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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เอสซี จี ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมากว่ า 100 ปี ภายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลอย่ า งจริ ง จั ง ของ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยมุง่ มัน่ ในการดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
และยึดถืออุดมการณ์ซึ่งได้ ปฏิบตั ิมาเป็ นเวลานานตังแต่
้ เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัท ภายใต้ กรอบของจรรยาบรรณที่มี
การพัฒนาให้ เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา บนพื ้นฐานของการ
เติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่ า หลัก การกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การหรื อ หลัก บรรษั ท ภิ บ าล (Corporate
Governance) เป็ นแนวทางการบริ หารองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เป็ นเรื่ องที่สอดคล้ องกับอุดมการณ์
และจรรยาบรรณของเอสซีจี จึงได้ รวบรวมองค์ความรู้ และแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ในการบริ หารจัดการองค์กรที่ได้
ดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบตั ิสืบทอดต่อๆ
กันมา จนพิสูจน์ ให้ เห็นและเป็ นที่ ยอมรั บแล้ วว่าแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวนัน้ สอดคล้ องและบรรลุผลได้ ตาม
วัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้ นํามาประมวลไว้ เป็ นคูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี
และเริ่ มจัดพิมพ์เผยแพร่ครัง้ แรกตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546
เนื่องจากพัฒนาการด้ านสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสภาพแวดล้ อมของ
สังคมโลกที่พยายามกํ าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริ หารจัดการองค์กรที่เป็ นมาตรฐานสากลตาม
หลัก บรรษั ท ภิ บ าล เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ กับ ผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย และสนับ สนุ น การเติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น
คณะกรรมการบริ ษัท จึง เห็ นควรให้ ปรั บปรุ งเนื อ้ หาของคู่มื อบรรษัท ภิบาลเอสซี จี ให้ ส อดคล้ องกับการ
เปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึน้ โดยยึดแนวทางการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดีตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย หลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ ดีสําหรั บบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์
ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่ ต้องการยกระดับมาตรฐาน
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้ มีความเป็ นสากลมากยิ่งขึ ้น
เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้ เป็ นแบบอย่างทางด้ านบรรษัทภิบาล โดยได้ กําหนดไว้ ใน
วิสยั ทัศน์ของเอสซีจี ด้ วยเชื่อมัน่ ว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็ นระบบบริ หารจัดการที่ก่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถสร้ างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้ างความ
เชื่ อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ เสี ยทุกฝ่ าย และสนันสนุนส่งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทให้ เติบโต
อย่างยัง่ ยืน
ธันวาคม 2560
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บุคคลเจริญได้ ด้ วยจริยธรรมในการดําเนินชีวิตฉันใด
บริษัทก็เจริญได้ ด้ วยจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจฉันนัน้
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ส่ วนที่ 1 บทนํา
อุดมการณ์ เอสซีจี
การที่เอสซีจีเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คงมาได้ จนถึงปั จจุบนั เพราะมีอุดมการณ์ ในการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีคณ
ุ ธรรม ซึ่งทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ ถือปฏิ บตั ิและให้
ความสําคัญอย่างสมํ่าเสมอตลอดมา คือ
ตัง้ มั่นในความเป็ นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่ าของคน
ถือมั่นในความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ตัง้ มั่นในความเป็ นธรรม
เอสซีจี มีความรับผิดชอบที่จะให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ รับความเป็ นธรรมกล่าวคือ
• ให้ ผ้ ใู ช้ สินค้ าและบริ การได้ รับประโยชน์สงู สุด ทังด้
้ านคุณภาพและราคา
• ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
• ให้ พนักงานได้ รับผลประโยชน์และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
• ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายได้ รับการปฏิบตั ทิ ี่เป็ นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
เอสซีจี มุง่ กระทําสิ่งที่ถกู ต้ องด้ วยความตังใจให้
้
เกิดผลในทางที่เป็ นเลิศเสมอ
พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกคนตระหนักดีว่าเราต้ องทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ ความรู้
และความสามารถที่มีอยู่ให้ มากยิ่งขึ ้นไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่ เรี ยนรู้และศึกษาสิ่งใหม่อยูต่ ลอดเวลา เพื่อฟั นฝ่ า
อุปสรรคและก้ าวหน้ าต่อไปด้ วยความมัน่ คงและยัง่ ยืน เพื่อผลที่ดีที่สดุ แก่เอสซีจีและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย
เชื่อมั่นในคุณค่ าของคน
เอสซีจีถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีคา่ ที่สดุ
การที่เอสซีจีเจริ ญรุ่ งเรื องมาได้ ตราบเท่าทุกวันนี ้ ก็เพราะมีคนเก่งและดีท่ีมีความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรมเป็ นประการสําคัญเอสซีจีจึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเข้ าทํางาน และพัฒนาคนให้ พร้ อมที่จะ
เผชิญสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็สร้ างความมัน่ คงและความผูกพันทางใจ
ให้ พนักงานมีความรักเอสซีจี ทําให้ พนักงานเกิดความมัน่ ใจที่จะทํางานเพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าในอนาคต
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ถือมั่นในความรั บผิดชอบต่ อสังคม
เอสซีจีปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศที่ดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงหน้ าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ สัง คม รวมทัง้ ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ การบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
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จรรยาบรรณเอสซีจี
แนวทางจรรยาบรรณ
1. บุคคลที่มีหน้ าที่ต้องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
พนักงานเอสซีจีทุกคนมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิที่กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณเอสซีจี
โดยมีกรรมการบริ ษัทปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี

