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ใบลงนามรับทราบและยดึปฏิบัต ิ

   

 ขา้พเจา้ไดร้บัคูม่ือการกาํกบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจแลว้ และ 

 ขา้พเจา้จะศกึษาและยดึถือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นหลกัปฏิบตัิในการดาํเนินงานดว้ยมาตรฐานขัน้สงูสดุ 

 

 

ลงช่ือ ............................................................. 
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แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์โทรศพัท ์0 2067 8255 และ 0 2067 8261 
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บทนาํ 

  

คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มุ่งมั่นท่ีจะนาํพาองคก์รไปสู่การ

เติบโตอย่างยั่งยืนในทกุมิติ จึงใหค้วามสาํคญัและยึดมั่นในการบริหารกิจการและการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส 

สามารถตรวจสอบได ้และคาํนงึถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั เคารพในสทิธิตามกฎหมายของผูม้ีสว่นได้

เสียทกุฝ่าย ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเสริมสรา้งประสิทธิภาพในกระบวนการ

ทาํงานและกระบวนการบรหิารจดัการ เพ่ิมคณุคา่และสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

เ พ่ือให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและดํารงความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื ้นฐานขององค์กรชั้นนํา 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ซึ่งยึดตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) 

และไดม้ีการจดัทาํคูม่ือการกาํกบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิทฯ (คูม่ือฯ) ซึง่เป็นหลกัการบรหิารองคก์ร

ท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล เพ่ือใหผู้บ้รหิาร พนกังาน ลกูจา้ง ตลอดจนตวัแทนของบรษัิทฯ ยดึถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ซึ่งคู่มือฯ ดงักลา่วมีการทบทวนและปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหคู้ม่ือฯ มี

เนือ้หาท่ีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และแนวปฏิบตัิสากลในปัจจบุนั 

บริษัทฯ มุ่งหวงัใหบ้คุลากรทกุคน รวมถึงตวัแทนของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบตัิตามแนวทางในคู่มือการกาํกบัดแูลกิจการ

และจรรยาบรรณธุรกิจฉบบันี ้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนเพ่ือการดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม สจุรติ โปรง่ใส นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยงัเผยแพร่คู่มือดงักล่าวแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ คู่คา้ ลกูคา้ ไดร้บัทราบ และ

สนบัสนุนใหน้าํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินธุรกิจกบับริษัทฯ ใหม้ีความสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการและ

จรยิธรรมธุรกิจของบรษัิทฯ  

บริษัทฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะใหค้วามร่วมมือและมุ่งมั่นในการศึกษาและ

ปฏิบตัิตามคูม่อืฯ อยา่งเครง่ครดัเพ่ือนาํพาองคก์รใหบ้รรลเุปา้หมายในการสรา้งความมั่นคงและการเจรญิเติบโตอย่าง

ยั่งยืนตอ่ไป 
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 วิสัยทศัน ์พันธกจิ และค่านิยม 

 

วิสัยทัศน ์

“มุง่เป็นท่ีหนึง่เรือ่งการจดัหาสนิคา้เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสาํหรบัผูป้ระกอบการมืออาชีพ” 

 

พันธกิจ  

 
 

Multi-formats  ขยายตวัดว้ยรูปแบบรา้นคา้ท่ีหลากหลาย 

Award   ใหร้างวลัความสาํเรจ็ของทีมงาน และลงทนุกบัการพฒันาทรพัยากรบคุคล 

Know the differences ศกึษา ทาํความเขา้ใจในความแตกตา่งเฉพาะตวัของแตล่ะทอ้งถ่ิน 

Responsible  สรา้งผลประโยชนส์งูสดุใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งพรอ้มรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

Offer the best  นาํเสนอแตส่ิง่ท่ีดีท่ีสดุ และคุม้คา่ท่ีสดุใหก้บัลกูคา้  

 

ค่านิยม 

 
 

Visionary  มองการณไ์กล 

Integrity   ใจซื่อสตัย ์

Challenges  เปิดรบัสิง่ใหม ่

Teamwork  ทาํอะไรเป็นทีม 

Ownership  รบัผิดชอบงานท่ีทาํ 

Result oriented  มุง่มั่นสูเ่ปา้หมาย 

Yes we can  ทกุอยา่งเป็นไปได ้

 

 

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

 

บรษัิทฯ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน (“บคุลากรของบรษัิทฯ”)         

ท่ีจะตอ้งรบัทราบ และปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้กาํหนดท่ีมีอยู่ในคู่มือการกาํกบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

ของบรษัิทฯ (“คูม่ือฯ”) โดยบรษัิทฯ จะสง่เสรมิพฒันาใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งนีแ้กพ่นกังาน นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงั

กาํหนดใหผู้บ้ริหารทกุระดบัจะตอ้งดแูลรบัผิดชอบและถือเป็นเรื่องสาํคญัในการสง่เสริมใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบั

บญัชาใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจ และปฏิบตัิตามคูม่ือฯ อยา่งเครง่ครดั บรษัิทฯ จะไมด่าํเนินการใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรอื

ขดักบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ หากพนกังานกระทาํผิดหลกัการหรือแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ตามท่ี

กาํหนดไวจ้ะไดร้บัโทษทางวินยัอยา่งเครง่ครดั และหากมีการกระทาํท่ีเช่ือไดว้า่ทาํผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัของภาครฐั บรษัิทฯ จะสง่เรือ่งใหเ้จา้หนา้ท่ีรฐัดาํเนินการต่อไป ทัง้นี ้หากบคุลากรของบรษัิทฯ พบการกระทาํ

ผิดกฎหมาย และ/หรือ หลกัการกาํกับดูแลกิจการ และ/หรือ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ใหแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนหรือ          

ขอ้กลา่วหาไปยงัช่องทางต่าง ๆ ตามท่ีระบไุวใ้นมาตรการการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแสของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ   

จะดาํเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแสเพ่ือคุม้ครองผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนหรอื

ขอ้กลา่วหาดงักลา่ว (รายละเอียดตามมาตรการการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส) 
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 ข้อแนะนาํเกีย่วกับคู่มือการกาํกับดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 

 

 ทาํความเขา้ใจเนือ้หาสาระของคูม่ือการกาํกบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 

 ทบทวนความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หาสาระของคู่มือการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง

สมํ่าเสมอและตอ่เน่ือง 

 เรยีนรูเ้นือ้หาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน รวมถึงกฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบ 

ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ  

 ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบับคุคลอ่ืน กรณีท่ีตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบ

ตอ่บรษัิทฯ 

 เมื่อมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถาม ใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีบริษัทฯ กาํหนดใหม้ีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ

เก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

 แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

 ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ กบัหนว่ยงานหรอืบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้น ําในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ  ตลอดจนส่งเสริม

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหพ้นกังาน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจว่าการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ

ธุรกิจเป็นสิง่ท่ีถกูตอ้งและตอ้งปฏิบตัิ  
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 มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีช่องทางการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส ซึ่งครอบคลมุตัง้แต่การรบัเรื่องรอ้งเรียน การตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริง และการสรุปผล รวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรบัเรื่องรอ้งเรียนหรือขอ้คิดเห็น 

หรือขอ้เสนอแนะจากผูม้ีสว่นไดเ้สียท่ีไดร้บัผลกระทบหรือมีความเสี่ยงท่ีจะไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของบคุลากรของบริษัทฯ เก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึง

พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต โดยการกระทาํดงักล่าวตอ้งเขา้ข่ายการกระทาํท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

และกฎระเบียบของรฐั หรือนโยบายกาํกับดูแลกิจการ หลกัการกาํกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ การกระทาํท่ีอาจสอ่ถึงการทจุริต ซึ่งหมายถึง การกระทาํใด ๆ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรได้

โดยชอบดว้ยกฎหมาย สาํหรบัตนเอง หรอืผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรพัย ์การคอรร์ปัชนั การฉอ้โกง เป็นตน้  

หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้รอ้งเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการรอ้งเรียนและการแจ้งเบาะแส            

โดยบรษัิทฯ สนบัสนนุใหผู้ร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเองเพ่ือใหบ้รษัิทฯ สามารถติดตอ่สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม รายงาน

ความคืบหนา้ และชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหท้ราบ อย่างไรก็ดี ผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่า

การเปิดเผยนัน้จะสง่ผลตอ่ความปลอดภยัของตน ทัง้นี ้เมื่อรบัเรื่องรอ้งเรียนแลว้ บริษัทฯ จะพิจารณาดาํเนินการตาม

ความเหมาะสม หรือส่งเรื่องใหบ้คุคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดาํเนินการตามเนือ้หาหรือ

ประเด็นท่ีไดร้บัการรอ้งเรียน เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงอย่างยุติธรรม โปร่งใส และถูกตอ้ง พรอ้มทัง้

ติดตามความคืบหนา้เพ่ือใหม้ั่นใจวา่มีการดาํเนินการท่ีเหมาะสมกบัขอ้รอ้งเรยีนท่ีไดร้บั  

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

 

ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร/ 

หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 
cgoffice@siammakro.co.th 

 
0 2067 9300 

 
0 2067 9119 
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การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้แจ้งเรื่องรอ้งเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะไดร้ับการคุม้ครองท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทาํงาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจา้ง หรือการกระทาํ  

อ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียน หรือผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว สาํหรบัขอ้มูลเก่ียวกับเรื่องรอ้งเรียน บริษัทฯ       

จะเก็บรกัษาเป็นความลบัไมเ่ปิดเผยตอ่ผูไ้มเ่ก่ียวขอ้ง เวน้แตท่ี่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องรอ้งเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ            

และไม่เปิดเผยต่อบคุคลอ่ืน เวน้แต่ท่ีจาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนาํขอ้มลู

ออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดาํเนินการลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และ/หรือ ดาํเนินการทางกฎหมาย 

แลว้แตก่รณี 

การแจ้งข้อมูลเทจ็โดยเจตนาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้อื่น  

ในกรณีท่ีพิสจูนไ์ดว้า่เรื่องรอ้งเรยีนท่ีไดร้บัมานัน้เป็นขอ้มลูเท็จ อนัเน่ืองมาจากเจตนาบิดเบือนขอ้เท็จจรงิ หรอืเป็นการ

กล่าวรา้ยต่อผูอ่ื้น ใหถื้อว่าผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแสนัน้มีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ และจะ

ไดร้บัโทษตามระเบียบของบรษัิทฯ และ/หรอื บทบญัญตัิของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ส่วนที ่2 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
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แนวปฏบิัตติามหลักการกาํกับดูแลกจิการ 

 

หมวดที ่1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

หลักการ 

 ผูถื้อหุน้มีสิทธิในความเป็นเจา้ของโดยควบคมุบริษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ ใหท้าํหนา้ท่ี

แทนตน ซึ่งผูถื้อหุน้มีสิทธิขัน้พืน้ฐาน เช่น การซือ้ขายหรือโอนหุน้ การมีสว่นแบ่งกาํไรของกิจการ การไดร้บั

ข่าวสารขอ้มูลของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ และตรงเวลาตามท่ีควรจะเป็น การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชส้ิทธิ 

ออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือแตง่ตัง้หรอืถอดถอนกรรมการบรษัิทฯ เป็นตน้ 

 ผูถื้อหุน้มีสิทธิรว่มในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีสาํคญัของบริษัทฯ จึงควรไดร้บัทราบกฎเกณฑ ์

วิธีการในการเขา้รว่มประชุมและลงคะแนนเสียง และขอ้มลูท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาแต่ละวาระก่อนการ

ประชมุตามเวลาอนัควร มีสทิธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการและผูบ้รหิารในท่ีประชมุหรอืผา่น

ช่องทางการส่งคาํถามล่วงหน้า มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ

พิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ และมีสทิธิท่ีจะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุแทน 

 บริษัทฯ ควรส่งเสริมการใช้สิทธิของผูถื้อหุน้ และไม่ละเมิด สรา้งอุปสรรค หรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น     

พรอ้มทัง้อาํนวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทกุราย 

แนวปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ ให้ความสําคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด               

เพ่ือส่งเสริมสิทธิในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การจัดประชุมผูถื้อหุน้โดยกาํหนดสถานท่ีประชุมท่ีมีขนาด

เพียงพอท่ีจะรองรบัจาํนวนผูถื้อหุน้ และสะดวกตอ่การเดินทางมาประชมุ เป็นตน้ 

2. บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือ

เขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

โดยมีรายละเอียดและหลกัเกณฑต์ามท่ีไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี www.siammakro.co.th  

และแจ้งใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.” หรือ “ตลาด

หลกัทรพัยฯ์”) 

3. บรษัิทฯ มอบหมายใหบ้รษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์อง

บรษัิทฯ เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ไมน่อ้ย

กว่า 21 วนั โดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมซึ่งในแต่ละวาระมีการระบวุตัถปุระสงคแ์ละ

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ ไวอ้ยา่งครบถว้น พรอ้มดว้ยขอ้มลูประกอบการเขา้ประชมุ หนงัสอืมอบ

ฉันทะ วิธีการมอบฉันทะ และขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ นอกจากนี ้

บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัวาระการประชุมเป็นการลว่งหนา้ 
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และเผยแพรห่นงัสือเชิญประชุมไวท่ี้เว็บไซต ์www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ลว่งหนา้ก่อนการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ไมน่อ้ยกว่า 28 วนั และในกรณีท่ีมีการเพ่ิมวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อ

หุน้ทราบลว่งหนา้ผา่นระบบการแจง้ขา่วของ ตลท. 

