข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ
อย่างละเอียด พร้อมทัง้ เผยแพร่วีดิทศั น์การประชุมให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

หมวดที่ 2

การปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็ นธรรม

หลักการ
 ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารหรือไม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้
ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติควรได้รบั การปฏิบตั ิ และปกป้องสิทธิขนั้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน อย่างเป็ นธรรม และตาม
ข้อกําหนดกฎหมาย
 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผูอ้ ื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็ นการเอาเปรียบผูถ้ ือหุน้ รายอื่น และกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการมีสว่ นได้เสียของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
1. บริษัทฯ รักษาสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสทิ ธิออก
เสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามจํานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้ มีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
ย่อมมีสทิ ธิรบั ข้อมูลหรือเอกสารเป็ นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสําหรับผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างชาติ
2. ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นมาประชุมและลงมติแทนตน และมีสิทธิได้รบั เอกสารและคําแนะนําในการ
มอบฉันทะ เมื่อผูร้ บั มอบฉันทะที่ถกู ต้องตามกฎหมายได้ยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว
ย่อมมีสิทธิ เข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ทุกประการ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้กรรมการ
อิ ส ระของบริษั ท ฯ มาประชุม และลงมติแ ทนก็ ไ ด้ ผู้ถื อ หุ้น มี สิท ธิ ไ ด้ร ับ ประวัติ และข้อมูล การทํางานของ
กรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วนเหมาะสมในหนังสือนัดประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา
3. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยใช้สทิ ธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่ อ เข้า รับ การเลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการของบริ ษั ท ฯ ล่ว งหน้า อย่ า งน้อ ย 90 วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น
และเผยแพร่ ร ายละเอี ย ดและหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ทฯ
ที่ www.siammakro.co.th และได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของ ตลท. ทัง้ นีก้ ารขอเพิ่ม
วาระการประชุมหรือเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็ นไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกล่าวให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นใดที่
เกี่ ย วข้องทราบอย่างสมํ่าเสมอถึงหลักการของบริษัท ฯ ว่า ด้วยความประพฤติที่ ชอบด้วยกฎหมายและ
จรรยาบรรณในการดําเนินการต่าง ๆ ทัง้ ภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของ
จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ
ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็ นประจํา
ทุกไตรมาส และมีการเปิ ดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารในแบบแสดงรายการข้อมูล
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซือ้ ขายหุน้ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทําการซือ้ ขาย
6. บริษัทฯ มีมาตรการและขัน้ ตอนในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกําหนด และเป็ นไป
ตามมาตรฐานที่ ก ํา หนดไว้ต ามข้อ กํา หนดของคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน และตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการทํารายการ
ระหว่างกันอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั บริษัทฯ ไม่เคยมีการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันโดยฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง สําหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่น ๆ
บริ ษั ท ฯ ได้ด ํา เนิ น การด้ว ยความยุติ ธ รรม โดยมี ร าคาและเงื่ อ นไขเป็ น ไปตามปกติ ธุ ร กิ จ ทางการค้า
(Fair and at arms’ length)
7. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บคุ คล หรือบริษัทอื่นใด นอกเหนือจากบริษัทย่อย

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ

 บริษัทฯ มีความมุง่ มั่นที่จะดูแลผูม้ ีสว่ นได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทําการใด ๆ ที่

เป็ นการละเมิดสิทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยมีมาตรการในการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ตลอดจนแจ้งเบาะแสในประเด็นการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบของบุคลากรของบริษัทฯ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่นของบริษัทฯ และมีกลไกคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส
ดังกล่าว

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผูม้ ีสว่ นได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

จะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผูม้ ีสว่ นได้เสียในการสร้างความ
มั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการต่อไป รวมทัง้ การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อให้ม่นั ใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คาํ นึงถึงปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ
1. บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายเพื่อดูแล
สิทธิ ของผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม โดยแบ่งผูม้ ีส่วนได้เสีย
ออกเป็ นกลุม่ ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ เจ้าหนี ้ คู่แข่ง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็ นต้น ซึง่ ในแต่ละกลุม่ ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสือ่ สารและการตอบสนองความต้องการ
จากบริษัทฯ อย่างพอเพียง
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
2. บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว และ
ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู้ ือหุน้
3. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะแสวงหาและเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้า
ให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทัง้ ปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาวเพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่าง
สูงสุดในสินค้าและบริการ
4. บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ โดยการจัดการ
ฝึ กอบรมเพื่อยกระดับฝี มือของพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้เป็ นพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพใน
การทํางานและมีผลงานที่โดดเด่น พร้อมที่จะได้รบั การปรับเลื่อนตําแหน่งงานให้สงู ขึน้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ
ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน โดยบริษัทฯ ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป.) ในระดับหัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริหาร
(จป.บ) โดยได้ดาํ เนินตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ปลอดจากเหตุอนั จะทําให้เกิดการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ และ
การเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทํางาน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้สง่ เสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางานต่าง ๆ ร่วมกันกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรภาครัฐ
5. บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เ ป็ น ธรรมแก่พ นักงานและผูบ้ ริหาร ในอัตราที่
เหมาะสมตามค่างาน ความรู ้ ความสามารถ ความรับผิ ด ชอบ สามารถแข่งขัน ได้กับตลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และเชื่อมโยงกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานและผูบ้ ริหารแต่ละคน โดยบริษัทฯ จัด
ให้มีการวัดผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกปี ในรู ปแบบของดัชนีวดั ผลการดําเนินงาน (Key
Performance Indicator: KPI) ซึง่ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั (ระยะสัน้ ) และผลการปฏิบตั ิงานตาม
แผนกลยุทธ์ในระยะยาว เพื่อเป็ นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต
6. บริษัทฯ มุง่ มั่นที่จะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามสัญญา
ที่ตกลงร่วมกัน โดยมีขนั้ ตอนและวิธีปฏิบตั ิในการคัดเลือกคู่คา้ หรือผูร้ บั เหมา ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบ
กติกาและการแข่งขันที่เป็ นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า นอกจากนี ้ บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาํ ร่วมกันกับ
เจ้าหนีท้ กุ รายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนชําระหนีต้ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาํ ร่วมกันดังกล่าว
7. บริษัทฯ ดําเนินธุรกิ จตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน
ทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคูแ่ ข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉล และไม่ทาํ ลายคูแ่ ข่งด้วย
วิธีการอันไม่สจุ ริต
8. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสังคมและสิง่ แวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ บริษัทฯ จึงได้สง่ เสริมให้ทกุ ๆ สาขา
ได้มีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่ตงั้ อยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมทัง้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานเพื่อใช้เป็ นแนวทางดําเนินการด้านพลังงานและส่งเสริมการใช้
พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงู สุด และยังเป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
9. บริษัทฯ เปิ ดช่องทางให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน สามารถซักถามข้อสงสัย และแจ้งเบาะแส
เกี่ ย วกับ การไม่ป ฏิ บัติต ามนโยบายการกํากับดูแ ลกิ จ การที่ ดีข องบริษัท ฯ ของบุค คลในองค์ก ร ทั้ง จาก
พนักงานและผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เพื่อให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
กรณี แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถติดต่อได้ที่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จดหมายธรรมดา

โทรศัพท์
โทรสาร

cgoffice@siammakro.co.th
ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุม่ ธุรกิจสยามแม็คโคร/
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที่1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
0 2067 9300
0 2067 9119

กรณีสอบถามเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิสามารถติดต่อได้ที่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
จดหมายธรรมดา

โทรศัพท์
โทรสาร

ir@siammakro.co.th
หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เลขที่1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
0 2067 8255 และ 0 2067 8261
0 2067 9044

10. บริษัทฯ จัดทํานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันและมีแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ
ตระหนักถึงความสําคัญและมีจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จัดให้มีขนั้ ตอนการดําเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ เพื่อป้องกันการทุจริต การ
กรรโชก และการรับหรือให้สนิ บนในทุกรูปแบบ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
11. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา โดยไม่สนับสนุนการ
กระทําที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่กาํ หนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา ทัง้ นี ้ หากบริษัทฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา บริษัทฯ จะดําเนินการอย่างรวดเร็วตาม
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อยุติหรือหยุดการเข้าถึงสิง่ ที่ถกู กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ

หมวดที่ 4

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

ทัง้ ข้อมูลทางการเงินที่เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
อิสระ และข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้นกั ลงทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีขอ้ มูลที่เชื่อถือได้
และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ

 บริษัทฯ ควรกําหนดให้สาํ นักเลขานุการบริษัทฯ และแผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุน

