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สารจากประธานกรรมการ 

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“บริษทัฯ”) ให้ความสําคญัและมีความมุ่งมัน่ในการ

ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและเป็นธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และ           

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตาม หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษทัฯ และตามหลกัปฏิบติั

สากล  

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการต่อตา้นการคอร์รัปชนั ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีนโยบายการ

กาํหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบติั และมาตรการในการดาํเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกนัการคอร์รัปชนักบั

ทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ และเพ่ือให้การตดัสินใจและการดาํเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียง    

ดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัไดรั้บการพิจารณา และปฏิบติัอย่างเหมาะสม บริษทัฯ จึงไดจ้ดัทาํ “นโยบายต่อตา้น

การคอร์รัปชัน” เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

(“บุคลากรของบริษทัฯ”) ยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งได้รับทราบ

เจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ บริษทัฯ ส่งเสริมใหทุ้กคน

ยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้บงัคบัในการทาํงาน และ     

ขอความร่วมมือใหบุ้คลากรของบริษทัฯ ศึกษาทาํความเขา้ใจและปฏิบติัตามแนวทางท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบาย

ต่อตา้นการคอร์รัปชนัฉบบัน้ีอย่างเคร่งครัด ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามย่อมถูกพิจารณาโทษทางวินัยตาม

ระเบียบของบริษทัฯ โดยอาจไดรั้บการลงโทษขั้นสูงสุดคือ เลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญาจา้ง ในขณะเดียวกนั 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อบุคลากรของบริษทัฯ ท่ีปฏิเสธการทุจริต

คอร์รัปชนั แมว้า่การกระทาํนั้นจะทาํใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และในกรณีท่ีการฝ่าฝืนนั้นเก่ียวขอ้ง

กฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามอาจถกูดาํเนินการตามกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น  

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัฉบบัน้ีไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ และมี         

ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

 

 

(นายอาสา  สารสิน) 

ประธานกรรมการ 

 

 

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั                                                                                                                  -  2  - 



                                                                              บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 
คาํนิยาม 

บริษทัฯ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

บริษทัย่อย หมายถึง บริษัทตามความหมายของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์รวมทั้งประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์

การคอร์รัปชัน การกระทําใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอ (offering) การให้คํามั่นสัญญา 

(promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การใหห้รือรับ (giving 

or accepting) ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือบุคคล

อ่ืนใดท่ีทาํธุรกิจกับบริษทัฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคล

ดังกล่าวปฏิบัติ หรือละเวน้การปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซ่ึง

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ใหก้ระทาํได ้

การช่วยเหลอืทางการเมอืง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงิน หรือในรูปแบบอ่ืนเพ่ือสนับสนุน

กิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้ส่ิงของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือ

สนบัสนุนพรรคการเมือง การซ้ือบตัรเขา้ชมงานท่ีจดัเพ่ือระดมทุนหรือบริจาค

เงินใหแ้ก่องคก์รท่ีมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพรรคการเมือง เป็นตน้ 

การบริจาคเพือ่การกศุล การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีสามารถคาํนวณได้เป็นตัวเงินให้กับ

องคก์รสาธารณกศุล โดยไม่หวงัผลตอบแทน 

เงนิสนับสนุน เงินท่ีไดใ้ห้หรือไดรั้บ ส่ิงของท่ีไดใ้ห้หรือไดรั้บ หรือผลตอบแทนอ่ืนใดท่ีจะ

สามารถคํานวณได้เป็นตัวเงิน จากลูกค้า คู่ค้า  หุ้นส่วนทางธุรกิจ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจตราสินคา้ หรือช่ือเสียงของบริษทัฯ  
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

1. หลกัทั่วไป 

บริษทัฯ มีนโยบายห้ามบุคลากรของบริษทัฯ ดาํเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนบัสนุนการทุจริตในทุก

รูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และกาํหนดให้มีการ

สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการ

ปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ระเบียบปฏิบติั ขอ้กาํหนด ขอ้บงัคบั ประกาศ กฎหมาย และการเปล่ียนแปลง

