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11.

การกากับดูแลกิจการ

11.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความเชื่อมั่นว่าการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีจะเป็นการเสริมสร้างให้กระบวนการทางานและกระบวนการบริหารจัดการมี ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) โดย
ยึดถือแนวทางตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation
and Development) และได้จัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยกาหนดให้เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทั้งของบริษัทฯ ที่จะต้องรับทราบ
และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่ อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
เน้นย้าถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุม
ทั้ง 5 หมวดหลัก ได้แ ก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม บทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามที่
บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th
11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองและกากับดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ เพื่ อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีทั้ งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 คน ดังนี้
1.

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล

กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

กรรมการบริหาร

3.

ดร. ประเสริฐ จารุพนิช

กรรมการบริหาร

4.

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

กรรมการบริหาร

5.

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการบริหาร

6.

นายณรงค์ เจียรวนนท์

กรรมการบริหาร
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7.

นายอารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

กรรมการบริหาร

8.

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

กาหนดแผนงานและกลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จของแต่ล ะธุ ร กิ จ การลงทุ น ด้ า นก าลั งคน ก าร
ประเมินผล และหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดผลตอบแทน

2.

จัดทางบประมาณและโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และนาเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.

ติดตามผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผล
รวมทั้งปัญหา หรือ อุปสรรคที่เกิดขึ้ นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบ

4.

ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ

5.

ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของแต่ละธุรกิจตามแผนงานการสร้าง
ผู้บริหารทดแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทาหน้าที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษั ทฯ อย่า งเคร่ งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และหน้ าที่ในการกากับดูแลกิ จ การให้มีการด าเนินธุร กิจให้เกิ ด
ประโยชน์แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเงินของบริษัทฯ ตามแนวทางที่พึงปฏิบัติที่ดี และไม่ทาการใดที่มีส่วน
ได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัทฯ จานวน 5 คน ดังนี้
1.

นายอรรถพร ข่ายม่าน

ประธานคณะกรรมตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

2.

นายชวลิต อัตถศาสตร์

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

3.

นายธีระ วิภูชนิน

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

4.

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

5.

นายโชติ โภควนิช

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
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หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เพื่อทาหน้าที่สอบ
ทานการดาเนินงานของบริษัทฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณา
รายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ส อบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ฯ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ านวนการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ว มประชุม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน

ส่วนที่ 2.3 ข้อ 11 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 3

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เ ห็นว่า ผู้ถื อหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3
คน ดังนี้
1.

นายธีระ วิภูชนิน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

2.

ดร. ประเสริฐ จารุพนิช

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3.

นายชวลิต อัตถศาสตร์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.

คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อให้มี
องค์ ป ระกอบ และคุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมาย/ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และน าเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะ
นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

2.

พิจารณาหลักเกณฑ์ และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และความ
รับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หาก
พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการเปลี่ย นแปลงไปจากมติผู้ ถือหุ้นเดิ ม ให้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาเพื่อนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.

ปฏิบัตกิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ส่วนที่ 2.3 ข้อ 11 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 4

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

11.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1)

กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัท ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดั งกล่ าวมาแล้ วไม่ น้อยกว่ าสองปี ทั้ งนี้ ลั กษณะต้องห้ามดั งกล่าวไม่ รวมถึ งกรณี ที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ

3.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ น บิ ดามารดา คู่ สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่ สมรสของบุ ตร ของผู้ บริ หาร ผู้ ถื อหุ้ น
รายใหญ่ ผู้ มีอานาจควบคุ ม หรื อบุคคลที่จะได้ รั บการเสนอให้เป็นผู้ บริ หารหรื อผู้ มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผู้ มีอ านาจควบคุ มของบริ ษัทฯ ในลั กษณะที่อาจเป็นการขั ดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของผู้ ที่ มี ความสั มพั นธ์ ทางธุ รกิ จกั บบริ ษั ทฯ บริ ษั ทใหญ่ บริ ษั ทย่ อย บริ ษั ทร่ วม ผู้ ถื อหุ้ น
รายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณ
ส่วนที่ 2.3 ข้อ 11 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 5

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี นัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของส านั กงานสอบบั ญชี ซึ่ งมี ผู้ สอบบัญชี ของบริ ษั ทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษั ทย่ อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

6.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7.

