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1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้แทนของผู้ ถือหุ้น และผู้ นําองค์กร จึงมีบทบาทสําคญัตอ่การสร้าง

คณุคา่ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน รวมทัง้สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุให้กับผู้ ถือหุ้น ซึ่งโดยทัว่ไป

คณะกรรมการบริษัทฯ  จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ ปฏิบัติ  ดังนัน้  หน้าท่ีหลักของ

คณะกรรมการบริษัทฯ จงึแบง่เป็น 2 ด้านหลกั คือ  

1) การกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายและกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจว่า

บริษัทฯ จะดําเนินงานไปในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหุ้ น ภายใต้ความ

เช่ียวชาญและจรรยาบรรณในการดําเนินการ 

2) การติดตาม  ประเมินผล  และดูแลการรายงานผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร               

เพ่ือตรวจสอบถ่วงดลุและรับผิดชอบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัมีอํานาจและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบงัคบั

บริษัทฯ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตและระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญัแสดงไว้ในหวัข้อ 4 เร่ืองหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัต ิ

2.1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน หรือจํานวนขัน้ต่ําตามท่ี

กฎหมายและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดแตไ่มเ่กิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และมี

คณุสมบตัิท่ีหลากหลายทัง้ด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคณุลกัษณะเฉพาะ

ด้าน ตลอดจนเพศและอายุ รวมทัง้ต้องมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมี

ประสบการณ์ในธุรกิจ/ อตุสาหกรรมท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู ่

2.2. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แตง่ตัง้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 

2.3. กําหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 

คน และจะต้องมีคณุสมบตัติามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2.4. กรรมการบริษัทฯ สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนได้ แต่การเป็นกรรมการ

ดงักล่าวต้องไมเ่ป็นอุปสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตาม
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แนวทางของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ทัง้นี ้ในการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจด

ทะเบียนจะต้องไมเ่กิน 5 บริษัท 

2.5. ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่    

บริษัทฯ ได้ 

2.6. มีการจดัแบง่บทบาทหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผู้จดัการ ออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

2.7. กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทฯ กําหนด และเป็นไป

ตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบตัิของกรรมการตรวจสอบตามประกาศของตลท. เร่ือง

คณุสมบตัิและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแล

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายได้เทา่เทียมกนั และไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

นอกจากนั้นยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความเห็นอยา่งเป็น

อิสระได้ 

โดยกรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้

ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้

เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นีล้กัษณะต้องห้าม

ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน

ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย         

ในลักษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของ

ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 



                                                                       บริษัท สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน)    

 

 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ                                                                                                           - 5 - 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม           

ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการ

ขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 

หรือผู้ มี อํานาจควบคุมของผู้ ท่ี มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ  บริษัทใหญ่        

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้

พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็น

ปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์

หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้

ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤตกิารณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่

เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 

ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใด

จะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ใน

การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบั

รวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกนั 

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้น

แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก 

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง

วิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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7) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมี

ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกิน   

ร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ี

มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

10) กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนง่ได้ไมเ่กิน 9 ปี 

กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1 ถึงข้อ 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการ

ตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

3. การแต่งตัง้ วาระการปฏิบัตงิาน และการพ้นจากตาํแหน่ง 

3.1. การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ 

การแต่งตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกําหนดของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดําเนินการผ่าน

กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา

จะต้องประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบ

วิชาชีพของบคุคลนัน้ ๆ ซึ่งต้องมีความหลากหลายของทกัษะ ประกอบด้วยทกัษะทางด้าน

อตุสาหกรรม ด้านบญัชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจดัการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ 

ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกํากับดแูลกิจการ เพ่ือให้มี

รายละเอียดท่ีเพียงพอ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ          

ผู้ ถือหุ้น  

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทฯ แต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีกําหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 

ของคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผนัให้ได้ หาก
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เห็นว่าการแตง่ตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ี

เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้นหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นในวาระ

พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดงักลา่วแล้ว  

1) ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีทําให้บุคคลดงักล่าวมี

คณุสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

2) เหตผุลและความจําเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็น

กรรมการอิสระ  

3.2. วาระการดํารงตําแหนง่  

กําหนดให้กรรมการบริษัทฯ ดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี และเม่ือครบกําหนดออกตามวาระ

อาจได้รับพิจารณาเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไปได้  

ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหนง่ได้ไมเ่กิน 9 ปี 

3.3. การพ้นจากตําแหนง่  

3.3.1. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา 

โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการท่ี

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งใน

สาม กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่อาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

3.3.2. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการจะพ้นจากตําแหน่ง เ ม่ือ                 

ตาย ลาออก ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จํากดั และ/หรือกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นลง