ทางธุรกิจ  

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัน้ี ใหค้รอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ รวมถึง

ธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

2. การช่วยเหลอืทางการเมอืง 

บริษทัฯ มีนโยบายไม่ช่วยเหลือทางการเมืองไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือกระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่

พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ โดยบริษทัฯ มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการช่วยเหลือทางการเมือง ดงัน้ี 

(1) บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค

การเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผูมี้อาํนาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่นําเงินทุนหรือ

ทรัพยากรของบริษทัฯ ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม แก่พรรคการเมืองหรือ

นกัการเมืองใดๆ 

(2) บุคลากรของบริษทัฯ มีสิทธิ เสรีภาพในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบ้ทบญัญติัแห่ง

รัฐธรรมนูญ แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่อา้งความเป็นพนกังาน หรือนาํทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใดๆ ของ

บริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการใดๆ ทางการเมือง หรือกระทาํการใดๆ อนัก่อให้เกิด

ความเขา้ใจวา่บริษทัฯ มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ แจง้ให้บุคลากรของบริษทัฯ รับทราบว่า บริษทัฯ จะไม่เขา้ร่วม หรือให้ความช่วยเหลือใน

กิจกรรมทางการเมือง 

3. การบริจาคเพือ่การกศุล และเงนิสนับสนุน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการควบคุมดูแลการบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือให้มัน่ใจว่า กิจกรรมดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชนั โดยการกาํหนดขั้นตอนและการ

ควบคุมท่ีชดัเจน ตลอดจนกระบวนการในการตรวจสอบและติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริจาคเพ่ือการกศุล 
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และเงินสนับสนุนเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของบริษทัฯ และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้ งน้ี    

บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริจาคเพ่ือการกศุล และเงินสนบัสนุนดงัน้ี 

(1) กิจกรรมการบริจาคเงิน และการจ่ายเงินสนับสนุนจะต้องมีความเก่ียวข้อง สอดคล้อง และมี

ความสัมพนัธ์กบัแผนงาน นโยบาย และวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ รวมทั้งมีการกาํหนดระยะเวลา

เร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีแน่ชดั 

(2) บริษทัฯ กาํหนดหน่วยงานหรือผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจนในการนาํเงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนไปใชใ้น

วตัถุประสงคต่์างๆ โดยการเบิกจ่ายทุกคร้ังจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ รวมทั้ง

ต้องมีการระบุ จาํนวนเงินและแหล่งท่ีนําเงินไปใช้หรือผูรั้บเงิน ตลอดจนจัดเก็บหลกัฐาน หรือ

ใบเสร็จรับเงินไวเ้พ่ือการตรวจสอบอยา่งครบถว้น 

(3) บุคลากรของบริษทัฯ ท่ีประสงคจ์ะใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนบัสนุนจะตอ้ง

จดัทาํแบบคาํขออนุมติัการบริจาค เพ่ือการกุศลหรือเงินสนบัสนุนโดยระบุ ช่ือผูรั้บบริจาคและหรือ

ผูรั้บการสนับสนุนและวตัถุประสงค์ของการบริจาคหรือสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบ 

เสนอขออนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติัของบริษทัฯ ตลอดจนนาํส่งหลกัฐาน หรือใบเสร็จรับเงินใหฝ่้ายท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือการตรวจสอบอยา่งครบถว้น 

(4) การติดตามและสอบทาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริจาคเพ่ือการกุศลหรือการใช้เงินสนับสนุนไม่ได้

กระทาํเพ่ือการคอร์รัปชนัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการกาํกบัและตรวจสอบภายใน 

4. ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

บริษทัฯ มีนโยบายหา้มบุคลากรของบริษทัฯ เรียกร้อง รับ ให ้สัญญาว่าจะใหท้รัพยสิ์น หรือส่ิงมีค่าใดๆ หรือ