2. ข้ อแนะนําเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
1) ทําความเข้ าใจหลักการและแนวปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ที่กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยเฉพาะเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของท่าน
2) ปรึกษาผู้บงั คับบัญชาหรื อสอบถามในระบบให้ คําปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีเมื่อท่านไม่มนั่ ใจว่า
สิ่งที่จะกระทําถูกต้ องตามจรรยาบรรณเอสซีจีหรื อไม่
3) สื่ อ สารให้ บุค คลอื่ น ที่ ท่ า นร่ ว มงานด้ ว ยหรื อ ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เข้ า ใจแนวทางการปฏิ บัติ ง านของ
พนักงานเอสซีจีตามหลักจรรยาบรรณเอสซีจี
4) แจ้ งเบาะแสเมื่ อพบเห็นการกระทํ าที่ไม่ถูกต้ องตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางที่ เอสซีจี
กําหนดไว้ และให้ ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้ อเท็จจริ ง

3. การไม่ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี
• การไม่ปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิที่กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณเอสซีจี อาจมีความผิดทาง
วินยั หรื อกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
• นอกจากการไม่ ป ฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณเอสซี จี ข้ า งต้ น แล้ ว การสนับ สนุน ให้ ผ้ ูอื่ น กระทํ า ผิ ด
จรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื่ อพบเห็นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการ
สืบสวนข้ อเท็จจริ ง และการกระทําอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผู้ให้ ข้อเท็จจริ ง ถือเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณเอสซีจีเช่นกัน

4. การดําเนินการเมื่อพบการกระทําผิดจรรยาบรรณ
เอสซีจีมีระบบรับข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส (Whistleblowing System) ซึ่งเป็ นไปตามหลักสากล
ในกรณีที่ท่านทราบ หรื อพบเห็นการกระทํา หรื อเป็ นผู้เดือดร้ อนเสียหายที่เกี่ยวกับการทุจริ ต ไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฏหมาย กฏระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท และจรรยาบรรณ ท่านสามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทํา
ดังกล่าวได้ โดยดําเนินการ ดังนี ้
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• แจ้ งไปที่ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยน ตามช่องทางการร้ องเรี ยนที่กําหนด ทังนี
้ ้ต้ องไม่เป็ นการร้ องเรี ยนข้ อมูล
เท็จหรื อเป็ นการกลัน่ แกล้ ง ซึง่ เอสซีจีถือว่าผิดวินยั ตามข้ อบังคับการบริ หารงานบุคคล
• บริ ษัทมี กระบวนการดําเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน และมี การคุ้มครองแก่พนักงานที่ แจ้ งข้ อ
ร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแส

5. นโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแส

เอสซีจีมีนโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแส คณะทํางานหา
ข้ อเท็จจริ ง กรรมการสอบสวน เกี่ยวกับการทุจริ ตหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท
และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) ดังนี ้
1. กรณีผ้ รู ้ องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลเปิ ดเผยชื่อ บริ ษัทสามารถรายงานความคืบหน้ า ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง
ให้ ทราบได้ หรื อบรรเทาความเสียหายได้ สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
2. เอสซีจีถือว่าข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องถื อเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่ จําเป็ น โดยคํานึงถึง ความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3. กรณี ที่ผ้ ูร้องเรี ยนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิ ดความเดือดร้ อนเสี ยหาย ผู้ร้องเรี ยน
สามารถร้ องขอให้ บ ริ ษั ท กํ า หนดมาตรการคุ้ม ครองที่ เ หมาะสมก็ ไ ด้ หรื อ บริ ษั ท อาจกํ า หนด
มาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความ
เดือดร้ อนเสียหายหรื อความไม่ปลอดภัย
4. ผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนเสี ยหายจะได้ รับการบรรเทาความเสี ยหายด้ วยกระบวนการที่มี ความ
เหมาะสม และเป็ นธรรม
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แนวปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี
1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่าง
เท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ สนับสนุน ส่งเสริ มสิทธิ มนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็ นการ
ละเมิ ดสิ ท ธิ ม นุษยชน นอกจากนี เ้ อสซี จี ยัง ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ในด้ านแรงงานโดยปฏิ บัติ ต่อ
พนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม
2. สิ่งแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัย
2.1 สิ่งแวดล้ อม
เอสซี จี มุ่ง มั่นที่ จะดูแ ลรั กษาสิ่ง แวดล้ อมตลอดกระบวนการของการดํ าเนินธุ รกิ จ โดยเริ่ ม ตัง้ แต่การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมก่อนจะลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ การออกแบบ กระบวนการผลิต เครื่ องจักร
อุปกรณ์ และการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่อาจเกิดขึน้ จาก
การประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลูกฝั งจิตสํานึกในเรื่ องดังกล่าวให้ พนักงานและผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ดําเนินธุรกิจ ให้ ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ใิ นเรื่ องต่าง ๆ
2.2 สุขภาพและความปลอดภัย
เอสซีจีให้ ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่ องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คูธ่ ุรกิจ ลูกค้ า ชุมชน
และผู้มี ส่วนได้ เ สี ย ตลอดกระบวนการของการดําเนิน ธุรกิ จ โดยเริ่ ม ตัง้ แต่การประเมิน ผลกระทบที่
เกี่ ยวข้ องกับสุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรื อร่ วมทุนในกิจการใด ๆ รวมทังการ
้
ดูแลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่ องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบให้ มีความปลอดภัย
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อใช้ งาน ตลอดจนปลูกฝั งจิตสํานึกในเรื่ องดังกล่าวให้ กบั พนักงานและผู้ที่
เกี่ยวข้ อง ให้ ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ใิ นเรื่ องต่าง ๆ
2.3 ความปลอดภัยของสินค้ าและบริการ
เอสซีจีมีการดําเนินการให้ มนั่ ใจว่าสินค้ าและบริ การมีมาตรฐานความปลอดภัยสอดคล้ องหรื อมากกว่าที่
กฎหมายกําหนด มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้ อง และ
เป็ นไปตามข้ อกําหนดที่ได้ ตกลงไว้ กบั ลูกค้ า ตังแต่
้ กระบวนการออกแบบ ผลิต จนถึงการให้ ข้อมูลหรื อคํา
เตือนเกี่ยวกับสินค้ า บริ การ และวิธีการใช้ งานที่ถกู ต้ อง เพียงพอต่อความปลอดภัยของลูกค้ าตลอดอายุ
การใช้ งาน (Life Cycle) รวมทัง้ ให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยของสินค้ าที่เอสซี จีว่าจ้ างให้ ผ ลิ ต
นําเข้ า และนํามาประกอบการส่งเสริ มการขายด้ วย
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3. การต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