ไม่ เป็นกรรมการที่ได้ รั บการแต่งตั้งขึ้ นเพื่ อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถื อหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริ ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกั นและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
บริษัทฯ

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจ
ในการด าเนิ น กิ จการของบริ ษัท ฯ บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัทย่ อย บริ ษั ทร่ ว ม บริ ษัท ย่ อยลาดั บเดี ย วกั น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระเป็ น บุ ค คลที่ มี ห รื อ เคยมี
ความสั ม พั น ธ์ ทางธุ ร กิ จ หรื อการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มู ล ค่ า ที่ กาหนดตามข้ อ 4 หรื อ ข้ อ 6
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อาจพิ จ ารณาผ่ อ นผั น ให้ ไ ด้ ห ากเห็ น ว่ า การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ มี

ส่วนที่ 2.3 ข้อ 11 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 6

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้า ที่ และการให้ความเห็นที่เ ป็นอิส ระ และบริษัท ฯ ได้ เปิดเผยข้อมู ล
ต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ท างธุร กิจ หรือ การให้บ ริก ารทางวิช าชีพ ที่ทา ให้บุค คลดัง กล่า วมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท ฯ ในการเสนอให้มีก ารแต่ง ตั ้ง บุค คลดัง กล่า วเป็ น
กรรมการอิสระ
เพื่ อเป็นการส่ งเสริมให้กรรมการอิส ระและกรรมการซึ่ งไม่ ไ ด้ เ ป็นผู้ บริ หารได้ มีโ อกาสประชุ ม
ปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็นอิสระ สาหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการกากับดูแล
กิจการที่ดีบริษัทฯ จึงได้กาหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง
อนึ่ง นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท สานักงานกฎหมายสยามซิตี้ จากัด และบริษัท ชวลิต
แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัทฯ โดยได้รับค่าบริการ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีซึ่งลักษณะการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว มีผลทาให้นายชวลิต
อัตถศาสตร์ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุ นกาหนด อย่างไรก็ดี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติผ่อนผันเรื่องคุณสมบัติดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 ข้อ 10.1
คณะกรรมการบริษัทฯ)
การสรรหากรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระเป็นไปตามหัวข้อ การสรรหากรรมการ
(2)

การสรรหากรรมการ
บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เข้ ารั บการพิจารณาคัด เลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้ าตามหลักเกณฑ์ ข องบริษัทฯ ก่ อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ และนาเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อ
ส่วนที่ 2.3 ข้อ 11 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 7
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ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้า เป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้ เพี ย งเท่า วาระที่ยั งเหลืออยู่ ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติข องคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
11.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบ
การดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดย
1.

มีการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมใน
บริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการส่งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

2.

มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของ
บริษัทฯ ในบริษัทดังกล่าวในการควบคุม หรือมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่สาคั ญต่อการ
ดาเนินธุรกิจ

3.

มีกลไกในการกากั บดูแลที่มีผลให้การเปิด เผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การทา
รายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
การทารายการสาคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลั กเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของ
บริษัทฯ ผ่านทางหน่วยงานส่วนกลางโดยสายงานบัญชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทย่อยยังมีข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน การได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย
4.

มี การกาหนดระบบการควบคุ มภายในที่เ หมาะสมและรั ด กุ ม เพี ย งพอ ในบริ ษัทย่ อยด้ วยระบบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน

อนึ่ง ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยของบริษัทฯ
11.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อเป็นการป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้สารสนเทศภายในและเพื่อป้องกันข้อครหาเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัทฯ ควบคุมและจากัดการนาข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาสารสนเทศ
ที่สาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ และจากัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
และผู้บริหารระดับสูงที่มีโอกาสเข้าถึงหรือได้รับข้อมูลภายในที่ สาคัญของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
ประชาชนจะต้องรายงานข้ อมู ลการซื้ อหรื อขายหลักทรั พย์ ข องบริ ษัทฯ ตามข้ อกาหนดของส านั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทา
และเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ในการจัดเตรียมและการแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศที่สาคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยนั้น จะกระทาโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เฉพาะบุคคลที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องเท่านั้น
นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ มีระเบียบประกาศและบอกกล่าวให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นใดที่เ กี่ยวข้อง
ทราบอยู่อย่างสม่าเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการดาเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่วนของสารสนเทศที่สาคัญ
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ และการ
ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า การกระทาในลักษณะที่เป็นการเปิดเผย
สารสนเทศที่สาคัญและการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตาม
นโยบายของบริษัทฯ ได้ห้ามผู้บริหารและพนักงานนาข้ อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนและในทางธุรกิจ หรือนาไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ยังต้องเก็บรักษาข้อมูล
ภายในดังกล่าวไว้เป็นความลับอย่างเข้มงวด
11.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(1)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษัทฯ และบริษัทย่ อย จ่า ยค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้ ส อบบัญชี
สังกัดในรอบปีบัญชี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2557
ชื่อบริษัทผู้จ่าย
บริษัทฯ
สยามฟูด เซอร์วิส
แม็คโคร อาร์โอเอช
วีนาสยาม ฟู้ด

สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ลิมิเต็ด (เวียดนาม) จากัด

ค่าตอบแทนจากการ
สอบบัญชี (บาท)
5,210,000
750,000
80,000
159,338*

หมายเหตุ : *เป็นเงินจานวน 106,225,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนามเป็น 0.0015 บาท)

(2)

ค่าบริการอื่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาธุรกิจในด้าน
ต่า ง ๆ ที่ไ ม่เ กี่ย วกับ งานสอบบัญ ชี การให้บริการด้านกฎหมายและภาษี และการตรวจสอบตาม
วิธีการที่ตกลงร่วมกัน ให้แก่สานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2557 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ประเภทของ
งานบริการอื่น

ผู้ให้บริการ

จ่าย

จะต้องจ่าย
ในอนาคต
(บาท)

บริษัทฯ

การตรวจสอบตามวิธีการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
ที่ตกลงร่วมกัน**

20,000

15,000

-

54,000

108,000

69,000

128,000

สอบบัญชี จากัด

สยามฟูด เซอร์วิส การตรวจสอบตามวิธีการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
วีนาสยาม ฟู้ด

-

ที่ตกลงร่วมกัน**

สอบบัญชี จากัด

การให้บริการด้าน

บริษัท เคพีเอ็มจี ลิมิเต็ด

กฎหมายและภาษี

(เวียดนาม) จากัด***

รวม

หมายเหตุ : ** การเข้าร่วมสังเกตการณ์ทาลายสินค้า
***ผู้ให้บริการดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับสานักงานบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดโดยจานวนเงินที่จ่ายไปแล้วและต้อง
จ่ายในอนาคตเป็นจานวน 36,000,000 และ 72,000,000 ดองเวียดนามตามลาดับ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนามเป็น
0.0015 บาท)
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11.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
(1) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดนโยบายเกี่ ย วกั บ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โ ดยตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งดาเนินการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความ
เท่ า เที ย มกั น อย่ า งเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายด้ ว ยความโปร่ ง ใส และเป็ น ธรรมภายใต้ ก รอบ
ข้อกาหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจรวมถึงการจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(2)

บริษัทฯ ให้ความสาคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ใน
ปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้งได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีเมื่อวันที่
23 เมษายน 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้อง
จตุรทิศและห้องวาสนา ตามลาดับ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร อนึ่ง ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดาเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 และเสนอชื่อ
บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมีรายละเอียดและ
หลักเกณฑ์ตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3)

บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 และการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นล่ วงหน้ า ก่ อนวั นประชุ ม 15 วันและ 15 วันตามล าดั บ โดยในแต่ ละวาระมี ค วามเห็น ของ
คณะกรรมการประกอบอย่างครบถ้วน

(4)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ที่เว็บไซต์ www.siammakro.co.th ของบริษัทฯ ก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 และวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ล่วงหน้า 34 วัน
และ 17 วัน ตามลาดับ และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้ นได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์
ดังกล่าวหลังวันประชุม 13 วัน และ 14 วันตามลาดับ

(5)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการ
บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จานวน 13 คน และ 11 คน ตามลาดับ รวมทั้ง
ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยประธานในที่ประชุมได้ประกาศ
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แจ้งจานวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน
วิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม ดาเนินการประชุมและจัดให้ผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงคะแนนโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจาก
ทีร่ ะบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) ดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และ
มีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น ตามระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้ตอบคาถามอย่างครบถ้วนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(6)