มตใิห้ออก หรือศาลมีคําสัง่ให้ออก 

3.3.3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทฯ โดยการลาออกนัน้จะ

มีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของ

ตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

3.3.4. ในการลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนน

เสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และ

มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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3.3.5. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ              

ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคณุสมบตั ิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า

ด้วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็น

กรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะ

เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน

ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน มติของ

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนกรรมการ

ท่ียงัเหลืออยู ่

4. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

นอกจากหน้าท่ีหลกัในฐานะผู้แทนของผู้ ถือหุ้น ตามท่ีได้กลา่วมาแล้ว อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ

กรรมการบริษัทฯ ยังเป็นไปตามท่ีได้กําหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัทฯ และมติท่ีประชุม        

ผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถึงการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

4.1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีกําหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริษัทฯ ท่ีชัดเจน 

เหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงปัจจยัตา่งๆ พร้อมทัง้ให้มีการส่ือสารให้

ทกุคนในองค์กรขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากนี ้มีหน้าท่ีกํากบัดแูลฝ่ายบริหารให้

ดําเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้

เสีย ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย จริยธรรมทาง

ธุรกิจ ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศ            

และระดบัสากล 

4.2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการกําหนดวิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและกลยทุธ์

ระยะปานกลาง พร้อมทัง้แผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําปี ให้สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงการจดัสรรทรัพยากรและการ

ควบคมุการดําเนินงานท่ีเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความ

เส่ียงตา่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องตลอดสาย value chain ตลอดจน

กํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจําปีท่ี

กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่

กิจการ รวมทัง้สนบัสนนุให้มีการพิจารณาทบทวนแผนงานกลยทุธ์และภารกิจบริษัทฯ อยา่ง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 
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4.3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทํากฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการกํากับดแูล

กิจการ จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนกังาน รวมถึงลกูจ้าง

ทกุคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิควบคูไ่ปกับข้อบงัคบัและระเบียบของบริษัทฯ 

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

4.4. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี รับผิดชอบตอ่

การตัดสินใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพืน้ฐานของความซ่ือสัตย์สุจริต 

ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อ                    

ผู้ ถือหุ้นทกุฝ่าย 

4.5. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการอนมุตัิในส่วนการดําเนินการทางการเงินเก่ียวกบัการ

ลงทุนของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

4.6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน 

การสอบบญัชี การบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนระบบการบริหารความเส่ียง การควบคมุ

ภายในและการตรวจสอบภายในเป็นประจําเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4.7. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องละเว้นหรือหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ ซึ่งมีส่วนได้

เสียกับกิจการของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 

รวมทัง้สอดส่องดแูลเร่ืองการจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนั ตลอดจนดแูลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตัเิพ่ือให้การทํารายการดงักล่าวเป็นไป

ตามขัน้ตอนการดําเนินการและการเปิดเผยข้อมลู ตามท่ีกฎหมายกําหนดและเพ่ือให้เป็นไป

เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นสําคญั  

4.8. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้คําแนะนําทางด้านกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ 

ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามท่ีกฎหมายและกฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

4.9. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองทัง้

คณะ และรายบุคคลเป็นประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยร่วมกันพิจารณาผลการ

ดําเนินงานและปัญหาเพ่ือสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานและหาแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไข 
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4.10. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการ

ผู้จดัการเป็นประจําทุกปี และกําหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือกรรมการ

ผู้จดัการ 

4.11. กรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้น

ทุกครัง้ หากมีภารกิจสําคัญท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการ

บริษัทฯ 

4.12. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไมน้่อยกวา่ปีละ 1 ครัง้ 

4.13. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีกํากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนํา

นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยยังอยู่บน

พืน้ฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

4.14. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลบริษัทย่อย รวมถึงระดบัการ

แต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย ระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทยอ่ยท่ีเหมาะสม 

4.15. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีสง่เสริมให้มีการพฒันากรรมการอยา่งสม่ําเสมอ เชน่ การเข้า

ร่วมการอบรม การสมัมนา การดงูานตา่งประเทศ เป็นต้น  

4.16. คณะกรรมการบริษัทฯ กํากับดแูลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง (succession plan) เพ่ือเป็น

การเตรียมการสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่และผู้ บริหารระดับสูง และให้

กรรมการผู้ จัดการใหญ่รายงานผลการดําเ นินงานตามแผนสืบทอดตําแหน่งต่อ

คณะกรรมการเพ่ือทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4.17. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดแูลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน พฒันาดแูลการใช้ทรัพยากร 

ได้แก่ การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา ด้านบคุลกร สงัคมและความสมัพนัธ์ และธรรมชาติให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคํานงึถึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายใน

และภายนอก 

4.18. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีดแูลให้มีการจดัทํานโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้าน

คอร์รัปชัน่ รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบ

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
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4.19. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี 

แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้

สนับสนุนให้บริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพ่ือประกอบการ

เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส อนึ่ง ในกรณีท่ีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเก่ียวข้องกับ

กรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการรายนัน้ ควรดแูลให้การเปิดเผยข้อมูลใน

สว่นของตนมีความครบถ้วน ถกูต้องด้วย 

4.20. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีกํากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทาง

การเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอ และในกรณีท่ี

บริษัทฯประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มี

หน้าท่ีดแูลให้บริษัทฯ กําหนดแผนการแก้ปัญหาทางการเงิน เพ่ือความอยูร่อด และ/หรือเพ่ือ

ประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

4.21. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และดําเนินงานโดยรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการดําเนินการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ 

5.1. ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษัทฯ      

มีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอย่างถูกต้องในเร่ืองต่าง ๆ ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ 

5.2. มีบทบาทในการกําหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

5.3. มีหน้าท่ีควบคมุการประชมุให้มีประสิทธิภาพ จดัสรรเวลาให้เพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะนําเสนอ

ข้อมลู สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการซกัถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคมุ

ประเดน็ในการอภิปราย และสรุปมตท่ีิประชมุ 

5.4. มีบทบาทสําคญัในการสง่เสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ เช่น 

การแสดงตน งดออกเสียงลงมต ิและการออกจากห้องประชมุ เม่ือมีการพิจารณาระเบียบวาระ

ท่ีกรรมการมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

5.5. ส่ือสารข้อมลูสําคญัตา่ง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ 
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5.6. สนบัสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ 

เพ่ือควบคมุการประชมุให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

5.7. สนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย และตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

6. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทําหน้าท่ี

เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณท่ีได้รับ

อนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด ซ่ือสตัย์ สจุริต และหน้าท่ีในการกํากบัดแูลกิจการ

ให้มีการดําเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและ

เท่ียงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทฯ            

ตามแนวทางท่ีพึงปฏิบตัิท่ีดี และไม่ทําการใดท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลกัษณะขดัแย้งกบั

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

7. การประชุม 

7.1. จํานวนครัง้การประชมุ 

7.1.1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีกําหนดประชมุในวาระปกตไิตรมาสละ 1 ครัง้ และอีกอยา่งน้อย

ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาแผนกลยุทธ์ และแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ และได้

กําหนดวนัประชมุคณะกรรมการขึน้เป็นการล่วงหน้าในแตล่ะปี เพ่ือให้กรรมการสามารถ

จัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตาม

ความจําเป็นได้ หากมีวาระพิเศษท่ีต้องขอมตอินมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการ

กําหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และงบการเงินเป็นประจํา 

ทัง้นี ้ในแต่ละปีจะต้องมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ครัง้ โดยไม่มี       

ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุด้วย  

7.1.2. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ร่วมกับรองประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน และเลขานกุารบริษัทฯ จะเป็น  

ผู้พิจารณากลั่นกรองเร่ืองท่ีจะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ก่อนเสนอต่อ
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ประธานกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระท่ีจะ

เสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เข้าสูว่าระการประชมุ 

7.1.3. เลขานกุารบริษัทฯ ทําหน้าท่ีจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและ

เอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการ    

มีเวลาศกึษาลว่งหน้าก่อนเข้าประชมุ 

7.1.4. ในการประชุมกรรมการผู้ ทีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยนยัสําคญัในเร่ืองท่ีพิจารณาต้องออก

จากท่ีประชมุระหวา่งพิจารณาเร่ืองนัน้ ๆ 

7.2. ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

7.2.1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการเป็น

ประธานในท่ีประชมุ 

7.2.2. ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้า ท่ี ไ ด้                             

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

7.2.3. เลขานกุารบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ 

7.3. การลงคะแนนเสียง 

7.3.1. มตท่ีิประชมุให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึง่คนมีหนึง่เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนน

เสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด  

7.3.2. กรรมการท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณา จะต้องงดแสดงความเห็นหรือออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ 

7.4. การบนัทกึรายงานการประชมุ 

ให้เลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ บันทึกรายงานการประชุมเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ 

เพ่ือให้กรรมการหรือผู้ เก่ียวข้องสามารถเรียกดขู้อมลูหรือตรวจสอบได้ 

 

 

 

 





                                                                       บริษัท สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน)    
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บันทกึประวัตกิารแก้ไข 
แก้ไขครัง้ที่ วันที่ ส่วนที่แก้ไข รายละเอียดสาํคัญที่แก้ไข 

1 08/08/2562 หน้า 6, 7 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอสิระ ไม่เกิน 9 ปี 

    

 