สัมพันธ์มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการติดต่อสือ่ สาร และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็ นประโยชน์แก่นกั
ลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรมตามที่กฎหมายกําหนด ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศ
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูท้ ี่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สาํ คัญ
และจําเป็ น ไม่วา่ จะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ ทัง้ ที่เป็ นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการ
เงิน ตามข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การจัดการความเสี่ยง การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลการ
ปฏิ บัติ ต ามนโยบายดังกล่าว เป็ น ต้น เพื่ อ ให้ผูถ้ ื อหุ้นและผู้มีส่วนได้เ สีย ของบริษัทฯ ได้ร ับ สารสนเทศที่
ครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกันและทันเวลา ตามที่กาํ หนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัทฯ
2. นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี แล้ว บริษัทฯ ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสารสนเทศเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร เป็ นต้น โดยมีการปรับปรุ ง
ข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
3. บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทาํ หน้าที่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารการดําเนินงานและผลงาน
ของบริษัทฯ ที่เป็ นประโยชน์ให้กับภาครัฐ พนักงาน ผูเ้ กี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไปอย่างสมํ่าเสมอและ
มีประสิทธิภาพเพื่อขจัดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน รวมทัง้ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนัก
ลงทุนสัมพันธ์ทาํ หน้าทีป่ ระสานกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป เจ้าหนี ้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูถ้ ือ
หุน้ ของบริษัทฯ ในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อ
ที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และเข้า ถึ ง ได้ง่ า ย นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้จัด ให้มี ก ารประชุม เพื่ อ พบปะผู้ล งทุน และ
นักวิเคราะห์เป็ นประจําทุกไตรมาสหลังจากที่ได้เปิ ดเผยผลการดําเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
0 2067 8285 และ 0 2067 8261
โทรสาร
0 2067 9044
อีเมล์
ir@siammakro.co.th
จดหมาย
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทํารายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี
พร้อมทัง้ รายงานประจําปี ของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
5. บริ ษั ท ฯ กํา หนดให้มี ก ารเปิ ดเผยบทบาท หน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน วาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
6. บริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่มีนยั สําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รบั อนุญาต
กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชน และนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนัน้ จะได้รบั การ
เปิ ดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจําเป็ นทางธุรกิจต้องเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผเู้ กี่ยวข้อง ผูต้ รวจสอบ
บัญชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ บริษัทฯ จะดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า
บุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวังเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ หากมีขอ้ มูลใดที่ไม่ควรถูกเปิ ดเผยได้เผยแพร่
ออกไป บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันที โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการออกข่าว และข้อกําหนดอื่น ๆ หรือหากจําเป็ นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อขอระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์เป็ นการชั่วคราว ในบางสถานการณ์อาจจะต้องชะลอการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
สาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถ้าเปิ ดเผยข้อมูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของ
บริษัทฯ) จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ พึงปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษั ทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ื อ หุ้น รวมถึง
มี บ ทบาทในการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การเพื่ อ ประโยชน์สูง สุด ของบริ ษั ท ฯ อัน นํา ไปสู่ค วามเจริญ เติ บ โตและ
เพิ่มมูลค่าให้กับผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว โดยรับผิดชอบผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเป็ น
อิสระจากฝ่ ายบริหาร โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ฝ่ ายบริหารที่ชดั เจน
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
1.1 องค์ประกอบ
1.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน หรือจํานวนขัน้ ตํ่าตามที่กฎหมาย
และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนด แต่ไม่เกิน 15 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
1.1.2 ประธานกรรมการ ไม่ควรเป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และต้องมีการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้มีการถ่วงดุลอํานาจในการดําเนินงาน
1.2 คุณสมบัติ
1.2.1 กรรมการ
1) มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญ ความหลากหลายของทัก ษะอัน ประกอบด้ว ยทัก ษะทางด้า น
อุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ ด้านการ
บริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกํากับดูแลกิจการ มีประสบการณ์ ความสามารถและ
คุณลักษณะเฉพาะด้าน โดยไม่จาํ กัดเพศและอายุ รวมทัง้ ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร
อย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ/ อุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดําเนินกิจการอยู่
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
3) มี ภ าวะผู้น ํา สามารถควบคุม การดํา เนิ น งานของผู้บ ริ ห ารได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล
4) ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง
(นับรวมการดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วย) ทัง้ นี ้ การดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทอื่นจะต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ
5) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และสามารถอุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ
1.2.2 กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด และมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน กรรมการอิสระต้องมีความเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือกลุม่ ของผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ และผูบ้ ริหารของบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้
ถือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการอิสระต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กําหนดและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด ดังนี ้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับ
เดียวกันของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลัก ษณะดัง กล่า วมาแล้ว ไม่น ้อ ยกว่า 2 ปี ทั้ง นี ล้ ัก ษณะต้อ งห้า มดัง กล่า วไม่ร วมถึ ง กรณี ที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ที่เป็ น บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มี
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติ เพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คํา้ ประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ ญ
ั ญา
มีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริษัทฯ
หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้ นี ้ การคํานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้ งั กล่าวให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่
มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มี
สิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
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10) กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี
ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
1.3.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กาํ หนดทิศทางและนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ชดั เจน เหมาะสม
ตามสภาพแวดล้อมและการเปลีย่ นแปลงปั จจัยต่าง ๆ นอกจากนี ้ มีหน้าที่กาํ กับดูแลฝ่ ายบริหาร
ให้ดาํ เนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูม้ ีสว่ นได้
เสีย ด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ
ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและระดับสากล
2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกําหนดวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์
ระยะปานกลาง พร้อ มทั้ง แผนการดําเนิ น งาน และงบประมาณประจําปี ให้ส อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและการ
ควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปั จจัยและความเสี่ยง
ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain ตลอดจนกํากับ
ดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณประจําปี ที่กาํ หนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทัง้ สนับสนุน
ให้มีการพิจารณาทบทวนแผนงานกลยุทธ์และภารกิจบริษัทฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้
เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิควบคูไ่ ปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรู ค้ วามสามารถอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจของตนเอง โดยใช้ดลุ ยพินิจอย่างอิสระบนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกฝ่ าย
5) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการอนุมตั ิการดําเนินการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
6) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กาํ กับดูแลฝ่ ายบริหารให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบบัญชี
การรายงานทางการเงิ น การสอบบัญชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหาร
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ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเป็ นประจําเพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
7) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการมีสว่ นร่วมในกิจการใด ๆ ซึ่งตนหรือญาติ
สนิทมีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริษัทฯ รวมทัง้ สอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้การทํารายการดังกล่าว
เป็ นไปตามขัน้ ตอนการดําเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกําหนด และเป็ นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ทุกฝ่ าย
8) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต้อ งจั ด ให้มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ช่ ว ยดู แ ลกิ จ กรรมต่ า งๆ ของ
คณะกรรมการและช่ ว ยให้ค ณะกรรมการและบริ ษั ท ปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
9) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารทบทวนและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการทั้ง คณะและรายบุคคลเป็ น ประจํา ทุกปี อย่า งน้อ ยปี ล ะ 1 ครัง้ โดยร่ว มกัน
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั ิงาน
10) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลงานและกําหนดค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประจําทุกปี
11) กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้
หากมีภารกิจสําคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
12) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครัง้
13) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บนพืน้ ฐานของความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
14) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงระดับการ
แต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่อย ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสม
15) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนากรรมการอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การเข้า
ร่วมการอบรม การสัมมนา การดูงานต่างประเทศ เป็ นต้น
16) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ห น้า ที่ ก ํา กับ ดูแ ลให้มี แ ผนสื บ ทอดตํา แหน่ ง (succession plan)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง และให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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17) คณะกรรมการบริษั ท ฯ มี ห น้า ที่ ก ํา กับ ดูแ ลให้ฝ่ ายบริห ารมี ก ารทบทวน พัฒ นาดูแ ลการใช้
ทรัพ ยากร เช่ น การเงิ น ทรัพ ย์สิ น ภู มิ ปั ญ ญา และบุ ค ลากร เป็ นต้น ให้เ ป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยภายในและภายนอก
18) คณะกรรมการบริษัท ฯ มี ห น้า ที่ กาํ กับ ดูแลให้มีก ารจัดทํานโยบายและแนวปฏิ บัติดา้ นการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน รวมถึงส่งเสริมและปลูก ฝั งให้พ นักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
19) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุนให้บริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ ายบริหารเพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส อนึง่ ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้อมูล
รายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึง่ เป็ นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้ ควรดูแลให้การ
เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย
20) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทาง
การเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ และในกรณีที่
บริษัทฯประสบปั ญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มี
หน้าที่ดแู ลให้ฝ่ายบริหารกําหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยูร่ อด และ/หรือเพื่อ
ประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
21) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ ผูถ้ ื อหุ้น และดําเนินงานโดยรัก ษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุน้ รวมถึงดําเนินการจัดประชุมผูถ้ ื อหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถใช้
สิทธิของตน
22) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่ง
รวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษา
ความน่าเชื่ อ ถื อ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการ
ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนดูแลให้
กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิ
ตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
23) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผถู้ ือหุน้ มอบหมาย
1.3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1) ประธานกรรมการ หรือผูท้ ี่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มี
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2)
3)