บริษัทฯ ให้สิท ธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือ หุ้นภายหลังเริ่มการประชุม แล้ว มีสิทธิออก เสียง
หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและวาระอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ลงมติ

(7)

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้นักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ทาการ
ติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง

(8)

บริษัทฯ ไม่มีการสร้างอุปสรรคแก่ผู้ถือหุ้นในการพบปะระหว่ างกันเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสิทธิ
พื้นฐานของบรรดาผู้ถือหุ้น

(9)

จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกาหนด
กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คานึงถึงการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมดังนี้
(1)

ให้สิทธิ ออกเสี ย งในที่ประชุ มผู้ถือหุ้นเป็นไปตามจานวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นถืออยู่โ ดยหนึ่ งหุ้นมีสิ ทธิ
เท่ากับหนึ่งเสียง

(2)

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดาเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 และเสนอชื่อบุค คลผู้มีคุ ณสมบัติเ หมาะสม เพื่ อเข้า รับการ
พิจารณาคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม
2557 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ www.siammakro.co.th และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(3) บริ ษัทฯ ได้ จัด ส่ งหนังสือนัด ประชุมพร้ อมเอกสารที่เกี่ ยวข้องให้แก่ ผู้ถือหุ้นอย่า งครบถ้วน และ
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสี ย งได้ และสามารถใช้ สิ ทธิ ออกเสี ย งเลือ กตั้งกรรมการเป็ นรายบุค คลได้ ในวาระการเลือกตั้ ง
กรรมการ
(4)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทนได้ โดย
บริษัทฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิส ระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและได้ระบุแจ้ง
คาอธิบายและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญ
ประจาปีผู้ถือหุ้นปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีผู้ถือหุ้นจานวน 50 ราย และ
47 ราย ตามลาดับ มอบฉันทะให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน อีกทั้งบริษัทฯ ได้ดาเนินการ
อานวยความสะดวกและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(5) บริษัทฯ มี นโยบายระเบียบประกาศและการบอกกล่าวให้ผู้บริหาร เจ้าหน้า ที่ และบุค คลอื่นใดที่
เกี่ยวข้องทราบอยู่อย่างสม่าเสมอถึงหลักการของบริษัทฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมาย
และจรรยาบรรณในการดาเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะในส่วน
ของนโยบายการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วใน
หัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และในปี 2557 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการ
ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
การทารายการระหว่างกันตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(6)

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลหรือบริษัทอื่นใด นอกเหนือจาก
บริษัทย่อย

(7)

บริษัทฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทารายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกาหนดและ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ต ามข้ อ กาหนดของคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกาหนดตลอดจนระเบียบในเรื่อง
การทารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่เคยมีการ
ทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2557 บริษัทฯ มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
การเข้าทารายการ ซึ่งบริษัทฯ ได้นาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และนาส่ งหนั งสื อเชิ ญประชุ มผู้ ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดตลอดจนด าเนิ นการในส่ วนที่
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เกี่ ย วข้ องอย่ างถูกต้องและครบถ้วนตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากั บตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ
สาหรับรายการระหว่างกันประเภทอื่น ๆ บริษัทฯ ได้ดาเนินการด้วยความยุติธรรมโดยมีราคาและ
เงื่อนไขเป็นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms’ length)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
(1)

บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมาย
เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมดังนี้
ผู้ถือหุ้น :

บริ ษัทฯ จะดาเนิ นธุ ร กิ จอย่ า งโปร่ งใส มุ่ งมั่ นในการสร้ า งความ
เจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว และผลตอบแทนที่ดีให้กับ
ผู้ถือหุน้

ลูกค้า :

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะแสวงหาและเพิ่มความหลากหลายของสินค้า
ตลอดจนควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกับ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างสัม พัน ธภาพที่ดีแ ละ
ยั่ง ยืน กับ ลูก ค้า ในระยะยาวเพื่อ ให้ลูก ค้า ได้ร ับ ความพึง พอใจ
อย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

พนักงาน :