4. บริษัทฯ ไดป้ระกาศรายละเอียดของการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในหนงัสือพิมพฉ์บบัภาษาไทยก่อนวนัประชมุ

อยา่งนอ้ย 3 วนั และตอ่เน่ืองเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั เพ่ือเป็นการบอกกลา่วเรยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็น

การลว่งหนา้ 

5. บริษัทฯ นาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การลงคะแนนเสียง การนบั

คะแนน และแสดงผล เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และ         

จดัใหม้ีผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผูถื้อหุน้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

6. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ทําการติดต่อ

ประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วัน       

ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

7. บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบวาระ

การประชุมและเรื่องท่ีเสนอ รวมทัง้ไดต้อบคาํถามอยา่งครบถว้นในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ไม่มีการสรา้งอปุสรรค

แก่ผูถื้อหุน้ในการพบปะระหว่างกันเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับสิทธิพืน้ฐานของบรรดาผูถื้อหุน้ ประธาน           

ท่ีประชมุจดัสรรเวลาใหอ้ยา่งเหมาะสม และสง่เสรมิใหม้ีการแสดงความเห็นและซกัถามในท่ีประชมุ 

8. ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จัดใหม้ีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เช่น 

วาระการแตง่ตัง้กรรมการ ซึ่งไดก้าํหนดใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนเสียงในการลงคะแนนเสียงได ้การลงมติ ตอ้งเลือกใชว้ิธีการและอปุกรณอ์อก

เสียงท่ีโปรง่ใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติไดร้วดเร็วและผูถื้อหุน้มีสทิธิ

ทราบผลการลงมติอยา่งทนัทว่งที 

9. บริษัทฯ ใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุน้ภายหลงัจากท่ีเริ่มการประชุมแลว้ โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิออก

เสยีงหรอืลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและวาระอ่ืน ๆ ท่ียงัไมไ่ดล้งมติเทา่นัน้ 

10. บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุผูถื้อหุน้และนาํสง่ให ้ตลท. และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแต่

วนัประชุม และเผยแพร่บนัทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถว้นเหมาะสม ประกอบดว้ย การบนัทึก

รายงานการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน ผลการลงคะแนน และขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระ

อยา่งละเอียด พรอ้มทัง้เผยแพรว่ีดิทศันก์ารประชมุใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบบนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 
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หมวดที ่2  การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกันอย่างเป็นธรรม 

หลักการ 

 ผูถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูถื้อหุน้รายย่อย ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือไม่เป็นผูบ้ริหาร รวมทัง้  

ผูถื้อหุน้ตา่งชาติควรไดร้บัการปฏิบตัิ และปกปอ้งสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั อยา่งเป็นธรรม และตาม

ขอ้กาํหนดกฎหมาย  

 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชนใ์หแ้ก่

ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืน  และกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร

เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการมสีว่นไดเ้สยีของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

แนวปฏิบัติ 

1. บรษัิทฯ รกัษาสทิธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั โดยผูถื้อหุน้ทกุรายมีสทิธิออก

เสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้มีสิทธิเท่ากบัหนึ่งเสียง และผูถื้อหุน้ทกุราย

ยอ่มมีสทิธิรบัขอ้มลูหรอืเอกสารเป็นภาษาไทย หรอืภาษาองักฤษสาํหรบัผูถื้อหุน้ชาวตา่งชาต ิ

2. ผูถื้อหุน้มีสิทธิมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชมุและลงมติแทนตน และมีสิทธิไดร้บัเอกสารและคาํแนะนาํในการ

มอบฉนัทะ เมื่อผูร้บัมอบฉนัทะท่ีถกูตอ้งตามกฎหมายไดย้ื่นหนงัสือมอบฉนัทะใหก้รรมการในท่ีประชมุแลว้

ย่อมมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผูถื้อหุน้ทุกประการ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระของบริษัทฯ มาประชุมและลงมติแทนก็ได  ้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทาํงานของ

กรรมการอิสระแตล่ะทา่นท่ีครบถว้นเหมาะสมในหนงัสอืนดัประชมุเพ่ือประกอบการพิจารณา 

3. บรษัิทฯ สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยใชส้ทิธิของตนเสนอวาระการประชมุเพ่ิมเติม หรอืเสนอช่ือผูท้รงคณุวฒุิ

เพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น              

และเผยแพร่รายละเ อียดแ ละห ลัก เกณ ฑ์การใช้สิท ธิดังก ล่าวผ่า นทาง เว็บ ไซต์ข องบ ริ ษั ท ฯ                                      

ท่ี www.siammakro.co.th และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบการแจง้ข่าวของ ตลท. ทัง้นีก้ารขอเพ่ิม

วาระการประชุมหรือเสนอช่ือผูท้รงคณุวฒุิ เพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ้งเป็นไปตาม

กฎหมาย หลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

4. บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกลา่วใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และบคุคลอ่ืนใดท่ี

เก่ียวข้องทราบอย่างสมํ่าเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติท่ีชอบดว้ยกฎหมายและ

จรรยาบรรณในการดาํเนินการต่าง ๆ ทัง้ภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของ

จรรยาบรรณวา่ดว้ยการรกัษาความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน เพ่ือยดึถือปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

5. บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ    

ตามประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมถึงมีการรายงานใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบเป็นประจาํ

ทกุไตรมาส และมีการเปิดเผยขอ้มลูการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารในแบบแสดงรายการขอ้มูล
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ประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี นอกจากนี ้ บรษัิทฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิาร

ระดบัสงูแจง้ตอ่คณะกรรมการเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้อยา่งนอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ก่อนทาํการซือ้ขาย 

6. บริษัทฯ มีมาตรการและขัน้ตอนในการอนมุตัิการทาํรายการระหว่างกนัตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเป็นไป

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์             

แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด ตลอดจนระเบียบในเรื่องการทาํรายการ

ระหวา่งกนัอยา่งเครง่ครดั ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนั บรษัิทฯ ไมเ่คยมีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัโดยฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรบัรายการระหวา่งกนัประเภทอ่ืน ๆ       

บริษัทฯ ได้ด ําเนินการด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า  

(Fair and at arms’ length) 

7. บรษัิทฯ ไมม่ีนโยบายการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงินแก่บคุคล หรอืบรษัิทอ่ืนใด นอกเหนือจากบรษัิทยอ่ย 

 

หมวดที ่3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักการ 

 บรษัิทฯ มีความมุง่มั่นท่ีจะดแูลผูม้ีสว่นไดเ้สียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไมก่ระทาํการใด ๆ ท่ี

เป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยมีมาตรการในการรบัขอ้รอ้งเรียน ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ

ตลอดจนแจง้เบาะแสในประเด็นการกระทาํผิดกฎหมาย หรอืจรรยาบรรณท่ีอาจสอ่ถึงการทจุรติหรอืประพฤติ

มิชอบของบคุลากรของบรษัิทฯ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีอ่ืนของบรษัิทฯ และมีกลไกคุม้ครองสทิธิของผูแ้จง้เบาะแส

ดงักลา่ว 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะดแูลผูม้ีสว่นไดเ้สียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งคณะกรรมการบรษัิท

จะพิจารณาใหม้ีกระบวนการสง่เสรมิใหเ้กิดความรว่มมือระหวา่งบรษัิทฯ กบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีในการสรา้งความ

มั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการตอ่ไป รวมทัง้การกาํหนดนโยบายความรบัผิดชอบ

ตอ่สงัคม เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ ไดค้าํนงึถึงปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคม เพ่ือการ

พฒันาอยา่งยั่งยืน 

แนวปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ โดยปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของกฎหมายเพ่ือดแูล

สิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชนร์่วมกันอย่างเหมาะสม โดยแบ่งผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ออกเป็นกลุม่ ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ เจา้หนี ้คู่แข่ง ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

เป็นตน้ ซึง่ในแตล่ะกลุม่ดงักลา่ว บรษัิทฯ ตอ้งจดัใหม้ีช่องทางในการสือ่สารและการตอบสนองความตอ้งการ

จากบรษัิทฯ อยา่งพอเพียง 
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2. บริษัทฯ จะดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสรา้งความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว และ        

ใหผ้ลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุน้ 

3. บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะแสวงหาและเพ่ิมความหลากหลายของสินคา้ ตลอดจนควบคมุดแูลคุณภาพของสินคา้  

ใหไ้ดม้าตรฐาน ตรงกับความตอ้งการของลกูคา้ พรอ้มทัง้ปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้ริการอย่างต่อเน่ือง 

ตลอดจนการสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืนกบัลกูคา้ในระยะยาวเพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัความพึงพอใจอย่าง

สงูสดุในสนิคา้และบรกิาร 

4. บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเนน้การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรใหม้ีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ โดยการจดัการ

ฝึกอบรมเพ่ือยกระดบัฝีมือของพนกังานในทกุระดบั เพ่ือใหเ้ป็นพนกังานท่ีมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพใน

การทาํงานและมีผลงานท่ีโดดเด่น พรอ้มท่ีจะไดร้บัการปรบัเลื่อนตาํแหน่งงานใหส้งูขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ 

ยงัมีนโยบายเก่ียวกับการบริหารและจัดการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

(คปอ.) และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.) ในระดบัหวัหนา้งาน (จป.หน) และระดบับริหาร 

(จป.บ) โดยไดด้าํเนินตามมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่ง

เพียงพอและเหมาะสม เพ่ือใหป้ลอดจากเหตอุนัจะทาํใหเ้กิดการสญูเสยีชีวิต การบาดเจ็บจากอบุตัิเหต ุและ

การเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการทาํงาน ในขณะเดียวกนับรษัิทฯ ไดส้ง่เสรมิกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัใน

การทาํงานตา่ง ๆ รว่มกนักบัหนว่ยงานราชการหรอืองคก์รภาครฐั 

5. บริษัทฯ มีนโยบายในการใหค้่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนักงานและผูบ้ริหาร ในอัตราท่ี

เหมาะสมตามค่างาน ความรู ้ความสามารถ ความรับผิดชอบ สามารถแข่งขันไดก้ับตลาดแรงงานใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั และเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบตัิงานของพนกังานและผูบ้รหิารแต่ละคน โดยบรษัิทฯ จดั

ใหม้ีการวดัผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและพนกังานทกุปี ในรูปแบบของดชันีวดัผลการดาํเนินงาน (Key 

Performance Indicator: KPI) ซึง่รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในปัจจุบนั (ระยะสัน้) และผลการปฏิบตัิงานตาม

แผนกลยทุธใ์นระยะยาว เพ่ือเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคต  

6. บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะปฏิบตัิตอ่คูค่า้อยา่งเป็นธรรม โดยคาํนงึถึงผลประโยชนร์ว่มกนั รวมทัง้ปฏิบตัิตามสญัญา

ท่ีตกลงร่วมกัน โดยมีขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิในการคดัเลือกคู่คา้หรือผูร้บัเหมา ประพฤติปฏิบตัิตามกรอบ

กติกาและการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการคา้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามสญัญาท่ีทาํรว่มกนักบั

เจา้หนีท้กุรายอยา่งเครง่ครดั ตลอดจนชาํระหนีต้ามเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นสญัญาท่ีทาํรว่มกนัดงักลา่ว 

7. บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใตก้ฎหมายเก่ียวกับหลกัปฏิบัติการแข่งขนั

ทางการคา้ ไมล่ะเมิดความลบัหรอืลว่งรูค้วามลบัทางการคา้ของคูแ่ขง่ดว้ยวิธีฉอ้ฉล และไมท่าํลายคูแ่ขง่ดว้ย

วิธีการอนัไมส่จุรติ  

8. บรษัิทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของสงัคมและสิง่แวดลอ้มท่ีเราอาศยัอยู ่บรษัิทฯ จึงไดส้ง่เสรมิใหท้กุ ๆ  สาขา

ไดม้ีสว่นรว่มรบัผิดชอบต่อสงัคมท่ีตัง้อยู่เสมอมา โดยการใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและ
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กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมทัง้มีส่วนร่วมในการพฒันาดา้นการศึกษาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม นอกจากนี ้

บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายอนุรกัษ์พลงังานเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินการดา้นพลงังานและสง่เสริมการใช้

พลงังานใหเ้กิดประสทิธิภาพและประโยชนส์งูสดุ และยงัเป็นการช่วยลดภาวะโลกรอ้นอีกดว้ย 

9. บริษัทฯ เปิดช่องทางใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน สามารถซกัถามขอ้สงสยั และแจง้เบาะแส

เก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ของบุคคลในองคก์ร ทั้งจาก

พนกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สียอ่ืน เพ่ือใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียมีสว่นรว่มในการสอดสอ่งดแูลผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูตอ้ง หรอืระบบควบคมุภายในท่ีบกพรอ่ง     

กรณีแจง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสสามารถติดต่อไดท่ี้ 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ cgoffice@siammakro.co.th 

 จดหมายธรรมดา   ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  

    ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร/  

หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

    บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)  

    เลขท่ี1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  

    กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์   0 2067 9300 

โทรสาร   0 2067 9119 

 

กรณีสอบถามเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิสามารถติดตอ่ไดท่ี้ 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์ ir@siammakro.co.th 

จดหมายธรรมดา   หนว่ยงานประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

    บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)  

    เลขท่ี1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  

    กรุงเทพมหานคร 10250 

 โทรศพัท ์   0 2067 8255 และ 0 2067 8261 

 โทรสาร     0 2067 9044 

10. บริษัทฯ จัดทาํนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนัและมีแนวทางสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษัทฯ 

ตระหนกัถึงความสาํคญัและมีจิตสาํนกึในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้จดัใหม้ีขัน้ตอนการดาํเนินงานตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกนัการทจุริต การ

กรรโชก และการรบัหรอืใหส้นิบนในทกุรูปแบบ 
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11. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา โดยไม่สนับสนุนการ

กระทาํท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาหรอืลขิสทิธ์ิตามท่ีกาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิ

ทางปัญญา ทัง้นี ้หากบริษัทฯ พบการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา บริษัทฯ จะดาํเนินการอย่างรวดเร็วตาม

ขัน้ตอนตา่ง ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือยตุิหรอืหยดุการเขา้ถึงสิง่ท่ีถกูกลา่วหาวา่มีการละเมิดสทิธิ  

 

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

หลักการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส และทนัเวลา 

ทัง้ขอ้มลูทางการเงินท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

อิสระ และขอ้มลูท่ีไมใ่ช่ขอ้มลูทางการเงิน ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

ขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส ผา่นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย มี

ความเท่าเทียมกันและมีความน่าเช่ือถือ  เพ่ือใหน้กัลงทนุและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มไดม้ีขอ้มลูท่ีเช่ือถือได ้

และเพียงพอประกอบการตดัสนิใจ  

 บริษัทฯ ควรกาํหนดใหส้าํนักเลขานุการบริษัทฯ และแผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนักลงทุน

สมัพนัธม์ีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการติดตอ่สือ่สาร และเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของบรษัิทฯ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่นกั

ลงทนุรายยอ่ย นกัลงทนุสถาบนั นกัวิเคราะห ์และบคุคลทั่วไป ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อยา่งเทา่เทียม

และเป็นธรรมตามท่ีกฎหมายกาํหนด ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจง้สารสนเทศ

ผา่นตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอื การเผยแพรข่อ้มลูตา่ง ๆ ผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 

แนวปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูท่ี้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีหนา้ท่ีในการเปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญั

และจาํเป็น ไมว่า่จะก่อใหเ้กิดผลดีหรือผลเสยีต่อบรษัิทฯ ทัง้ท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไมใ่ช่ทางการ

เงิน ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น นโยบาย

การกาํกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การจัดการความเสี่ยง การดูแลสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เป็นต้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศท่ี

ครบถว้นเพียงพอและเช่ือถือไดอ้ย่างเท่าเทียมกนัและทนัเวลา ตามท่ีกาํหนดโดยกฎหมายและขอ้บงัคบัของ

บรษัิทฯ 

2. นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท่ี์กาํหนดผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีแลว้ บริษัทฯ ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น เว็บไซตข์องบริษัทฯ ประกอบดว้ยสารสนเทศเก่ียวกบัวิสยัทศัน ์
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ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ขอ้มูลและประวตัิของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร เป็นตน้ โดยมีการปรบัปรุง

ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. บริษัทฯ จดัใหม้ีหน่วยงานประชาสมัพนัธท์าํหนา้ท่ีประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารการดาํเนินงานและผลงาน

ของบริษัทฯ ท่ีเป็นประโยชนใ์หก้ับภาครฐั พนกังาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง และสาธารณชนทั่วไปอย่างสมํ่าเสมอและ    

มีประสิทธิภาพเพ่ือขจดัความเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อน รวมทัง้มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกั

ลงทนุสมัพนัธท์าํหนา้ท่ีประสานกบันกัลงทนุสถาบนั นกัลงทนุทั่วไป เจา้หนี ้นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และผูถื้อ

หุน้ของบรษัิทฯ ในการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและการลงทนุของบริษัทฯ ดว้ยช่องทางการติดตอ่

ท่ีสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือพบปะผู้ลงทุนและ

นกัวิเคราะหเ์ป็นประจาํทกุไตรมาสหลงัจากท่ีไดเ้ปิดเผยผลการดาํเนินงานตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

 แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 โทรศพัท ์  0 2067 8285 และ 0 2067 8261 

 โทรสาร    0 2067 9044 

อีเมล ์   ir@siammakro.co.th 

จดหมาย  บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

   แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์

   เลขท่ี 1468  ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง  

   กรุงเทพมหานคร 10250 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหม้ีการทาํรายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

พรอ้มทัง้รายงานประจาํปีของคณะกรรมการเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพ่ือ

พิจารณาอนมุตั ิ

5. บริษัทฯ กําหนดให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน วาระการดาํรงตาํแหน่งของ

กรรมการ การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ และนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

6. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มลูท่ีมีนยัสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนใหแ้ก่พนกังานท่ีไม่ไดร้บัอนญุาต 

กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนกัลงทนุ สื่อมวลชน และนกัวิเคราะห)์ จนกว่าขอ้มลูนัน้จะไดร้บัการ

เปิดเผยใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ กรณีท่ีมีความจาํเป็นทางธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มลูแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูต้รวจสอบ

บญัชี Underwriter ธนาคาร ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ บริษัทฯ จะดาํเนินการเพ่ือใหแ้น่ใจว่า

บคุคลดงักลา่วไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเพ่ือรกัษาไวซ้ึ่งความลบั หากมีขอ้มลูใดท่ีไม่ควรถกูเปิดเผยไดเ้ผยแพร่

ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วต่อสาธารณชนโดยทนัที โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เก่ียวกบัการออกข่าว และขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ หรือหากจาํเป็นบรษัิทฯ จะแจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เพ่ือขอระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นการชั่วคราว ในบางสถานการณอ์าจจะตอ้งชะลอการเปิดเผยขอ้มลูตอ่
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สาธารณชนดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถา้เปิดเผยขอ้มลูออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของ

บรษัิทฯ) จนกวา่จะถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

หมวดที ่5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พึงปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสตัยส์ุจริต และเป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึง            

มีบทบาทในการกํากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันนําไปสู่ความเจริญเติบโตและ          

เพ่ิมมูลค่าใหก้ับผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยรบัผิดชอบผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึงเป็น

อิสระจากฝ่ายบริหาร โดยจดัใหม้ีระบบแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และ         

ฝ่ายบรหิารท่ีชดัเจน 

แนวปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ 

1.1 องคป์ระกอบ  

1.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน หรือจาํนวนขัน้ตํ่าตามท่ีกฎหมาย

และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กาํหนด แต่ไม่เกิน 15 คน โดยตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 

ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  

1.1.2 ประธานกรรมการ ไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และตอ้งมีการแบ่งแยก

บทบาทหนา้ท่ีระหวา่งประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ออกจากกนัอยา่งชดัเจนเพ่ือใหม้ีการถ่วงดลุอาํนาจในการดาํเนินงาน 

1.2 คุณสมบัติ 

1.2.1 กรรมการ 

1) มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด กฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) มีความรู ้ ความเช่ียวชาญ ความหลากหลายของทักษะอันประกอบด้วยทักษะทางด้าน

อตุสาหกรรม ดา้นบญัชีการเงิน ดา้นธุรกิจ ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาด ดา้นกลยทุธ ์ดา้นการ

บริหารวิกฤติ ดา้นกฎหมาย และดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ มีประสบการณ ์ความสามารถและ

คุณลกัษณะเฉพาะดา้น โดยไม่จาํกดัเพศและอายุ รวมทัง้ตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร

อยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณใ์นธุรกิจ/ อตุสาหกรรมท่ีบรษัิทฯ ดาํเนินกิจการอยู ่ 
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3) มีภาวะผู้น ํา สามารถควบคุมการดําเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสทิธิผล  

4) ดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไมเ่กิน 5 แหง่ 

(นับรวมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดว้ย) ทัง้นี ้การดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน

บรษัิทอ่ืนจะตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการของบรษัิทฯ  

5) มีความซื่อสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และสามารถอทิุศเวลาไดอ้ยา่งเตม็ท่ีในการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหแ้ก่บรษัิทฯ 

1.2.2 กรรมการอิสระ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด และมี

จาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน กรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืกลุม่ของผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ และผูบ้ริหารของบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระเพ่ือปกป้องผลประโยชนข์องผู้

ถือหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนัและไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีบรษัิทฯ กาํหนดและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุกาํหนด ดงันี ้

1) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิท

ย่อย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน

ประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบั

เดียวกนัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนีล้ักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี

กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้

มีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ  

3) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะ

ท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มี
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ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรอืผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติ เพ่ือ

ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือ

การใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกนั การใหส้ินทรพัย์

เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอืคูส่ญัญา

มีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ 

หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนีด้งักลา่วให้

เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา

ภาระหนีด้งักล่าวใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วน

ของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย

หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ี

มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอื

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน 

ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ

แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

บรษัิทฯ 
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10) กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหนง่ไดไ้มเ่กิน 9 ปี 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของ

บรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบรษัิทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1.3.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

1) คณะกรรมการบรษัิทฯ มีหนา้ท่ีกาํหนดทิศทางและนโยบายหลกัของบรษัิทฯ ท่ีชดัเจน เหมาะสม 

ตามสภาพแวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงปัจจยัตา่ง ๆ  นอกจากนี ้มีหนา้ท่ีกาํกบัดแูลฝ่ายบรหิาร

ใหด้าํเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูม้ีสว่นได้

เสีย ดว้ยความโปรง่ใสและเป็นธรรม ภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ 

ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในประเทศและระดบัสากล 

2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการกาํหนดวิสยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมายและกลยุทธ์

ระยะปานกลาง พรอ้มทั้งแผนการดาํเนินงาน และงบประมาณประจาํปี ให้สอดคลอ้งกับ

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรพัยากรและการ

ควบคมุการดาํเนินงานท่ีเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยัและความเสี่ยง

ต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดสาย value chain ตลอดจนกาํกบั

ดแูลใหฝ่้ายบรหิารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจาํปีท่ีกาํหนดไวอ้ย่าง

มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการ รวมทัง้สนบัสนนุ

ใหม้ีการพิจารณาทบทวนแผนงานกลยทุธแ์ละภารกิจบรษัิทฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

3) คณะกรรมการบรษัิทฯ ตอ้งจดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือใหก้รรมการบริษัทฯ ผูบ้ริหาร พนกังาน รวมถึงลกูจา้งทกุคน ใช้

เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิควบคูไ่ปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษัทฯ เพ่ือใหเ้กิด

ความเป็นธรรมตอ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

4) คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรูค้วามสามารถอย่างเต็มท่ี รบัผิดชอบต่อการ

ตดัสินใจของตนเอง โดยใชด้ลุยพินิจอย่างอิสระบนพืน้ฐานของความซื่อสตัยส์จุริต ระมดัระวงัและ

รอบคอบ โดยคาํนงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุฝ่าย 

5) คณะกรรมการบรษัิทฯ มีหนา้ท่ีในการอนมุตัิการดาํเนินการทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุ

ของบรษัิทฯ โดยคาํนงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และเป็นธรรมตอ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

6) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ท่ีกาํกับดูแลฝ่ายบริหารใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบบญัชี 

การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหาร
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ความเสี่ยง การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจาํเพ่ือใหม้ีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล  

7) คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งละเวน้หรือหลีกเลี่ยงการมีสว่นรว่มในกิจการใด ๆ ซึ่งตนหรือญาติ

สนิทมีส่วนไดเ้สียกับกิจการของบริษัทฯ หรืออาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บริษัทฯ รวมทัง้สอดส่องดแูลเรื่องการจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตลอดจนดแูลใหม้ีแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพ่ือใหก้ารทาํรายการดงักล่าว

เป็นไปตามขัน้ตอนการดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มลูตามท่ีกฎหมายกาํหนด และเป็นไปเพ่ือ

ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ทกุฝ่าย  

8) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพ่ือช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ

คณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

9) คณะกรรมการบริษัทฯ  ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจาํทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยร่วมกัน

พิจารณาผลการปฏิบตัิงานและวิเคราะหปั์ญหาเพ่ือหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบตัิงาน 

10) คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งจัดใหม้ีการประเมินผลงานและกาํหนดค่าตอบแทนของประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิารเป็นประจาํทกุปี 

11) กรรมการบริษัทฯ ตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ 

หากมีภารกิจสาํคญัท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดใ้หแ้จง้ตอ่ประธานกรรมการบรษัิทฯ 

12) คณะกรรมการบรษัิทฯ ตอ้งจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ

ท่ีดี และจรรยาบรรณของบรษัิทฯ ไมน่อ้ยกวา่ปีละ 1 ครัง้ 

13) คณะกรรมการบรษัิทฯ มีหนา้ท่ีกาํกบัดแูลใหม้ีการสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรม และนาํนวตักรรม 

และเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั โดยยงัอยู่บนพืน้ฐานของความ

รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

14) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบายการกาํกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงระดบัการ

แต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุในบรษัิทย่อย ระบบการควบคมุ

ภายในของบรษัิทยอ่ยท่ีเหมาะสม 

15) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ท่ีส่งเสริมใหม้ีการพฒันากรรมการอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การเขา้

รว่มการอบรม การสมัมนา การดงูานตา่งประเทศ เป็นตน้  

16) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีกํากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (succession plan) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู และใหร้ายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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17) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้

ทรัพยากร เช่น การเงิน ทรัพย์สิน ภูมิปัญญา และบุคลากร เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยคาํนงึถึงการเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก 

18) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีกาํกับดูแลให้มีการจัดทาํนโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการ

ต่อตา้นคอรร์ปัชัน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

19) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) สามารถสะทอ้นฐานะการเงินและ

ผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนุนใหบ้ริษัทจดัทาํคาํอธิบายและการวิเคราะห์

ของฝ่ายบรหิารเพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส อนึง่ ในกรณีท่ีการเปิดเผยขอ้มลู

รายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึง่เป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้ควรดแูลใหก้าร

เปิดเผยขอ้มลูในสว่นของตนมีความครบถว้น ถกูตอ้งดว้ย  

20) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ท่ีกาํกับดูแลใหฝ่้ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทาง

การเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ และในกรณีท่ี

บริษัทฯประสบปัญหาหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มี

หนา้ท่ีดแูลใหฝ่้ายบรหิารกาํหนดแผนการแกปั้ญหาทางการเงิน เพ่ือความอยูร่อด และ/หรอืเพ่ือ

ประโยชนข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

21) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และดาํเนินงานโดยรักษา

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ รวมถึงดาํเนินการจัดประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้สามารถใช้

สทิธิของตน 

22) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนา้ท่ีกาํกับดูแลใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล ซึ่ง

รวมถึงการกาํหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษา

ความน่าเช่ือถือ (Integrity) และความพรอ้มใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการ

ขอ้มลูท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) ตลอดจนดแูลให้

กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบตัิ

ตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

23) ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดเก่ียวกบักิจการของบรษัิทฯ ตามท่ีผูถื้อหุน้มอบหมาย 

1.3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

1) ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหนา้ท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยส่งหนงัสือนดัประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือใหก้รรมการบริษัทฯ มี
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เวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา และพิจารณาตัดสินใจอย่างรอบคอบในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุม

คณะกรรมการบรษัิทฯ 

2) มีบทบาทในการกาํหนดระเบียบวาระการประชมุรว่มกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

3) มีหนา้ท่ีควบคมุการประชุมใหม้ีประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาใหเ้พียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะนาํเสนอ

ขอ้มลู สนบัสนนุและเปิดโอกาสใหก้รรมการซกัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ควบคมุ

ประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติท่ีประชมุ 

4) ส่งเสริมใหก้รรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ เช่น การแสดงตน งดออก

เสียงลงมติ และการออกจากหอ้งประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระท่ีกรรมการอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