4)

5)
6)
7)

เวลาเพี ย งพอที่ จ ะศึก ษา และพิ จารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ
มีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะนําเสนอ
ข้อมูล สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุม
ประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ เช่น การแสดงตน งดออก
เสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
สือ่ สารข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รบั ทราบ
สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุมเพือ่
ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
1.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตั ิงบการเงินประจําปี / รายไตรมาส และอีกอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการกําหนดวันประชุมล่วงหน้า
ในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และกําหนดระเบียบวาระที่
ชัดเจนล่วงหน้า นอกจากนี ้ ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมเป็ นกรณี พิเศษได้ หากมี
กรรมการร้องขอ หรือมีวาระจําเป็ นเร่งด่วนที่ตอ้ งขอมติอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทฯ
1.4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร มีโอกาส
ประชุมร่วมกันอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือตามความจําเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการที่อยูใ่ นความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย และแจ้งผลการประชุมให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารรับทราบด้วย
1.4.3 ประธานกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบกับพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีกรรมการร้องขอ และเปิ ดโอกาสให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
เลขานุการบริษัทฯ นําเสนอเรือ่ งต่างๆ เพื่อบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครัง้
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1.4.4 เลขานุการบริษัทฯ ทําหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้า
ก่อนเข้าประชุม
1.4.5 กรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรือ่ งนัน้ ๆ
1.4.6 ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการบริษัทฯ ทัง้ หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่
ประชุม
2) ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการที่มาประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
3) เลขานุการบริษัทฯ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครัง้
1.4.7 การลงคะแนนเสียง
1) มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
2) กรรมการผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียในเรือ่ งที่พิจารณาจะต้องงดแสดงความเห็นและไม่มีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ๆ
1.4.8 การบันทึกรายงานการประชุม
ให้เลขานุการบริษัทฯ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และจัด เก็ บ รายงานการประชุม ที่ ผ่า นการรับ รองแล้ว จากคณะกรรมการ เพื่ อ ให้ก รรมการหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถเรียกดูขอ้ มูลหรือตรวจสอบได้
1.5 การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
1.5.1 การแต่งตั้งกรรมการ
1) การแต่งตัง้ กรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นีจ้ ะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดาํ เนินการผ่านกระบวนการสรรหา
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนัน้ ๆ และความ
หลากหลายของทัก ษะ เพื่ อ ให้มี ร ายละเอี ย ดที่ เ พี ย งพอ เพื่ อ ประกอบการตัด สิ น ใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2) กรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการโดยมติ
การแต่งตัง้ กรรมการต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสียงชีข้ าด
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3) กรณีที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พน้ จากตําแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2
เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ อง
กรรมการที่ตนแทน ทัง้ นี ้ มติการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รบั คะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
4) ในกรณี ที่บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาํ หนดตามคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระข้อ 4) หรือ 6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการ
แต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และ
บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ
อิสระดังกล่าวแล้ว
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรือการให้บ ริการทางวิชาชี พที่ ทาํ ให้บุคคลดังกล่า วมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
ข. เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรือแต่งตัง้ ให้บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ น
กรรมการอิสระ
5) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
1.5.2 การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
1) ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้
กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 ทัง้ นี ้ กรรมการซึ่งพ้น
จากตําแหน่งอาจได้รบั เลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
2) นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาด
คุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติ
ให้ออก หรือศาลมีคาํ สั่งให้ออก หรือต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สดุ หรือคําสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมายให้จาํ คุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็ น
คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็ นบุคคลล้มละลาย
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3) การลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ โดยการลาออกนัน้ จะ
มีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้ นี ้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้
นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดทราบด้วยก็ได้
4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําทุกปี ประกอบด้วย การ
ประเมินกรรมการทัง้ คณะและคณะกรรมการชุดย่อย และ การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
1.6.2 เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จดั ทําสรุ ปผลการประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
รวมทัง้ เปิ ดเผยผลการประเมินดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี (แบบ
56-1 One Report)
1.7 ค่าตอบแทนของกรรมการ
1.7.1 บริษัทฯ ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการ
รวมทัง้ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยทุกปี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้
กําหนดค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและ
นําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
1.7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทํารายงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ
เหตุผลและวัตถุประสงค์ของนโยบายโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ
1.8 การพัฒนากรรมการ
1.8.1 บริษัทฯ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู แ้ ก่กรรมการบริษัทฯ
รวมถึงเลขานุการบริษัท ในเรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการและเรื่องอื่น ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้มีการปรับปรุ ง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและการให้ความรู ด้ งั กล่าว มีทงั้ ที่กระทําเป็ นการภายในบริษัทฯ และใช้
บริการของสถาบันภายนอก
1.8.2 บริษัทฯ ได้จดั ให้มีการอบรมปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ อันประกอบด้วย ลักษณะการประกอบ
ธุรกิ จ แนวทางการดําเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล
สําคัญของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้า ที่ของกรรมการ กฎบัตรของ
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คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ ข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที่
2. คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานที่
สําคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระอย่างน้อ ย 3 ท่า น ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามที่
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนด ทัง้ นี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็ นผูม้ ี
ความรู แ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือ
ของงบการเงิน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) รวมทัง้ การบริหารความเสี่ยง (risk
management) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และ
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4) พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็ นอิสระ ผลการปฎิบตั ิงาน และค่าสอบบัญชีของผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ หรือถอดถอนผูส้ อบบัญชีภายนอก
5) พิจารณาเข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
6) สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่า งน้อ ย
ดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
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ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ช. ความเห็ น หรือ ข้อ สัง เกตที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ร ับ จากการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ซ. รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั
ชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
9) ปฏิบตั ิงานในกิจกรรมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายโดยที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นพ้องด้วย
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวนไม่
น้อ ยกว่า 3 คน โดยส่ว นใหญ่ เ ป็ น กรรมการอิส ระ และมี คุณ สมบัติ ตามที่ ร ะบุในกฎบัต รคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นอกเหนือจากหน้าที่เฉพาะกิจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นครัง้ คราวแล้ว คณะกรรมการ
สรรหาฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบซึง่ รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี ้
1) การปฏิบตั ิงานด้านการสรรหา
1.1) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และกําหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่จะดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ
1.2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุด
ย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสภาวการณ์ ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่มีความหลากหลายทางด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการอุทิศเวลา โดยไม่จาํ กัดเพศและอายุ
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2)

3)

4)
5)
6)