การดําเนินธุรกิจของเอสซีจีกบั ผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ ต้ องดําเนินการอย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา โปร่ งใส
ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และไม่คอร์ รัปชัน โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและนโยบายต่อต้ านคอร์ รัป
ชันของเอสซีจี รวมทังไม่
้ ทําให้ เกิดข้ อครหา หรื อเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริ ษัท
4. ของกํานัลและการเลีย้ งรั บรอง
การรับหรื อให้ ผลประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์ สิน บริ การ การอํานวยความสะดวก หรื อการเลี ย้ ง
รั บรองกับผู้เกี่ ยวข้ องทางธุรกิ จ ต้ องเป็ นไปตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี ใ นแต่ละท้ องถิ่น หรื อ แต่ล ะ
ประเทศ รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ ยวข้ อง โดยต้ องมีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม
5. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เอสซีจีมงุ่ กระทําสิ่งที่ถกู ต้ องด้ วยความตังใจให้
้
เกิดผลที่เป็ นเลิศเสมอ ดังนันการปฏิ
้
บตั งิ านของพนักงาน
ต้ องยึดถือประโยชน์สงู สุดของเอสซีจี ภายใต้ ความถูกต้ องตามกฎหมายและจริ ยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ
6. การดําเนินการด้ านการเมือง
เอสซีจีวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรื อสนับสนุนด้ านการเงินหรื อ
รู ปแบบอื่นแก่พรรคการเมื อง กลุ่มแนวร่ วมทางการเมื อง ผู้มีอํานาจทางการเมือง หรื อผู้ลงสมัครรั บ
เลือกตังทางการเมื
้
อง ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค หรื อระดับประเทศ
อย่ างไรก็ ตาม เอสซี จี ใ ห้ ค วามเคารพในสิ ท ธิ ท างการเมื อ งของพนัก งานในฐานะพลเมื อ งที่ ดี ต าม
รัฐธรรมนูญไม่วา่ จะเป็ นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรื อการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
7. การปฏิบัตติ ่ อข้ อมูลและทรั พย์ สิน
7.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
เอสซี จี เ คารพสิ ทธิ ความเป็ นส่ว นตัวของผู้ที่เ กี่ ยวข้ อง ดัง นัน้ ข้ อมูล ส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ ที่
เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวประวัติ ประวัติการทํางาน ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูล
สําหรับการติดต่อ ข้ อมูลสุขภาพ หรื อข้ อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ต้ องได้ รับความคุ้มครองไม่ให้ ถกู ใช้ เปิ ดเผย
หรื อถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
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7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรั กษาข้ อมูล
เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการข้ อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรื อรายงานข้ อมูล
ต้ องสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ ที่เอสซี จีกําหนดและถูกต้ องครบถ้ วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็ บรักษา
ข้ อมูลจะต้ องดําเนินการให้ อยูใ่ นสภาพที่ปลอดภัย และสามารถนํามาใช้ อ้างอิงหรื อใช้ ประโยชน์กบั เอสซี
จีได้ เมื่อต้ องการ
7.3 การซือ้ ขายหลักทรั พย์ และการใช้ ข้อมูลภายใน
การใช้ ข้อมูลภายในที่เป็ นข้ อมูลสําคัญต้ องดําเนินการให้ เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
เสียโดยรวมและความถูกต้ องตามที่กฎหมายกําหนด และต้ องไม่ใช้ ข้อมูลนันเพื
้ ่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อ
บุคคลอื่น
7.4 การใช้ และการดูแลรั กษาทรัพย์ สินของบริษัท
เอสซีจีใช้ ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้ อมทังส่
้ งเสริ มให้ พนักงาน
ดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้ เสียหาย สูญหาย หรื อนําไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อเพื่อบุคคลอื่น
7.5 การใช้ และการดูแลรั กษาทรัพย์ สินทางปั ญญา
เอสซี จี ถื อว่ าทรั พย์ สิ นทางปั ญญาเป็ นทรั พย์ สิ นที่ มี ค่าของเอสซี จี พนักงานมี หน้ าที่ ต้ องปฏิ บัติ ตาม
“นโยบายทรัพย์สินทางปั ญญาเอสซีจี (SCG IP Policy)” อย่างเคร่ งครัด โดยต้ องปกป้องและดูแลรักษา
ทรัพย์สินทางปั ญญาของเอสซีจีให้ พ้นจากการนําไปใช้ หรื อเผยแพร่ โดยไม่ได้ รับอนุญาต รวมทังต้
้ อง
เคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น
8. การเปิ ดเผยข้ อมูลและการสื่อสาร
8.1 การเปิ ดเผยข้ อมูล
การเปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจี ยึดถือหลักความเป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ โดยต้ องมัน่ ใจได้ ว่าเป็ น
การเปิ ดเผยข้ อมูล ที่ ถูกต้ อง ชัดเจน สอดคล้ องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเที ยมกัน ไม่ว่าจะ
เปิ ดเผยอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้ วยวาจา การแถลงข่าว หรื อโดยช่องทางอื่นใด
8.2 การสื่อสาร
การสื่อสารของเอสซีจี ซึ่งรวมถึงการสื่อสารแบรนด์เอสซีจีทงภายในและภายนอกองค์
ั้
กร การสื่อสาร
การตลาดของแบรนด์ สิ น ค้ า ในเอสซี จี การใช้ ตราสัญ ลัก ษณ์ เ อสซี จี และการสื่ อสารผ่า นสื่ อ สัง คม
ออนไลน์ จะต้ องดําเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง คํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อเอสซีจี โดยปฏิบตั ิตามแนวทางการสื่อสารแบ
รนด์ และนโยบายการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ของเอสซีจี (SCG Social Media Policy) อย่างเคร่งครัด
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9. การทําธุรกรรมของเอสซีจี
9.1 การทําธุรกรรมระหว่ างกันของบริษัทในเอสซีจี
การดํ าเนิ น ธุ ร กิ จหรื อปฏิ บัติงานที่ เ ป็ นการทํ าธุรกรรมระหว่างกันของบริ ษัทในเอสซีจี ต้ องคํ านึง ถึง
กฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจดําเนินการของเอสซีจี
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ ในแต่ละท้ องถิ่น
9.2 การทําธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนันจะต้
้ องปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กําหนด
ไว้ ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้ รับการอนุมตั ิ
ตามอํานาจดําเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้จะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงไว้ อย่าง
ตรงไปตรงมา โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ ยงการทําธุรกรรมที่ อาจก่อให้ เกิดความ
เดือดร้ อนเสียหายไม่วา่ ต่อเอสซีจีหรื อบุคคลภายนอก
10. การประกอบธุรกิจในต่ างประเทศและการค้ าระหว่ างประเทศ
10.1 การประกอบธุรกิจในต่ างประเทศ
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นการตังบริ
้ ษัท โรงงาน สํานักงาน สาขา ตัวแทน การทํ า
ธุรกรรมการค้ ากับผู้จดั จํ าหน่าย หรื อการเข้ าซื อ้ กิจการในต่างประเทศ จะต้ องคํานึงถึงและปฏิบตั ิให้
ถูกต้ องตามกฎหมายภายในที่ เกี่ ยวข้ องของประเทศต่าง ๆ ที่ เอสซีจีเข้ าไปลงทุน และปฏิ บตั ิตนเป็ น
พลเมืองที่ดีในแต่ละท้ องถิ่น นอกจากนี ้ยังต้ องคํานึงถึงสภาพแวดล้ อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมในแต่ละท้ องถิ่นประกอบด้ วย
10.2 การค้ าระหว่ างประเทศ
การนําเข้ า-ส่งออกสินค้ า หรื อการทําธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจีที่เกี่ยวข้ องกับต่างประเทศ จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด เช่ น กฎหมายการนํ า เข้ า และส่ ง ออก กฎหมายศุล กากร
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้ า กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองผู้บริ โภค รวมถึงระเบียบและ
แนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจีที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
11. การแข่ งขันทางการค้ า
เอสซี จี ตงั ้ มั่น ที่ จ ะดํ าเนิ นธุ ร กิ จ อย่ างเป็ น ธรรม โดยคํานึง ถึง จริ ยธรรมในการประกอบการค้ า และ
กฎหมายแข่งขันทางการค้ าในประเทศต่าง ๆ ที่เอสซีจีเข้ าไปดําเนินธุรกิจ ทังต่
้ อลูกค้ าและคูค่ ้ าของเอส
ซีจี รวมถึงดําเนินการตามแนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจีที่เกี่ยวข้ อง
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12. การป้ องกันการฟอกเงิน
เอสซีจียึดถื อปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันการฟอกเงิ น กล่าวคือ
เอสซี จีจะไม่รับโอน หรื อเปลี่ ยนสภาพทรั พย์ สิน หรื อสนับสนุนให้ มีการรั บโอน หรื อเปลี่ ยนสภาพ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทําความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ หู นึง่ ผู้ใดใช้ เอสซีจีเป็ นช่องทาง
หรื อเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายเท ปกปิ ด หรื ออําพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้ มาโดยไม่ชอบด้ วย
กฎหมาย
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ส่ วนที่ 2 โครงสร้ าง นโยบายและแนวปฏิบัตติ ามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี

เอสซีจี แพคเกจจิง้

โครงสร้ างบรรษัทภิบาลเอสซีจี
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นโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี
เอสซีจีดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบ โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยยึดมัน่ ในอุดมการณ์ซึ่งได้ ถือ
ปฏิบตั สิ ืบเนื่องกันมาภายใต้ กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื ้นฐานแห่งประโยชน์สขุ อย่างสมดุลและ
ยัง่ ยืน โดยมีกรรมการบริ ษัทเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
นโยบายบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาทําหน้ าที่กํากับดูแลด้ านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทังการกํ
้
าหนดนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิ ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะจัดการเอสซีจีให้ เป็ นไปตามนโยบาย
บรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวน
แนวปฏิบตั ิให้ มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิทางด้ านบรรษัทภิบาลทัง้
ในระดับประเทศและระดับสากล เป็ นประจําทุกปี โดยให้ เรื่ องบรรษัทภิบาลเป็ นวาระหลักวาระหนึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

แนวปฏิบัตติ ามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
เอสซีจีมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริ ม และอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น
ประเภทสถาบัน ได้ รับสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ทังในฐานะนั
้
กลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้ าของบริ ษัท ด้ วย
วิธีการและมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ โดยให้ สิทธิในการได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันในการ
ซื ้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยูอ่ ย่างเป็ นอิสระ การได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัท การเข้ าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็ นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษัท เช่น การ
เลือกตังกรรมการ
้
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและการกําหนดค่าสอบบัญชี การอนุมตั ธิ ุรกรรมที่สําคัญและมีผล
ต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท การแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หุ้นทุกคนมีสิทธิ ออกเสียงตามจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีห้ นุ ใดมี
สิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น
นอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว เอสซีจียงั มีนโยบายในอันที่จะส่งเสริ มและอํานวยความสะดวก
ในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น
1.1 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดให้ มีคําชี ้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมถึงชี ้แจงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริ ษัทจัดส่งให้ โดยมีการเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม
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และจัด ส่ ง เอกสารล่ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุม มากกว่ า 20 วัน เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ รั บ ข้ อ มูล ที่ ชัดเจน
เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ า โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ กําหนดไว้ ล่วงหน้ า
ในการประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ื อหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนตนได้
1.3 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคําถามเพื่ อสอบถามข้ อมูลในแต่ละวาระหรื อข้ อมูลอื่ นๆ ของบริ ษัทผ่าน
อีเมล์ corporate@scg.com หรื อตามที่อยูข่ องบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
1.4 จั ด สรรเวลาและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นมี โ อกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น และตั ง้ คํ า ถามต่ อ
คณะกรรมการในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกประเด็นสําคัญที่ได้ มีการ
ซักถามและชี ้แจงไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ าประชุมได้ รับทราบ
1.5 ในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีการใช้ บตั รยืนยันการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
และนําระบบบาร์ โค้ ดมาใช้ ในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็ ว ตลอดจนมี
ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน พร้ อมทังคะแนนเสี
้
ยงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในทุกๆ
วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
1.6 เปิ ดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน
ระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทภายหลัง
เสร็ จสิ ้นการประชุม
1.7 บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้ วน และจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ แล้ วเสร็ จทัง้
ภาษาไทยและอังกฤษภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัท

(2) การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
การสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็ นเรื่ องท้ าทายที่เอสซีจีคํานึงถึงและพยายามสร้ างเครื่ องมือที่ช่วย
ให้ เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้ จริ ง

