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บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 

ใบลงนามรับทราบและยดึปฏิบัติ 
   

 ข้าพเจ้าได้รับคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจแล้ว และ 

 ข้าพเจ้าจะศกึษาและยดึถือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงานด้วยมาตรฐานขัน้สงูสดุ 

 
 

ลงช่ือ ............................................................. 

(.....................................................................) 

หมายเลขพนกังาน ........................................ 

วนั .................. / เดือน................... / ปี................... 

 
 
 
หากท่านต้องการค าชีแ้จง และ/หรือ ค าขยายความเพิ่มเติมใด ๆ ในเนือ้หาที่ปรากฎอยู่ในคู่มือฯ เล่มนี ้กรุณาติดต่อ 
แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 0 2067 8260 และ 0 2067 8261 
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 สารจากประธานกรรมการ 

  
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัทฯ”) เช่ือมัน่วา่การบริหารจดัการธุรกิจโดยยดึถือหลกัการ
ก ากบักบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เป็นปัจจยัส าคญัที่สง่เสริมให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความสจุริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย เกิดผลประโยชน์ สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ซึง่จะ
น าไปสูค่วามเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืน 

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายและด ารงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอนัเป็นคุณค่าพืน้ฐานขององค์กร      
ชัน้น า บริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (คู่มือฯ) โดยมีแนวทาง
สอดคล้องกบัหลกับรรษัทภิบาล ซึง่เป็นหลกัการบริหารองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดบัสากล 

บริษัทฯ มุ่งหวงัให้คู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจนี ้ เป็นแนวทางในการยึดถือในการด าเนินงาน      
ของทกุคน เพื่อการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม สจุริต โปร่งใส นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเผยแพร่คูม่ือดงักลา่วแก่ผู้มีสว่น
เก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ คู่ค้า ลกูค้า เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ให้มี
ความสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ  

บริษัทฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนจะให้ความร่วมมือและมุ่งมัน่ในการศึกษาและ
ปฏิบตัิตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อน าพาองค์กรให้บรรลเุป้าหมายในการสร้างความมัน่คงและความเจริญเติบโต
อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

 
 

        
 
 

_____________________ 
(อาสา สารสนิ) 
ประธานกรรมการ 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
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 วิสัยทศัน์ พันธกจิ และค่านิยม 

 
วิสัยทัศน์ 
“มุง่เป็นท่ีหนึง่เร่ืองการจดัหาสนิค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” 
 
พันธกิจ  

 
 
Multi-formats  ขยายตวัด้วยรูปแบบร้านค้าที่หลากหลาย 
Award   ให้รางวลัความส าเร็จของทีมงาน และลงทนุกบัการพฒันาทรัพยากรบคุคล 
Know the differences ศกึษา ท าความเข้าใจในความแตกตา่งเฉพาะตวัของแตล่ะท้องถ่ิน 
Responsible  สร้างผลประโยชน์สงูสดุให้กบัผู้ที่เก่ียวข้องพร้อมรับผิดชอบตอ่สงัคม 
Offer the best  น าเสนอแตส่ิง่ทีด่ีที่สดุ และคุ้มคา่ที่สดุให้กบัลกูค้า  
 
ค่านิยม 

 
 
Visionary  มองการณ์ไกล 

Integrity   ใจซื่อสตัย์ 

Challenges  เปิดรับสิง่ใหม ่
Teamwork  ท าอะไรเป็นทีม 

Ownership  รับผิดชอบงานท่ีท า 
Result oriented  มุง่มัน่สูเ่ป้าหมาย 
Yes we can  ทกุอยา่งเป็นไปได้ 
 
 

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

 

บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน (บคุลากรของบริษัทฯ)         
ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบตัิตามนโยบายและข้อก าหนดที่มีอยู่ในคู่มือการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษัทฯ (“คูม่ือฯ”) โดยบริษัทฯ จะสง่เสริมพฒันาให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนีแ้ก่พนกังาน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงั
ก าหนดให้ผู้บริหารทกุระดบัจะต้องดแูลรับผิดชอบและถือเป็นเร่ืองส าคญัในการสง่เสริมให้พนกังานภายใต้การบงัคบั
บญัชาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามคูม่ือฯ อยา่งเคร่งครัด บริษัทฯ จะไมด่ าเนินการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือ
ขดักบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ หากพนกังานกระท าผิดหลกัการหรือแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดไว้จะได้รับโทษทางวินยัอยา่งเคร่งครัด และหากมีการกระท าที่เช่ือได้วา่ท าผิดกฎหมายกฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัของภาครัฐ บริษัทฯ จะสง่เร่ืองให้เจ้าหน้าที่รัฐด าเนินการต่อไป ทัง้นี ้หากบคุลากรของบริษัทฯ พบการกระท า
ผิดกฎหมาย และ/หรือ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ และ/หรือ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือ          
ข้อกลา่วหาไปยงัช่องทางต่าง ๆ ตามที่ระบไุว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ   
จะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยช่ือผู้แจ้งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือ
ข้อกลา่วหาดงักลา่ว (รายละเอียดตามมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส) 
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 ข้อแนะน าเก่ียวกับคู่มือการก ากับดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 

 

 ท าความเข้าใจเนือ้หาสาระของคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 

 ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาสาระของคู่มือการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่าง
สม ่าเสมอและตอ่เนื่อง 

 เรียนรู้เนือ้หาสาระที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของตน รวมถึงกฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบ 
ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิตา่ง ๆ ของบริษัทฯ  

 ให้ความรู้ความเข้าใจกบับคุคลอื่น กรณีที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่ที่อาจเก่ียวข้องกบับริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบ
ตอ่บริษัทฯ 

 เมื่อมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถาม ให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่บริษัทฯ ก าหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

 แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

 ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่ง ๆ กบัหนว่ยงานหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย 

 ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นผู้ น า ในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ  ตลอดจนส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการท างานให้พนกังาน และบุคคลที่เก่ียวข้องเข้าใจว่าการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ
ธุรกิจเป็นสิง่ที่ถกูต้องและต้องปฏิบตัิ  
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 มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลมุตัง้แต่การรับเร่ืองร้องเรียน การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และการสรุปผลรวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองและบุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีสว่นได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ หรือจากการปฏิบตัิหน้าที่ของบคุลากรของบริษัทฯ เก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึง
พฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุริต โดยการกระท าดงักลา่วต้องเข้าข่ายการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือ  ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบของรัฐ หรือนโยบายก ากับดูแลกิจการ หลกัการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบ 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ การกระท าที่อาจสอ่ถึงการทจุริต ซึ่งหมายถึง การกระท าใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยกัยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน่ การฉ้อโกง เป็นต้น  

หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ ร้องเรียนสามารถแจ้งเร่ืองผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส            
โดยผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภยั  แต่หากมีการเปิดเผย
ตนเองก็จะท าให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทราบ เมื่อรับเร่ืองร้องเรียนแล้ว บริษัทฯ 
จะพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเร่ืองให้บคุคลที่เก่ียวข้องโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการ
ด าเนินการตามเนือ้หาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างยตุิธรรม โปร่งใส 
และถกูต้อง พร้อมทัง้ติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มัน่ใจวา่มีการด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัข้อร้องเรียนที่ได้รับ  

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

 

ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจแมค็โคร/ 
หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

 
cgoffice@siammakro.co.th 

 
0 2067 9300 

 
0 2067 9119 
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การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้ แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ  เช่น ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง หรือการกระท า  
อื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดงักล่าวส าหรับข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียน บริษัทฯ       
จะเก็บรักษาเป็นความลบัไมเ่ปิดเผยตอ่ผู้ไมเ่ก่ียวข้อง เว้นแตท่ี่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

บุคคลที่เก่ียวข้องที่ได้รับทราบเร่ืองหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ             
และไม่เปิดเผยต่อบคุคลอื่น เว้นแต่ที่จ าเป็นต้องเปิดเผยตามข้อก าหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าข้อมลู
ออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด าเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ/หรือ ด าเนินการทางกฎหมาย 
แล้วแตก่รณี 

การแจ้งข้อมูลเทจ็โดยเจตนาให้เกิดความเส่ือมเสียต่อผู้อ่ืน  

ในกรณีที่การรายงานข้อมลูได้รับการพิสจูน์แล้วว่า การรายงานข้อมลูมานัน้เป็นเท็จ อนัเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือน
ข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้ อื่น ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนัน้มีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัทฯ         
สว่นการก าหนดบทลงโทษให้ยดึตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ/หรือ บทบญัญตัิของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ส่วนที่ 2 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
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นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยมีความเช่ือมัน่วา่การก ากบัดแูลกิจการที่ดี จะเป็น
การเสริมสร้างให้กระบวนการท างานและกระบวนการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งจะน าไปสู่ความ
เจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนและเพิ่มมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยยดึถือแนวทาง
ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) 
และในปี 2555 บริษัทฯ ได้จดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัทฯ ที่จะต้องรับทราบและปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักลา่ว 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีขึน้ใหม ่ เพื่อเป็น
การพฒันาการก ากบัดแูลกิจการที่ดีให้ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื่อง เทียบเคียงได้กบับริษัทชัน้น า
ในประเทศ ซึ่งได้แบ่งเนือ้หาเป็น 5 หมวดหลกั ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัอย่าง
เป็นธรรม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท 

ตอ่มาปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็ชอบให้บริษัทฯ น า “หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560” หรือ “Corporate Governance Code for Listed Companies 2017” ไปปรับใช้ในการก ากบัดแูลให้กิจการ
มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเช่ือถือส าหรับผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุ่ม  โดยให้ฝ่ายบริหารด าเนินการ
เ ก่ียวกับการน านวัตกรรม ( Innovation) มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร การด าเนินงานด้านความยั่งยืน 
(Sustainability Development) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) 

“หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good Governance)” หมายถึง การจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของ
ความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั
น าไปสูค่วามเจริญเติบโตและเพิ่มคณุคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยค านงึถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
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แนวปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการ 

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคมุบริษัทฯ ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ท าหน้าที่
แทนตน ซึ่งผู้ ถือหุ้นมีสิทธิพืน้ฐาน ดงันี ้การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรของกิจการ การได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ และตรงเวลาตามที่ควรจะเป็น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ 
ออกเสยีงที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อแตง่ตัง้หรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น 

 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของบริษัทฯ จึงควรได้รับทราบกฎเกณฑ์ 
วิธีในการเข้าร่วมประชุม และข้อมลูที่เพียงพอต่อการพิจารณาแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร     
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซกัถามกรรมการทัง้ในที่ประชุมและสง่ค าถามลว่งหน้า มีโอกาสเสนอวาระ
การประชมุ และมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ 