1.3) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการ เพื่อนําเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบและนํา เสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
1.4) สนับสนุนให้มีการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ รายย่อยเสนอรายชื่ อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริษัทฯ
1.5) พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้ ตามความเหมาะสม หรือ เมื่อมีตาํ แหน่ง
ว่างลง
1.6) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกําหนดคุณสมบัติ ของผูท้ ี่จ ะดํารงตําแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
1.7) พิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสมํ่าเสมอ
1.8) พิ จ ารณาสรรหาและคัด เลือ กบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสม สมควรได้ร ับ การแต่ง ตั้ง เป็ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ เป็ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกรณีที่ตาํ แหน่งว่างลง
การปฏิบตั ิงานด้านการกําหนดค่าตอบแทน
2.1) พิจารณาหลักเกณฑ์ โครงสร้าง และองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุด
ย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นประจําทุกปี โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเทียบเคียงได้กบั อัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
2.2) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เพื่อนําเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบและนํา เสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2.3) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยให้นาํ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
มอบหมายให้กรรมการบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึง่ เป็ นผูป้ ระเมินผล
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิสากล
และแนวทางหรือข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการสรรหาฯ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการประชุมหรือเรือ่ งอื่นใด
ที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ถัดไป
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มี ห น้า ที่ ร ายงานให้ผู้ถื อ หุ้น รับ ทราบผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการสรรหาฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One
Report) โดยมีรายละเอียดเบือ้ งต้นดังนี ้
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6.1) จํานวนครัง้ ในการประชุม
6.2) จํานวนครัง้ ที่กรรมการสรรหาฯ แต่ละคนเข้าร่วมประชุม
6.3) ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาํ หนดไว้
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
โดยส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
นอกเหนือจากหน้าที่เฉพาะกิจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นครัง้ คราวแล้ว คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการมีหน้าที่ความรับผิดชอบซึง่ รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี ้
1) กํ า หนดนโยบายและแนวทางในการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2) สนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง และการเข้า
รับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับทั่วไปเป็ นประจํา
3) กํากับดูแลและติดตามการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่กาํ หนดไว้ รวมถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันและหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
4) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล และแนวทางหรือข้อเสนอแนะของ
สถาบันหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
5) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมในการปฏิบตั ิงานภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทงั้ ในระดับ
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบตั ิ
6) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
7) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบผลการประชุมหรือ
เรือ่ งอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ถัดไป
8) ประธานคณะกรรมการกํากับดูแ ลกิ จการมมีห น้าที่ รายงานให้ผูถ้ ื อหุ้นรับทราบผลการปฏิบัติ ต าม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One
Report) โดยมีรายละเอียดเบือ้ งต้นดังนี ้
8.1) จํานวนครัง้ ในการประชุม
8.2) จํานวนครัง้ ทีก่ รรมการกํากับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
8.3) ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาํ หนดไว้
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3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทาํ หน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการให้มีการดําเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทฯ ตามแนวทางที่พึงปฏิบตั ิที่ดี และไม่ทาํ การใดที่มีสว่ นได้เสียหรือมี
ผลประโยชน์ลกั ษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้ นี ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่ดาํ รงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการในบริษัทอื่น ยกเว้นการเป็ นกรรมการในบริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกับ บมจ. สยามแม็คโคร ด้วย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นประจําทุกปี
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็ นผูป้ ระเมินและนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ ทัง้ นี ้ สรุ ปผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่ บริหารถื อเป็ นข้อมูล ลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ การ
ปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีเกณฑ์การประเมินเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 - การประเมินผลจากดัชนีชีว้ ดั ผลการดําเนินงาน
ส่วนที่ 2 - การประเมินด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั่วไป
ส่วนที่ 3 - การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่าง ๆ
ทั้ง นี ้ ผลการประเมิ น ดัง กล่า วจะถูก นํา ไปพิ จ ารณากํา หนดอัต ราการปรับ ขึน้ ค่า ตอบแทนของประธาน
เจ้า หน้า ที่บ ริห าร และได้ร ับ การอนุมัติโ ดยคณะกรรมการบริษัท ฯ หรือ กรรมการที่ ไ ด้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
3.3 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและ
เที ย บเคี ย งได้กับ บริ ษั ท ที่ อ ยู่ใ นอุต สาหกรรมเดี ย วกัน โดยการพิ จ ารณาจะเชื่ อ มโยงกับ ผลงาน ความ
รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้ผถู้ ือหุน้
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณธุรกิจ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

จรรยาบรรณพนักงาน
หมวดที่ 1

การปฏิบัตติ น

 เรียนรู แ้ ละปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัทฯ หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้

 ศึกษาหาความรูแ้ ละประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้

 ยึดมั่นในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหาตําแหน่ง ความดีความชอบหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นใด

 ละเว้นจากอบายมุข และสิง่ เสพติดทัง้ ปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทําให้เสือ่ มเสียเกียรติและชื่อเสียงของ
ตนเองและบริษัทฯ เช่น ไม่กระทําตนเป็ นคนมีหนีส้ นิ รุงรัง ไม่หมกมุน่ ในการพนันทุกประเภท ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสิง่
เสพติดทุกประเภท เป็ นต้น

 ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทําการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ หรือชื่อเสียงของตนเอง
และบริษัทฯ

 หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ทาํ ธุรกิจกับบริษัทฯ หรือระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง
หมายความรวมถึงการให้กยู้ ืมเงิน หรือกูย้ ืมเงิน การเรียกร้องเรี่ยไรต่าง ๆ เช่น การเล่นแชร์ เป็ นต้น ยกเว้น
กิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ

 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบ ไม่วา่ โดยทางตรง หรือทางอ้อม
 ไม่กระทําการใดอันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์
ของบริษัทฯ หรือเอือ้ ประโยชน์ให้บคุ คลหรือนิติบคุ คลใด ๆ ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ้ ื่น

 รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ
หมวดที่ 2

การปฏิบัตติ ่อผู้ร่วมงาน

 เรียนรู ก้ ารเสริมสร้างการทํางานเป็ นทีม โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน เพื่อประโยชน์ตอ่
งานของบริษัทฯ โดยส่วนรวม
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
 ปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีนาํ้ ใจ มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี ปรับตนให้สามารถทํางานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่วมงาน
 ผู้บัง คับ บัญ ชาปฏิ บัติ ต นให้เ ป็ น ที่ เ คารพนับ ถื อ และเป็ น แบบอย่า งที่ ดี ข องผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชา รวมทั้ง มี
ความสุภาพต่อบุคลากรใต้บงั คับบัญชา และผูร้ ว่ มงานทุกระดับ
 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
 ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับฟั งคําแนะนําของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั ิงานข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปเป็ นผูส้ ่งั รวมทัง้ มีความสุภาพต่อบุคลากรและเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
 หลีกเลี่ยงการนําเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคลากรอื่น ทัง้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและเรื่องส่วนตัว
ไปเปิ ดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บคุ ลากร หรือภาพลักษณ์โดยรวม
ของบริษัทฯ
 ไม่ก ระทํา การใด ๆ ที่ ผิ ด ศี ล ธรรมหรือ เป็ น การคุก คามทางเพศต่อ บุคลากรอื่ น โดยการกระทํา ดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่บ่นั ทอนกําลังใจ เป็ นปฏิปักษ์
หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบตั ิงานของบุคลากรอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุม
ถึงการลวนลาม อนาจาร หรือการล่วงเกินทางเพศไม่วา่ จะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม

หมวดที่ 3

การปฏิบัตติ ่อบริษัทฯ

 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มุง่ มั่น ทุม่ เทในการทํางาน ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ นโยบายของบริษัทฯ ค่านิยมองค์กร โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ
เป็ นสําคัญ

 ปฏิบตั ิหน้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอัน
เป็ นความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทฯ

 ไม่กล่าวร้ายหรือกระทําการใด ๆ อันนําไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของบริษัทฯ หรือ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

 พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับ รวมทัง้ ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของบริษัทฯ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

 สร้างความสัมพันธ์อนั ดีโดยให้ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
ให้ขอ้ มูล

 หลีกเลี่ยงการให้ และ/หรือ รับสิ่งของ การให้ และ/หรือ รับการเลีย้ งรับรองหรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ หรือ

ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจในทางที่เป็ นธรรมของบริษัทฯ
หรือในเทศกาล หรือประเพณีนิยม ในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผูร้ บั พึงพิจารณา หากของขวัญที่ได้รบั ในรู ปของ
เงิ น หรือสิ่งของมีมูลค่าสูงเกิ นกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ให้ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน ในกรณี ที่ไม่
สามารถส่งคืนได้ ให้จัดส่งของขวัญที่ไม่สามารถบริโภคหมดไปภายใน 24 ชั่วโมง ให้แก่บริษัทฯ ผ่านฝ่ าย
บริหารงานกลาง (Corporate General Affairs Department)

 ในกรณีของขวัญที่ให้ในช่วงเทศกาล หรือประเพณีนิยม และเป็ นของที่บริโภคหมดไปภายใน 24 ชั่วโมง
ให้พนักงานผูร้ บั แจ้งหัวหน้างานเพื่อดําเนินการแจกจ่ายให้บริโภคทั่วถึงกัน

 ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทําหรือปกปิ ดการกระทําใด ๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษั ทฯ
การคอร์รปั ชัน หรือการกระทําใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

 ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการกระทําที่เข้าข่ายคอร์รปั ชัน โดยแจ้งให้
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กาํ หนดไว้ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของบริษัทฯ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

จรรยาบรรณธุรกิจ
หมวดที่ 1

จรรยาบรรณว่ าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของบริษัทฯ
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