ประโยชนอ่ื์นใดกบัลกูคา้ คู่คา้ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจเพ่ือจูงใจใหป้ฏิบติั หรือละเวน้การปฏิบติั 

หรือ การกระทาํใดๆ ท่ีเขา้ข่ายดงักล่าว เวน้แต่กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหข้องขวญัแก่กนั แต่ตอ้งมีราคา

หรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยบริษทัฯ กาํหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกับค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ดงัน้ี 

(1) หา้มบุคลากรของบริษทัฯ เรียกร้อง รับ ให ้สัญญาว่าจะใหท้รัพยสิ์น หรือส่ิงมีค่าใดๆ หรือประโยชน์ 

อ่ืนใดจากลูกคา้ คู่คา้ และหรือจากบุคคลท่ีมีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ทั้ง

เป็นการส่วนตวัหรือเพ่ือบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจมีผลต่อการตดัสินใจในการ ปฏิบติังานอย่างไม่เป็นธรรม 

เกิดความลาํเอียง หรือเกิดความลาํบากใจ ซ่ึงอาจจะก่อใหเ้กิด ผลประโยชนท่ี์ขดักนัได ้

(2) การรับหรือใหด้งักล่าว จะตอ้งไม่ทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบใดๆ ผา่นการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมหรือเป็น

การแลกเปล่ียนอย่างชดัเจนหรือแอบแฝง เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการช่วยเหลือหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน 
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ทาํใหเ้กิดการยินยอมผ่อนปรนในขอ้ตกลงทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม ส่งผล ต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจ 

ทั้งน้ี ในการใหข้องขวญัของบริษทัฯ นั้น จะตอ้งใหใ้นนามบริษทัฯ ไม่ใช่ในนามส่วนตวั     โดยอาจ

จดัทาํเป็นของขวญัท่ีมีตราสญัลกัษณ์ของบริษทัฯ มีความเหมาะสมกบั เทศกาล สถานการณ์ 

(3) บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งไม่รับของขวญัหรือค่าตอบแทนใดๆ ท่ีเกินสมควร อนัเน่ืองมาจากการ

ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกติ  อย่างไรก็ตาม บุคลากรของบริษทัฯ สามารถรับของขวญั และ/หรือ 

ค่าบริการตอ้นรับ และ/หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ได ้หากเป็นไปตามเทศกาลหรือ ธรรมเนียมปฏิบติัโดยปกติ   

(4) หา้มรับของขวญั หรือค่าบริการตอ้นรับ หรือผลประโยชนอ่ื์นๆ ท่ีมีมลูค่าเกินกวา่ 3,000 บาท (สามพนั

บาท) หรือของขวญัท่ีเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บตัรของขวญั บตัรกาํนลั เป็นตน้ เม่ืออยู่

ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธการรับของขวญั หรือผลประโยชน์ดงักล่าวไดใ้นขณะนั้น ผูรั้บอาจรับ

ของขวญัหรือผลประโยชน์ไวก่้อน โดยจะตอ้งแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทนัที และจดัทาํแบบรายงานการรับ

ของขวญั ส่งใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคล ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณานาํส่ิงของ/ ของขวญัท่ีไดรั้บไปจดัสรร

หรือบริจาค แก่สาธารณกุศลเพ่ือส่วนรวมต่อไปตามความเหมาะสมภายใตดุ้ลยพินิจของประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจแมค็โคร   

(5) บริษทัฯ จะประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรของบริษทัฯ ทราบถึง แนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัของขวญั 

การบริการตอ้นรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ผ่านการประชุมประจาํปี และผ่านระบบการ

ส่ือสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ มีอยู ่ 

(6) บริษทัฯ จะประชาสัมพนัธ์หรือแจง้ใหลู้กคา้ คู่คา้ หรือ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ ทราบ

ถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัของขวญั การบริการตอ้นรับ และ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของ

บริษทัฯ ผา่นเอกสารแนะนาํบริษทัฯ หรือแผน่พบัท่ีใชป้ระชาสมัพนัธ์กิจการของบริษทัฯ 

แนวทางปฏบัิติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

(1) การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั ใหใ้ชแ้นวปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือการ

กาํกบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอ่ืนใดท่ีบริษทัฯ จะกาํหนดข้ึนใน

อนาคต 

(2) ห้ามบุคลากรของบริษทัฯ เรียกร้อง ดาํเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน เพ่ือประโยชน์ทั้ งต่อ   

บริษทัฯ ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) บุคลากรของบริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม 
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(4) บุคลากรของบริษทัฯ ท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชนั ย่อมถูกพิจารณาโทษทาง

วินยัตามระเบียบของบริษทัฯ โดยอาจไดรั้บการลงโทษขั้นสูงสุดคือ เลิกจา้ง หรือยกเลิกสัญญาจา้ง   

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะไม่ลดตาํแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรของ

บริษทัฯ ท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชนั แมว้่าการกระทาํนั้นจะทาํใหบ้ริษทัฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ  

และในกรณีท่ีการฝ่าฝืนนั้นเก่ียวขอ้งกฎหมาย ผูท่ี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามอาจถูกดาํเนินการตาม

กระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้น 

(5) บุคลากรของบริษทัฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการกระทาํท่ีเขา้ข่าย

คอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้บริษทัฯ รับทราบผ่านช่องทางการรายงานท่ีกาํหนดไว ้และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบของบริษทัฯ 

(6) บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองบุคลากรของบริษทัฯ ท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองทุจริตและ  

คอร์รัปชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการ

แจง้และรายงานการทุจริตและคอร์รัปชนัตามท่ีบริษทัฯ กาํหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรักษา

ความลบั 

(7) บริษทัฯ จดัใหมี้ช่องทางในการส่ือสารท่ีปลอดภยัใหบุ้คลากรของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

สามารถขอคาํแนะนาํ แจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือร้องเรียนกรณีท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชนั 

(8) บริษทัฯ ส่ือสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู้ ใหค้าํปรึกษาแก่บุคลากรของบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เก่ียวกบั

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพ่ือให้บุคลากรของบริษทัฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้ปฏิบัติให้

เป็นไปตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัฉบบัน้ี รวมถึง การแจง้ใหบุ้คคลภายนอกทราบว่านโยบาย

ของบริษทัฯ คือการปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อตา้นคอร์รัปชนั 

(9) บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเส่ียงด้านคอร์รัปชัน โดยมีการประเมินความเส่ียง จัดลาํดับ

ความสาํคญัและกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงท่ีประเมินได ้รวมทั้งติดตามความกา้วหนา้

ของมาตราการท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ 

(10) บริษทัฯ จัดให้มีระเบียบกาํหนดอาํนาจอนุมติัรายการธุรกิจท่ีชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

(11) บริษทัฯ จดัทาํขั้นตอนการปฏิบติัซ่ึงมีรายละเอียดเพียงพอต่อการนาํไปปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ท่ีสามารถป้องกนัการเกิดการทุจริตคอร์รัปชนัในการดาํเนินธุรกิจ 

(12)  บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือให้มั่นใจใน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั ซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บ
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บนัทึกขอ้มูลทางการเงิน บญัชี กระบวนการบริหารบุคลากร กระบวนการการจดัซ้ือจดัจา้ง และ

กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีการส่ือสารผลการ

ควบคุมภายในใหบุ้คลากรท่ีรับผิดชอบทราบ 

(13) บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรท่ีสะท้อนถึงความมุ่งมัน่ต่อนโยบายและมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้ งแต่การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้

ผลตอบแทน การเล่ือนตาํแหน่ง การจดัโครงสร้างองคก์รใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีงานอย่างเหมาะสม 

ตลอดจนการดาํเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีทกัษะเพียงพอและเหมาะสมต่อ

การนาํนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัไปปฏิบติั 

(14) บริษทัฯ จดัใหมี้กระบวนการท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการรายงาน การติดตาม และการทบทวนเก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัเพ่ือใหม้ัน่ว่านโยบายมีความครบถว้น เพียงพอ และทนัต่อ