 บริษัทฯ ควรส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น และไม่ละเมิด สร้างอุปสรรคหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น     
พร้อมทัง้ให้การอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของนกัลงทนุทกุประเภท 

แนวปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ ให้ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้ น  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด               
เพื่อสง่เสริมสิทธิการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น การจดัการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยก าหนดสถานที่ประชมุที่มีขนาด
เพียงพอรองรับจ านวนผู้ ถือหุ้น และสะดวกตอ่การเดินทางมาประชมุ 

2. บริษัทฯ ได้ด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี และเสนอช่ือบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดและหลกัเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์     
ของบริษัทฯ ที ่www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

3. บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ 
เป็นผู้ จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  โดยโดยระบุสถานที่ วัน เวลา
ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง  ๆ หนังสือมอบฉันทะ วิธีการ           
มอบฉันทะอย่างชัดเจน และการเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ    
การสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 21 วนั โดยในแตล่ะ
วาระมีวตัถปุระสงค์ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบอย่างครบถ้วน และเผยแพร่หนงัสือ
เชิญประชมุไว้ที่เว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 30 วนั และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชมุ จะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า 



                                                                        บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)    
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4. บริษัทฯ ได้ประกาศรายละเอียดของการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นลงในหนงัสือพิมพ์ฉบบัภาษาไทยติดต่อกนั
ต่อเนื่อง 3 วนัก่อนวนัประชมุอย่างน้อย 3 วนั เพื่อเป็นการบอกกลา่วการเรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ลว่งหน้าส าหรับให้ผู้ ถือหุ้นเตรียมตวัมาร่วมประชมุ 

5. บริษัทฯ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนบั
คะแนน และแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และ         
จดัให้มีผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นกัลงทุนสถาบนัในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยบริษัทฯ ได้ท าการติดต่อ
ประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน       
ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบวาระ
การประชุมและเร่ืองที่เสนอ รวมทัง้ได้ตอบค าถามอยา่งครบถ้วนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ไม่มีการสร้างอปุสรรค
แก่ผู้ ถือหุ้นในการพบปะระหว่างกันเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกับสิทธิพืน้ฐานของบรรดาผู้ ถือหุ้น ประธาน           
ที่ประชมุควรจดัสรรเวลาให้อยา่งเหมาะสม และสง่เสริมให้มีการแสดงความเห็นและซกัถามในท่ีประชมุ 

8. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ เช่น 
วาระการแต่งตัง้กรรมการ และได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบคุคล แต่ไม่สามารถ
แยกจ านวนเสียงในการลงคะแนนเสียงได้ การลงมติ ต้องเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส 
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็วและผู้ ถือหุ้น มีสิทธิทราบผล       
การลงมติอยา่งทนัทว่งที 

9. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชมุแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน
ในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและวาระอื่น ๆ ที่ยงัไมไ่ด้ลงมติ 

10. บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นแจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนั
หลงัวันประชุม ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่าง
ครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบนัทึกรายงานการประชุมการออกเสียง ผลการลงคะแนนในแต่ละ
วาระ และข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอยา่งละเอียด พร้อมทัง้เผยแพร่วีดิทศัน์การประชมุให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม 

 ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ ถือหุ้นรายย่อย ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้   
ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติควรได้รับการปฏิบตัิ และปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐานอยา่งเทา่เทียมกนั อยา่งเป็นธรรม และตาม
ข้อก าหนดกฎหมาย  
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 บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกนักรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้นรายอื่น  และก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีของตนและผู้ เก่ียวข้อง 

แนวปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ รักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั โดยผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิออก
เสียงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง  และ 

ผู้ ถือหุ้นทกุรายยอ่มมีสทิธิรับข้อมลูหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษส าหรับผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติ 

2. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชมุ และลงมติแทนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิได้รับเอกสารและค าแนะน า
ในการมอบฉนัทะ ผู้ รับมอบฉนัทะที่ถกูต้องตามกฎหมาย ยื่นหนงัสือมอบฉนัทะให้กรรมการในที่ประชมุแล้ว
ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ ถือหุ้นทุกประการ ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ มาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการท างานของ
กรรมการอิสระแตล่ะทา่นท่ีครบถ้วนเหมาะสมในหนงัสอืนดัประชมุเพื่อประกอบการพิจารณา 

3. บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยใช้สทิธิของตนเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิ
เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้ น              
และ เผยแพร่รายละเอียดและหลัก เกณฑ์การใ ช้สิท ธิดังกล่าวผ่านทาง เว็บ ไซ ต์ของบ ริ ษั ทฯ                                       
ที ่www.siammakro.co.th และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นีก้ารขอเพิ่ม
วาระการประชุมหรือเสนอช่ือผู้ทรงคณุวฒุิ เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ มีนโยบาย ระเบียบ ประกาศ และการบอกกลา่วให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบคุคลอื่นใดที่
เก่ียวข้องทราบอย่างสม ่าเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมายและ
จรรยาบรรณในการด าเนินการต่าง ๆ ทัง้ภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของ
จรรยาบรรณวา่ด้วยการรักษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน เพื่อยดึถือปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ    
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครัง้ และมีการเปิดเผยข้อมูลการถือ
หลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัการ
ซือ้ขายหุ้นอยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 

6. บริษัทฯ มีมาตรการและขัน้ตอนในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนัตามที่กฎหมายก าหนด และเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และตลาดหลักทรัพย์             
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แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนด ตลอดจนระเบียบในเร่ืองการท ารายการ
ระหวา่งกนัอยา่งเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมาจนถึงปัจจบุนั บริษัทฯ ไมเ่คยมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนัโดยฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง ส าหรับรายการระหวา่งกนัประเภทอื่น ๆ       
บริษัทฯ ได้ด าเนินการด้วยความยุติธรรม โดยมีราคาและเง่ือนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า  
(Fair and at arms’ length) 

7. บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บคุคล หรือบริษัทอื่นใด นอกเหนือจากบริษัทยอ่ย 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะดแูลผู้มีสว่นได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยไมก่ระท าการใด ๆ ที่
เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีมาตรการในการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ตลอดจนแจ้งเบาะแสในประเด็นการกระท าผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณที่อาจสอ่ถึงการทจุริตหรือประพฤติ
มิชอบของบคุลากรของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยีอื่นของบริษัทฯ และมีกลไกคุ้มครองสทิธิของผู้แจ้งเบาะแส
ดงักลา่ว 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะดแูลผู้มีสว่นได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
จะพิจารณาให้มีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้เสยีในการสร้างความ
มัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงินและความยัง่ยืนของกิจการตอ่ไป รวมทัง้การก าหนดนโยบายความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม เพื่อให้มัน่ใจวา่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค านงึถึงปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม เพื่อการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน 

แนวปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ โดยปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายเพื่อดแูล
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม โดยแบ่งผู้มีส่วนได้เสีย
ออกเป็นกลุม่ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ ลกูค้า พนกังาน คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น ซึง่ในแตล่ะกลุม่ดงักลา่ว บริษัทฯ ต้องจดัให้มีช่องทางในการสือ่สารและการตอบสนองความต้องการ
จากบริษัทฯ อยา่งพอเพียง 

2. บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมัน่คงในระยะยาว และ        
ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ ถือหุ้น 

3. บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะแสวงหาและเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ตลอดจนควบคมุดแูลคุณภาพของสินค้า  
ให้ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของลกูค้า พร้อมทัง้ปรับปรุงและพฒันาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีและยัง่ยืนกบัลกูค้าในระยะยาวเพื่อให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจอย่าง
สงูสดุในสนิค้าและบริการ 



                                                                        บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)    
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4. บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ  โดยการ
จัดการฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือของพนักงานในทุกระดับ  เพื่อให้เป็นพนักงานที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการท างานและมีผลงานที่โดดเด่น พร้อมที่จะได้รับการปรับเลื่อนต าแหน่งงานให้สงูขึน้ 
รวมทัง้มีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการปฏิบัติงาน รวมทัง้สวัสดิการแก่พนักงาน    
อย่างเป็นธรรม โดยที่ผลตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทฯ  จะเป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดแรงงานส าหรับอตุสาหกรรมเดียวกนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายเก่ียวกบัการบริหารและจดัการ
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยบริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย         
ในการท างาน (จป.) ในระดบัหวัหน้างาน (จป.หน) และระดบับริหาร (จป.บ) โดยได้ด าเนินตามมาตรการ  
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้
ปลอดจากเหตุอันจะท าให้เกิดการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการ
ท างาน ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ได้สง่เสริมกิจกรรมที่เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานตา่ง ๆ ร่วมกนักบั
หนว่ยงานราชการหรือองค์กรภาครัฐ 

5. บริษัทฯ มีนโยบายในการให้คา่ตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนกังานและผู้บริหาร ซึง่เหมาะสมตาม

ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และเช่ือมโยงผลการปฏิบตัิงานของพนกังานและผู้บริหารแต่ละคน 

โดยบริษัทฯ จัดให้มีการวดัผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานทกุปี ในรูปแบบของดชันีวดัผลการ

ด าเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบตัิงานในปัจจุบนั (ระยะสัน้) และผล

การปฏิบตัิงานตามกลยทุธ์ในสิ่งที่บริษัทฯ จะด าเนินการในระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตใน

อนาคต 

6. บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเป็นธรรม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนั รวมทัง้ปฏิบตัิตามสญัญา
ที่ตกลงร่วมกัน โดยมีขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิในการคดัเลือกคู่ค้าหรือผู้ รับเหมา ประพฤติปฏิบตัิตามกรอบ
กติกาและการแข่งขนัที่เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามสญัญาที่ท าร่วมกนักบั
เจ้าหนีท้กุรายอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนช าระหนีต้ามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาที่ท าร่วมกนัดงักลา่ว 

7. บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเก่ียวกับหลกัปฏิบัติการแข่งขนั
ทางการค้า ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูแ่ขง่ด้วยวิธีฉ้อฉล และไมท่ าลายคูแ่ขง่ด้วย
วิธีการอนัไมส่จุริต  

8. บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของสงัคมและสิง่แวดล้อมที่เราอาศยัอยู่ บริษัทฯ จึงได้สง่เสริมให้ทกุ ๆ  สาขา
ได้มีสว่นร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมที่ตัง้อยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและ
กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมทัง้มีส่วนร่วมในการพฒันาด้านการศึกษาสงัคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังานเพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินการด้านพลงังานและสง่เสริมการใช้
พลงังานให้เกิดประสทิธิภาพและประโยชน์สงูสดุ และยงัเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย 



                                                                        บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)    

 

 

คูม่ือการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ                                                                               - 19 - 

9. บริษัทฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน สามารถซกัถามข้อสงสยั และแจ้งเบาะแส
เก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  ของบุคคลในองค์กร ทัง้จาก
พนกังานและผู้มีสว่นได้เสียอื่น เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสียมีสว่นร่วมในการสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์ของบริษัทฯ 
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไมถ่กูต้อง หรือระบบควบคมุภายในท่ีบกพร่อง     

กรณีแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแสสามารถติดต่อได้ที่ 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  cgoffice@siammakro.co.th 
 จดหมายธรรมดา   ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจแม็คโคร/  

หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
    บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)  
    เลขที1่468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
    กรุงเทพมหานคร 10250 
 โทรศพัท์   0 2067 9300 
 โทรสาร   0 2067 9119 

 

กรณีสอบถามแนวปฏิบตัิสามารถติดตอ่ได้ที่ 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  ir@siammakro.co.th 
จดหมายธรรมดา   หนว่ยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์  

    บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)  
    เลขที1่468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
    กรุงเทพมหานคร 10250 
 โทรศพัท์   0 2067 8260 และ 0 2067 8261 
 โทรสาร     0 2067 9044 

  

10. บริษัทฯ จดัท านโยบายและมีแนวทางในการตอ่ต้านคอร์รัปชนัสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลากรของบริษัทฯ 
ให้ความส าคญัมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้จดัให้มีขัน้ตอนการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกนัการทจุริต การกรรโชก และการรับ
หรือให้สนิบนในทกุรูปแบบ 

11. บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่สนับสนุนการ
ด าเนินการที่มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา ทัง้นี ้หากบริษัทฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ จะด าเนินการอย่าง
รวดเร็วตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อยตุิหรือหยดุการเข้าถึงสิง่ที่ถกูกลา่วหาวา่มีการละเมิดสทิธิ  



                                                                        บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)    
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัเวลา 
ทัง้ข้อมลูทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
อิสระ และข้อมลูที่ไม่ใช่ทางการเงินตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลู
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างถกูต้องครบถ้วนทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความ
เท่าเทียมกันและมีความน่าเช่ือถือ  เพื่อให้นกัลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลที่เช่ือถือได้  และ
เพียงพอประกอบการตดัสนิใจ  

 บริษัทฯ ควรก าหนดให้ส านกัเลขานกุารบริษัทฯ และฝ่ายประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์
มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่นกัลงทนุ
รายย่อย นกัลงทนุสถาบนั นกัวิเคราะห์ และบคุคลทัว่ไป ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อย่างเทา่เทียมและ
เป็นธรรมตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลาย ช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผา่น
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือ การเผยแพร่ข้อมลูตา่ง ๆ ผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

แนวปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญั
และจ าเป็น ไมว่า่จะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสยีต่อบริษัทฯ ทัง้ที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไมใ่ช่ทางการ
เงิน ตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข้อมลูอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบาย
การก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การจัดการความเสี่ยง การดูแลสิ่งแวดล้อมและสงัคม ผลการ
ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว เป็นต้น อย่างเพียงพอเช่ือถือได้ และทนัเวลา เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี
ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอยา่งเทา่เทียมกนัตามที่ก าหนดโดยกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

2. นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผา่นชอ่งทางอื่น ๆ  ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสารสนเทศเก่ียวกบัวิสยัทศัน์และ
พันธกิจของบริษัทฯ ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น         
ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้มีการจัดท าทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน      
อยา่งสม ่าเสมอ 

3. บริษัทฯ จดัให้มีหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ ท าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารการด าเนินงานและผลงาน
ของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับภาครัฐ พนกังานผู้ เก่ียวข้อง และสาธารณชนทัว่ไปอย่างสม ่าเสมอ และ    
มีประสิทธิภาพเพื่อขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทัง้มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนักลงทุน
สมัพนัธ์ท าหน้าที่ประสานกบันกัลงทุนสถาบนั นกัลงทนุทัว่ไป เจ้าหนี ้นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลการด าเนินการและการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก 
รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่ายส าหรับผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนั นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุและ
พบปะผู้ ลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นประจ าทุกไตรมาส หลังจากได้เปิดเผยผลการด าเนินงานต่อตลาด    
หลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
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 หนว่ยประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 โทรศพัท์   0 2067 8999 ตอ่ 8260/ 8261 

 โทรสาร    0 2067 9044 

อีเมล์   ir@siammakro.co.th 

จดหมาย  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
   หนว่ยงานประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

   เลขที ่1468  ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
   กรุงเทพมหานคร 10250 

 

4. คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีการท ารายงานทางการเงิน และรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 
พร้อมทัง้รายงานประจ าปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี  เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ 

5. บริษัทฯ ก าหนดให้มีการเปิดเผยบทบาท หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน วาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการ การประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

6. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมลูที่มีนยัส าคญัที่ยงัไม่ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนให้แก่พนกังานที่ไม่ได้รับอนญุาต 
กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนกัลงทุน สื่อมวลชนและนกัวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนัน้จะได้รับการ
เปิดเผยให้แก่สาธารณชนแล้ว กรณีที่มีความจ าเป็นทางธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมลูแก่ผู้ เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบ
บญัชี Underwriter ธนาคาร ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ บริษัทฯ จะด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า
บคุคลดงักลา่วได้ใช้ความระมดัระวงัเพื่อรักษาไว้ซึง่ความลบัไว้ หากมีข้อมลูใดที่ไมค่วรถกูเปิดเผยได้เผยแพร่
ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วต่อสาธารณชนโดยทนัที โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการออกข่าว และข้อก าหนดอื่น ๆ หรือหากจ าเป็นบริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เพื่อขอระงับการซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็นการชั่วคราว ในบางสถานการณ์ข้อมูลอาจจะต้องถูกชะลอต่อการ
เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตผุลทางธุรกิจ (เช่น ถ้าเปิดเผยข้อมลูออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ) จนกวา่จะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสตัย์สุจริต และเป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมถึง            
มีบทบาทในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  อันน าไปสู่ความเจริญเติบโตและ          
เพิ่มมลูค่าให้กบัผู้ ถือหุ้นระยะยาว โดยรับผิดชอบผลการปฏิบตัิหน้าที่ต่อผู้มีสว่นได้เสียอื่น รวมถึงเป็นอิสระ
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จากฝ่ายบริหาร โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และ         
ฝ่ายบริหารที่ชดัเจน 

แนวปฏิบัติ 

 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไมน้่อยกวา่ 5 คน หรือจ านวนขัน้ต ่าตามที่กฎหมาย
และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนดแต่ไม่เกิน 18 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไมก็่ได้ 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วย
บริษัทมหาชนจ ากดั และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แตง่ตัง้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 

(3) ก าหนดให้มีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ แต่ต้องไมน้่อยกวา่ 3 คน และ
จะต้องมีคณุสมบตัิตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(4) กรรมการบริษัทฯ สามารถด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่นได้ แตก่ารเป็นกรรมการดงักลา่วต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ทัง้นี ้ในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนจะต้องไม่เกิน 5 
บริษัท 

(5) การแต่งตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ทัง้นีจ้ะต้องมีความโปร่งใสชดัเจน ในการสรรหากรรมการให้ด าเนินการผา่นกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูล
เก่ียวกบัประวตัิการศกึษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบคุคลนัน้ ๆ ซึ่งต้องมีความ
หลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทกัษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ   
ด้านการจดัการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยทุธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย 
และด้านการก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้มีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้น และต้องเปิดเผยประวตัิของกรรมการทุกคนในรายงาน
ประจ าปีเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบทัว่กนั 

(6) มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจแม็คโครออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
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- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  
* คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก าหนดทิศทางและนโยบายหลกัของบริษัทฯ ที่

ชดัเจน เหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจยัตา่ง ๆ พร้อม
ทัง้ให้มีการสือ่สารให้ทกุคนในองค์กรขบัเคลือ่นไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากนี ้
มีหน้าที่ก ากบัดแูลฝ่ายบริหารให้ด าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสีย ด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรม ภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ผลกระทบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศ และระดบัสากล 

* คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการก าหนดวิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย
และกลยุทธ์ระยะปานกลาง พร้อมทัง้แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ โดย
พิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานที่เหมาะสม 
รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องตลอดสาย value chain ตลอดจนก ากบั
ดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจ าปีที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สงูสดุให้แก่กิจการ รวมทัง้สนบัสนนุให้มีการพิจารณาทบทวนแผนงานกลยทุธ์
และภารกิจบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

* คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดท ากฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ นโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร 
พนกังาน รวมถึงลกูจ้างทกุคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบตัิควบคู่ไป
กับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

* คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฎิบตัิหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่  
รับผิดชอบต่อการตดัสินใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพืน้ฐาน
ของความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุฝ่าย 

* คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการอนมุตัิในสว่นการด าเนินการทางการเงิน
เก่ียวกบัการลงทนุของบริษัทฯ โดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และ
เป็นธรรมตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย 
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* คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีระบบบญัชี การรายงาน
ทางการเงิน การสอบบญัชี การบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายใน และการ
ตรวจสอบภายในที่มีความน่าเช่ือถือ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวน
ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในเป็น
ประจ าเพื่อให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

* คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกิจการใด ๆ 
ซึ่งมีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ รวมทัง้สอดสอ่งดแูลเร่ืองการจดัการแก้ไขปัญหาความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เก่ียวโยงกนั ตลอดจนดแูลให้มีแนวทาง
และวิธีปฏิบตัิเพื่อให้การท ารายการดงักลา่วเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการ
และการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายก าหนดและเพื่อให้เป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั  

* คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีเลขานกุารบริษัทฯ เพื่อให้ค าแนะน าทางด้าน
กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้
คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบตัิให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบ  
ตา่ง ๆ ที่มีผลบงัคบัใช้ 

* คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของตนเองทัง้คณะ และรายบคุคลเป็นประจ าทกุปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
ร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานและปัญหาเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

* คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ธุรกิจแม็คโคร เป็นประจ าทกุปี และก าหนดคา่ตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ธุรกิจแม็คโคร  

* กรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครัง้ หากมีภารกิจส าคญัที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้
แจ้งตอ่ประธานกรรมการบริษัทฯ 

* คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไมน้่อยกวา่ปีละ 1 ครัง้ 
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* คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก ากบัดแูลให้มีการสง่เสริมการสร้างนวตักรรม 
และน านวตักรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั 
โดยยงัอยูบ่นพืน้ฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

* คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทย่อย 
รวมถึงระดบัการแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ในบริษัทยอ่ย ระบบการควบคมุภายในของบริษัทยอ่ยที่เหมาะสม 

* คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่สง่เสริมให้มีการพฒันากรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
เช่น การเข้าร่วมการอบรม การสมัมนา การดงูานตา่งประเทศ เป็นต้น  

* คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession 
plan) เพื่อเป็นการเตรียมการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
ธุรกิจแม็คโคร และ/หรือกรรมการผู้ จัดการ และผู้ บริหารระดับสูง และให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโครและ/หรือกรรมการผู้ จัดการ 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อ
ทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

* คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดแูลให้ฝ่ายบริหารมีการทบทวน พฒันาดแูลการใช้
ทรัพยากร ได้แก่  การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา ด้านบุคลกร สังคมและ
ความสมัพนัธ์ และธรรมชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดยค านงึถึงการเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก 

* คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดแูลให้มีการจดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิด้าน
การต่อต้านคอร์รัปชัน่ รวมถึงสง่เสริมและปลกูฝังให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

* คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึงงบการเงิน 
รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส อนึ่ง 
ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมลูรายการใดเก่ียวข้องกบักรรมการรายใดรายหนึง่เป็น
การเฉพาะกรรมการรายนัน้ ควรดแูลให้การเปิดเผยข้อมลูในสว่นของตนมีความ
ครบถ้วน ถกูต้องด้วย 

* คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและ
ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานตอ่คณะกรรมการอยา่ง
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สม ่าเสมอ และในกรณีที่บริษัทฯประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา
ทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ก าหนดแผนการ
แก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด และ/หรือเพื่อประโยชน์ของผู้มีสว่นได้
เสยีทกุฝ่าย 

* คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และด าเนินงาน
โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น รวมถึงการด าเนินการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถใช้สทิธิของตน 

 คณะกรรมการชุดย่อย  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 3 คณะ เพื่อเพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการ
ด าเนินงานท่ีส าคญัอยา่งรอบคอบและมีประสทิธิภาพ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.)  และ                    
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ทัง้นี ้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงินเพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความเช่ือถือของ
งบการเงิน 

- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

* สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

* สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน ( internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

* สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ  

* พิจารณาคณุสมบตัิ ความเป็นอิสระ ผลการปฎิบตัิงาน และค่าสอบบญัชีของผู้
ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อพิจารณาแต่งตัง้หรือถอดถอนผู้ สอบบัญชี
ภายนอก 
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* พิจารณาเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย
อยา่งน้อยปีละ  1 ครัง้ 

* สอบทานรายการที่ เ ก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์      
ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัทฯ  

* จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี
ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ  

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ  

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

ช. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจาก
การปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) และ  

ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใต้
ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ ไ ด้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ  และ 

* ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 
ทา่นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
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- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

* คดัเลือกและสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีองค์ประกอบ และคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบ              
ที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น
ทกัษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
การอทุิศเวลา และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณา
อนมุตัิหรือน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึง่จะน าเสนอท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ (แล้วแตก่รณี) 

* พิจารณาหลักเกณฑ์ และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการชดุตา่ง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้ ให้สอดคล้องเหมาะสมกบั
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับ
ระดบัค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั หากพิจารณาแล้ว
เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติผู้ ถือหุ้ น เดิม  ใ ห้น า เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ และประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร โดยให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

* สนบัสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ 

* ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

* จดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพื่อสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ 1 ครัง้ และเพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะอีก 1 ครัง้ 

(3) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน                
ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตร
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

* ก าหนดนโยบายการพฒันาแนวทางปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นหลกัปฏิบตัิของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ยสบืตอ่ไป  
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* ก าหนดนโยบายพร้อมทัง้สนบัสนนุให้มีการประเมินระดบัมาตรฐานการก ากบั
ดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทัง้เข้ารับการตรวจประเมินจาก
องค์กรภายนอกที่มีช่ือเสยีงและเป็นท่ียอมรับทัว่ไปเป็นประจ า  

* ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี ของสถาบนัก ากบัฯ ได้แก่ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

* พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตัิของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบัน
ก ากบัฯ หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

* สนบัสนนุให้มีการเผยแพร่วฒันธรรมในการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้เป็นท่ีเข้าใจ
ของผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัและให้มีผลในทางปฏิบตัิทัง้ในบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ 

* รับผิดชอบตอ่การอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 กรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของ
บริษัทฯ มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจบริษัทฯ  รวมทัง้ธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ 
เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นรายย่อย เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3
ของคณะกรรมการทัง้คณะ และมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน ตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด ดงันี ้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัของผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่สองปี ทัง้นีล้กัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะ     
ที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 



                                                                        บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)    

 

 

คูม่ือการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ                                                                               - 30 - 

ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง  รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ            
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระ
หนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ยี่สบิ
ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไป    ตาม
วิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ      ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว   
ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบ
บญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ   
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่      
บริษัทยอ่ย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มี
นยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
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(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของ   
บริษัทฯ 

(10) กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหนง่ได้ไมเ่กิน 9 ปีตอ่เนื่อง โดยให้เร่ิมนบัวาระการด ารงต าแหนง่
ตัง้แต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เป็นต้นไป โดยไม่นบัระยะเวลาการด ารงต าแหนง่ที่
ผา่นมาของกรรมการอิสระรายเดิม 

กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ (1) ถึงข้อ (10) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจ
ในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 

ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการ   

บริษัทฯ อาจพิจารณาผอ่นผนัให้ได้หากเห็น ว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้นหนังสือนัดประชุม                

ผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดงักลา่วแล้ว  

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท าให้บุคคลดังกล่าว                  
มีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

- เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

- ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตัง้บุคคลดังกล่าว            
เป็นกรรมการอิสระ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระและกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นผู้ บริหาร  ได้มีโอกาสประชุม
ปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็นอิสระ ส าหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อพฒันาการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้การก าหนดแนวทางการพฒันาคณุภาพการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี บริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ และการประชุม
คณะกรรมการโดยไมม่ีฝ่ายบริหารอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ 

(1) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยส่งหนงัสือนดัประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียง
พอที่จะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจอย่างถูกต้องในเร่ืองต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

(2) มีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ                 
แม็คโคร 
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(3) มีหน้าที่ควบคมุการประชมุให้มีประสทิธิภาพ จดัสรรเวลาให้เพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะน าเสนอข้อมลู 
สนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการซกัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ควบคมุประเด็นใน
การอภิปราย และสรุปมติที่ประชมุ 

(4) มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ เช่น    
การแสดงตน งดออกเสียงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระ      
ที่กรรมการมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(5) สือ่สารข้อมลูส าคญัตา่ง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ 

(6) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น และท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม      
เพื่อควบคมุการประชมุให้มีประสทิธิภาพ และตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

(7) สนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีการก าหนดขึน้เป็นการลว่งหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถ
จัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณา
ล่วงหน้า เพื่อที่จะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเร่ืองต่าง ๆ โดยมี         
ข้อปฏิบตัิดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีก าหนดประชมุในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครัง้ และอีกอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์  และแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ และได้ก าหนดวันประชุม
คณะกรรมการขึน้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการเรียกประชมุเพิ่มเติมตามความจ าเป็นได้ หากมีวาระพิเศษที่ต้อง
ขอมติอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการก าหนดวาระชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจ า ทัง้นี ้ในแต่ละปีจะต้องมีการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อย 1 ครัง้ โดยไมม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุด้วย 

(2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร ร่วมกับ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ               
แม็คโคร สายงานบริหารการเงินและหนว่ยงานสนบัสนนุ และเลขานกุารบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
กลัน่กรองเร่ืองที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกรรมการแต่ละท่านมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อ                             
บริษัทฯ เข้าสูว่าระการประชมุ 

(3) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ลว่งหน้า 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 
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(4) คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมลู ค าปรึกษาและ
บริการตา่ง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดบัสงู และอาจขอความเห็นที่เป็น
อิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจ าเป็นเพื่อประกอบการประชมุในแตล่ะครัง้ 

(5) ผู้บริหารระดบัสงูควรเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติม
ในสว่นที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ รู้จกัผู้บริหารระดบัสงู ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่
การพิจารณาแผนการสบืทอดต าแหนง่ 

(6) การจดบนัทกึการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ผลการประชมุและความคิดเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะต้องมีความชดัเจนเพื่อใช้อ้างอิง 

(7) ในการประชมุกรรมการผู้ทีมีสว่นได้สว่นเสยีโดยนยัส าคญัในเร่ืองที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชมุ
ระหวา่งพจิารณาเร่ืองนัน้ ๆ 

 การแต่งตัง้และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ 
(1) การแตง่ตัง้กรรมการ 

- บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลผู้ มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์
ของบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่คดัเลือกและสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ           
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และ
น าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทฯ    
จะเป็นผู้ เสนอพร้อมทัง้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การลงมติ
เลือกตัง้กรรมการ ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

ก. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

ข. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ ก. เลือกตัง้บคุคลคน
เดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แกผู่้ใดมากน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
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กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานที่ประชุมเป็น   
ผู้ ชีข้าด 

(2) การพ้นจากต าแหนง่ของกรรมการ 

- ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3)    
เป็นอตัรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบั
สว่นหนึง่ในสาม กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

- นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ ตาย 
ลาออก ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 
และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติ    
ให้ออก หรือศาลมีค าสัง่ให้ออก 

- กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้  
จะมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออก
ของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

- ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และ
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ       
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ             
ให้คณะกรรมการเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้    
จะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่            
ในต าแหนง่กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน มติของ
คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้ท าการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ าทุกปี โดยท าการประเมินใน 2 รูปแบบ คือ      
แบบประเมินกรรมการทัง้คณะและคณะชุดย่อย และแบบประเมินรายบคุคล (ประเมินตนเอง) และบริษัทฯ 
ได้น าเรียนผลการประเมินและข้อคิดเห็นตา่ง ๆ ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินดังกล่าวเพื่อน าไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึน้ 

 ค่าตอบแทนของกรรมการ 

(1) บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจน โปร่งใส สอดคล้อง เหมาะสมกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของ         
บริษัทอื่น ๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยการพิจารณาจะเช่ือมโยงกบัผลงานและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ รวมทัง้ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยทุกปีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้ ก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอ                                                         
ความเห็นชอบก่อนน าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ จดัท ารายงานเก่ียวกบันโยบายด้านการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ หลกัการ
เหตผุลและวตัถปุระสงค์ของนโยบายโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

 การพัฒนากรรมการ 

(1) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการของ
บริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น ในเร่ืองหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ การปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง และการ
ท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การฝึกอบรมและการให้ความรู้ดงักลา่ว มีทัง้ที่กระท าเป็นการภายใน
บริษัทฯ และใช้บริการของสถาบนัภายนอก 