5) สือ่สารขอ้มลูสาํคญัตา่ง ๆ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ไดร้บัทราบ 

6) สนบัสนนุใหก้รรมการบรษัิทฯ เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุเพ่ือ

ควบคมุการประชมุใหม้ีประสทิธิภาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

7) สนบัสนนุใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ และตามหลกัการกาํกบั

ดแูลกิจการท่ีดี 

1.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

1.4.1 คณะกรรมการบรษัิทฯ กาํหนดใหม้ีการประชมุอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณารายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและอนมุตัิงบการเงินประจาํปี / รายไตรมาส และอีกอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

เพ่ือพิจารณาแผนกลยทุธ ์และแผนการดาํเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการกาํหนดวนัประชมุลว่งหนา้

ในแต่ละปี เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้รว่มประชุมได ้และกาํหนดระเบียบวาระท่ี

ชัดเจนล่วงหนา้  นอกจากนี ้ประธานกรรมการอาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษได ้หากมี

กรรมการรอ้งขอ หรอืมีวาระจาํเป็นเรง่ดว่นท่ีตอ้งขอมติอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทฯ  

1.4.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุใหก้รรมการอิสระ / กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร มีโอกาส

ประชุมร่วมกันอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือตามความจาํเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการ

จดัการท่ีอยูใ่นความสนใจโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ย และแจง้ผลการประชมุใหป้ระธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิารรบัทราบดว้ย 

1.4.3 ประธานกรรมการเป็นผูพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบการกาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ประกอบกบัพิจารณาเรื่องอ่ืนใดท่ีมีกรรมการรอ้งขอ และเปิดโอกาสใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ

เลขานกุารบรษัิทฯ นาํเสนอเรือ่งตา่งๆ เพ่ือบรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุลว่งหนา้ก่อนการประชมุ

คณะกรรมการบรษัิทฯ แตล่ะครัง้ 
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1.4.4 เลขานกุารบริษัทฯ ทาํหนา้ท่ีจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมไปใหก้รรมการลว่งหนา้ไมน่อ้ยกว่า 7 วนั เพ่ือใหก้รรมการมีเวลาศึกษาลว่งหนา้

ก่อนเขา้ประชมุ 

1.4.5 กรรมการผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีในเรื่องท่ีพิจารณาตอ้งออกจากท่ีประชมุระหวา่งการพิจารณาเรือ่งนัน้ ๆ 

1.4.6 ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวน

กรรมการบริษัทฯ ทัง้หมดจึงจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ี

ประชมุ 

2) ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธาน

กรรมการท่ีมาประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

3) เลขานกุารบรษัิทฯ หรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจะตอ้งเขา้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้ 

1.4.7 การลงคะแนนเสยีง 

1) มติท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีง

เทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

2) กรรมการผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีในเรือ่งท่ีพิจารณาจะตอ้งงดแสดงความเห็นและไมม่ีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ๆ 

1.4.8 การบนัทกึรายงานการประชมุ 

ใหเ้ลขานกุารบริษัทฯ หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้จากคณะกรรมการ เพ่ือให้กรรมการหรือ

ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเรยีกดขูอ้มลูหรอืตรวจสอบได ้

1.5 การแต่งตั้งและการพ้นจากตาํแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 

1.5.1 การแต่งตั้งกรรมการ 

1) การแตง่ตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทัง้นีจ้ะตอ้งมคีวามโปรง่ใสชดัเจน ในการสรรหากรรมการใหด้าํเนินการผา่นกระบวนการสรรหา

ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และการพิจารณาจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลู

เก่ียวกบัประวตัิการศึกษาและประสบการณใ์นการประกอบวิชาชีพของบคุคลนัน้ ๆ และความ

หลากหลายของทักษะ เ พ่ือให้มีรายละเอียดท่ีเพียงพอ เ พ่ือประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรอืผูถื้อหุน้ แลว้แตก่รณี  

2) กรณีท่ีกรรมการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการโดยมติ

การแต่งตัง้กรรมการตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น

เสยีงชีข้าด 
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3) กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนตาํแหน่งท่ีว่างลงดงักล่าวในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง จะเหลือนอ้ยกว่า 2 

เดือน โดยบคุคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่อง

กรรมการท่ีตนแทน ทัง้นี ้มติการแตง่ตัง้บคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่ว ตอ้งไดร้บัคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

4) ในกรณีท่ีบุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดตามคุณสมบตัิของ

กรรมการอิสระขอ้ 4) หรอื 6) คณะกรรมการบรษัิทฯ อาจพิจารณาผอ่นผนัใหไ้ด ้หากเห็นวา่การ

แต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และ

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ

อิสระดงักลา่วแลว้  

ก. ลกัษณะความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพท่ีทาํให้บุคคลดังกล่าวมี

คณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

ข. เหตผุลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรอืแตง่ตัง้ใหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอใหม้ีการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็น

กรรมการอิสระ  

5) คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูแ้ตง่ตัง้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 

1.5.2 การพ้นจากตาํแหน่งของกรรมการ 

1) ในการประชุมสามญัประจาํปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้

กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้

ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้

จากตาํแหนง่อาจไดร้บัเลอืกเขา้รบัตาํแหนง่อีกก็ได ้

2) นอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหนง่เมื่อ ตาย ลาออก ขาด

คุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ

ใหอ้อก หรือศาลมีคาํสั่งใหอ้อก หรือตอ้งโทษจาํคุกตามคาํพิพากษาถึงท่ีสดุหรือคาํสั่งท่ีชอบ

ดว้ยกฎหมายใหจ้าํคกุ เวน้แต่ในความผิดท่ีกระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ หรือเป็น

คนไรค้วามสามารถหรอืเสมือนไรค้วามสามารถ หรอืเป็นบคุคลลม้ละลาย 
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3) การลาออกจากตาํแหนง่กรรมการ ใหย้ื่นใบลาออกตอ่ประธานกรรมการ โดยการลาออกนัน้จะ

มีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการซึ่งลาออกจะแจง้การลาออกของตนให้

นายทะเบียนบรษัิทมหาชนจาํกดัทราบดว้ยก็ได ้

4) ในการลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระใหถื้อคะแนนเสยีง

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัได้

ไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.6.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจาํทกุปี ประกอบดว้ย การ

ประเมินกรรมการทัง้คณะและคณะกรรมการชดุยอ่ย และ การประเมินรายบคุคล (ประเมินตนเอง)  

1.6.2 เลขานกุารบริษัทมีหนา้ท่ีจดัทาํสรุปผลการประเมิน และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบ 

รวมทัง้เปิดเผยผลการประเมินดงักลา่วในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี / รายงานประจาํปี (แบบ 

56-1 One Report) 

1.7 ค่าตอบแทนของกรรมการ 

1.7.1 บริษัทฯ ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน โปร่งใส สอดคลอ้ง เหมาะสมกับผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิทฯ และความรบัผิดชอบ โดยเปรยีบเทียบไดก้บัระดบัคา่ตอบแทนของบรษัิทอ่ืน ๆ  

ในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกบัผลงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ 

รวมทัง้ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ โดยทกุปีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้

กาํหนดค่าตอบแทนดงักลา่ว เพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบและ

นาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

1.7.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จดัทาํรายงานเก่ียวกบันโยบายดา้นการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลกัการ

เหตผุลและวตัถปุระสงคข์องนโยบายโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษัิทฯ 

1.8 การพัฒนากรรมการ 

1.8.1 บริษัทฯ ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่กรรมการบริษัทฯ 

รวมถึงเลขานกุารบริษัท ในเรื่องหลกัการกาํกบัดแูลกิจการและเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะเป็นประโยชนต์่อการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการ เพ่ือใหม้ีการปรบัปรุง พฒันา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ท่ี

อย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและการใหค้วามรูด้งักลา่ว มีทัง้ท่ีกระทาํเป็นการภายในบริษัทฯ และใช้

บรกิารของสถาบนัภายนอก 

1.8.2 บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการอบรมปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการใหม่ อนัประกอบดว้ย ลกัษณะการประกอบ

ธุรกิจ แนวทางการดาํเนินธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดเตรียมเอกสารและขอ้มูล

สาํคัญของบริษัทฯ กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบัติหนา้ท่ีของกรรมการ กฎบัตรของ
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คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ขอ้มลูท่ี

เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ท่ี 

2. คณะกรรมการชุดยอ่ย  

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เพ่ือใหม้ีการพิจารณากลั่นกรองการดาํเนินงานท่ี

สาํคญัอยา่งรอบคอบและมีประสทิธิภาพ ดงันี ้

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี

สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ กาํหนด ทัง้นี ้ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 ท่านท่ีเป็นผูม้ี

ความรูแ้ละประสบการณด์า้นบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความเช่ือถือ

ของงบการเงิน 

บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

2) สอบทานใหบ้ริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (internal control) รวมทัง้การบริหารความเสี่ยง (risk 

management) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณา

แตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบั

การตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ 

3) สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

4) พิจารณาคณุสมบตั ิความเป็นอิสระ ผลการปฎิบตัิงาน และคา่สอบบญัชีของผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก 

เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้หรอืถอดถอนผูส้อบบญัชีภายนอก 

5) พิจารณาเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ  1 ครัง้ 

6) สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี ้ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

สงูสดุตอ่บรษัิทฯ 

7) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 
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ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

ของบรษัิทฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 

แตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ  

8) สอบทานความถกูตอ้งของเอกสารอา้งอิง และแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปั

ชนัของบรษัิทฯ ตามโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ 

9) ปฏิบตัิงานในกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมายโดยท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นพอ้งดว้ย 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการบริษัทฯ ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวนไม่

น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามท่ีระบุในกฎบัตรคณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

นอกเหนือจากหนา้ท่ีเฉพาะกิจท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นครัง้คราวแลว้ คณะกรรมการ

สรรหาฯ มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบซึง่รวมถึงการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) การปฏิบตัิงานดา้นการสรรหา 

1.1) พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ และกาํหนดคุณสมบตัิของผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบรษัิทฯ 

1.2) พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชดุ

ย่อยใหม้ีความเหมาะสมกบักลยทุธข์องบริษัทฯ และสภาวการณ ์ซึ่งประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ

ท่ีมีความหลากหลายทางดา้นความรู ้ความเช่ียวชาญ ทกัษะ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชน์

ตอ่การดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และการอทิุศเวลา โดยไมจ่าํกดัเพศและอาย ุ
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1.3) พิจารณาสรรหาและคดัเลอืกผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการ เพ่ือนาํเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนมุตั ิ

1.4) สนับสนุนใหม้ีการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รบัการคดัเลือกเป็น

กรรมการบรษัิทฯ 

1.5) พิจารณาคดัเลือกกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุ

ยอ่ย เพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาแตง่ตัง้ตามความเหมาะสม หรอื เมื่อมีตาํแหนง่

วา่งลง 

1.6) พิจารณาหลกัเกณฑใ์นการสรรหาและกาํหนดคุณสมบัติของผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

1.7) พิจารณาทบทวนแผนการสบืทอดตาํแหนง่ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารอยา่งสมํ่าเสมอ  

1.8) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้เป็น

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารในกรณีท่ีตาํแหนง่วา่งลง 

2) การปฏิบตัิงานดา้นการกาํหนดคา่ตอบแทน 

2.1) พิจารณาหลกัเกณฑ ์โครงสรา้ง และองคป์ระกอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุด

ยอ่ย และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร เป็นประจาํทกุปี โดยคาํนงึถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

และหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ โดยเทียบเคียงไดก้บัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทอ่ืนๆ ใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั 

2.2) พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย เพ่ือนาํเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนมุตั ิ 

2.3) ประเมินผลการปฏิบตัิงานและพิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

โดยใหน้าํเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

มอบหมายใหก้รรมการบรษัิทฯ ทา่นใดทา่นหนึง่เป็นผูป้ระเมินผล 

3) พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาฯ อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิสากล 

และแนวทางหรอืขอ้เสนอแนะของสถาบนัหรอืหนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผูแ้ตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาฯ 

5) คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนา้ท่ีรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบผลการประชมุหรอืเรือ่งอ่ืนใด

ท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบรษัิทฯ ควรทราบ ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ถดัไป  

6) ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้า ท่ีรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสรรหาฯ ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี / รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One 

Report) โดยมีรายละเอียดเบือ้งตน้ดงันี ้ 
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6.1) จาํนวนครัง้ในการประชมุ 

6.2) จาํนวนครัง้ท่ีกรรมการสรรหาฯ แตล่ะคนเขา้รว่มประชมุ 

6.3) ผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีกาํหนดไว ้

2.3 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทฯ ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

โดยสว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีคณุสมบตัิตามท่ีระบใุนกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

นอกเหนือจากหนา้ท่ีเฉพาะกิจท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นครัง้คราวแลว้ คณะกรรมการ

กาํกบัดแูลกิจการมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบซึง่รวมถึงการดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) กําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการกํากับดูแลกิจการตาม

มาตรฐานสากลอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือใชเ้ป็นหลกัปฏิบตัิของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

2) สนบัสนนุใหม้ีการประเมินระดบัมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการภายในองคก์รดว้ยตนเอง และการเขา้

รบัการตรวจประเมินจากองคก์รภายนอกท่ีมีช่ือเสยีงและเป็นท่ียอมรบัทั่วไปเป็นประจาํ 

3) กาํกบัดแูลและติดตามการปฏิบตัิงานของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการกาํกบั

ดแูลกิจการท่ีดีท่ีกาํหนดไว ้รวมถึงหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของสถาบนัและหน่วยงานภายนอกท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

4) พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ และนโยบายดา้นการกาํกบัดแูลกิจการของ

บริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบัติสากล และแนวทางหรือขอ้เสนอแนะของ

สถาบนัหรอืหนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) สนบัสนนุใหม้ีการเผยแพรว่ฒันธรรมในการปฏิบตัิงานภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้ในระดบั

ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัและใหม้ีผลในทางปฏิบตัิ 

6) คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการเป็นผูแ้ตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

7) คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการมีหนา้ท่ีรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบผลการประชมุหรอื

เรือ่งอ่ืนใดท่ีเห็นวา่คณะกรรมการบรษัิทฯ ควรทราบ ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ   ครัง้ถดัไป 

8) ประธานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการมมีหนา้ท่ีรายงานใหผู้ถื้อหุ้นรับทราบผลการปฏิบัติตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี / รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One 

Report) โดยมีรายละเอียดเบือ้งตน้ดงันี ้

8.1)  จาํนวนครัง้ในการประชมุ 

8.2) จาํนวนครัง้ท่ีกรรมการกาํกบัดแูลกิจการแตล่ะคนเขา้รว่มประชมุ 

8.3)  ผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีกาํหนดไว ้
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3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

3.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหท้าํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณท่ีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

อย่างเครง่ครดั ซื่อสตัย ์สจุริต และหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลกิจการใหม้ีการดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชนแ์ก่

บริษัทฯ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่างเหมาะสมและเท่ียงธรรม รวมถึงการดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู

ทั่วไปและขอ้มลูดา้นการเงินของบริษัทฯ ตามแนวทางท่ีพึงปฏิบตัิท่ีดี และไม่ทาํการใดท่ีมีสว่นไดเ้สียหรือมี

ผลประโยชนล์กัษณะขดัแยง้กบับรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ทัง้นี ้ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ตอ้งไมด่าํรงตาํแหนง่

เป็นกรรมการในบริษัทอ่ืน ยกเวน้การเป็นกรรมการในบริษัทท่ีมีความเก่ียวโยงกบั บมจ. สยามแม็คโคร ดว้ย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นประจาํทกุปี 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ เป็นผูป้ระเมินและนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขอความเห็นชอบ ทัง้นี ้สรุปผลการประเมิน

การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได  ้การ

ปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร มีเกณฑก์ารประเมินเป็น 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 - การประเมินผลจากดชันีชีว้ดัผลการดาํเนินงาน 

สว่นท่ี 2 - การประเมินดา้นประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการทั่วไป 

สว่นท่ี 3 - การประเมินดา้นการบรหิารงบประมาณและโครงการตา่ง ๆ 

ทั้งนี  ้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนาํไปพิจารณากําหนดอัตราการปรับขึน้ค่าตอบแทนของประธาน

เจ้าหนา้ท่ีบริหาร และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการท่ีไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิทฯ 

3.3 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารใหอ้ยู่ในระดบัท่ีสามารถจูงใจและ

เทียบเคียงไดก้ับบริษัทท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกับผลงาน ความ

รบัผิดชอบ ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และผลประโยชนท่ี์สรา้งใหผู้ถื้อหุน้  
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 จรรยาบรรณพนักงาน 

หมวดที ่1  การปฏิบัตติน 

 เรียนรูแ้ละปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งต่อการดาํเนินธุรกิจ วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ

บรษัิทฯ หลกัการกาํกบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 ศกึษาหาความรูแ้ละประสบการณ ์เพ่ือเสรมิสรา้งตนเองใหเ้ป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตัิงานให้

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึน้ 

 ยึดมั่นในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหาตาํแหน่ง ความดีความชอบหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยมิชอบจาก

ผูบ้งัคบับญัชา หรอืจากบคุคลอ่ืนใด 

 ละเวน้จากอบายมขุ และสิง่เสพติดทัง้ปวง ไมป่ระพฤติตนในทางท่ีอาจทาํใหเ้สือ่มเสยีเกียรติและช่ือเสยีงของ

ตนเองและบรษัิทฯ เช่น ไมก่ระทาํตนเป็นคนมีหนีส้นิรุงรงั ไมห่มกมุน่ในการพนนัทกุประเภท ไมยุ่ง่เก่ียวกบัสิง่

เสพติดทกุประเภท เป็นตน้ 

 ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทาํการใดอนัจะกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี หรือช่ือเสียงของตนเอง

และบรษัิทฯ 

 หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลท่ีทาํธุรกิจกับบริษัทฯ หรือระหว่างบุคลากรดว้ยกันเอง 

หมายความรวมถึงการใหกู้ย้ืมเงิน หรือกูย้ืมเงิน การเรียกรอ้งเรี่ยไรต่าง ๆ เช่น การเลน่แชร ์เป็นตน้ ยกเวน้

กิจกรรมเพ่ือการกศุลและสาธารณะ 

 ไมแ่สวงหาผลประโยชนอ์นัมิชอบ ไมว่า่โดยทางตรง หรอืทางออ้ม 

 ไม่กระทาํการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรอืจดัการใด ๆ ในบริษัทอ่ืนท่ีมีผลบั่นทอนผลประโยชน์

ของบรษัิทฯ หรอืเอือ้ประโยชนใ์หบ้คุคลหรอืนิติบคุคลใด ๆ ไมว่า่จะทาํเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรอืของผูอ่ื้น 

 รกัษาและรว่มสรา้งสรรคใ์หเ้กิดความสามคัคีในหมูค่ณะ 

 

หมวดที ่2  การปฏิบัตติ่อผู้ร่วมงาน 

 เรียนรูก้ารเสริมสรา้งการทาํงานเป็นทีม โดยใหค้วามรว่มมือช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั เพ่ือประโยชนต์อ่

งานของบรษัิทฯ โดยสว่นรวม 
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 ปฏิบตัิต่อเพ่ือนร่วมงานดว้ยความสภุาพ มีนํา้ใจ มีมนุษยสมัพนัธ์อนัดี ปรบัตนใหส้ามารถทาํงานร่วมกับ

บคุคลอ่ืนได ้และไมปิ่ดบงัขอ้มลูท่ีจาํเป็นในการปฏิบตัิงานของเพ่ือนรว่มงาน 

 ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งมี        

ความสภุาพตอ่บคุลากรใตบ้งัคบับญัชา และผูร้ว่มงานทกุระดบั 

 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตอ่ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพนบัถือ 

 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารบัฟังคาํแนะนาํของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏิบตัิงานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่

ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปเป็นผูส้ ั่ง รวมทัง้มีความสภุาพตอ่บคุลากรและเพ่ือนรว่มงานทกุระดบั 

 หลีกเลี่ยงการนาํเอาขอ้มลูหรือเรื่องราวของบคุลากรอ่ืน ทัง้ในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานและเรื่องสว่นตวั

ไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณใ์นลกัษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บคุลากร หรือภาพลกัษณโ์ดยรวม 

ของบรษัิทฯ  

 ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีผิดศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศต่อบุคลากรอ่ืน โดยการกระทาํดังกล่าว

ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นราํคาญ หรือก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีบั่นทอนกาํลงัใจ เป็นปฏิปักษ์ 

หรือกา้วรา้ว รวมถึงการรบกวนการปฏิบตัิงานของบคุลากรอ่ืนโดยไม่มีเหตผุล พฤติกรรมดงักลา่วครอบคลมุ

ถึงการลวนลาม อนาจาร หรอืการลว่งเกินทางเพศไมว่า่จะดว้ยวาจาหรอืรา่งกายก็ตาม 

 

หมวดที ่3  การปฏิบัตติ่อบริษัทฯ 

 ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัย ์สจุรติ มุง่มั่น ทุม่เทในการทาํงาน ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณ นโยบายของบริษัทฯ ค่านิยมองคก์ร โดยถือประโยชนข์องบริษัทฯ 

เป็นสาํคญั 

 ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

 รกัษาความลบัของลกูคา้ คู่คา้ และบริษัทฯ อย่างเครง่ครดั โดยดแูลระมดัระวงัมิใหเ้อกสาร หรือข่าวสารอนั

เป็นความลบัของลกูคา้ คู่คา้และบริษัทฯ รั่วไหล หรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอนัอาจเป็นเหตใุหเ้กิดความ

เสยีหายแก่บรษัิทฯ 

 ไม่กล่าวรา้ยหรือกระทาํการใด ๆ อันนาํไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของบริษัทฯ หรือ       

ของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ 

 พึงรกัษาเกียรติของตนใหเ้ป็นท่ียอมรบั รวมทัง้ไม่กระทาํการใดท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ ์   

และช่ือเสยีงของบรษัิทฯ 
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 สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีโดยใหค้วามรว่มมือกบัสงัคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ใหข้อ้มลู  

 หลีกเลี่ยงการให ้และ/หรือ รบัสิ่งของ การให ้และ/หรือ รบัการเลีย้งรบัรองหรือประโยชนใ์ด ๆ จากคู่คา้ หรือ   

ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ เวน้แตเ่พ่ือประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจในทางท่ีเป็นธรรมของบรษัิทฯ 

หรือในเทศกาล หรือประเพณีนิยม ในมลูค่าท่ีเหมาะสม ซึ่งผูร้บัพึงพิจารณา หากของขวญัท่ีไดร้บัในรูปของ

เงิน หรือสิ่งของมีมูลค่าสูงเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ใหป้ฏิเสธท่ีจะรบัและส่งคืน ในกรณีท่ีไม่

สามารถส่งคืนได ้ใหจ้ัดส่งของขวญัท่ีไม่สามารถบริโภคหมดไปภายใน 24 ชั่วโมง ใหแ้ก่บริษัทฯ ผ่านฝ่าย

บรหิารงานกลาง (Corporate General Affairs Department) 

 ในกรณีของขวัญท่ีใหใ้นช่วงเทศกาล หรือประเพณีนิยม และเป็นของท่ีบริโภคหมดไปภายใน 24 ชั่วโมง        

ใหพ้นกังานผูร้บั แจง้หวัหนา้งานเพ่ือดาํเนินการแจกจ่ายใหบ้รโิภคทั่วถึงกนั 

 ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระทาํหรือปกปิดการกระทาํใด ๆ ท่ีอาจขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทฯ        

การคอรร์ปัชนั หรอืการกระทาํใด ๆ ท่ีผิดกฎหมาย 

 ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกับการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอรร์ปัชัน โดยแจง้ให้

ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานท่ีกาํหนดไว ้และใหค้วามรว่มมือ

ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของบรษัิทฯ 
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 จรรยาบรรณธุรกจิ 

 

หมวดที ่1  จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

และกฎเกณฑต์่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

หลักการ 

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งในทกุท่ีท่ีเขา้ไปดาํเนิน

ธุรกิจ บุคลากรของบริษัทฯ จึงตอ้งศึกษา ทาํความเขา้ใจ เคารพ ไม่ฝ่าฝืน และประพฤติปฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎหมาย

ระเบียบ คาํสั่ง ประกาศ และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ อยา่งเครง่ครดั ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ขอ้กาํหนด 

และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีบงัคบัใชก้บับริษัทฯ ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 

และวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินนัน้ ๆ รวมทัง้แจง้ขอ้รอ้งเรียนและเบาะแสเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม

กฎหมายฯ 

แนวปฏิบัติ 

1. บุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมในแต่ละ

พืน้ท่ีหรือประเทศท่ีจะเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ รวมถึงระเบียบ ขอ้บงัคบั ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และกฎเกณฑต์่าง ๆ    

ท่ีเก่ียวขอ้งกับหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตนโดยตรงใหถ่ี้ถว้นและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั ทัง้นี ้หากไม่

แนใ่จใหข้อคาํปรกึษาจากผูบ้งัคบับญัชา และหา้มปฏิบตัิไปตามความเขา้ใจของตนเองโดยไมม่ีคาํแนะนาํ 

2. บคุลากรของบริษัทฯ จะไม่ใหก้ารช่วยเหลือ สนบัสนนุการกระทาํท่ีเป็นการหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

เมื่อพบว่าระเบียบ ขอ้กาํหนด ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน หรือหนงัสือสั่งการของบริษัทฯ แตกต่างจากท่ีบงัคบัใชใ้น

พืน้ท่ีหรอืประเทศนัน้ ๆ ใหป้รกึษาหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนดาํเนินการใด ๆ 

3. หากพบเจอการกระทาํท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและกฎเกณฑต์่าง ๆ ใหร้ายงานตอ่

ผูบ้ังคับบัญชา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรียนตาม “มาตรการการรอ้งเรียนและการแจง้

เบาะแส” ทนัที 

 

หมวดที ่2  จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านทุจริตและคอรรั์ปชัน 

หลักการ 

บรษัิทฯ มีความมุง่มั่นท่ีจะยดึถือมาตรฐานสงูสดุในการปฏิบตัิงานอยา่งมีคณุธรรมและปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยสนบัสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัเห็นความสาํคญั และมีจิตสาํนึกในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน 

รวมทัง้จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในเพ่ือปอ้งกนัการทจุรติ การกรรโชก และการรบัหรอืใหส้นิบนในทกุรูปแบบ ดงันัน้ 
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บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่กระทาํหรือยอมรบัการคอรร์ปัชันทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ         

ของบรษัิทฯ ในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

แนวปฏิบัติ 

1. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่กระทาํหรือสนับสนุนการใหส้ินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมท่ีอยู่ภายใตก้ารดแูล 

รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพ่ือการกุศล การบริจาคใหแ้ก่พรรคการเมือง การใหข้องขวัญทางธุรกิจและ

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพ่ือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรือเอกชน

ดาํเนินการท่ีไมเ่หมาะสม  

2. บุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งหลีกเลี่ยงการรบัของขวญั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง รวมทัง้ผลประโยชนอ่ื์น ๆ จาก 

ผูจ้ดัจาํหนา่ย เพ่ือใหเ้กิดความเป็นอิสระในการจดัซือ้สนิคา้จากผูจ้ดัจาํหนา่ย หากพบวา่บคุคลใดรบัผลประโยชน์

เกินกว่าประเพณีอนัควร หรือ กระทาํการใด ๆ ท่ีทาํใหข้าดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน บุคคลนัน้อาจถกู

สอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาํการทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเก่ียวกับการทาํงานหรือ ตาม

กฎระเบียบอ่ืน ๆ ของบรษัิทฯ ได ้ รวมถึงการกระทาํหรอืสนบัสนนุการเรยีก รบัหรอืให ้เงินหรอืประโยชนอ่ื์นใดโดย

มิชอบดว้ยกฎหมาย                          

3. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ต ําแหน่งหรือสร้างอิทธิพลใด ๆ ในการทําธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ                