หลักการ
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดําเนิน
ธุรกิจ บุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องศึกษา ทําความเข้าใจ เคารพ ไม่ฝ่าฝื น และประพฤติปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด
และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่บงั คับใช้กบั บริษัทฯ ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนัน้ ๆ รวมทัง้ แจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายฯ
แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและทําความเข้าใจกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละ
พืน้ ที่หรือประเทศที่จะเข้าไปดําเนินธุรกิจ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถว้ นและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ หากไม่
แน่ใจให้ขอคําปรึกษาจากผูบ้ งั คับบัญชา และห้ามปฏิบตั ิไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคาํ แนะนํา
2. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการกระทําที่เป็ นการหลีกเลี่ยง หรือฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เมื่อพบว่าระเบียบ ข้อกําหนด ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน หรือหนังสือสั่งการของบริษัทฯ แตกต่างจากที่บงั คับใช้ใน
พืน้ ที่หรือประเทศนัน้ ๆ ให้ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดําเนินการใด ๆ
3. หากพบเจอการกระทําที่ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้รายงานต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียนตาม “มาตรการการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส” ทันที

หมวดที่ 2

จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

หลักการ
บริษัทฯ มีความมุง่ มั่นที่จะยึดถือมาตรฐานสูงสุดในการปฏิบตั ิงานอย่างมีคณ
ุ ธรรมและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และมีจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
รวมทัง้ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือให้สนิ บนในทุกรูปแบบ ดังนัน้
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่กระทําหรือยอมรับการคอร์รปั ชันทุก รู ปแบบ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ โดยครอบคลุมถึง ธุ ร กิ จ
ของบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่กระทําหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิ จกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล
รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิ จและ
สนับ สนุน กิ จ กรรมต่า ง ๆ ต้อ งมี ค วามโปร่ง ใสและไม่ มี เ จตนาเพื่ อ โน้ม น้า วให้เ จ้า หน้า ที่ ภ าครัฐ หรือ เอกชน
ดําเนินการที่ไม่เหมาะสม
2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง รวมทัง้ ผลประโยชน์อื่น ๆ จาก
ผูจ้ ดั จําหน่าย เพื่อให้เกิดความเป็ นอิสระในการจัดซือ้ สินค้าจากผูจ้ ดั จําหน่าย หากพบว่าบุคคลใดรับผลประโยชน์
เกินกว่าประเพณีอนั ควร หรือ กระทําการใด ๆ ที่ทาํ ให้ขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน บุคคลนัน้ อาจถูก
สอบสวนหรือ ถูก กล่า วหาว่า กระทํา การทุจ ริต ซึ่ง จะถูก ลงโทษตามข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การทํา งานหรือ ตาม
กฎระเบียบอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้ รวมถึงการกระทําหรือสนับสนุนการเรียก รับหรือให้ เงินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย
3. บุค ลากรของบริ ษั ท ฯ ต้อ งไม่ ใ ช้ต ํา แหน่ ง หรื อ สร้า งอิ ท ธิ พ ลใด ๆ ในการทํา ธุ ร กรรมทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
เพื่อหาประโยชน์ไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อม
4. หากพบเจอการกระทําการทุจริตคอร์รปั ชันในบริษัทฯ ให้รายงานต่อหัวหน้างาน ผูบ้ ังคับบัญชา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือช่องทางรับเรือ่ งร้องเรียนตาม “มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส” ทันที

หมวดที่ 3

จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตัง้ แต่ผถู้ ือหุน้ ลูกค้า
คู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี ้ คู่แข่งทางการค้า พนักงานไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงควรได้รบั การดูแลจาก
บริษัทฯ ตามสิทธิ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัท ฯ
จะปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค เป็ นธรรม มีคุณภาพ เป็ นไปตามสัญญา ข้อตกลง และ
เงื่อนไขต่าง ๆ
แนวปฏิบัติ
1. การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้น
1.1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต ภายใต้การตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล
บนพืน้ ฐานข้อมูลที่เชื่ อว่าเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทัง้ ทางตรง ทางอ้อม และทําโดยสุจริต และ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและ
เหมาะสม ไม่กระทําการโดยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
1.2. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริษัทฯ มติกรรมการ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดําเนินการตาม
แนวปฏิบตั ิที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่และรายย่อย
1.3. รายงานสถานะและผลการดําเนินงาน พร้อมทัง้ ข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามข้อเท็จจริง และเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และในเวลาที่เหมาะสม
1.4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยให้ขอ้ มูลใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ และ/หรือเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก และ/หรือดําเนินการใด ๆ
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
2. การปฏิบัติต่อลูกค้า
2.1. มุ่ง มั่น ที่ จ ะแสวงหาและเพิ่ ม ความหลากหลายของสิ น ค้า ตลอดจนควบคุม ดูแ ลคุณ ภาพของสิ น ค้า
ให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทัง้ ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
2.2. ให้มีกระบวนการที่ให้ลกู ค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทัง้
ความรวดเร็ว ในการตอบสนองการส่ง มอบ และการดํา เนิ น การอย่า งถึ ง ที่ สุด เพื่ อ ให้ลูก ค้า ได้ร ับ การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
2.3. สร้างสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าในระยะยาว เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้า
และบริการ
2.4. ให้ความสําคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ และไม่นาํ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้
เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
3. การปฏิบัติต่อพนักงาน
3.1. มุ่งเน้นการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ โดยการจัดการฝึ กอบรมเพื่อ
ยกระดับฝี มือของพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้เป็ นพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพในการทํางาน
และมีผลงานที่โดดเด่น พร้อมที่จะได้รบั การปรับเลื่อนตําแหน่งงานให้สูงขึน้ รวมทัง้ มีนโยบายที่จะจ่าย
ค่า ตอบแทนตามค่า งาน และผลการปฏิ บัติ ง าน รวมทั้ง สวัส ดิ ก ารแก่ พ นัก งานอย่า งเป็ น ธรรม โดยที่
ผลตอบแทนและสวัส ดิ ก ารของบริ ษั ท ฯ จะเป็ นอัต ราที่ ส ามารถแข่ ง ขัน ได้ใ นตลาดแรงงานสํา หรับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน
3.2. ให้ค วามสํา คัญ เกี่ ยวกับ การดูแ ลเรื่อ งความปลอดภัย และสุข อนามัย โดยจัด ตั้ง คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทํางาน (จป.) ในระดับหัวหน้างาน (จป.หน) และระดับบริหาร (จป.บ) ในการดําเนินการตามมาตรการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้
ปลอดจากเหตุอนั จะทําให้เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ และการเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการ
ทํางานตลอดจนจัดทําคูม่ ือความปลอดภัยให้กบั พนักงาน เพื่อยึดเป็ นระเบียบปฏิบตั ิ
3.3. แต่ง ตั้ง โยกย้า ย ให้ร างวัล และลงโทษพนัก งาน ด้ว ยความสุจ ริตใจ และตั้ง อยู่บ นพื น้ ฐานของความรู ้
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
3.4. รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความรู ท้ างวิชาชีพของพนักงานจากทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค
3.5. จัด ให้มี ช่ อ งทางการร้อ งเรี ย นและการแจ้ง เบาะแสเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมที่ ขัด แย้ง หรื อ ฝ่ าฝื น กฎหมาย
กฎระเบียบของรัฐ หลักการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
หรือ การส่อทุจริต รวมถึงจัดให้มีการให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ไม่ให้ได้รบั ผลทางลบจากการร้องเรียน
4. การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
4.1. ปฏิ บัติ ต่อ คู่ค ้า อย่า งเป็ น ธรรม โดยคํา นึง ถึ ง ผลประโยชน์ร่ว มกัน รวมทัง้ ปฏิ บัติ ต ามสัญ ญา ข้อ ตกลง
และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน รวมทัง้ การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ ด้วยความ
สุภาพ
4.2. ไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับคูค่ า้ โดยไม่สจุ ริต
4.3. ให้ความสําคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่คา้ และไม่นาํ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ เพื่อผลประโยชน์
ของตนเอง และ/หรือ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เว้นแต่ได้รบั ความยินยอมจากคูค่ า้
4.4. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน
ตลอดจนชําระหนีต้ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาํ ร่วมกันดังกล่าว
4.5. ในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งและเจรจากับคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนีเ้ ป็ นการล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
4.6. เงื่อนไขทางการค้าทัง้ หมดจะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของภาครัฐ
5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
5.1. ดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า
5.2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
5.3. ไม่ทาํ ลายคูแ่ ข่งด้วยวิธีการอันไม่สจุ ริต
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5.4. ไม่สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิรว่ มกันเพื่อกระทําการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
6. การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6.1. ให้ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
มุ่ง สร้า งสรรค์ และอนุร ัก ษ์ทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุม ชนที่ อยู่รอบสถานประกอบการ
ของบริษัทฯ
6.2. ให้ความร่วมมือและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
6.3. ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ตามมาตรฐานคุณ ภาพ ความมั่น คง ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย สิ่ ง แวดล้อ ม และ
การจัดการพลังงาน รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงู สุด
6.4. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีสว่ นร่วมของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานร่วมปฏิบตั ิ
ตนเป็ นพลเมืองดีของสังคมและมีจิตอาสา
6.5. ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อัน เนื่ อ งมาจากการดําเนิ น งานของบริษั ทฯ โดยให้ค วามร่วมมื ออย่า งเต็ มที่ กับ เจ้าหน้า ที่ภ าครัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4

จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซือ้

หลักการ
การจัดซือ้ เป็ นกระบวนการสําคัญเพื่อกําหนดค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้าและบริการที่บริษัทฯ นํามาใช้ในการดําเนิน
กิจการ จึงจําเป็ นต้องมีขนั้ ตอนดําเนินการที่ให้ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ ด้วยความเป็ นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส
สามารถตรวจสอบและอธิบายได้ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาคด้วยการ
แข่งขันที่เป็ นธรรม เพื่อให้เกิดการดําเนินการที่ให้ประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯ
แนวปฏิบัติ
1. จัดซือ้ สินค้าและบริการ โดยคํานึงถึงความต้องการ ความคุม้ ค่าของราคา และ คุณภาพของสินค้าและบริการ
โดยกระบวนการจัดซือ้ จะต้องปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนและระเบียบวิธีการจัดซือ้ อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส สอดคล้อง
กับอํานาจดําเนินการ รวมถึงให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องครบถ้วนแก่คคู่ า้ ด้วยวิธีการที่เปิ ดเผยและให้โอกาสคู่คา้ อย่างเท่า
เทียมไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็ นธรรมระหว่างคูค่ า้
2. ในกรณีที่การจัดซือ้ ไม่สามารถดําเนินการตามระเบียบวิธีการจัดซือ้ ต้องทําหนังสือชีแ้ จงมาที่หวั หน้าสูงสุดของ
หน่วยงาน (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- Chief Level) พร้อมทัง้ ให้เหตุผลของการจัดซือ้ นัน้
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3. ความสัมพันธ์กับคู่คา้ ควรจะเป็ นไปด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใด วางตัวเป็ น
กลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่คา้ จนทําให้ค่คู า้ มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจที่อาจทําให้ขาดความโปร่งใส ยุติธรรมและเท่า
เทียมกัน
4. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซือ้ กับคูส่ ญ
ั ญาที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง คู่สมรส บุตร คู่สมรส
ของบุตร เป็ นต้น หรือบริษัทที่ตนเป็ นเจ้าของ
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับสินค้าหรือบริการต้องกระทําด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ม่นั ใจว่า
สินค้าหรือบริการที่ได้รบั ถูกต้องตรงตามข้อกําหนดต่าง ๆ ในสัญญา หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซือ้ อาทิ ปริมาณ
คุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบ เป็ นต้น

หมวดที่ 5

จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักการ
พนักงานทุกคนต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ ในลักษณะการเข้าไปเป็ นหุน้ ส่วน
ดํารงตําแหน่ง มีสว่ นเกี่ยวข้องทางการเงิน หรือมีความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจ
ใด ๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ นี ้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้ความ
ถูกต้องทางกฎหมายและจริยธรรม
แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรือมีลกั ษณะเดียวกันกับบริษัทฯ
2. บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ไม่ว่าโดยสายเลือด หรือของบุคคลอื่นที่รูจ้ กั ส่วนตัวเป็ น
การเฉพาะต้องไม่เข้าไปเป็ นหุน้ ส่วน หรือผูถ้ ือหุน้ ที่มีอาํ นาจตัดสินใจ หรือผูบ้ ริหาร ที่เป็ นการแข่งขัน หรือประกอบ
กิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรือมีลกั ษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที
3. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกัน โดยปฏิบตั ิงานให้เต็มเวลา
ให้แก่บริษัทฯ อย่างสุดกําลังความสามารถ โดยไม่เบียดบังเวลาในงานไปทําธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อภาระ
ผูกพันทางการเงินใด ๆ กับผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือกับบุคลากรของบริษัทฯ เอง
5. การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ ของบุคลากรของบริษัทฯ จะต้องปราศจากอิทธิ พลของความต้องการส่วนตัว
หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานนัน้ ๆ ไม่ว่าโดยสายเลือด หรือของบุคคลอื่นที่รูจ้ กั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ
และใช้ราคาที่ยตุ ิธรรม เหมาะสม เสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก
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หมวดที่ 6

จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน

หลักการ
บริษัทฯ เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงถือเป็ นนโยบายที่สาํ คัญในการดําเนินการให้เกิด
ความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระสําคัญต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยสูส่ าธารณะ ถือเป็ นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดําเนินธุรกิจและถือเป็ น
ข้อมูลลับของบริษัทฯ หากเปิ ดเผยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การป้องกันข้อมูลภายในมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ต่อความสําเร็จของบริษัทฯ รวมทัง้ มีความสําคัญต่อความมั่นคงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนด้วย เพื่อให้การ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ
จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน และบุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบการใช้
ข้อมูลภายในตามที่บริษัทฯ กําหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงรักษาข้อมูลภายในไว้เป็ นความลับ ไม่นาํ ข้อมูลไปใช้เพื่อ
ผลประโยชน์สว่ นตน แม้พน้ สภาพหรือสิน้ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่ไปแล้ว
ทัง้ นี ้ ข้อมูลความลับหมายรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี ้ แผนการดําเนินงาน ความลับทางการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงาน ข้อมูลของผูจ้ ัดจําหน่ายสินค้าและข้อตกลงทางการค้า ข้อมูลทางการเงิ น ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์และคุณค่าของบริษัทฯ ข้อมูลที่ตอ้ งเก็บเป็ นความลับทางกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับการสํารวจและจัดหา
ที่ดิน ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน รหัสผ่านต่าง ๆ เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่หากเปิ ดเผย
แล้วจะสร้างความเสียหายหรือเสือ่ มเสียแก่บริษัทฯ พนักงาน ลูกจ้าง คูค่ า้ หรือลูกค้า
แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนําไปสูก่ าร
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุน้
ความลับทางการค้า การประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ซึง่ ถือเป็ นสิทธิของบริษัทฯ
2. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่นาํ ข้อมูลที่เป็ นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือบุคคลอื่น
3. บุคลากรของบริษัทฯ ที่ได้รบั หรือทํางานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ขอ้ มูลดังกล่าวตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนัน้ และปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ กําหนดอย่างเคร่งครัด
4. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เจ้าของข้อมูลมิได้ให้ความยินยอม
หากไม่แน่ใจเกี่ ยวกับการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องขอคําแนะนําจาก Data Protection
Officer (DPO)
5. บริษัทฯ ควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทฯ ภายในฝ่ ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม
เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลภายในที่สาํ คัญของบริษัทฯ เปิ ดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็ นทางการ
โดยให้ถือว่ามาตรการและระบบควบคุมนีเ้ ป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรการควบคุมความเสีย่ งที่สาํ คัญของบริษัทฯ ด้วย
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
6. บริษัทฯ กําหนดให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับคูส่ ญ
ั ญาและข้อตกลงที่มีไว้กบั คูส่ ญ
ั ญา ถือเป็ นความลับที่ไม่อาจเปิ ดเผย
ให้บคุ คลอื่น เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทฯ และคูส่ ญ
ั ญาเท่านัน้
7. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทฯ แม้พน้ สภาพหรือสิน้ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่
ไปแล้ว
8. กรณีถกู ถามหรือขอให้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนที่อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ
ด้วยความสุภาพ และแนะนําให้สอบถามจากหน่วยงานที่ได้รบั มอบหมายและรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้
โดยตรง เพือ่ ให้การให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
9. ในกรณีที่เกิดข่าวลือ หรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยงั ไม่สมบูรณ์ และยังไม่ได้เปิ ดเผย จะต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา
ทราบทันที เพื่อนําเสนอผูบ้ ริหารลําดับต่อไปพิจารณาชีแ้ จงข้อเท็จจริง หรือเปิ ดเผยต่อสาธารณะ