(2)  บริษัทฯ ได้จัดให้มีเอกสารและข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ ข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ 
รวมทัง้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ กรณีมีกรรมการเข้ามาใหม่ รวมถึงการจดัให้มกีาร
แนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจแม็คโคร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ท าหน้าที่เก่ียวกบั
การด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด ซื่อสตัย์ สจุริต และหน้าที่ในการก ากบัดแูลกิจการให้มีการด าเนินธุรกิจ
ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดแูลให้มี
การเปิดเผยข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูด้านการเงินของบริษัทฯ ตามแนวทางที่พึงปฏิบตัิที่ดี และไม่ท าการใดที่มี
สว่นได้เสยีหรือมีผลประโยชน์ลกัษณะขดัแย้งกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
ธุรกิจแม็คโคร ต้องไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ยกเว้นการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความ
เก่ียวโยงกบั บมจ. สยามแม็คโคร ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร  

คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจแม็คโคร 
ซึง่ก าหนดทกุสิน้เดือนเมษายนของทกุปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน หรือกรรมการที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบ ทัง้นี ้สรุปผล การประเมินการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจแม็คโคร ถือเป็น

ข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ                
แมค็โคร มีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 - การประเมินผลจากดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงาน 

สว่นท่ี 2 - การประเมินด้านประสทิธิภาพในการบริหารจดัการทัว่ไป 

สว่นท่ี 3 - การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการตา่ง ๆ 

ทัง้นี ้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกน าไปพิจารณาก าหนดอัตราการปรับขึน้ค่าตอบแทนของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร และได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร 

บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร ให้อยู่ในระดบัที่
สามารถจูงใจ และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะ
เช่ือมโยงกบัผลงาน ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้ผู้ ถือหุ้น  
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 จรรยาบรรณของพนักงาน 

หมวดที่ 1 การปฏิบัตติน 

 เรียนรู้และปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อการด าเนินธุรกิจ วตัถุประสงค์  ข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 ศกึษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึน้ 

 ยึดมั่นในคุณธรรม และต้องไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดีความชอบหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจาก
ผู้บงัคบับญัชา หรือจากบคุคลอื่นใด 

 ละเว้นจากอบายมขุ และสิง่เสพติดทัง้ปวง ไมป่ระพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสือ่มเสยีเกียรติและช่ือเสยีงของ
ตนเองและบริษัทฯ เช่น ไมก่ระท าตนเป็นคนมีหนีส้นิรุงรัง ไมห่มกมุน่ในการพนนัทกุประเภท ไมยุ่ง่เก่ียวกบัสิง่
เสพติดทกุประเภท เป็นต้น 

 ไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระท าการใดอนัจะกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ หรือช่ือเสียงของตนเอง
และบริษัทฯ 

 หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ท าธุรกิจกับบริษัทฯ หรือระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง 
หมายความรวมถึงการให้กู้ยืมเงิน หรือกู้ยืมเงิน การเรียกร้องเร่ียไรต่าง ๆ เช่น การเลน่แชร์ เป็นต้น ยกเว้น
กิจกรรมเพื่อการกศุลและสาธารณะ 

 ไมแ่สวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบ ไมว่า่โดยทางตรง หรือทางอ้อม 

 ไม่กระท าการใดอนัมีลกัษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจดัการใด ๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบัน่ทอนผลประโยชน์
ของบริษัทฯ หรือเอือ้ประโยชน์ให้บคุคลหรือนิติบคุคลใด ๆ ไมว่า่จะท าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น 

 รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามคัคีในหมูค่ณะ 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ร่วมงาน 

 เรียนรู้การเสริมสร้างการท างานเป็นทีม โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั เพื่อประโยชน์ตอ่
งานของบริษัทฯ โดยสว่นรวม 

 ปฏิบตัิต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสภุาพ มีน า้ใจ มีมนุษยสมัพนัธ์อนัดี ปรับตนให้สามารถท างานร่วมกับ
บคุคลอื่นได้ และไมปิ่ดบงัข้อมลูที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานของเพื่อนร่วมงาน 
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 ผู้ บังคับบัญชาปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ ใต้บังคับบัญชา รวมทัง้มี        
ความสภุาพตอ่บคุลากรใต้บงัคบับญัชา และผู้ ร่วมงานทกุระดบั 

 ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัิตอ่ผู้บงัคบับญัชาด้วยความเคารพนบัถือ 

 ผู้ ใต้บงัคบับญัชารับฟังค าแนะน าของผู้บังคบับญัชา และไม่ปฏิบตัิงานข้ามผู้บงัคบับญัชาเหนือตน เว้นแต่
ผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไปเป็นผู้สัง่ รวมทัง้มีความสภุาพตอ่บคุลากรและเพื่อนร่วมงานทกุระดบั 

 หลีกเลี่ยงการน าเอาข้อมลูหรือเร่ืองราวของบคุลากรอื่น ทัง้ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานและเร่ืองสว่นตวั
ไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคลากร หรือภาพพจน์โดยรวม 
ของบริษัทฯ  

 ไม่กระท าการใด ๆ ที่ผิดศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศต่อบุคลากรอื่น  โดยการกระท าดังกล่าว
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่บัน่ทอนก าลงัใจ เป็นปฏิปักษ์ 
หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบตัิงานของบคุลากรอื่นโดยไม่มีเหตผุล พฤติกรรมดงักลา่วครอบคลมุ
ถึงการลวนลาม อนาจาร หรือการลว่งเกินทางเพศไมว่า่จะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม 

 

หมวดที่ 3 การปฏิบัตต่ิอบริษัทฯ 

 ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์ สจุริต มุง่มัน่ ทุม่เทในการท างาน ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณ นโยบายของบริษัทฯ ค่านิยมองค์กร โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ 
เป็นส าคญั 

 ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 รักษาความลบัของลกูค้า คู่ค้า และบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยดแูลระมดัระวงัมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอนั
เป็นความลบัของลกูค้า คู่ค้าและบริษัทฯ ร่ัวไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เก่ียวข้องอันอาจเป็นเหตใุห้เกิดความ
เสยีหายแก่บริษัทฯ 

 ไม่กล่าวร้ายหรือกระท าการใด ๆ อันน าไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของบริษัทฯ หรือ       
ของบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

 พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับ รวมทัง้ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลกัษณ์    
และช่ือเสยีงของบริษัทฯ 

 สร้างความสมัพนัธ์อนัดีโดยให้ความร่วมมือกบัสงัคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการ
ให้ข้อมลู  
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 หลีกเลี่ยงการให้ และ/หรือ รับสิ่งของ การให้ และ/หรือ รับการเลีย้งรับรองหรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า หรือ   
ผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแตเ่พื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจในทางที่เป็นธรรมของบริษัทฯ 
หรือในเทศกาล หรือประเพณีนิยม ในมลูค่าที่เหมาะสม ซึ่งผู้ รับพึงพิจารณา หากของขวญัที่ได้รับในรูปของ
เงิน หรือสิ่งของมีมูลค่าสูงเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาท) ให้ปฏิเสธที่จะรับและส่งคืน  ในกรณีที่ไม่
สามารถส่งคืนได้ ให้จัดส่งของขวญัที่ไม่สามารถบริโภคหมดไปภายใน 24 ชั่วโมง ให้แก่บริษัทฯ ผ่านฝ่าย
บริหารงานกลาง (Corporate General Affairs Department) 

 ในกรณีของขวญัที่ให้ในช่วงเทศกาล หรือประเพณีนิยม และเป็นของที่บริโภคหมดไปภายใน 24 ชั่วโมง        
ให้พนกังานผู้ รับ แจ้งหวัหน้างานเพื่อด าเนินการแจกจ่ายให้บริโภคทัว่ถึงกนั 

 ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าหรือปกปิดการกระท าใด ๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ        
การคอร์รัปชนั หรือการกระท าใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย 

 ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสยัเก่ียวกับการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยแจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่ก าหนดไว้ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของบริษัทฯ 
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 จรรยาบรรณธุรกจิ 

 

หมวดที่  1 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องในทกุที่ที่เข้าไปด าเนนิ
ธุรกิจ พนกังานของบริษัทฯ จึงต้องศึกษา ท าความเข้าใจ เคารพ ไม่ฝ่าฝืน และประพฤติปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย
ระเบียบ ค าสัง่ ประกาศ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด ตลอดจนปฏิบตัิตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ข้อก าหนด 
และกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ที่บงัคบัใช้กบับริษัทฯ ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
และวฒันธรรมอนัดีงามของท้องถ่ินนัน้ ๆ รวมทัง้แจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมายฯ 

แนวปฏิบัติ 

1. บคุคลากรของบริษัทฯ ต้องศึกษาและท าความเข้าใจกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมในแต่ละ
พืน้ที่หรือประเทศที่จะเข้าไปด าเนินธุรกิจ รวมถึงระเบียบ ข้อบงัคบั ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ    
ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถ่ีถ้วนและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด ทัง้นี ้หากไม่
แนใ่จให้ขอค าปรึกษาจากผู้บงัคบับญัชา และห้ามปฏิบตัิไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไมม่ีค าแนะน า 

2. บคุลากรของบริษัทฯ จะไม่ให้การช่วยเหลือ สนบัสนนุการกระท าที่เป็นการหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการด านินธุรกิจของบริษัทฯ 
เมื่อพบว่าระเบียบ ข้อก าหนด ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน หรือหนงัสือสัง่การของบริษัทฯ แตกต่างจากที่บงัคบัใช้ใน
พืน้ท่ีหรือประเทศนัน้ ๆ ให้ปรึกษาหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนด าเนินการใด ๆ 

3. หากพบเจอการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้รายงานตอ่
ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนตาม “มาตรการการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแส” ทนัที 

 

หมวดที่ 2 จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะยดึถือมาตรฐานสงูสดุในการปฏิบตัิงานอยา่งมีคณุธรรมและปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
โดยสนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัเห็นความส าคญั และมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในเพื่อป้องกนัการทจุริต การกรรโชก และการรับหรือให้สนิบนในทกุรูปแบบ ดงันัน้ 
บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่กระท าหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจ         
ของบริษัทฯ ในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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แนวปฏิบัติ 

1. บุคคลากรของบริษัทฯ จะไม่กระท าหรือสนบัสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดแูล 
รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและ
สนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนด าเนินการ     
ที่ไมเ่หมาะสม  

2. บคุคลากรของบริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง รวมทัง้ผลประโยชน์อื่น ๆ จาก    
ผู้ จัดจ าหน่าย เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดซือ้สินค้าจากผู้ จัดจ าหน่าย  ซึ่งหากพบว่าบุคคลใด                     
รับผลประโยชน์เกินกวา่ประเพณีอนัควร หรือ กระท าการใด ๆ ที่ท าให้ขาดความอิสระในการปฏิบตัิงาน บคุคลนัน้
อาจถูกสอบสวนหรือถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างานหรือ       
ตามกฎระเบียบอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้  รวมถึงการกระท าหรือสนบัสนนุการเรียก รับหรือให้ เงินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย                          

3. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ต าแหน่งหรือสร้างอิทธิพลใด  ๆ ในการท าธุรกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ                
เพื่อหาประโยชน์ไมว่า่จะทางตรงหรือทางอ้อม  

4. หากพบเจอการกระท าการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัทฯ ให้รายงานให้หวัหน้างาน ให้รายงานต่อผู้บงัคบับญัชา 
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องหรือช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนตาม “มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส” ทนัที 

 

หมวดที่ 3 จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้เสียอยา่งเท่าเทียมกนั ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น  ลกูค้า  
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้คู่แข่งทางการค้า พนักงานไปจนถึงชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม จึงควรได้รับการดูแลจาก   
บริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ          
จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างซื่อสตัย์ สุจริต เสมอภาค เป็นธรรมมีคุณภาพ เป็นไปตามสญัญา ข้อตกลง และ
เง่ือนไขตา่ง ๆ 

แนวปฏิบัติ 

1. การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น 

1.1. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต ภายใต้การตดัสินใจอย่างสมเหตสุมผล    
บนพืน้ฐานข้อมูลที่เช่ือว่าเพียงพอ ถูกต้อง ไม่มีส่วนได้เสียทัง้ทางตรง ทางอ้อม และท าโดยสุจริตและ        
เป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและ
เหมาะสม ไมก่ระท าการโดยมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 
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1.2. ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มติกรรมการ มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด าเนินการตาม
แนวปฏิบตัิที่ดีของหลกัการก ากบัดแูลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น 
อยา่งเทา่เทียมกนั ทัง้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย  

1.3. รายงานสถานะและผลการด าเนินงาน พร้อมทัง้ข่าวสารและสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ถูกต้องครบถ้วน     
ตามข้อเท็จจริง และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั และในเวลาที่เหมาะสม 

1.4. ไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องโดยให้ข้อมลูใด ๆ ของบริษัทฯ ที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะ และ/หรือเปิดเผยข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก และ/หรือด าเนินการใด ๆ 
ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า 

2.1. มุ่งมั่นที่จะแสวงหาและเพิ่มความหลากหลายของสินค้า  ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้า               
ให้ได้มาตรฐาน ตรงกบัความต้องการของลกูค้า พร้อมทัง้ปรับปรุงและพฒันาการให้บริการอยา่งตอ่เนื่อง 

2.2. ให้มีกระบวนการท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัของสนิค้าและบริการ รวมทัง้
ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการด าเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการ
ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

2.3. สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัลกูค้าในระยะยาว เพื่อให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจอยา่งสงูสดุในสนิค้า
และบริการ 

2.4. ให้ความส าคญัในการรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ และไม่น าข้อมลูดงักลา่วมาใช้
เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ 

3. การปฏิบัติต่อพนักงาน 

3.1. มุ่งเน้นการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ โดยการจัดการฝึกอบรมเพื่อ
ยกระดบัฝีมือของพนกังานในทกุระดบั เพื่อให้เป็นพนกังานที่มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพในการท างาน
และมีผลงานที่โดดเด่น พร้อมที่จะได้รับการปรับเลื่อนต าแหน่งงานให้สูงขึน้ รวมทัง้มีนโยบายที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนตามค่างาน และผลการปฏิบัติงาน รวมทัง้สวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยที่
ผลตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทฯ  จะเป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานส าหรับ
อตุสาหกรรมเดียวกนั 

3.2. ให้ความส าคัญเก่ียวกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัย  และสุขอนามัย โดยจัดตัง้คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการ
ท างาน (จป.) ในระดบัหวัหน้างาน (จป.หน) และระดบับริหาร (จป.บ) ในการด าเนินการตามมาตรการ    
ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้
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ปลอดจากเหตุอนัจะท าให้เกิดการสญูเสียชีวิต บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุ และการเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการ
ท างานตลอดจนจดัท าคูม่ือความปลอดภยัให้กบัพนกังาน เพื่อยดึเป็นระเบียบปฏิบตัิ 

3.3. แต่งตัง้ โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

3.4. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังานจากทุกระดบัอย่าง  
เทา่เทียมและเสมอภาค 

3.5. จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองที่ส่อไปในทางไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ 
หรือหลักการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ           
การส่อทุจริต รวมถึงมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เก่ียวข้อง 
ไมใ่ห้ได้รับผลทางลบจากการร้องเรียน 

4. การปฏิบัติต่อคู่ ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้

4.1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทัง้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง         
และเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกนั รวมทัง้การปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความ
สภุาพ 

4.2. ไมเ่รียกร้อง ไมรั่บ ไมจ่่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากบัคูค้่าโดยไมส่จุริต 

4.3. ให้ความส าคญัในการรักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่ค้าอย่างสม ่าเสมอ และไม่น าข้อมูลดงักลา่วมาใช้  
เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องอื่น ๆ เว้นแตไ่ด้รับความยินยอมจากคูค้่า 

4.4. ปฏิบัติตามสญัญา ข้อตกลง และเง่ือนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกัน 
ตลอดจนช าระหนีต้ามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาที่ท าร่วมกนัดงักลา่ว 

4.5. ในกรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข จะรีบแจ้งและเจรจากบัคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนีเ้ป็นการลว่งหน้า 
เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

4.6. เง่ือนไขทางการค้าทัง้หมดจะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของภาครัฐ 

5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

5.1. ด าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแขง่ขนัสากล ภายใต้กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการแขง่ขนัทางการค้า  

5.2. ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม 

5.3. ไมท่ าลายคูแ่ขง่ด้วยวิธีการอนัไมส่จุริต 

5.4. ไมส่นบัสนนุให้มีการปฏิบตัิร่วมกนัเพื่อกระท าการหรือสมยอมในการเสนอราคาที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่ลกูค้า 
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6. การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

6.1. ให้ความส าคญักับกิจกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสงัคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม      
มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการ        
ของบริษัทฯ 

6.2. ให้ความร่วมมือและควบคมุให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบ    
ที่เก่ียวข้อง 

6.3. ด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ               
การจดัการพลงังาน รวมถึงการสง่เสริมการใช้พลงังานให้เกิดประสทิธิภาพและประโยชน์สงูสดุ 

6.4. จดักิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสงัคม โดยการมีสว่นร่วมของพนกังานและสง่เสริมให้พนกังานร่วมปฏิบตัิ
ตนเป็นพลเมืองดีของสงัคมและมีจิตอาสา 

6.5. ให้การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม     
อันเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

หมวดที่ 4 จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดซือ้ 

การจดัซือ้เป็นกระบวนการส าคญัเพื่อก าหนดคา่ใช้จ่ายและคณุภาพสินค้าและบริการท่ีบริษัทฯ น ามาใช้ในการด าเนิน
กิจการ จึงจ าเป็นต้องมีขัน้ตอนด าเนินการที่ให้ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม สมเหตสุมผล โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบและอธิบายได้ ไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และมีการปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคด้วยการ
แขง่ขนัท่ีเป็นธรรม เพื่อให้เกิดการด าเนินการท่ีให้ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 

แนวปฏิบัติ 

1. จัดซือ้สินค้าและบริการ โดยค านึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่าของราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการ       
โดยกระบวนการจดัซือ้จะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนและระเบียบวธีิการจดัซือ้อยา่งเคร่งครัดและโปร่งใสให้สอดคล้อง
กับอ านาจด าเนินการ รวมถึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าด้วยวิธีการเปิดเผยและให้โอกาสคู่ค้าอย่าง        
เทา่เทียมไมม่ีอคติ ไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่คูค้่า และสง่เสริมการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมระหวา่งคูค้่า 

2. ในกรณีที่การจดัซือ้ไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบวิธีการจัดซือ้ ต้องท าหนงัสือชีแ้จงมาที่หวัหน้าสงูสดุของ
หนว่ยงาน (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- Chief Level) พร้อมทัง้ให้เหตผุลของการจดัซือ้นัน้ 

3. ความสมัพนัธ์กับคู่ค้าควรจะเป็นไปด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใด วางตวัเป็น
กลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้า จนท าให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจที่อาจท าให้ขาดความโปร่งใส ยุติธรรมและเท่า
เทียมกนั  
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4. ไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการจดัซือ้กบัคูส่ญัญาที่มีความเก่ียวพนักบัตนเอง เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง คู่สมรส บตุร คู่สมรส
ของบตุร เป็นต้น หรือที่ตนเป็นเจ้าของ 

5. การด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจรับสินค้าหรือบริการต้องกระท าด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อให้มัน่ใจวา่
สนิค้าหรือบริการท่ีได้รับถกูต้องตรงตามข้อก าหนดตา่ง ๆ  ในสญัญา หรือข้อตกลงเก่ียวกบัการจดัซือ้ อาทิ ปริมาณ 
คณุภาพ และระยะเวลาการสง่มอบ เป็นต้น 

 

หมวดที่ 5 จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

พนกังานทุกคนต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ทัง้ในลกัษณะการเข้าไปเป็นหุ้นสว่น  
ด ารงต าแหน่ง มีสว่นเก่ียวข้องทางการเงิน หรือมีความสมัพนัธ์กบับคุคลภายนอก ที่อาจสง่ผลกระทบในการตดัสนิใจ
ใด ๆ ทัง้นี ้ในการปฏิบตัิหน้าที่จะต้องยดึถือประโยชน์ของบริษัทฯ ภายใต้ความถกูต้องทางกฎหมายและจริยธรรม 

แนวปฏิบัติ 

1. พนกังานของบริษัทฯ ต้องไมป่ระกอบกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับริษัทฯ  

2. พนกังานของบริษัทฯ หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบัพนกังาน ไม่ว่าโดยสายเลือด หรือของบคุคลอื่นที่รู้จกัสว่นตวัเป็น
การเฉพาะต้องไม่เข้าไปเป็นหุ้นสว่น หรือผู้ ถือหุ้นที่มีอ านาจตดัสินใจ หรือผู้บริหารที่เป็นการแข่งขนั หรือประกอบ
กิจการที่เป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้รายงาน
ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

3. พนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานเดียวกนั โดยปฏิบตัิงานให้เต็มเวลา
ให้แก่บริษัทฯ อยา่งสดุก าลงัความสามารถ โดยไมเ่บียดบงัเวลาในงานไปท าธุรกิจอื่นใดภายนอกที่ไมเ่ก่ียวข้องกบั
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเก่ียวข้องกบักิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือก่อภาระ
ผกูพนัทางการเงินใด ๆ กบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจกบับริษัทฯ หรือกบัพนกังานของบริษัทฯ เอง 