สถานการณ์ 

(15) บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่ว่าการทุจริตคอร์รัปชนั และการใหห้รือ

รับสินบนเป็นการกระทาํท่ียอมรับไม่ได ้และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบุคลากรใหมี้จิตสาํนึกท่ีดี 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 

(1) คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการกาํหนด และการกาํกบัดูแลให้มีระบบท่ี

สนบัสนุนการต่อตา้นการคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหฝ่้ายบริหาร

ไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการปฎิบติัเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง

ปฏิบติัการต่อตา้นการคอร์รัปชนั รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และงานตรวจสอบ

ภายใน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกตอ้งตาม

กฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบียบปฏิบติั และมาตรฐานทางจริยธรรมท่ีดี 

(3) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโครและผูบ้ริหารทุกระดบั มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการ

กาํหนดให้มีระบบและส่งเสริมสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังาน 

และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกหน่วยงานรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้

สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและบทบัญญติัของ กฎหมายต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง    

(4) ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบ กาํกบัและสอบทานการปฏิบติังานว่า

เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ตรงตาม นโยบาย แนวปฏิบติั ระเบียบคาํสั่งในการปฏิบติังานและ อาํนาจอนุมติั
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ดาํเนินการตลอดจนบทบญัญติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามี ระบบการควบคุมท่ีมีความ

เหมาะสมเพียงพอต่อความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชันท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยให้รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

(5) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ระดบัฝ่ายบริหาร) มีหนา้ท่ีประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัป

ชันท่ีอาจจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงเสนอแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม      

เพ่ือนาํเสนอหรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาทบทวนและช้ีแนะมาตรการต่างๆ 

เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะ เกิดข้ึนดงักล่าว 

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสการกระทาํผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรม

ท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชนัหรือประพฤติมิชอบของบุคลากรของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึง     

การละเมิดนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั โดยมีกลไกในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และใหค้วามสาํคญักบัการเก็บ

ขอ้ร้องเรียนไวเ้ป็นความลบั เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ผูร้้องเรียนและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการมีส่วนร่วมในการ

สอดส่องดูแลผลประโยชนข์องบริษทัฯ 

(1) การเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรของบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งโปร่งใส ตรวจสอบได ้บริษทัฯ ไดจ้ดั

ให้มี ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซ่ึงครอบคลุมตั้ งแต่การรับเ ร่ืองร้องเรียน                      

การตรวจสอบขอ้เท็จจริง และการสรุปผลรวมถึงการคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือรับ

เร่ืองร้องเรียนหรือขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียง

ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากรของ

บริษทัฯ เก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต 

โดยการกระทาํดงักล่าวตอ้งเขา้ข่ายการกระทาํท่ีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบ  

ของรัฐ หรือนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การกระทาํท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระทาํใดๆ เพ่ือแสวงหา

ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สําหรับตนเอง หรือผูอ่ื้น เช่น การยักยอกทรัพย์               

การคอร์รัปชนั การฉอ้โกง เป็นตน้  

หากผูใ้ดพบขอ้สงสยัเก่ียวกบัการปฏิบติังานหรือการทาํ กิจกรรม หรือรายการธุรกิจใดๆ ท่ีอาจเขา้ข่าย

ฝ่าฝืนนโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นคอร์รัปชนั หรือละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้หรือรายงานขอ้มูล ดงักล่าวต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามช่องทางในการร้องเรียนและ

แจง้เบาะแสท่ีกาํหนดไว ้  
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(2) ช่องทางในการร้องเรียนและแจง้เบาะแส 

 

ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจ

แมค็โคร/ หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 
cgoffice@siammakro.co.th 

 
0 2067 9300 

 
0 2067 9119 

(3) ขอบเขตการร้องเรียนและแจง้เบาะแส 

(ก) การไม่ปฏิบติัตามคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นการ     

คอร์รัปชนั หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หรือการกระทาํท่ีผิดขั้นตอนตามระเบียบ