ก) บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ให้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ โดยการจัดการฝึกอบรมเพื่อ
ยกระดับฝี มือของพนั กงานในทุกระดั บ เพื่อให้เป็นพนักงานที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทางานและมีผลงานที่โดดเด่น
พร้ อมที่จะได้ รั บการปรั บเลื่อนตาแหน่ งงานให้สู งขึ้ น รวมทั้งมี
นโยบายที่จะจ่า ยค่ า ตอบแทนตามค่ า งานและผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยที่ผลตอบแทน
และสวัสดิการของบริษัทฯ จะเป็นอัตราที่สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดแรงงานสาหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน
ข) บริษัทฯ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย
และสุขอนามัย โดยได้ประกาศใช้ “นโยบายด้านความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน” มี ก ารบริ ห าร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ดังนี้
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- จั ด ตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน (คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทางาน (จป.) ในระดั บหัวหน้ า งาน (จป.หน) และระดั บ
บริหาร (จป.บ) โดยได้ ดาเนินตามมาตรการด้ านความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพื่ อให้ปลอดจากเหตุอันจะทาให้เกิ ดการสูญเสี ยชีวิต
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทางาน
- จัด ทาคู่ มือความปลอดภั ย ให้กับพนั กงาน เพื่ อยึ ด เป็นระเบีย บ
ปฏิบัติ
- เข้าร่วมรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ กั บ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
คู่ค้าและเจ้าหนี้ :

บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า อย่ า งเป็ น ธรรมโดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ตามสั ญญาที่ ตกลงร่ ว มกั น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาที่ทาร่วมกันกับเจ้าหนี้ทุกราย
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนชาระหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ในสัญญาที่
ทาร่วมกันดังกล่าว

คู่แข่ง :

บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามกรอบกติ กาการแข่ ง ขั น สากลภายใต้
กฎหมายเกี่ ย วกั บ หลั ก ปฏิ บั ติ ก ารแข่ ง ขั น ทางการค้ า ไม่ ล ะเมิ ด
ความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉลและ
ไม่ทาลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัท ฯ ตระหนัก ถึง ความสาคัญ ของสัง คมและสิ่ง แวดล้อ มที่
เราอาศัยอยู่ บริษัทฯ จึงได้ส่งเสริมให้ทุก ๆ สาขาได้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคมที่ตั้งอยู่เสมอมา โดยการให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้ง
มีส่ว นร่ว มในการพัฒ นาด้า นการศึกษา สัง คมและสิ่ง แวดล้อ ม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความรับผิดชอบต่อ
สังคม นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้กาหนดนโยบายอนุรักษ์พ ลังงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางดาเนินการด้า นพลังงานและส่งเสริมการใช้
พลัง งานให้เ กิด ประสิทธิภ าพและประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็น การ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
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(2)

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ และการแจ้งเบาะแส
กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานทุก คน มีห น้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบต้อ งรับ ทราบ ทาความ
เข้าใจนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้
บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน มีการบริหารงานและกากับดูแลกิจการที่ ดี
ผู ้บ ริห ารทุก ระดับ ในองค์ก รต้อ งดูแ ลรับ ผิด ชอบและถือ เป็น เรื ่อ งส าคัญ ที่จ ะด าเนิน การให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาทราบ เข้า ใจและปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ อย่างจริงจัง
บริษัทฯ เปิดช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถซักถามข้อสงสัย และ
แจ้ง เบาะแสเกี ่ย วกับ การไม่ป ฏิบัติต ามนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิจ การที ่ด ีข องบริษัท ฯ โดย
สามารถส่งข้อร้องเรียนหรือสอบถามแนวปฏิบัติได้ที่
(ก) ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
(ข) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - สานักงานใหญ่
(ค) ฝ่ายกฎหมายและกากับดูแลกิจการที่ดี
(ง) ผู้ตรวจสอบภายใน และ
(จ) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(3)

บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)
โดยมีแนวทางหลักดังนี้
(ก) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องกระทาการภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจและละ
เว้นการกระทาที่มีผลกระทบกระเทือนต่องานในทางทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย
(ข) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องไม่ทาการให้หรือรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิ
ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายนี้ บริษั ทฯ ได้ส่งเสริมให้มี
ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยว่ามีการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
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(4)

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ครอบคลุมเนื้อหา
ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ตามที่
กาหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา บริษัทฯ จะดาเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อยุติหรือหยุดการ
เข้าถึงสิ่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิ
(ข) บริ ษัทฯ จะด าเนิ นการอย่ า งรวดเร็ วตามขั้ นตอนต่า ง ๆ ที่เ หมาะสมตามระเบีย บว่า ด้ วยการ
ดาเนิ นการทางวินัย พนั กงานของบริ ษัทฯและแจ้งให้ผู้ ที่ทาการละเมิ ด ทรั พ ย์สิ นทางปัญญา
ดังกล่าวทราบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(1)