5. การกระท าและการตดัสินใจใด ๆ ของพนกังานของบริษัทฯ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการสว่นตวั 
หรือของบคุคลที่เก่ียวข้องกบัพนกังานนัน้ ๆ ไม่ว่าโดยสายเลือด หรือของบุคคลอื่นที่รู้จกัส่วนตวัเป็นการเฉพาะ 
และใช้ราคาที่ยตุิธรรม เหมาะสม เสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก  

 

หมวดที่ 6 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จึงถือเป็นนโยบายที่ส าคญัในการด าเนินการให้เกิด
ความเสมอภาคและยตุิธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยข้อมลูภายในหรือข่าวสารอนัมีสาระส าคญัต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ที่ยงัไม่เปิดเผยสูส่าธารณะ ถือเป็นข้อมลูภายในที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจและถือเป็น
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ข้อมลูลบัของบริษัทฯ หากเปิดเผยแล้ว ย่อมสง่ผลกระทบต่อบริษัทฯ การป้องกนัข้อมลูภายในมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
ต่อความส าเร็จของบริษัทฯ รวมทัง้มีความส าคญัตอ่ความมัน่คงในอาชีพการงานของบคุลากรทกุคนด้วย  เพื่อให้การ
ให้ข้อมลูขา่วสารต่อบคุคลภายนอกเป็นไปในแนวทางที่จะไมเ่กิดผลเสยีหายตอ่ธุรกิจและช่ือเสียงของบริษัทฯ  บริษัทฯ    
จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน และบุคลากรของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็น
ความลบั ไมน่ าข้อมลูไปใช้เพื่อผลประโยชน์สว่นตน แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุการปฏิบตัิหน้าที่ไปแล้ว 

ทัง้นี ้ข้อมูลความลบัหมายรวมถึงข้อมลูต่าง ๆ ดงันี ้แผนการด าเนินงาน ความลบัทางการค้า ข้อมูลเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงาน ข้อมูลของผู้ จัดจ าหน่ายสินค้าและข้อตกลงทางการค้า ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบ          
ตอ่ภาพลกัษณ์และคณุคา่ของบริษัทฯ ข้อมลูที่ต้องเก็บเป็นความลบัทางกฎหมาย ข้อมลูเก่ียวกบัการส ารวจและจดัหา
ที่ดิน ข้อมลูสว่นตวัของพนกังาน รหสัผ่านต่าง ๆ เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ และ/หรือ ข้อมลูใด ๆ ที่หากเปิดเผย
แล้วจะสร้างความเสยีหายหรือเสือ่มเสยีแก่บริษัทฯ พนกังานลกูจ้าง คูค้่า หรือลกูค้า  

แนวปฏิบัติ 

1. พนกังานของบริษัทฯ ควรรักษาข้อมลูภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก อนัน าไปสูก่าร
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมลูที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น 
ความลบัทางการค้า การประดิษฐ์คิดค้นตา่ง ๆ ซึง่ถือเป็นสทิธิของบริษัทฯ 

2. พนกังานของบริษัทฯ จะไมน่ าข้อมลูที่เป็นความลบัไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอื่น 

3. พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับหรือท างานเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว     
อยา่งระมดัระวงั 

4. บริษัทฯ ควรจัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลบริษัทฯ ภายในฝ่ายหรือแผนกของตนอย่างรัดกุม      
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในที่ส าคญัของบริษัทฯ เปิดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ    
โดยให้ถือวา่มาตรการและระบบควบคมุนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของมาตรการควบคมุความเสีย่งที่ส าคญัของบริษัทฯ ด้วย 

5. บริษัทฯ ก าหนดให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัคูส่ญัญาและข้อตกลงที่มีไว้กบัคูส่ญัญา ถือเป็นความลบัท่ีไมอ่าจเปิดเผย
ให้บคุคลอื่น เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทฯ และคูส่ญัญาเทา่นัน้ 

6. พนกังานของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลบัของบริษัทฯ แม้พ้นสภาพหรือสิน้สดุการปฏิบตัิหน้าที่      
ไปแล้ว 

7. กรณีถกูถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ ให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่าง ๆ 
ด้วยความสภุาพ และแนะน าให้สอบถามจากหนว่ยงานที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมลูนัน้
โดยตรง เพื่อให้การให้ข้อมลูถกูต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

8. ในกรณีที่เกิดข่าวลือ หรือการร่ัวไหลของข้อมลูที่ยงัไม่สมบรูณ์ และยงัไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา
ทราบทนัที เพื่อน าเสนอผู้บริหารล าดบัตอ่ไปพิจารณาชีแ้จงข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยตอ่สาธารณะ 
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หมวดที่ 7 จรรยาบรรณว่าด้วยการส่ือสารทางการตลาด 

การสือ่สารทางการตลาด มีสว่นส าคญัในการสร้างคา่นิยมและภาพลกัษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ตอ่สงัคม โดยแนะน าสนิค้า
และบริการของบริษัทฯ ไปสูป่ระชาชน ต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ข้อมลูไม่บิดเบือนหรือไม่สมบรูณ์ และค านึงถึง
ความเป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้องและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  

แนวปฏิบัติ 

1. การสื่อสารทางการตลาดต้องเป็นไปตามความเป็นจริงและค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องและ          
ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

2. บริษัทฯ ควรละเว้นการให้ข้อมลูที่บิดเบือนหรือบกพร่องไมส่มบรูณ์และการโฆษณาที่เป็นเท็จหรือที่อาจก่อให้เกิด
การเข้าใจผิด 

3. บริษัทฯ ควรละเว้นการโฆษณา หรือให้ขา่วสารตอ่สือ่มวลชนที่บิดเบือน ความจริงหรือผิดวฒันธรรม ศีลธรรมอนัดี 
หรือเป็นการให้ร้ายป้ายสคีูแ่ขง่ขนั ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

หมวดที่ 8 จรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

การรับและการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลีย้งหรือรับเลีย้งจากผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้สามารถกระท าได้ในวิสยัอนัควร ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม และไม่ให้เรียกร้อง ให้ หรือรับ หรือ
สญัญาว่าจะให้ หรือจะรับของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจของผู้ รับ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิวา่ด้วยการให้ หรือรับของขวญั หรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด  

แนวปฏิบัติ 

1. พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ ครอบครัว ไม่ควรเรียกร้อง และหรือขอให้ของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดจากผู้ รับเหมา คูค้่า ผู้ ร่วมทนุ ลกูค้า หรือผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2. ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวญั หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ส่งคืนแก่ผู้ ให้   
โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายบริหารงานกลาง (Corporate 
General Affairs) พิจารณาน าไปจดัสรรให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ โดยสว่นรวม 

3. ของขวญัที่มอบให้แก่บริษัทฯ และมีคณุคา่แก่การระลกึถึงเหตกุารณ์ที่ส าคญั ๆ ของบริษัทฯ เช่น เมื่อมีการลงนาม
สญัญาการค้าต่าง ๆ ของบริษัทฯ เมื่อมีการรับรางวลัต่าง ๆ หรือของที่ระลึกจากการร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือ
สงัคม เป็นต้น อนญุาตให้พนกังานของบริษัทฯ รับแทนบริษัทฯ แต่ต้องมีราคาหรือมลูคา่ไม่เกิน 3,000 บาท และ
น าสง่ให้บริษัทผา่นฝ่ายบริหารงานกลาง (Corporate General Affairs Department) 

4. พนกังานของบริษัทฯ ไมรั่บงาน บริการฟรี หรือคิดคา่ตอบแทนในอตัราสว่นลดพิเศษจากผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้า หรือ
ผู้ รับเหมา เพื่อประโยชน์สว่นตน 
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5. พนักงานของบริษัทฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชาจะยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจ         
ให้ญาติของตนรับของขวญัจากพนกังานที่เป็นผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชามิได้ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการ      
ให้ของขวญัแก่กนั แตต้่องมีราคาหรือมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท 

6. กรณีการรับหรือให้ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใด ไมว่า่จะเป็นการรับหรือให้ทัง้จากในประเทศหรือจากตา่งประเทศ 
ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตวัหรือไม่ แต่จ าเป็นต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ 
หรือความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบคุคล ผู้ รับจะต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว 

7. พนกังานของบริษัทฯ ไม่ควรให้ หรือรับ หรือสญัญาว่าจะให้ หรือจะรับประโยชน์หรือสิ่งมีค่าใด ๆ เพื่อจูงใจให้
ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิ รวมทัง้การกระท าใด ๆ ท่ีเข้าขา่ยดงักลา่ว รวมถึงต้องไมใ่ห้สินบน หรือผลประโยชน์
ตอบแทนใดที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกนัแก่พนกังานด้วยกนัเอง หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทัง้ในประเทศไทย และ
ตา่งประเทศ ต้องให้แนใ่จวา่การให้นัน้ไมข่ดัตอ่กฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถ่ิน เว้นแตก่ารให้ของขวญัในช่วง
เทศกาล หรือตามประเพณีนิยม โดยต้องมีมลูคา่ไมเ่กิน 3,000 บาท 

8. หน่วยงานที่ติดต่อกับคู่ค้า ลกูค้า ผู้ ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้อง
ดงักลา่วทราบถึงจรรยาบรรณนีด้้วยอยา่งสม ่าเสมอ 

9. หากพนกังาน หรือผู้บงัคบับญัชาผู้ ใด จงใจ หรือละเลย หรือไม่ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัินี  ้ให้ถือว่าผู้นัน้ประพฤติ
ปฏิบตัิตนไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัที่บริษัทฯ ก าหนด และอาจถกูสอบสวน หรือลงโทษตามนโยบาย และ
ระเบียบวิธีการปฏิบตัิด้านการบคุคลของบริษัทฯ 

 

หมวดที่ 9 จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงนิสนับสนุน 

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ต้องด าเนินการในนามบริษัทฯ         
ด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุจะ      
ถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ หรือตรงตามวตัถุประสงค์ของการบริจาค ไม่ได้ถูกน าไปเพื่อใช้ในการอัน       
ไมส่จุริตใด ๆ  

แนวปฏิบัติ 

1. การให้เงินบริจาคเพื่อการกศุลแก่องค์กรใด ๆ ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสงัคม ต้องเป็นองค์กรที่เช่ือถือได้ 
และจะต้องด าเนินการในนามบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และ
ถกูต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจวา่เงินบริจาคได้ถกูใช้เพื่อประโยชน์ของ
สาธารณะ และ/หรือ ตรงตามวตัถปุระสงค์ของการบริจาคอยา่งแท้จริง 
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2. การให้เงินสนบัสนนุแก่องค์กรหรือกิจกรรมใด ๆ ต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมธุรกิจ และ/หรือ ภาพลกัษณ์ที่ดี
ของบริษัทฯ และต้องมีการระบุช่ือ และ/หรือ ตราสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส ผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และถกูต้องตามกฎหมาย 