เพ่ือหาประโยชนไ์มว่า่จะทางตรงหรอืทางออ้ม  

4. หากพบเจอการกระทาํการทุจริตคอรร์ปัชันในบริษัทฯ ใหร้ายงานต่อหัวหนา้งาน ผูบ้ังคับบัญชา หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง หรอืชอ่งทางรบัเรือ่งรอ้งเรยีนตาม “มาตรการการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส” ทนัที 

 

หมวดที ่3  จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักการ 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ตัง้แต่ผูถื้อหุน้ ลกูคา้  

คู่คา้และ/หรือเจ้าหนี ้คู่แข่งทางการคา้ พนักงานไปจนถึงชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม จึงควรไดร้บัการดูแลจาก   

บริษัทฯ ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้ตกลงท่ีมีกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ          

จะปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างซื่อสตัย ์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม มีคุณภาพ เป็นไปตามสญัญา ขอ้ตกลง และ

เง่ือนไขตา่ง ๆ 

แนวปฏิบัติ 

1. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น 

1.1. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุริต ภายใตก้ารตดัสินใจอย่างสมเหตสุมผล    

บนพืน้ฐานขอ้มูลท่ีเช่ือว่าเพียงพอ ถูกตอ้ง ไม่มีส่วนไดเ้สียทัง้ทางตรง ทางออ้ม และทาํโดยสุจริตและ        
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เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อยเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและ

เหมาะสม ไมก่ระทาํการโดยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ 

1.2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงคข์อ้บงัคบัของบริษัทฯ มติกรรมการ มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดาํเนินการตาม

แนวปฏิบตัิท่ีดีของหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ 

อยา่งเทา่เทียมกนั ทัง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ย  

1.3. รายงานสถานะและผลการดาํเนินงาน พรอ้มทัง้ข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ท่ีถูกตอ้งครบถว้น     

ตามขอ้เท็จจรงิ และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และในเวลาท่ีเหมาะสม 

1.4. ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใหข้อ้มูลใด ๆ ของบริษัทฯ ท่ียังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณะ และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก และ/หรือดาํเนินการใด ๆ 

ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทฯ 

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า 

2.1. มุ่งมั่นท่ีจะแสวงหาและเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้า               

ใหไ้ดม้าตรฐาน ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ พรอ้มทัง้ปรบัปรุงและพฒันาการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เน่ือง 

2.2. ใหม้ีกระบวนการท่ีใหล้กูคา้รอ้งเรยีนเก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ ความปลอดภยัของสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้

ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดาํเนินการอย่างถึงท่ีสุด เพ่ือให้ลูกค้าได้รับการ

ตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 

2.3. สรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีและยั่งยืนกบัลกูคา้ในระยะยาว เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัความพึงพอใจอยา่งสงูสดุในสนิคา้

และบรกิาร 

2.4. ใหค้วามสาํคญัในการรกัษาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของลกูคา้อย่างสมํ่าเสมอ และไม่นาํขอ้มลูดงักลา่วมาใช้

เพ่ือผลประโยชนข์องตนเอง และ/หรอื ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

3. การปฏิบัติต่อพนักงาน 

3.1. มุ่งเนน้การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรใหม้ีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ โดยการจัดการฝึกอบรมเพ่ือ

ยกระดบัฝีมือของพนกังานในทกุระดบั เพ่ือใหเ้ป็นพนกังานท่ีมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพในการทาํงาน

และมีผลงานท่ีโดดเด่น พรอ้มท่ีจะไดร้บัการปรบัเลื่อนตาํแหน่งงานใหสู้งขึน้ รวมทัง้มีนโยบายท่ีจะจ่าย

ค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยท่ี

ผลตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทฯ จะเป็นอัตราท่ีสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานสําหรับ

อตุสาหกรรมเดียวกนั 

3.2. ให้ความสาํคัญเก่ียวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยจัดตั้งคณะกรรมการความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
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ทาํงาน (จป.) ในระดบัหวัหนา้งาน (จป.หน) และระดบับริหาร (จป.บ) ในการดาํเนินการตามมาตรการ    

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้

ปลอดจากเหตุอนัจะทาํใหเ้กิดการสญูเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ และการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากการ

ทาํงานตลอดจนจดัทาํคูม่ือความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน เพ่ือยดึเป็นระเบียบปฏิบตัิ 

3.3. แต่งตั้ง โยกย้าย ใหร้างวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความรู  ้

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

3.4. รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวิชาชีพของพนกังานจากทุกระดบัอย่าง  

เทา่เทียมและเสมอภาค 

3.5. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีขัดแย้งหรือฝ่าฝืนกฎหมาย 

กฎระเบียบของรฐั หลกัการกาํกบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

หรือ การสอ่ทจุริต รวมถึงจดัใหม้ีการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือผูแ้จง้เบาะแส และบคุคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ไมใ่หไ้ดร้บัผลทางลบจากการรอ้งเรยีน 

4. การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 

4.1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทัง้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง         

และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเครง่ครดั โปรง่ใส และเทา่เทียมกนั รวมทัง้การปฏิบตัิตอ่คูค่า้ดว้ยความ

สภุาพ 

4.2. ไมเ่รยีกรอ้ง ไมร่บั ไมจ่่ายผลประโยชนใ์ด ๆ ทางการคา้กบัคูค่า้โดยไมส่จุรติ 

4.3. ใหค้วามสาํคญัในการรกัษาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่คา้ และไม่นาํขอ้มลูดงักลา่วมาใช ้ เพ่ือผลประโยชน์

ของตนเอง และ/หรอื ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เวน้แตไ่ดร้บัความยินยอมจากคูค่า้ 

4.4. ปฏิบัติตามสญัญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครดั โปร่งใส และเท่าเทียมกัน 

ตลอดจนชาํระหนีต้ามเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นสญัญาท่ีทาํรว่มกนัดงักลา่ว 

4.5. ในกรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข จะรีบแจง้และเจรจากบัคู่คา้ และ/หรือ เจา้หนีเ้ป็นการลว่งหนา้ 

เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดความเสยีหาย 

4.6. เง่ือนไขทางการคา้ทัง้หมดจะตอ้งไมข่ดัตอ่กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของภาครฐั 

5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

5.1. ดาํเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแขง่ขนัสากล ภายใตก้ฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการแขง่ขนัทางการคา้  

5.2. ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติ หรอืไมเ่หมาะสม 

5.3. ไมท่าํลายคูแ่ขง่ดว้ยวิธีการอนัไมส่จุรติ 
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5.4. ไมส่นบัสนนุใหม้ีการปฏิบตัิรว่มกนัเพ่ือกระทาํการหรอืสมยอมในการเสนอราคาท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่ลกูคา้ 

6. การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6.1. ใหค้วามสาํคญักับกิจกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาสงัคม ชุมชน สิ่งแวดลอ้ม      

มุ่งสรา้งสรรค ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท่ีอยู่รอบสถานประกอบการ        

ของบรษัิทฯ 

6.2. ใหค้วามร่วมมือและควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมาย และกฎระเบียบ    

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3. ดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ               

การจดัการพลงังาน รวมถึงการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสทิธิภาพและประโยชนส์งูสดุ 

6.4. จดักิจกรรมบาํเพ็ญประโยชนเ์พ่ือสงัคม โดยการมีสว่นรว่มของพนกังานและสง่เสริมใหพ้นกังานรว่มปฏิบตัิ

ตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมและมีจิตอาสา 

6.5. ใหก้ารตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณท่ี์มีผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม     

อันเน่ืองมาจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีกับเจ้าหนา้ท่ีภาครัฐ และ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หมวดที ่4  จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซือ้ 

หลักการ 

การจดัซือ้เป็นกระบวนการสาํคญัเพ่ือกาํหนดคา่ใชจ้่ายและคณุภาพสินคา้และบริการท่ีบรษัิทฯ นาํมาใชใ้นการดาํเนิน

กิจการ จึงจาํเป็นตอ้งมีขัน้ตอนดาํเนินการท่ีใหป้ระโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ ดว้ยความเป็นธรรม สมเหตสุมผล โปรง่ใส 

สามารถตรวจสอบและอธิบายได ้ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และมีการปฏิบตัิตอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคดว้ยการ

แขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เพ่ือใหเ้กิดการดาํเนินการท่ีใหป้ระโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทฯ 

แนวปฏิบัติ 

1. จัดซือ้สินคา้และบริการ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการ ความคุม้ค่าของราคา และ คุณภาพของสินคา้และบริการ       

โดยกระบวนการจดัซือ้จะตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนและระเบียบวิธีการจดัซือ้อย่างเครง่ครดัและโปรง่ใส สอดคลอ้ง

กบัอาํนาจดาํเนินการ รวมถึงใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งครบถว้นแก่คูค่า้ดว้ยวิธีการท่ีเปิดเผยและใหโ้อกาสคู่คา้อย่างเทา่

เทียมไมม่ีอคต ิไมเ่ลอืกปฏิบตัติอ่คูค่า้ และสง่เสรมิการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมระหวา่งคูค่า้ 

2. ในกรณีท่ีการจดัซือ้ไม่สามารถดาํเนินการตามระเบียบวิธีการจดัซือ้ ตอ้งทาํหนงัสือชีแ้จงมาท่ีหวัหนา้สงูสดุของ

หนว่ยงาน (รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร- Chief Level) พรอ้มทัง้ใหเ้หตผุลของการจดัซือ้นัน้ 
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3. ความสมัพนัธ์กับคู่คา้ควรจะเป็นไปดว้ยความเสมอภาค ไม่เรียกรอ้งประโยชนห์รือทรพัยส์ินอ่ืนใด วางตวัเป็น

กลาง ไม่ใกลชิ้ดกับคู่คา้ จนทาํใหคู้่คา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท่ีอาจทาํใหข้าดความโปร่งใส ยุติธรรมและเท่า

เทียมกนั  

4. ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในการจดัซือ้กบัคูส่ญัญาท่ีมีความเก่ียวพนักบัตนเอง เช่น พ่อ แม ่พ่ี นอ้ง คู่สมรส บตุร คู่สมรส

ของบตุร เป็นตน้ หรอืบรษัิทท่ีตนเป็นเจา้ของ 

5. การดาํเนินการเก่ียวกบัการตรวจรบัสินคา้หรือบริการตอ้งกระทาํดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพ่ือใหม้ั่นใจวา่

สนิคา้หรอืบรกิารท่ีไดร้บัถกูตอ้งตรงตามขอ้กาํหนดตา่ง ๆ  ในสญัญา หรอืขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัซือ้ อาทิ ปรมิาณ 

คณุภาพ และระยะเวลาการสง่มอบ เป็นตน้ 

 

หมวดที ่5  จรรยาบรรณว่าดว้ยความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

หลักการ 

พนกังานทุกคนตอ้งพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้ในลกัษณะการเขา้ไปเป็นหุน้สว่น 

ดาํรงตาํแหน่ง มีสว่นเก่ียวขอ้งทางการเงิน หรือมีความสมัพนัธก์บับคุคลภายนอก ท่ีอาจสง่ผลกระทบในการตดัสนิใจ

ใด ๆ เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ทัง้นี ้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีจะตอ้งยึดถือประโยชนข์องบริษัทฯ ภายใตค้วาม

ถกูตอ้งทางกฎหมายและจรยิธรรม 

แนวปฏิบัติ 

1. บคุลากรของบรษัิทฯ ตอ้งไมป่ระกอบกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรอืมีลกัษณะเดียวกนักบับรษัิทฯ  

2. บคุลากรของบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน ไม่ว่าโดยสายเลือด หรือของบคุคลอ่ืนท่ีรูจ้กัสว่นตวัเป็น

การเฉพาะตอ้งไมเ่ขา้ไปเป็นหุน้สว่น หรอืผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจตดัสนิใจ หรอืผูบ้รหิาร ท่ีเป็นการแขง่ขนั หรอืประกอบ

กิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้ใหร้ายงาน

ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

3. บคุลากรของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกนั โดยปฏิบตัิงานใหเ้ต็มเวลา

ใหแ้ก่บรษัิทฯ อยา่งสดุกาํลงัความสามารถ โดยไมเ่บียดบงัเวลาในงานไปทาํธุรกิจอ่ืนใดภายนอกท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบั

ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

4. หลีกเลี่ยงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัทฯ หรือก่อภาระ

ผกูพนัทางการเงินใด ๆ กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษัิทฯ หรอืกบับคุลากรของบรษัิทฯ เอง 

5. การกระทาํและการตดัสินใจใด ๆ ของบุคลากรของบริษัทฯ จะตอ้งปราศจากอิทธิพลของความตอ้งการสว่นตวั 

หรือของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานนัน้ ๆ ไม่ว่าโดยสายเลือด หรือของบุคคลอ่ืนท่ีรูจ้กัส่วนตวัเป็นการเฉพาะ 

และใชร้าคาท่ียตุิธรรม เหมาะสม เสมือนทาํรายการกบับคุคลภายนอก  
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หมวดที ่6  จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน 

หลักการ 

บรษัิทฯ เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบายท่ีสาํคญัในการดาํเนินการใหเ้กิด

ความเสมอภาคและยตุิธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยขอ้มลูภายในหรือข่าวสารอนัมีสาระสาํคญัต่อ

การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัยท่ี์ยงัไม่เปิดเผยสูส่าธารณะ ถือเป็นขอ้มลูภายในท่ีใชใ้นการดาํเนินธุรกิจและถือเป็น

ขอ้มลูลบัของบริษัทฯ หากเปิดเผยแลว้ ย่อมสง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ การป้องกนัขอ้มลูภายในมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง

ต่อความสาํเร็จของบริษัทฯ รวมทัง้มีความสาํคญัตอ่ความมั่นคงในอาชีพการงานของบคุลากรทกุคนดว้ย เพ่ือใหก้าร

ใหข้อ้มลูขา่วสารต่อบคุคลภายนอกเป็นไปในแนวทางท่ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและช่ือเสียงของบริษัทฯ บริษัทฯ    

จัดใหม้ีมาตรการและระบบควบคุมดแูลขอ้มูลภายใน และบุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตามกฎระเบียบการใช้

ขอ้มูลภายในตามท่ีบริษัทฯ กาํหนดอย่างเคร่งครดั รวมถึงรกัษาขอ้มลูภายในไวเ้ป็นความลบั ไม่นาํขอ้มูลไปใชเ้พ่ือ