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีแล้ว บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส และ
ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อให้นักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ
บริษัทฯ มีหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations)
มีหน้าที่รั บผิดชอบในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ ข้อมูลข่า วสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์
ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานก.ล.ต. กาหนดแก่ นักลงทุน
รายย่อยนักลงทุนสถาบันนักวิเคราะห์และบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียม
ผ่า นช่ องทางการสื่ อสารหลากหลายช่องทาง เช่ น การแจ้งสารสนเทศผ่า นตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทย การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ สื่ อ สาธารณะต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
หนังสือพิมพ์ เป็นต้นนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมและพบปะผู้ลงทุนนักวิเคราะห์เป็น
ประจาทุกไตรมาสหลังจากได้เปิดเผยผลการดาเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นนักลงทุนและผู้ที่สนใจอื่น ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations) เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ผ่าน 4 ช่องทาง
ดังนี้
@ ทางโทรศัพท์:
0 2723 1768/1704 (สายตรง) หรือ 0 2723 1000 ต่อ 1768/1704
@ ทางโทรสาร:
0 2375 2927 และ 0 2374 2406
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@ ทางอีเมล์:
@ ทางจดหมาย:

ir@siammakro.co.th
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 615 ชั้น 6 อาคารจิตต์อุทัย
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(3)

คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้จัด ให้มีร ายงานความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานท าง
การเงิน และได้แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี

(4)

การเปิดเผยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน วาระการดารง
ตาแหน่ง ของกรรมการ การประชุม คณะกรรมการบริ ษัทฯ และนโยบายการจ่า ยค่ า ตอบแทน
กรรมการและผู้ บ ริ ห าร รายละเอี ย ดได้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ภายใต้ ห มวดที่ 5 ความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1)

โครงสร้างคณะกรรมการ
(ก) ในส่วนขององค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการวิธีการสรรหาแต่งตั้งกรรมการและ
คุณสมบัติกรรมการอิสระกล่าวไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 18 คน ซึ่งเป็น
จานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการโดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่มี
ความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกั บประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อ
เป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารงาน
ประจา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารดังนี้
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

8

คน

2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

10

คน

- กรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ

4

คน

- กรรมการอิสระซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ

1

คน

- กรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

5

คน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 6 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็นร้อยละ
33.33 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบัติตามคานิยาม ดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อโครงสร้าง

ส่วนที่ 2.3 ข้อ 11 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 18

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

การจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้
ด้านบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวนิโ ลบล ตั้งประสิ ทธิ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ดั ง
รายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการส่วนเลขานุการบริษัทฯ
(ค) เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือและ
ปฏิบัติในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท
(ง) การแต่ง ตั้ ง กรรมการให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และข้ อก าหนดของกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ จะต้ อ งมี ค วามโปร่ ง ใสชั ด เจนในการสรรหากรรมการให้ด าเนิ น การผ่ า น
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และการพิจารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชี พของบุคคลนั้น ๆ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น
(2)

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วยกรรมการอิ สระจ านวน 5 ท่ า น โดยมี นายอรรถพร
ข่ า ยม่ า น เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิ ต อั ตถศาสตร์ นายธี ร ะ วิ ภู ชนิ น
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โภควนิช เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีรองผู้อานวยการ
ฝ่ายตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน โดยมีนายธีระ
วิภูชนิน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดร. ประเสริฐ จารุพนิช และ
นายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

(3)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีด้วยความมุ่งมั่นและ
ตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การดั ง กล่ า ว โดยได้ ก าหนดทิ ศ ทางและนโยบายหลั ก ของ
บริ ษั ทฯ พร้ อมทั้งกากั บดู แลฝ่ ายบริ หารให้ด าเนิ นการตามนโยบายอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อ
ประโยชน์ สู งสุ ด ของบริ ษั ทฯ และผู้ ถื อหุ้ นด้ วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้ กรอบ
ข้อกาหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์แผนการดาเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ทั้งนี้บทบาท
ส่วนที่ 2.3 ข้อ 11 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 19