3. บริษัทฯ ก าหนดให้มีอ านาจด าเนินการในเร่ืองการบริจาคและการให้เงินสนบัสนุน ที่ก าหนดจ านวนและล าดบั
ชัน้ในการพิจารณาอนมุตัิไว้อยา่งชดัเจน และมีการเก็บหลกัฐานการอนมุตัิ และบนัทกึบญัชีโดยฝ่ายบญัชี รวมถึง
การตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการบริจาคและให้เงินสนบัสนุนเป็นไป   
โดยสจุริตและโปร่งใส 

 

หมวดที่ 10 จรรยาบรรณว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองอยา่งเคร่งครัด บริหารงานตามกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริต โดยจะไมใ่ห้
การสนบัสนนุทางการเงินแก่พรรคการเมืองฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด หรือกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่ทางการเมือง ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะท าให้บริษัทฯ สญูเสียความเป็นกลางทางการเมือง 
และ/หรือ ได้รับความเสยีหายจากการเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องในกิจกรรมดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความเคารพ
ในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนกังานของบริษัทฯ ทุกคน ในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 

แนวปฏิบัติ 

1. พนกังานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนญูในการมีสว่นร่วมกบักิจกรรมทางการเมือง  
ได้อยา่งอิสระ ผา่นการกระท าในนามของแตล่ะบคุคล โดยไมใ่ช้ต าแหนง่ในบริษัทฯ หรือช่ือ หรือตราบริษัทฯ ชกัจงู
ผู้อื่นให้จ่ายเงินอดุหนนุ หรือให้การสนบัสนนุแก่นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ๆ 

ทัง้นี ้พนกังานของบริษัทฯ ต้องพงึระมดัระวงัการกระท าใด ๆ ที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดวา่ บริษัทฯ ได้ให้การ
สนับสนุนหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  และต้องไม่รบกวนการท างานให้กับบริษัทฯ หรือ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2. บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเป็นกลางทางการเมอืง ไมส่นบัสนนุไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วม และไมฝั่กใฝ่พรรคการเมือง
ใดพรรคการเมืองหนึง่ หรือผู้มีอ านาจทางการเมืองคนใดคนหนึง่ 

3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายน าเงินทนุหรือทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้ในการช่วยเหลือทางการเมือง และการสนบัสนนุ
แก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ของนกัการเมือง หรือพรรค
การเมืองนัน้ ๆ 

4. บริษัทฯ ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมือง หรือนกัการเมืองใด ๆ ในพืน้ที่ของบริษัทฯ 
รวมถึงไมใ่ช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิของบริษัทฯ ในการนัน้ 
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หมวดที่ 11 จรรยาบรรณว่าด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้หากมีความจ าเป็นต้องท า
รายการที่เก่ียวโยงกัน ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั และท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกบั
บคุคลภายนอก ทัง้นี ้บคุคลที่มีสว่นได้เสยีจะต้องไมเ่ข้าร่วมในการอนมุตัิรายการดงักลา่ว 

แนวปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัทฯ  

2. ในการท ารายการที่ เ ก่ียวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมลู
ที่เก่ียวข้องกนัอยา่งเคร่งครัด 

3. ในกรณีที่จ าป็นต้องท ารายการที่เก่ียวข้องกับตนเอง ให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลกั และให้ท า
รายการนัน้เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก โดยพนกังานของบริษัทฯ ทกุคน (รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังาน) ที่เก่ียวข้องกบัรายการนัน้ ๆ ต้องไมม่ีสว่นในการพิจารณาอนมุตัิ 

 

หมวดที่ 12 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีคา่มากที่สดุอยา่งหนึง่ของบริษัทฯ และส าคญัตอ่การรักษาความได้เปรียบใน
การแข่งขนัในเชิงธุรกิจ ทัง้เอกลกัษณ์ตราสินค้า ประกอบด้วยช่ือของบริษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมาย
การค้า ความลบัทางการค้า ขัน้ตอนท างาน นวตักรรม เนือ้หา และองค์ความรู้อื่นใดทัง้หมดที่เป็นของบริษัทฯ เป็นเร่ือง
ส าคญัอยา่งมากที่บริษัทฯ จะต้องปกป้องทรัพย์สนิเหลา่นี ้และให้เคารพสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของบคุคลอื่นด้วย 
โดยการไม่ละเมิดหรือน าสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด และด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบัในทกุประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุ 

แนวปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ โดยไม่ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายของ   
บริษัทฯ เว้นแตเ่ป็นไปตามข้อตกลงตามสญัญาทางการค้า 



                                                                        บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)    
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2. บริษัทฯ ต้องด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบักฎหมายและข้อบงัคบัในทกุประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุ รวมถึงข้อ
ผูกพนัตามสญัญาที่เก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า และ
ข้อมลูกรรมสทิธ์ิอื่น ๆ 

3. พนกังานของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่รักษาความลบัทางการค้า สตูรลบัทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ หรือ
วิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลบั จะต้องรักษาความลบันัน้ ๆ ให้ปลอดภยัที่สดุ และป้องกนัมิให้ข้อมลูเหลา่นัน้
ร่ัวไหล 

4. พนกังานของบริษัทฯ ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่น าผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางสว่น     
ไปใช้เป็นประโยชน์สว่นตน โดยไมไ่ด้รับอนญุาตหรือให้คา่ตอบแทนแก่เจ้าของงานเสยีก่อน 

 

หมวดที่ 13 จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

บริษัทฯ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยพนกังานของบริษัทฯ ต้องใช้       
สิ่งเหล่านีอ้ย่างถกูต้อง มีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย ค าสัง่ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิในการ    
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทางบริษัทฯ ก าหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
ระมดัระวงัมิให้เกิดผลกระทบตอ่บริษัทฯ หรือผู้มีสว่นได้เสยี 

แนวปฏิบัติ 

1. พนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้ อ่ืนท่ีมีลิขสิทธ์ิ ห้ามติดตัง้ หรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์          
ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถกูต้องในส านกังานโดยเด็ดขาด การติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 
ต้องด าเนินการโดยฝ่ายสารสนเทศ (Information Technology Department) ของบริษัทฯ เทา่นัน้ 

2. พนกังานของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหสัผ่านของตนให้เป็นความลบัไม่บอกบคุคลอื่น เพื่อป้องกนัไม่ให้บคุคลอื่น
เข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทัง้ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้ นเคย อันอาจก่อให้เกิดอันตราย         
ตอ่ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 

3. พนกังานของบริษัทฯ ต้องไมใ่ช้คอมพิวเตอร์ท าร้าย ละเมิด หรือรบกวนการท างานผู้อื่น ในการสอดแนม หรือแก้ไข
เปิดดใูนแฟ้มของผู้อื่น หรือสร้างหลกัฐานท่ีเป็นเท็จ อนัอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมลูขา่วสาร 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
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ค านิยาม ความหมาย 

  
บริษัทฯ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  

บุคลากรของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

พนักงานของบริษัทฯ พนักงานประจ า พนักงานทดลองงาน ผู้ท าสญัญาจ้างแรงงานกับบริษัทฯ ของ
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

กรรมการของบริษัทฯ กรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)  

ผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ธุรกิจแม็คโคร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่
ละสายงาน และรวมถึงผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานกลางและผู้อ านวยการฝ่าย
บคุคล ของบริษัทฯ  

ผู้บังคับบัญชา ผู้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานที่แบ่งเป็นการภายในหน่วยงานของบริษัทฯ และ            
ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในระดบัที่สงูกวา่ และได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบงัคบับญัชา 
หรือดแูลหนว่ยงานนัน้ ๆ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ้พนกังาน สงัคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
หนว่ยงานราชการและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

บุคคลที่มีความสัมพนัธ์ทาง
สายโลหติ หรือญาติสนิท 

บิดา มารดา พ่ี น้อง คูส่มรส บตุร คูส่มรสของบตุร เป็นต้น 

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การด าเนินกิจกรรมใด ๆ  ท่ีมีความต้องการสว่นตวั หรือของบคุคลที่เก่ียวข้อง ไมว่า่
โดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใด เข้ามามีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ ซึ่งอาจขดัขวาง 
หรือเป็นอปุสรรคต่อผลประโยชน์สงูสุดของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
และ/หรือ บริษัทยอ่ย  

รายการที่เกี่ยวโยง รายการที่เก่ียวโยงกนัตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือการท าธุรกรรม
ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับกรรมการผู้ บริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้องตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ห้างหุ้ นส่วน หรือนิติบุคคลตามมาตรา 258 (3) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ลักษณะธุรกจิการค้าทั่วไป ราคาและเง่ือนไขที่เป็นธรรม และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ 



                                                                        บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)    

 

 

คูม่ือการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ                                                                               - 55 - 

ค านิยาม ความหมาย 

  
ของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้แก่กันเพื่ออธัยาศยัไมตรี หรือให้

เป็นรางวลั หรือให้โดยเสนห่า หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสนิน า้ใจ 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด - คา่ตอบแทนวิทยากร หรือผู้บรรยาย หรือ ที่ปรึกษาในนามบริษัทฯ 

- การให้สทิธิพเิศษ ซึง่มใิช่สทิธิทีจ่ดัไว้ส าหรับบคุคลทัว่ไปในการได้รับการลด
ราคาทรัพย์สนิ 

- การให้สทิธิพเิศษในการได้รับการบริการ หรือความบนัเทงิ 

- การออกคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง หรือทอ่งเที่ยว คา่ที่พกั คา่อาหาร หรือสิง่ใด
ในลกัษณะเดียวกนั 

- บัตร ตั๋ว หรือหลกัฐานอื่นใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้
ภายหลงั 

ปกติประเพณีนิยม เทศกาลหรือวนัส าคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดง
ความเสยีใจ หรือการให้ความช่วยเหลอืตามมารยาทท่ีถือปฏิบตัิกนัในสงัคมด้วย 

การคอร์รัปชัน การกระท าการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอ (offering) การให้ค ามัน่สญัญา 
(promising) การขอ (soliciting) การเรียกร้อง (demanding) การให้หรือรับ 
(giving or accepting) ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื่นใดกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
บคุคลอื่นใดที่ท าธุรกิจกบับริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บคุคล
ดังกล่าวปฏิบัติ  หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มา  หรือรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินหรือจารีตทางการค้าให้กระท าได้ 

การช่วยเหลือทางการเมือง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือ
สนบัสนนุพรรคการเมือง การซือ้บตัรเข้าชมงานที่จดัเพื่อระดมทนุหรือบริจาคเงิน
ให้แก่องค์กรที่มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง เป็นต้น 

 
 