17/77

2.1 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นรายย่ อย
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 เดือน ก่อนวันสิน้ สุดรอบบัญชี เพื่ อให้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิ บาลและสรรหาเป็ นผู้กลัน่ กรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณี ที่
บรรจุเป็ นวาระการประชุม บริ ษัทจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กําหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณี
ที่คณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอเพื่อให้ บรรจุเป็ นวาระ บริ ษัทจะชี ้แจงเหตุผลให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทราบ
นอกจากนี ้ ในช่วงเวลาเดียวกัน บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ า
รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า โดยในกรณีนี ้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็ นผู้
พิจารณา เพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท จากนันจะ
้
ได้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทางแก่ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
ไปยัง กรรมการอิ ส ระ ผ่านอี เ มล์ ind_dir@scg.com ซึ่ง กรรมการอิส ระจะเป็ น ผู้พิจ ารณาดําเนิน การให้
เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง กรณีเป็ นข้ อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสําคัญ
ที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ เสี ยโดยรวมหรื อมี ผลต่อการประกอบธุรกิจของเอสซี จี กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการจัดการข้ อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading
Policy) เพื่ อเป็ นแนวทางในการจัดการข้ อมูลภายในของเอสซีจี ให้ เหมาะสมเพื่ อไม่ให้ ข้อมูลรั่ วไหล อาจถูก
นําไปใช้ ประโยชน์ในทางที่ไม่ถกู ต้ อง และเป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่นซึ่งนอกจากจะเป็ นความผิดตามกฎหมาย
แล้ วยังกระทบต่อชื่อเสียงของเอสซีจีอีกด้ วย นอกจากนี ้เอสซีจีได้ มีการกําหนดช่วงเวลาห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์
ของเอสซีจี (Blackout Period) ดังนี ้
• กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน (รวมทัง้ คูส่ มรส หรื อผู้
ที่อยูก่ ินฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ต้ องไม่ซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนในเอส
ซีจี หรื อบริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงิน
ดังกล่าว
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• นอกจากนี ้ในกรณี ที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน
(รวมทัง้ คูส่ มรส หรื อผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนในเอสซีจี หรื อบริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่
เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูล ภายใน ต้ องไม่ทําการซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ ข องบริ ษัท ดังกล่าวจนกว่าจะพ้ น
ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันสู
้ ส่ าธารณะทังหมดแล้
้
ว
• หากมีการใช้ ข้อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อประชาชนในการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยเป็ นการ
เอาเปรี ยบบุคคลภายนอก ( Insider Trading ) ไม่ว่าจะอยู่ใ นช่วงระยะเวลาดัง กล่าวหรื อไม่
บุคคลที่กระทําการดังกล่าวยังคงต้ องรับผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ มีการติดตามผลการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าว โดยคณะกรรมการและ
คณะจัดการเอสซีจี ได้ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ทราบทุกครัง้ ที่มีการประชุม และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวในรายงานประจําปี
2.3 การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและการดําเนินการต่างๆ ดังนี ้
• จัดโครงสร้ างการถื อหุ้นที่ชดั เจน โปร่ งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ แก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง และเปิ ดเผยโครงสร้ างการถื อหุ้นของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยไว้ ในรายงานประจําปี
• กําหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการมีส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย โดย
รายงานต่อเลขานุการบริ ษัท และเลขานุการบริ ษัทจะต้ องส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้ เสียนี ้ให้
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทํ าการนับแต่วันที่ ไ ด้ รับ
รายงาน
• ในกรณี ที่กรรมการบริ ษัทหรื อผู้บริ หารคนใดคนหนึ่งมี ส่วนได้ เสี ยกับผลประโยชน์ ในเรื่ องที่ กํา ลัง
พิจ ารณา ผู้มีส ่ว นได้ เ สีย นั ้นต้ องไม่เ ข้ าร่ วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อ ให้ ก ารตัด สิน ใจของ
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารเป็ นไปอย่างยุตธิ รรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้ จริ ง
• กําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการใช้ ข้อมูลภายในไว้ ในอํานาจดําเนินการ จรรยาบรรณเอสซีจี
และข้ อบัง คับพนักงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีบทกําหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผ้ ูบริ ห ารหรื อ
พนักงานนําข้ อมูลภายในไปเปิ ดเผยต่อสาธารณะหรื อนําไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
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(3) บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1 นโยบายและแนวปฎิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
เอสซีจียึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่เอสซีจีเข้ าไปดําเนินธุรกิจ
ด้ วยการเคารพสิทธิและปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นธรรม รับฟั งความคิดเห็นหรื อความกังวล รวมทัง้
สร้ างความเข้ าใจกับผู้มีส่วนได้ เสีย ส่งเสริ มความร่ วมมืออย่างสร้ างสรรค์ในเรื่ องที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียให้ ความ
สนใจ รวมทังร่้ วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เอสซีจีสามารถดําเนินธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้ เอสซีจีได้ จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ยเป็ น 12 กลุ่ม และมีแนวทางการปฏิ บตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสี ยกลุ่ม ต่างๆ
สรุปได้ ดงั นี ้
• ผู้ถือหุ้น เอสซีจีมีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม และคํานึงถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ

ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิ ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัท สิทธิ ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ รวมถึงสิทธิที่จะได้ รับผลตอบแทน
อย่างเป็ นธรรม นอกจากนี ้ ยังได้ ให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นในการเสนอแนะข้ อคิดเห็ นต่างๆ เกี่ ยวกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในฐานะเจ้ าของบริ ษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้ อคิดเห็นจะได้ รับการ
รวบรวมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา