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

หน้ าที่และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ อนึ่งในส่วนของการดาเนินการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่ต้องขอความเห็น
จากผู้ ถือหุ้นตามข้อกาหนดของสานั กงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ฯ และพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(ค) วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ ได้กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่
ได้
(ง) คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ กาหนดจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการ
ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจา รวมถึงกาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
(จ) บริษัทฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่วนที่ 2.3
ข้อ 14 - รายการระหว่างกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรายไตรมาสและสิ้นปีในหัวข้อรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งงบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(ฉ) รายการที่เข้ าข่ ายรายการที่เกี่ ยวโยงกั นของบริ ษัทฯ จะต้องได้ รั บการพิ จารณาและอนุ มัติจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมทั้ งได้ ปฏิ บั ติ ตามหลั กเกณฑ์ ข องส านั กงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(ช) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่าเชื่อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในเป็นประจาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสาคัญของบริษัทฯ
ได้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(ซ) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ
ได้มีการจัดทาแบบสอบถามในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกิจการในแต่ละด้าน โดยมีผู้บริหาร
ของแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและได้จัดให้ผู้ ตรวจสอบภายในทาการสอบทาน
แบบสอบถามที่ได้ตอบโดยผู้บริหารว่าเป็นไปตามคาตอบที่ได้รับหรือไม่ตลอดจนมีการกาหนด
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มาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ
เพื่อเป็นหลักประกันการดารงอยู่อย่างมั่นคงของบริษัทฯ
(4)

การประชุมคณะกรรมการ
(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีกาหนดประชุมในวาระปกติไตรมาสละ 1 ครั้งและได้กาหนดวันประชุม
คณะกรรมการขึ้นเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างไรก็ตามอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจาเป็นได้หากมีวาระพิเศษที่ต้อง
ขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณา
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็นประจา
(ข) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารการเงินและหน่วยงาน
สนับสนุนและเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะบรรจุเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยกรรมการแต่ละ
ท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
(ค) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหน้า 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
(ง) ในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการจานวน 5 ครั้งประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้งได้แก่ การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 โดยการเข้า
ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้ แสดงรายละเอียดไว้ในส่ วนที่ 2 ข้ อ10.1
คณะกรรมการบริษัทฯ
(จ) หลังการประชุมคณะกรรมการมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บ
รายงานการประชุ มที่ผ่ านการรั บรองแล้วจากคณะกรรมการเพื่ อให้กรรมการหรื อผู้ เกี่ ยวข้ อง
สามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้
(ฉ) ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดได้มีการประชุม
ระหว่างกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

(5)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ จัด ให้มีก ารประเมิ นผลการปฏิบัติง านของกรรมการทั้งคณะเป็นประจาทุกปี โดยมี
รูปแบบเป็นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และบริษัทฯ ได้นาเรียนผลการประเมินและ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผล
การประเมินดังกล่าว เพื่อนาไปเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยแบบประเมินดังกล่าวครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก ดังนี้
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ทั้งนี้ ในปี 2557 ผลการประเมินโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 93 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87 ในปี 2556
(6)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัท
อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งเป็นไปตามหลักการและนโยบาย โดยเชื่อมโยงกับ ผล
การดาเนินงานของบริษัทฯ และผลการดาเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
(ค) จานวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2557
รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารหัวข้อ 10.4 ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร

(7)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
ผู้ เกี่ ยวข้ องในระบบการกากั บดู แลของบริ ษัทฯ เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้ บริ หาร
เลขานุ การบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ การปรับปรุ งการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและการ
ทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การฝึกอบรมและการให้ความรู้ดังกล่าวมีทั้งที่กระทาเป็นการภายใน
บริษัทฯ และใช้บริการของสถาบันภายนอก
(ข) บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี เ อกสารและข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ กฎระเบี ย บข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามา
ใหม่ รวมถึ ง การจั ด ให้ มี ก ารแนะน าลั ก ษณะธุ ร กิ จ และแนวทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทฯ
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(ค) บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนการพัฒนาและแผนสื บทอดตาแหน่งงานโดยมี โครงการต่าง ๆ ได้แก่
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงโครงการ Rising Star โครงการ Star และโครงการ Star
Plus เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการส่วนนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
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