หมวดที่ 7

จรรยาบรรณว่าด้วยการสื่อสารทางการตลาด

หลักการ
การสื่อสารทางการตลาดมีสว่ นสําคัญในการสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อสังคม การแนะนําสินค้า
และบริการของบริษัทฯ ไปสูป่ ระชาชนต้องเป็ นไปตามความเป็ นจริง ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่บิดเบือน และ
คํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้องและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
แนวปฏิบัติ
1. การสื่อสารทางการตลาดต้องเป็ นไปตามความเป็ นจริงและคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
2. บริษัทฯ ควรละเว้นการให้ขอ้ มูลที่บิดเบือนหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์และการโฆษณาที่เป็ นเท็จหรือที่อาจก่อให้เกิด
การเข้าใจผิด
3. บริษัทฯ ควรละเว้นการโฆษณา หรือให้ขา่ วสารต่อสือ่ มวลชนที่บิดเบือน ความจริงหรือผิดวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดี
หรือเป็ นการให้รา้ ยป้ายสีคแู่ ข่งขัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม

หมวดที่ 8

จรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่นื ใด

หลักการ
การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลีย้ งรับรอง จากผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ให้สามารถกระทําได้ในวิสยั อันควร ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม และไม่ให้เรียกร้อง ให้ หรือรับ หรือสัญญา
ว่าจะให้ หรือจะรับของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดไม่วา่ กรณีใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผูร้ บั ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิวา่ ด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด
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แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรของบริษัทฯ และ/หรือ ครอบครัว ไม่ควรเรียกร้อง และ/หรือขอของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดจากผูร้ บั เหมา คูค่ า้ ผูร้ ว่ มทุน ลูกค้า หรือผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
2. ในกรณีที่ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ส่งคืนแก่ผใู้ ห้
โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบแก่ผูบ้ ังคับบัญชา เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายบริหารงานกลาง (Corporate
General Affairs) และ/หรือ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของสาขา (แล้วแต่กรณี ) เพื่อพิจารณานําไปจัดสรรให้เ กิ ด
ประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ โดยส่วนรวม
3. อนุญาตให้บุคลากรของบริษัทฯ รับของขวัญแทนบริษัทฯ ได้ในกรณีที่บุคคลภายนอกมอบให้แก่บริษัทฯ และมี
คุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์สาํ คัญของบริษัทฯ เช่น การลงนามสัญญาทางการค้า การรับรางวัลต่าง ๆ หรือ
ของที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็ นต้น แต่ตอ้ งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท และนําส่งให้
บริษัทฯ ผ่านฝ่ ายบริหารงานกลาง (Corporate General Affairs Department) และ/หรือ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ของสาขา (แล้วแต่กรณี)
4. บุคลากรของบริษัทฯ ไม่รบั งาน บริการฟรี หรือคิดค่าตอบแทนในอัตราส่วนลดพิเศษจากผูจ้ ดั จําหน่ายสินค้า หรือ
ผูร้ บั เหมา เพื่อประโยชน์สว่ นตน
5. บุคลากรของบริษัทฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผูบ้ ังคับบัญชา และผูบ้ ังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู เ้ ห็นเป็ น ใจ
ให้ญาติของตนรับของขวัญจากพนักงานที่เป็ นผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชามิได้ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการ
ให้ของขวัญแก่กนั แต่ตอ้ งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
6. กรณี ที่บุคลากรของบริษัทฯ จําเป็ นต้องรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นการรับหรือให้ทงั้ จากในประเทศหรือต่างประเทศ ที่มีมลู ค่าเกินกว่า
3,000 บาท ไม่วา่ จะระบุเป็ นของส่วนตัวหรือไม่ ผูร้ บั หรือให้จะต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว
7. บุคลากรของบริษัทฯ ไม่ควรให้ หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจะรับประโยชน์หรือสิ่งมีค่าใด ๆ เพื่อจูงใจให้
ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิ รวมทัง้ การกระทําใด ๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว รวมถึงต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์
ตอบแทนใดที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันแก่พนักงานด้วยกันเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทัง้ ในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นนั้ ไม่ขดั ต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีทอ้ งถิ่น เว้นแต่การให้ของขวัญในช่วง
เทศกาล หรือตามประเพณีนิยม โดยต้องมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท
8. หน่วยงานที่ติดต่อกับคู่คา้ ลูกค้า ผูร้ ่วมทุน หรือผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผเู้ กี่ยวข้อง
ดังกล่าวทราบถึงจรรยาบรรณนีด้ ว้ ยอย่างสมํ่าเสมอ
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9. หากพนักงาน หรือผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ด จงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ินี ้ ให้ถือว่าผูน้ นั้ ประพฤติ
ปฏิบตั ิตนไม่เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ กําหนด และอาจถูกสอบสวน หรือลงโทษตามนโยบาย และ
ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิดา้ นการบุคคลของบริษัทฯ

หมวดที่ 9

จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพือ่ การกุศล และการให้เงินสนับสนุน

หลักการ
บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงิ นสนับสนุน ซึ่งต้องดําเนินการในนามบริษัทฯ
ด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ม่นั ใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนนัน้
จะถูกนําไปใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค ไม่ได้ถกู นําไปใช้เพื่อการอันไม่
สุจริตใด ๆ
แนวปฏิบัติ
1. การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใด ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ต้องเป็ นองค์กรที่เชื่อถือได้
และจะต้องดําเนินการในนามบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส เป็ นไปตามขัน้ ตอนและระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว้ และ
ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้ม่นั ใจว่าเงินบริจาคนัน้ ได้ถกู ใช้เพื่อประโยชน์
ของสาธารณะ และ/หรือ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างแท้จริง
2. การให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรหรือกิจกรรมใด ๆ ต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ และ/หรือ ภาพลักษณ์ที่ดี
ของบริษัทฯ และต้องมีการระบุชื่อ และ/หรือ ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ดําเนินการด้วยความ
โปร่งใส เป็ นไปตามขัน้ ตอนและระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
3. บริษัทฯ กําหนดให้มีอาํ นาจดําเนินการในเรื่องการบริจาคและการให้เงินสนับสนุน ที่กาํ หนดจํานวนและลําดับ
ชัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิไว้อย่างชัดเจน และมีการเก็บหลักฐานการอนุมตั ิ และบันทึกบัญชีโดยฝ่ ายบัญชี รวมถึง
การตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการบริจาคและให้เงินสนับสนุนเป็ นไป
โดยสุจริตและโปร่งใส

หมวดที่ 10 จรรยาบรรณว่าด้วยการเป็ นกลางทางการเมือง
หลักการ
บริษัทฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด บริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยจะไม่ให้
การสนับสนุนทางการเงินแก่พรรคการเมืองฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด หรือกระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ ทางการเมือง ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ซึง่ รวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทําให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็ นกลางทางการเมือง
และ/หรือ ได้รบั ความเสียหายจากการเข้าไปมีสว่ นเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความเคารพ
ในสิทธิ เสรีภาพในการใช้สิทธิ ทางการเมืองของบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองภายใต้รฐั ธรรมนูญในการมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง
ได้อย่างอิสระ ผ่านการกระทําในนามของแต่ละบุคคล โดยไม่ใช้ตาํ แหน่งในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราบริษัทฯ ชักจูง
ผูอ้ ื่นให้จ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนแก่นกั การเมือง หรือพรรคการเมืองใด ๆ
ทัง้ นี ้ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องพึงระมัดระวังการกระทําใด ๆ ที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่า บริษัทฯ ได้ให้การ
สนับ สนุน หรือ ฝั กใฝ่ พรรคการเมือ งใดพรรคการเมือ งหนึ่ง และต้อ งไม่ร บกวนการทํางานให้กับบริษัท ฯ หรือ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. บริษั ท ฯ ให้ค วามสําคัญในการเป็ น กลางทางการเมือ ง ไม่ส นับ สนุน ไม่เ ข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝั กใฝ่ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือผูม้ ีอาํ นาจทางการเมืองคนใดคนหนึง่
3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้ในการช่วยเหลือทางการเมือง และการสนับสนุน
แก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมือง หรือพรรค
การเมืองนัน้ ๆ
4. บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมือง หรือนักการเมืองใด ๆ ในพืน้ ที่ของบริษัทฯ
รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ ในการนัน้

หมวดที่ 11

จรรยาบรรณว่าด้วยรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน

หลักการ
บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรัพ ย์ และข้อ บัง คับ ประกาศ คํา สั่ง หรือ ข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย และสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หากมีความจําเป็ นต้องทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นหลัก และทํารายการนัน้ เสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก ทัง้ นี ้ บุคคลที่มีสว่ นได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว
แนวปฏิบัติ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สาํ คัญของบริษัทฯ
2. ในการทํา รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ภายใต้ป ระกาศของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
3. ในกรณีที่จาํ เป็ นต้องทํารายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ให้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นหลัก และให้ทาํ
รายการนัน้ เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน (รวมถึง กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน) ที่เกี่ยวข้องหรือมีสว่ นได้เสียในรายการนัน้ ๆ ต้องไม่มีสว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ิ