ผลประโยชนส์ว่นตน แมพ้น้สภาพหรอืสิน้สดุการปฏิบตัิหนา้ท่ีไปแลว้ 

ทัง้นี ้ขอ้มูลความลบัหมายรวมถึงขอ้มลูต่าง ๆ ดงันี ้แผนการดาํเนินงาน ความลบัทางการคา้ ขอ้มูลเก่ียวกับผลการ

ดาํเนินงาน ขอ้มูลของผูจ้ัดจาํหน่ายสินคา้และขอ้ตกลงทางการคา้ ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลท่ีอาจส่งผลกระทบ          

ตอ่ภาพลกัษณแ์ละคณุคา่ของบรษัิทฯ ขอ้มลูท่ีตอ้งเก็บเป็นความลบัทางกฎหมาย ขอ้มลูเก่ียวกบัการสาํรวจและจดัหา

ท่ีดิน ขอ้มลูสว่นตวัของพนกังาน รหสัผ่านตา่ง ๆ เพ่ือเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศ และ/หรือ ขอ้มลูใด ๆ ท่ีหากเปิดเผย

แลว้จะสรา้งความเสยีหายหรอืเสือ่มเสยีแก่บรษัิทฯ พนกังาน ลกูจา้ง คูค่า้ หรอืลกูคา้  

แนวปฏิบัติ 

1. บคุลากรของบริษัทฯ ควรรกัษาขอ้มลูภายในและเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก อนันาํไปสูก่าร

แสวงหาผลประโยชนเ์พ่ือตนเองหรือครอบครวั หรือพวกพอ้งในทางมิชอบ เช่น ขอ้มลูท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุน้ 

ความลบัทางการคา้ การประดิษฐ์คิดคน้ตา่ง ๆ ซึง่ถือเป็นสทิธิของบรษัิทฯ 

2. บคุลากรของบรษัิทฯ จะไมน่าํขอ้มลูท่ีเป็นความลบัไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตนหรอืบคุคลอ่ืน 

3. บุคลากรของบริษัทฯ ท่ีไดร้บัหรือทาํงานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบคุคลตอ้งเก็บรกัษา หรือใชข้อ้มลูดงักลา่วตาม

วตัถปุระสงคท่ี์ไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ และปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัติ

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 และนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีบรษัิทฯ กาํหนดอยา่งเครง่ครดั  

4. บุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งไม่ใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นใดท่ีเจ้าของขอ้มูลมิไดใ้หค้วามยินยอม  

หากไม่แน่ใจเก่ียวกับการนาํขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชใ้นการปฏิบัติงาน ตอ้งขอคาํแนะนาํจาก Data Protection 

Officer (DPO)  

5. บริษัทฯ ควรจัดใหม้ีมาตรการและระบบควบคุมดูแลขอ้มูลบริษัทฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรดักุม     

เพ่ือป้องกันไม่ใหข้อ้มูลภายในท่ีสาํคญัของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ    

โดยใหถื้อวา่มาตรการและระบบควบคมุนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของมาตรการควบคมุความเสีย่งท่ีสาํคญัของบรษัิทฯ ดว้ย 
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6. บริษัทฯ กาํหนดใหข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัคูส่ญัญาและขอ้ตกลงท่ีมีไวก้บัคูส่ญัญา ถือเป็นความลบัท่ีไมอ่าจเปิดเผย

ใหบ้คุคลอ่ืน เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากบรษัิทฯ และคูส่ญัญาเทา่นัน้ 

7. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของบริษัทฯ แมพ้น้สภาพหรือสิน้สดุการปฏิบตัิหนา้ท่ี     

ไปแลว้ 

8. กรณีถกูถามหรือขอใหเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นท่ีอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบ ใหป้ฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ 

ดว้ยความสภุาพ และแนะนาํใหส้อบถามจากหนว่ยงานท่ีไดร้บัมอบหมายและรบัผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มลูนัน้

โดยตรง เพ่ือใหก้ารใหข้อ้มลูถกูตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

9. ในกรณีท่ีเกิดข่าวลือ หรือการรั่วไหลของขอ้มลูท่ียงัไม่สมบรูณ ์และยงัไม่ไดเ้ปิดเผย จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา

ทราบทนัที เพ่ือนาํเสนอผูบ้รหิารลาํดบัตอ่ไปพิจารณาชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ หรอืเปิดเผยตอ่สาธารณะ 

 

หมวดที ่7  จรรยาบรรณว่าดว้ยการส่ือสารทางการตลาด 

หลักการ 

การสื่อสารทางการตลาดมีสว่นสาํคญัในการสรา้งค่านิยมและภาพลกัษณท่ี์ดีของบริษัทฯ ต่อสงัคม การแนะนาํสนิคา้

และบรกิารของบรษัิทฯ ไปสูป่ระชาชนตอ้งเป็นไปตามความเป็นจรงิ ดว้ยขอ้มลูท่ีครบถว้นสมบรูณแ์ละไมบิ่ดเบือน และ

คาํนงึถึงความเป็นธรรมตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้งและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่  

แนวปฏิบัติ 

1. การสื่อสารทางการตลาดตอ้งเป็นไปตามความเป็นจริงและคาํนึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งและ          

ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 

2. บริษัทฯ ควรละเวน้การใหข้อ้มลูท่ีบิดเบือนหรอืบกพรอ่งไมส่มบรูณแ์ละการโฆษณาท่ีเป็นเท็จหรือท่ีอาจก่อใหเ้กิด

การเขา้ใจผิด 

3. บรษัิทฯ ควรละเวน้การโฆษณา หรอืใหข้า่วสารตอ่สือ่มวลชนท่ีบิดเบือน ความจรงิหรอืผิดวฒันธรรม ศีลธรรมอนัดี 

หรอืเป็นการใหร้า้ยปา้ยสคีูแ่ขง่ขนั ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

หมวดที ่8  จรรยาบรรณว่าดว้ยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ์ื่นใด 

หลักการ 

การรบัและการใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใด รวมถึงการเลีย้งรบัรอง จากผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ

บริษัทฯ ใหส้ามารถกระทาํไดใ้นวิสยัอนัควร ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม และไม่ใหเ้รียกรอ้ง ให ้หรือรบั หรือสญัญา

วา่จะให ้หรอืจะรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ่ื์นใดไมว่า่กรณีใด ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของ

ผูร้บั ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิวา่ดว้ยการให ้หรอืรบัของขวญั หรอืทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ่ื์นใด  
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แนวปฏิบัติ 

1. บคุลากรของบริษัทฯ และ/หรือ ครอบครวั ไม่ควรเรียกรอ้ง และ/หรือขอของขวญั หรือทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์น

ใดจากผูร้บัเหมา คูค่า้ ผูร้ว่มทนุ ลกูคา้ หรอืผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาว่าไม่สมควรรบัของขวญั หรือทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใด ใหส้่งคืนแก่ผูใ้ห ้  

โดยทันที ถา้ไม่สามารถส่งคืนไดใ้หส้่งมอบแก่ผูบ้ังคับบัญชา เพ่ือส่งต่อใหฝ่้ายบริหารงานกลาง (Corporate 

General Affairs) และ/หรือ ฝ่ายทรพัยากรบุคคลของสาขา (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณานาํไปจัดสรรให้เกิด

ประโยชนต์อ่บรษัิทฯ โดยสว่นรวม 

3. อนุญาตใหบุ้คลากรของบริษัทฯ รบัของขวญัแทนบริษัทฯ ไดใ้นกรณีท่ีบุคคลภายนอกมอบใหแ้ก่บริษัทฯ และมี

คณุค่าแก่การระลกึถึงเหตกุารณส์าํคญัของบริษัทฯ เช่น การลงนามสญัญาทางการคา้ การรบัรางวลัต่าง ๆ หรือ 

ของท่ีระลกึจากการรว่มกิจกรรมชว่ยเหลอืสงัคม เป็นตน้ แตต่อ้งมีราคาหรอืมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท และนาํสง่ให้

บริษัทฯ ผ่านฝ่ายบริหารงานกลาง (Corporate General Affairs Department) และ/หรือ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล

ของสาขา (แลว้แตก่รณี) 

4. บคุลากรของบรษัิทฯ ไมร่บังาน บรกิารฟร ีหรอืคิดคา่ตอบแทนในอตัราสว่นลดพิเศษจากผูจ้ดัจาํหนา่ยสินคา้ หรอื

ผูร้บัเหมา เพ่ือประโยชนส์ว่นตน 

5. บุคลากรของบริษัทฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผูบ้ังคับบัญชา และผูบ้ังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูเ้ห็นเป็นใจ         

ใหญ้าติของตนรบัของขวญัจากพนกังานท่ีเป็นผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชามิได ้เวน้แต่กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการ      

ใหข้องขวญัแก่กนั แตต่อ้งมีราคาหรอืมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท 

6. กรณีท่ีบุคลากรของบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งรบัหรือใหท้รพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดเพ่ือรกัษาไมตรีมิตรภาพ หรือ

ความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งบคุคล ไม่ว่าจะเป็นการรบัหรอืใหท้ัง้จากในประเทศหรือตา่งประเทศ ท่ีมีมลูคา่เกินกวา่ 

3,000 บาท ไมว่า่จะระบเุป็นของสว่นตวัหรอืไม ่ผูร้บัหรอืใหจ้ะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเรว็ 

7. บุคลากรของบริษัทฯ ไม่ควรให ้หรือรบั หรือสญัญาว่าจะให ้หรือจะรบัประโยชนห์รือสิ่งมีค่าใด ๆ เพ่ือจูงใจให้

ปฏิบตัิ หรือละเวน้การปฏิบตัิ รวมทัง้การกระทาํใด ๆ ท่ีเขา้ขา่ยดงักลา่ว รวมถึงตอ้งไมใ่หส้ินบน หรือผลประโยชน์

ตอบแทนใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแก่พนกังานดว้ยกนัเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรฐั    

การใหข้องขวัญ ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดแก่บุคคลภายนอก เจ้าหนา้ท่ีของรฐั ทัง้ในประเทศไทย และ

ตา่งประเทศ ตอ้งใหแ้นใ่จวา่การใหน้ัน้ไมข่ดัตอ่กฎหมาย และจารตีประเพณีทอ้งถ่ิน เวน้แตก่ารใหข้องขวญัในช่วง

เทศกาล หรอืตามประเพณีนิยม โดยตอ้งมีมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท 

8. หน่วยงานท่ีติดต่อกับคู่คา้ ลกูคา้ ผูร้่วมทุน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ ตอ้งแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง

ดงักลา่วทราบถึงจรรยาบรรณนีด้ว้ยอยา่งสมํ่าเสมอ 
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9. หากพนกังาน หรือผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ด จงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัินี ้ใหถื้อว่าผูน้ัน้ประพฤติ

ปฏิบตัิตนไม่เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีบริษัทฯ กาํหนด และอาจถกูสอบสวน หรือลงโทษตามนโยบาย และ

ระเบียบวิธีการปฏิบตัิดา้นการบคุคลของบรษัิทฯ 

หมวดที ่9  จรรยาบรรณว่าดว้ยการบริจาคเพือ่การกุศล และการให้เงนิสนับสนุน 

หลักการ 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีชัดเจนในการบริจาคเพ่ือการกุศลและการใหเ้งินสนับสนุน ซึ่งตอ้งดาํเนินการในนามบริษัทฯ         

ดว้ยความโปรง่ใส ตามระเบียบของบริษัทฯ และถกูตอ้งตามกฎหมาย เพ่ือใหม้ั่นใจวา่เงินบริจาคหรอืเงินสนบัสนนุนัน้

จะถกูนาํไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องสาธารณะ หรือตรงตามวตัถปุระสงคข์องการบริจาค ไม่ไดถ้กูนาํไปใชเ้พ่ือการอนัไม่

สจุรติใด ๆ  

แนวปฏิบัติ 

1. การใหเ้งินบริจาคเพ่ือการกศุลแก่องคก์รใด ๆ ท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประโยชนต์่อสงัคม ตอ้งเป็นองคก์รท่ีเช่ือถือได ้

และจะตอ้งดาํเนินการในนามบรษัิทฯ ดว้ยความโปรง่ใส เป็นไปตามขัน้ตอนและระเบียบท่ีบรษัิทฯ กาํหนดไว ้และ

ถกูตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าเงินบริจาคนัน้ไดถ้กูใชเ้พ่ือประโยชน์

ของสาธารณะ และ/หรอื ตรงตามวตัถปุระสงคข์องการบรจิาคอยา่งแทจ้รงิ 

2. การใหเ้งินสนบัสนนุแก่องคก์รหรือกิจกรรมใด ๆ ตอ้งมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสง่เสรมิธุรกิจ และ/หรือ ภาพลกัษณท่ี์ดี

ของบริษัทฯ และตอ้งมีการระบุช่ือ และ/หรือ ตราสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ดาํเนินการดว้ยความ

โปรง่ใส เป็นไปตามขัน้ตอนและระเบียบท่ีบรษัิทฯ กาํหนดไว ้และถกูตอ้งตามกฎหมาย 

3. บริษัทฯ กาํหนดใหม้ีอาํนาจดาํเนินการในเรื่องการบริจาคและการใหเ้งินสนบัสนุน ท่ีกาํหนดจาํนวนและลาํดบั

ชัน้ในการพิจารณาอนมุตัิไวอ้ยา่งชดัเจน และมกีารเก็บหลกัฐานการอนมุตัิ และบนัทกึบญัชีโดยฝ่ายบญัชี รวมถึง

การตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการบริจาคและใหเ้งินสนบัสนุนเป็นไป   

โดยสจุรติและโปรง่ใส 

 

หมวดที ่10 จรรยาบรรณว่าดว้ยการเป็นกลางทางการเมือง 

หลักการ 

บรษัิทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองอยา่งเครง่ครดั บรหิารงานตามกฎหมายดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โดยจะไมใ่ห้

การสนบัสนนุทางการเงินแก่พรรคการเมืองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือกระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่ทางการเมือง ทัง้ทางตรง

และทางออ้ม ซึง่รวมถึงการใชท้รพัยากรของบรษัิทฯ ในกิจกรรมท่ีจะทาํใหบ้รษัิทฯ สญูเสยีความเป็นกลางทางการเมอืง 

และ/หรอื ไดร้บัความเสยีหายจากการเขา้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งในกิจกรรมดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ใหค้วามเคารพ

ในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ

ภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย 



                                                                        บริษัท สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)    
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แนวปฏิบัติ 

1. บคุลากรของบริษัทฯ สามารถใชส้ิทธิทางการเมืองภายใตร้ฐัธรรมนญูในการมีสว่นรว่มกบักิจกรรมทางการเมือง  

ไดอ้ยา่งอิสระ ผา่นการกระทาํในนามของแตล่ะบคุคล โดยไมใ่ชต้าํแหนง่ในบรษัิทฯ หรอืช่ือ หรอืตราบรษัิทฯ ชกัจงู

ผูอ่ื้นใหจ้่ายเงินอดุหนนุ หรอืใหก้ารสนบัสนนุแก่นกัการเมือง หรอืพรรคการเมืองใด ๆ 

ทัง้นี ้บคุลากรของบรษัิทฯ ตอ้งพึงระมดัระวงัการกระทาํใด ๆ  ท่ีอาจทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิดวา่ บริษัทฯ ไดใ้หก้าร

สนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง และต้องไม่รบกวนการทาํงานใหก้ับบริษัทฯ หรือ

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2. บริษัทฯ ให้ความสาํคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่สนับสนุน ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค

การเมืองใดพรรคการเมอืงหนึง่ หรอืผูม้ีอาํนาจทางการเมืองคนใดคนหนึง่ 

3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายนาํเงินทนุหรอืทรพัยากรของบริษัทฯ ไปใชใ้นการช่วยเหลือทางการเมือง และการสนบัสนนุ

แก่พรรคการเมืองหรอืนกัการเมืองใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือผลประโยชนข์องนกัการเมือง หรือพรรค

การเมืองนัน้ ๆ 

4. บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาใหพ้รรคการเมือง หรือนกัการเมืองใด ๆ ในพืน้ท่ีของบริษัทฯ 

รวมถึงไมใ่ชท้รพัยากรและทรพัยส์นิของบรษัิทฯ ในการนัน้ 

 

หมวดที ่11  จรรยาบรรณว่าดว้ยรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

หลักการ 

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการดาํเนินการเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย  ์และข้อบังคับ ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หากมีความจาํเป็นตอ้งทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นหลกั และทาํรายการนัน้เสมือนการทาํรายการกบั

บคุคลภายนอก ทัง้นี ้บคุคลท่ีมีสว่นไดเ้สยีจะตอ้งไมเ่ขา้รว่มในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว 

แนวปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ้งปฏิบัติหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิท่ีสาํคญัของบรษัิทฯ  

2. ในการทํารายการท่ีเ ก่ียวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มลู

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งเครง่ครดั 
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3. ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง ใหค้าํนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นหลกั และใหท้าํ

รายการนัน้เสมือนการทาํรายการกบับคุคลภายนอก โดยบคุลากรของบริษัทฯ ทกุคน (รวมถึง กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังาน) ท่ีเก่ียวขอ้งหรอืมีสว่นไดเ้สยีในรายการนัน้ ๆ ตอ้งไมม่ีสว่นรว่มในการพิจารณาอนมุตั ิ

 

หมวดที ่12  จรรยาบรรณว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา 

หลักการ 

ทรพัยส์ินทางปัญญาถือเป็นทรพัยส์ินท่ีมีคา่มากท่ีสดุอยา่งหนึง่ของบรษัิทฯ และสาํคญัตอ่การรกัษาความไดเ้ปรยีบใน

การแข่งขนัในเชิงธุรกิจ ทัง้เอกลกัษณต์ราสินคา้ ประกอบดว้ยช่ือของบริษัทฯ โลโก ้ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เครื่องหมาย

การคา้ ความลบัทางการคา้ ขัน้ตอนทาํงาน นวตักรรม เนือ้หา และองคค์วามรูอ่ื้นใดทัง้หมดท่ีเป็นของบรษัิทฯ เป็นเรือ่ง

สาํคญัอย่างมากท่ีบริษัทฯ จะตอ้งปกป้องทรพัยส์ินเหลา่นี ้และเคารพสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของบคุคลอ่ืนดว้ย 

โดยการไม่ละเมิดหรือนาํสิทธิของทรพัยส์ินทางปัญญาไปใชใ้นทางท่ีผิด และดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัในทกุประเทศท่ีบรษัิทฯ เขา้ไปลงทนุ 

แนวปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ ไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกใชเ้ครื่องหมายการคา้ของบริษัทฯ โดยไม่ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของ   

บรษัิทฯ เวน้แตเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงตามสญัญาทางการคา้ 

2. บริษัทฯ ตอ้งดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัในทกุประเทศท่ีบริษัทฯ เขา้ไปลงทนุ รวมถึงขอ้

ผูกพนัตามสญัญาท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีถูกตอ้ง สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และ

ขอ้มลูกรรมสทิธ์ิอ่ืน ๆ 

3. บุคลากรของบริษัทฯ ท่ีมีหนา้ท่ีรกัษาความลบัทางการคา้ สตูรลบัทางการคา้ กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ ์หรือ

วิธีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นความลบั จะตอ้งรกัษาความลบันัน้ ๆ ใหป้ลอดภยัท่ีสดุ และปอ้งกนัมิใหข้อ้มลูเหลา่นัน้

รั่วไหล 

4. บุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งเคารพสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นแมเ้พียงบางส่วน     

ไปใชเ้ป็นประโยชนส์ว่นตน โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตหรอืใหค้า่ตอบแทนแก่เจา้ของงานเสยีก่อน 

 

หมวดที ่13  จรรยาบรรณว่าดว้ยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

หลักการ 

บริษัทฯ จัดใหม้ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ โดยบุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งใช้       

สิ่งเหล่านีอ้ย่างถกูตอ้ง มีประสิทธิภาพ ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย คาํสั่ง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิในการ    

ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทางบริษัทฯ กําหนด เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ

ระมดัระวงัมิใหเ้กิดผลกระทบตอ่บรษัิทฯ หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
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แนวปฏิบัติ 

1. บุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งไม่คัดลอกโปรแกรมผูอ่ื้นท่ีมีลิขสิทธ์ิ หา้มติดตัง้ หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร ์         

ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถกูตอ้งในสาํนกังานโดยเด็ดขาด การติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นเครื่องคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ 

ตอ้งดาํเนินการโดยฝ่ายสารสนเทศ (Information Technology Department) ของบรษัิทฯ เทา่นัน้ 

2. บคุลากรของบรษัิทฯ ตอ้งเก็บรกัษารหสัผา่นของตนใหเ้ป็นความลบั เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หบ้คุคลอ่ืนเขา้ถึงรหสัผา่นของ

ตน รวมทัง้ไม่ใชอิ้นเตอรเ์น็ตหรือเขา้ไปยงัเว็บไซตท่ี์ไมคุ่น้เคยอนัอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่ระบบคอมพิวเตอรข์อง

บรษัิทฯ 

3. บุคลากรของบริษัทฯ ตอ้งไม่ใชค้อมพิวเตอรท์าํรา้ย ละเมิด หรือรบกวนการทาํงานผูอ่ื้นโดยการสอดแนม แกไ้ข

หรอืเปิดดแูฟม้ขอ้มลูของผูอ่ื้น หรอืสรา้งหลกัฐานท่ีเป็นเท็จ อนัอาจก่อใหเ้กิดการโจรกรรมขอ้มลูขา่วสาร 

 

หมวดที ่14  จรรยาบรรณว่าดว้ยการป้องกันการฟอกเงนิ 

หลักการ 

บริษัทฯ มีความมุง่มั่นในการป้องกนัและไม่เก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินในทกุประเทศท่ีดาํเนินธุรกิจ โดยมีการจดัทาํและ

ดแูลบญัชีกองทนุหรือสินทรพัยอ์ยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายเพ่ือใหม้ั่นใจวา่การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมใดๆ ท่ีผิดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน 

แนวปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ ยึดมั่นการประกอบธุรกิจกับลูกคา้และคู่คา้ท่ีน่าเช่ือถือซึ่งดาํเนินธุรกิจถูกตอ้งตามกฎหมายและพึง

ระมดัระวงัการติดตอ่ทาํธุรกรรมกบับคุคลหรอืนิติบคุคลท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่อาจกระทาํความผิดตามกฎหมาย 

2. บริษัทฯ ไม่ใหค้วามช่วยเหลือหรือหลีกเลี่ยงการกระทาํใดๆ เพ่ือปกปิดหรืออาํพรางท่ีมาของเงินหรือทรพัยส์ินท่ี

เก่ียวกบัการกระทาํผิด และไม่ทาํธุรกรรมใดๆ ท่ีอาจทาํใหเ้งินหรือทรพัยส์ินท่ีเก่ียวกบัการกระทาํผิดถกูแปรสภาพ

เปลี่ยนรูป หรือถกูแปลงใหเ้ป็นทรพัยส์ินท่ีไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนบัสนนุช่วยเหลือ

ตามกรณีดงักลา่วขา้งตน้ดว้ย 

3. บคุลากรของบริษัทฯ ยินดีใหค้วามรว่มมือโดยปราศจากเง่ือนไขกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือปอ้งกนัการฟอกเงิน

ในระบบธุรกิจ รวมทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอยา่งเครง่ครดั หากมี

ขอ้สงสยัใหข้อคาํปรกึษาจากฝ่ายกฎหมายหรอืท่ีปรกึษาดา้นกฎหมายของบรษัิทฯ 
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คาํนิยาม ความหมาย 

  

บริษัทฯ บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย  

บุคลากรของบริษัทฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

พนักงานของบริษัทฯ พนักงานประจาํ พนักงานทดลองงาน ผูท้าํสญัญาจา้งแรงงานกับบริษัทฯ ของ

บรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

กรรมการของบริษัทฯ กรรมการของบรษัิท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)  

ผู้บริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และรองประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารแต่ละสายงาน และรวมถึงผู้อ ํานวยการฝ่ายบริหารงานกลางและ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบคุคล ของบรษัิทฯ  

ผู้บังคับบัญชา ผูซ้ึ่งปฏิบัติหนา้ท่ีหัวหนา้งานท่ีแบ่งเป็นการภายในหน่วยงานของบริษัทฯ และ            

ผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งในระดบัท่ีสงูกวา่ และไดร้บัมอบหมายใหม้ีอาํนาจบงัคบับญัชา 

หรอืดแูลหนว่ยงานนัน้ ๆ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี  ้ลูกหนี  ้พนักงาน สังคม ชุมชน 

สิง่แวดลอ้ม หนว่ยงานราชการและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตัวแทนของบริษัทฯ ผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตัง้หรือว่าจา้งใหด้าํเนินกิจกรรมทางธุรกิจในนามบริษัทฯ เช่น 

ผู้ร ับเหมาก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ีของบริษัทขนส่งสินค้า เจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยั เป็นตน้  

บุคคลที่มีความสัมพนัธท์าง

สายโลหติ หรือญาติสนิท 
บิดา มารดา พ่ี นอ้ง คูส่มรส บตุร คูส่มรสของบตุร เป็นตน้ 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ การดาํเนินกิจกรรมใด ๆ  ท่ีมีความตอ้งการสว่นตวั หรอืของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไมว่า่

โดยทางสายเลือดหรือทางอ่ืนใด เขา้มามีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ ซึ่งอาจขดัขวาง 

หรือเป็นอปุสรรคต่อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

และ/หรอื บรษัิทยอ่ย  

รายการที่เกี่ยวโยง รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือการทาํธุรกรรม

ระหวา่งบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษัิทฯ ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เช่น กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ 
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ลักษณะธุรกจิการค้าทั่วไป ราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม และไมก่่อใหเ้กิดการถ่ายเททางผลประโยชน ์

ของขวัญ เงิน ทรพัยส์ิน สิ่งของ หรือประโยชนอ่ื์นใด ท่ีใหแ้ก่กันเพ่ืออธัยาศยัไมตรี หรือให้

เป็นรางวลั หรอืใหโ้ดยเสนห่า หรอืเพ่ือการสงเคราะห ์หรอืใหเ้ป็นสนินํา้ใจ 

ทรัพยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด - คา่ตอบแทนวิทยากร หรอืผูบ้รรยาย หรอื ท่ีปรกึษาในนามบรษัิทฯ 

- การใหส้ิทธิพิเศษ ซึง่มิใช่สิทธิท่ีจดัไวส้าํหรบับคุคลทั่วไปในการไดร้บัการลด

ราคาทรพัยส์นิ 

- การใหส้ทิธิพิเศษในการไดร้บัการบรกิาร หรอืความบนัเทิง 

- การออกคา่ใชจ้่ายในการเดนิทาง หรอืทอ่งเท่ียว คา่ท่ีพกั คา่อาหาร หรอืสิง่ใด

ในลกัษณะเดียวกนั 

- บัตร ตั๋ว หรือหลกัฐานอ่ืนใด การชาํระเงินใหล้่วงหนา้ หรือการคืนเงินให้

ภายหลงั 

ปกติประเพณีนิยม เทศกาลหรือวนัสาํคัญ ซึ่งอาจมีการใหข้องขวัญกัน และใหห้มายความรวมถึง

โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอ้นรบั การแสดง

ความเสยีใจ หรอืการใหค้วามช่วยเหลอืตามมารยาทท่ีถือปฏิบตัิกนัในสงัคมดว้ย 

การคอรรั์ปชัน การกระทาํการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนาํเสนอ (offering) การใหค้าํมั่นสญัญา 

(promising) การขอ (soliciting) การเรียกรอ้ง (demanding) การใหห้รือรบั 

(giving or accepting) ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ่ื์นใดกบัเจา้หนา้ท่ีของรฐั หรอื

บคุคลอ่ืนใดท่ีทาํธุรกิจกบับริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มเพ่ือใหบ้คุคล

ดังกล่าวปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติหน้า ท่ีเ พ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

การช่วยเหลือทางการเมือง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือในรูปแบบอ่ืนเพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมือง เช่น การใหส้ิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือ

สนบัสนนุพรรคการเมือง การซือ้บตัรเขา้ชมงานท่ีจดัเพ่ือระดมทนุหรือบริจาคเงิน

ใหแ้ก่องคก์รท่ีมีความสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัพรรคการเมอืง เป็นตน้ 
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