ปฏิบติัของบริษทัฯ ตลอดจน ขอ้สงสยั พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชนั 

(ข) การกระทาํท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ เสียผลประโยชนห์รือกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ 

(ค) ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือจากการปฏิบติังานของบุคลากร

ของบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 

(4) การคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

บริษทัฯ กาํหนดนโยบายและแนวทางในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือแจง้เบาะแสผูก้ระทาํผิด โดยจะ

เก็บรักษาขอ้มูลของผูร้้องเรียน และใหข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั โดยผูไ้ดรั้บขอ้มูลจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว มีหนา้ท่ีเกบ็รักษาขอ้มูล ขอ้ร้องเรียนและเอกสารหลกัฐานไวเ้ป็นความลบั 

หา้มเปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด   

ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนตามวรรคหน่ึงขา้งตน้สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเอง

ได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภยั และบริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัผูแ้จง้เบาะแส

หรือขอ้ร้องเรียนไวใ้นระเบียบปฏิบติังาน โดยมิใหถื้อว่า การแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน มีความผิด

ทางวินยั แมว้า่การกระทาํดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ ได ้  
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(5) การร้องเรียนหรือแจง้เบาะแสโดยไม่สุจริต 

ในกรณีท่ีบริษทัฯ พบว่า มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสโดยไม่สุจริต หากผูแ้จ้งเบาะแส หรือ               

ผูร้้องเรียนเป็นบุคลากรของบริษทัฯ จะไดรั้บการลงโทษทางวินยั และกรณีเป็นบุคคลภายนอกหาก

กระทาํการ ดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย บริษทัฯ จะพิจารณาดาํเนินคดีตามกฎหมายกบั

บุคคลดงักล่าว 

การติดตามและการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการทบทวนนโยบาย มาตรการหรือแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน     

เป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยทุกหน่วยงานตามโครงสร้างองคก์รมีหนา้ท่ี และความรับผิดชอบร่วมกนั

ในการทบทวนใหเ้ป็นไปอยา่งเพียงพอและเหมาะสม โดยคณะทาํงานโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นทุจริตจะเป็นผูร้วบรวมและนาํเสนอต่อคณะเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือนาํเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษทัฯ อนุมติัต่อไป 

การอบรมและการส่ือสาร 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันและ

มาตรการในการต่อตา้นการคอร์รัปชนั  ใหบุ้คลากรของบริษทัฯ และบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการแจง้ใหบ้ริษทัยอ่ย บริษทัอ่ืนท่ีบริษทัมีอาํนาจควบคุม และตวัแทนทางธุรกิจ ไดรั้บ

ทราบและปฎิบติัตาม ผ่านทางการประชุมประจาํของฝ่ายบริหาร การประชาสัมพนัธ์ในวารสารของบริษทัฯ 

ป้ายประชาสมัพนัธ์ เวป็ไซตข์องบริษทัฯ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 

56-2) หรือช่องทางอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่า บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชนั มี

ความโปร่งใสในการดาํเนินงานสามารถตรวจสอบได ้

(1) แนวทางปฎิบติัในการส่ือสารใหบุ้คคลทัว่ไปรับทราบ 

(ก) การประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

(ข) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) 

(2) แนวทางปฎิบติัในการส่ือสารใหบุ้คลากรของบริษทัฯ รับทราบ 

(ก) เลขานุการบริษทัฯ จะนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัใหแ้ก่กรรมการ

บริษทัฯ ทุกคนรับทราบ รวมทั้งจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่เก่ียวกบัเร่ืองนโยบายและ

แนวทางปฏิบติัในการต่อตา้นการคอรรัปชนั 
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(ข) กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับสําเนานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ

ต่อตา้นการคอร์รัปชนั และไดรั้บการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบาย ดงักล่าวในการปฐมนิเทศ

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานใหม่ รวมทั้งการระบุ ขอ้ความ ท่ีแสดงถึงการยอมรับท่ีจะปฏิบติัตาม