หมวดที่ 12

จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา

หลักการ
ทรัพย์สินทางปั ญญาถือเป็ นทรัพย์สินที่มีคา่ มากทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของบริษัทฯ และสําคัญต่อการรักษาความได้เปรียบใน
การแข่งขันในเชิงธุรกิจ ทัง้ เอกลักษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วยชื่อของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร เครื่องหมาย
การค้า ความลับทางการค้า ขัน้ ตอนทํางาน นวัตกรรม เนือ้ หา และองค์ความรูอ้ นื่ ใดทัง้ หมดที่เป็ นของบริษัทฯ เป็ นเรือ่ ง
สําคัญอย่างมากที่บริษัทฯ จะต้องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี ้ และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่นด้วย
โดยการไม่ละเมิดหรือนําสิทธิของทรัพย์สินทางปั ญญาไปใช้ในทางที่ผิด และดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ข้อบังคับในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน
แนวปฏิบัติ
1. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ โดยไม่ปรึกษากับฝ่ ายกฎหมายของ
บริษัทฯ เว้นแต่เป็ นไปตามข้อตกลงตามสัญญาทางการค้า
2. บริษัทฯ ต้องดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน รวมถึงข้อ
ผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่ถูกต้อง สิทธิ บตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ
ข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ
3. บุคลากรของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รกั ษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือ
วิธีการประกอบธุรกิจที่เป็ นความลับ จะต้องรักษาความลับนัน้ ๆ ให้ปลอดภัยที่สดุ และป้องกันมิให้ขอ้ มูลเหล่านัน้
รั่วไหล
4. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น ไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ื่นแม้เพียงบางส่วน
ไปใช้เป็ นประโยชน์สว่ นตน โดยไม่ได้รบั อนุญาตหรือให้คา่ ตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน

หมวดที่ 13

จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการ
บริษัทฯ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยบุคลากรของบริษัทฯ ต้องใช้
สิ่งเหล่านีอ้ ย่างถูกต้อง มีประสิทธิ ภาพ ภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย คําสั่ง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการ
ใช้ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารที่ ท างบริษัท ฯ กํา หนด เพื่ อ ประโยชน์สูง สุด ของบริษั ท ฯ และ
ระมัดระวังมิให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
แนวปฏิบัติ
1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผูอ้ ื่นที่มีลิขสิทธิ์ ห้ามติดตัง้ หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถกู ต้องในสํานักงานโดยเด็ดขาด การติดตัง้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
ต้องดําเนินการโดยฝ่ ายสารสนเทศ (Information Technology Department) ของบริษัทฯ เท่านัน้
2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็ นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้บคุ คลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของ
ตน รวมทัง้ ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คนุ้ เคยอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษัทฯ
3. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทาํ ร้าย ละเมิด หรือรบกวนการทํางานผูอ้ ื่นโดยการสอดแนม แก้ไข
หรือเปิ ดดูแฟ้มข้อมูลของผูอ้ ื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็ นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

หมวดที่ 14

จรรยาบรรณว่าด้วยการป้ องกันการฟอกเงิน

หลักการ
บริษัทฯ มีความมุง่ มั่นในการป้องกันและไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในทุกประเทศที่ดาํ เนินธุรกิจ โดยมีการจัดทําและ
ดูแลบัญชีกองทุนหรือสินทรัพย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ม่นั ใจว่าการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
แนวปฏิบัติ
1. บริษัทฯ ยึดมั่นการประกอบธุรกิ จกับลูกค้าและคู่คา้ ที่น่าเชื่ อถื อซึ่งดําเนินธุรกิ จถูกต้องตามกฎหมายและพึง
ระมัดระวังการติดต่อทําธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบคุ คลทีม่ ีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจกระทําความผิดตามกฎหมาย
2. บริษัทฯ ไม่ให้ความช่วยเหลือหรือหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ เพื่อปกปิ ดหรืออําพรางที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทําผิด และไม่ทาํ ธุรกรรมใดๆ ที่อาจทําให้เงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําผิดถูกแปรสภาพ
เปลี่ยนรู ป หรือถูกแปลงให้เป็ นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุนช่วยเหลือ
ตามกรณีดงั กล่าวข้างต้นด้วย
3. บุคลากรของบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือโดยปราศจากเงื่อนไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการฟอกเงิน
ในระบบธุรกิจ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด หากมี
ข้อสงสัยให้ขอคําปรึกษาจากฝ่ ายกฎหมายหรือที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทฯ
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
คํานิยาม

ความหมาย

บริษัทฯ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บุคลากรของบริษัทฯ

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

พนักงานของบริษัทฯ

พนักงานประจํา พนักงานทดลองงาน ผูท้ าํ สัญญาจ้างแรงงานกับบริษัทฯ ของ
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กรรมการของบริษัทฯ

กรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห ารแต่ ล ะสายงาน และรวมถึ ง ผู้อ ํา นวยการฝ่ ายบริ ห ารงานกลางและ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบุคคล ของบริษัทฯ

ผู้บังคับบัญชา

ผูซ้ ึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานที่แบ่งเป็ นการภายในหน่วยงานของบริษัทฯ และ
ผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งในระดับที่สงู กว่า และได้รบั มอบหมายให้มีอาํ นาจบังคับบัญชา
หรือดูแลหน่วยงานนัน้ ๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถื อ หุ้น ลูก ค้า คู่ค ้า คู่แ ข่ง ทางการค้า เจ้า หนี ้ ลูก หนี ้ พนัก งาน สัง คม ชุม ชน
สิง่ แวดล้อม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนของบริษัทฯ

ผูท้ ี่ได้รบั การแต่งตัง้ หรือว่าจ้างให้ดาํ เนินกิจกรรมทางธุรกิจในนามบริษัทฯ เช่น
ผู้ร ับ เหมาก่ อ สร้า ง เจ้า หน้า ที่ ข องบริ ษั ท ขนส่ง สิ น ค้า เจ้า หน้า ที่ ร ัก ษาความ
ปลอดภัย เป็ นต้น

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิต หรือญาติสนิท

บิดา มารดา พี่ น้อง คูส่ มรส บุตร คูส่ มรสของบุตร เป็ นต้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่
โดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งอาจขัดขวาง
หรือเป็ นอุปสรรคต่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
และ/หรือ บริษัทย่อย

รายการที่เกี่ยวโยง

รายการที่เกี่ยวโยงกันตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือการทําธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เป็ นต้น
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บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ห้า งหุ้น ส่ว น หรือ นิ ติ บุค คลตามมาตรา 258 (3) ถึ ง (7) แห่ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป

ราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์

ของขวัญ

เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อ่ืนใด ที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี หรือให้
เป็ นรางวัล หรือให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็ นสินนํา้ ใจ

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

-

ค่าตอบแทนวิทยากร หรือผูบ้ รรยาย หรือ ที่ปรึกษาในนามบริษัทฯ

-

การให้สิทธิพิเศษ ซึง่ มิใช่สิทธิที่จดั ไว้สาํ หรับบุคคลทั่วไปในการได้รบั การลด
ราคาทรัพย์สนิ

-

การให้สทิ ธิพเิ ศษในการได้รบั การบริการ หรือความบันเทิง

-

การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พกั ค่าอาหาร หรือสิง่ ใด
ในลักษณะเดียวกัน

-

บัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชําระเงิ นให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงิ น ให้
ภายหลัง

ปกติประเพณีนิยม

เทศกาลหรือวันสําคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดง
ความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบตั ิกนั ในสังคมด้วย

การคอร์รัปชัน

การกระทําการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการนําเสนอ (offering) การให้คาํ มั่นสัญญา
(promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับ
(giving or accepting) ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บุคคลอื่นใดที่ทาํ ธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บคุ คล
ดั ง กล่ า วปฏิ บั ติ หรื อ ละเว้น การปฏิ บั ติ ห น้า ที่ เ พื่ อ ให้ไ ด้ม าหรื อ รัก ษาไว้ซึ่ ง
ผลประโยชน์อื่ น ใดที่ ไ ม่เ หมาะสมทางธุ ร กิ จ ยกเว้น กรณี ที่ ก ฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทําได้

การช่วยเหลือทางการเมือง

การช่ ว ยเหลือ ไม่ว่า จะเป็ น ทางด้า นการเงิ น หรื อ ในรู ป แบบอื่ น เพื่ อ สนับ สนุน
กิ จกรรมทางการเมือง เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือ
สนับสนุนพรรคการเมือง การซือ้ บัตรเข้าชมงานที่จดั เพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงิน
ให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็ นต้น
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