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั รวมถึงนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษทัฯ ไวใ้นสัญญาว่าจา้งแรงงานเพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานใหม่ไดล้ง

นามรับทราบ และยึดถือปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

(ค) บุคลากรปัจจุบนัของบริษทัฯ จะไดรั้บสาํเนานโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั เพ่ือช่วยใหม้ัน่ใจว่า

ไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงนโยบายของบริษทัฯ ในการต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

(3) การส่ือสารใหล้กูคา้ หรือคู่คา้รับทราบ 

(ก) บริษทัฯ จะส่ือสารนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัใหแ้ก่ตวัแทน ตวักลางทางธุรกิจ ผูจ้ดัจาํหน่าย

สินคา้/ใหบ้ริการ และผูรั้บเหมาทราบ ตั้งแต่เร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และในภายหลงัตาม

ความเหมาะสม ทั้ งน้ี บริษทัฯ สนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผูจ้ ัดจาํหน่ายสินคา้/

ใหบ้ริการ และผูรั้บเหมายึดมัน่ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

(ข) การจดัทาํเอกสาร สัญญา โดยระบุเง่ือนไขหรือขอ้สังเกตให้กบัลูกคา้หรือคู่คา้ทราบถึงนโยบาย

ต่อตา้นการคอร์รัปชนัของบริษทัฯ 

การบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษทัฯ จดัใหมี้การบริหารความเส่ียงดา้นคอร์รัปชนั โดยมีการประเมินความเส่ียง จดัลาํดบัความสาํคญั และ

กําหนดมาตรการท่ี เหมาะสม รวมทั้ งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการท่ีได้ดํา เ นินการไปแล้ว                         

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ระดบัฝ่ายบริหาร) และมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการนาํเสนอขอ้มูลผลการ

ประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตคอร์รัปชนัในกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจ โดยระบุงานท่ีมีความเส่ียงสูงและ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้ง มาตรการป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว โดยจดัทาํเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

การบันทกึและการเกบ็รักษาข้อมูล 

บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบติัตามมาตรฐาน หลกัการ รวมทั้งกฎหมายท่ีบงัคบัใชเ้ก่ียวกบัรายงานขอ้มูล บญัชี และ

การเงิน และบริษทัฯไม่ยอมใหมี้การบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นเท็จ ไม่ถูกตอ้ง หรือทาํการตกแต่งบญัชี รวมทั้งจะตอ้ง

ไม่มีบญัชีนอกงบการเงินเพ่ือใชส้นบัสนุนหรือปกปิดการคอร์รัปชนั 
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                                                                              บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 
บริษัทฯ มีระบบการเก็บรักษาและป้องกันข้อมูล โดยกําหนดสิทธิของบุคคลในการข้าถึงข้อมูลทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ รวมทั้งจดัเกบ็เอกสาร บนัทึกต่างๆ และรายงานทางการเงินเป็นหมวดหมู่ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูล

ดงักล่าวมีระบบการเกบ็รักษาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ้

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏบัิติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีประเมินระบบการควบคุม

ภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการ และกิจกรรมท่ีสาํคญั หรือระบบงานต่างๆ 

ของบริษทัฯ เช่น การดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง การดาํเนินงานดา้นพาณิชย ์เป็นตน้ ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้รวมทั้ ง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ 

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง           

บริษทัฯ ไดก้าํหนดขั้นตอนในการรายงานผลการตรวจสอบ ดงัน้ี 

1)  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตอ้งรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นท่ีพบอย่างนอ้ยไตรมาสละคร้ังต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วนฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจง้ตรงไปยงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ไดท้นัที 

3) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูร้ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการตรวจสอบงบการเงินและผลการดาํเนินงานโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นประจาํ

ทุกไตรมาสและทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าขอ้มูลและรายงานทางการเงิน หรือบญัชีเป็นไปอย่างถูกตอ้ง เช่ือถือได ้

ทนัเวลา และสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฏหมาย 
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