• พนั กงาน เอสซี จีให้ ความสํ าคัญกับพนักงานโดยถื อว่าเป็ นทรั พยากรที่ มีค่าและเป็ นปั จจัยแห่ง

ความสําเร็ จจึงปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันบนหลักสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้ านสิทธิ
มนุษ ยชน และมุ่ง มั่น ที่ จ ะให้ พนักงานทุกคนมี ความภาคภูมิใ จและเชื่ อมั่น ในองค์ กร อี กทัง้ ยัง
สนับสนุนและเสริ มสร้ างบรรยากาศการทํางานร่ วมกันเพื่อสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทังพั
้ ฒนาความรู้
และเสริ มศักยภาพของพนักงานให้ พร้ อมสําหรับการปฏิบตั ิงานทังในและต่
้
างประเทศ นอกจากนี ้
ยังให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิต่อพนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมในการทํ างาน รวมถึงมีการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานให้
เหมาะสม

• ลูกค้ า เอสซีจีมีความมุ่งมัน่ ที่จะให้ ผ้ ใู ช้ สินค้ าและบริ การได้ รับประโยชน์สงู สุดทังด้
้ านคุณภาพและ

ราคา ตลอดจนมุง่ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน รวมทังจั
้ ดให้ มีหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ สิ น ค้ า และบริ ก าร ให้ คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา และรั บ ข้ อ
ร้ องเรี ยน เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจมากที่สดุ ในสินค้ าและบริการของเอสซีจี
• คู่ ค้ า เอสซี จี ป ฏิ บ ัติต ามกรอบการแข่งขันทางการค้ า ที่ สุจ ริ ต โดยยึด ถื อ การปฏิ บ ัติต ามสัญญา

จรรยาบรรณเอสซีจี และคํามัน่ ที่ให้ ไว้ กับคู่ค้าอย่างเคร่ งครัด รวมทังส่
้ งเสริ มและสนับสนุนให้ ค่คู ้ า
ดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยให้
ยึดมัน่ ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)
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้ ่ องมาตรฐานสิทธิ มนุษยชน สภาพแวดล้ อม
• คู่ ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทังในเรื
ความปลอดภัยในการทํ างาน และผลตอบแทนที่จะได้ รับ นอกจากนี ้ ยังส่งเสริ มการพัฒนาขี ด
ความสามารถและพัฒนาความรู้ ทังในงานและนอกงานของคู
้
ธ่ ุรกิจให้ สามารถทํางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น รวมทังส่
้ งเสริมและสนับสนุนให้ คคู่ ้ าดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยให้ ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
เอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)
• ผู้ร่วมลงทุน เอสซีจีเคารพซึง่ สิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรมและ

ส่ง เสริ ม ผู้ร่วมลงทุน ให้ เ คารพสิ ทธิ ของผู้ที่เ กี่ ยวข้ องกับการดําเนิน ธุรกิ จ ตามนโยบายด้ า นสิ ท ธิ
มนุษยชน รวมทังให้
้ ความร่วมมืออย่างดีกบั ผู้ร่วมทุน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การดําเนินงานของกิจการร่ วมทุน
ประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่ วมทุน
• เจ้ าหนี ้ เอสซี จีได้ ปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลง และหน้ าที่ ที่พึงมี ต่อเจ้ าหนี ้ เช่น

เจ้ าหนี ้ทางธุรกิจ และเจ้ าหนี ้ทางการเงิน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีโครงการต่างๆ เพื่อ
สร้ างความสัมพันธ์กบั เจ้ าหนี ้ อาทิ กิจกรรมหุ้นกู้สมั พันธ์
• ชุมชน เอสซีจีเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย

และดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายและถื อมัน่ ในอุดมการณ์ การดําเนิน
ธุ รกิ จ ที่ รับผิ ดชอบต่อสัง คม โดยมุ่ง สนับสนุน กิ จ กรรมเพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต และเสริ ม สร้ าง
ประโยชน์สขุ ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้ าไปดําเนินธุรกิจทังในประเทศไทยและอาเซี
้
ยน ทังด้
้ าน
การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ รวมทังการช่
้
วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
• หน่ วยงานราชการ เอสซีจีให้ ความสําคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้ เสี ย โดยได้

กําหนดแนวปฏิบตั ิในการทําธุรกรรมกับรัฐไว้ ในจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน
เพื่อให้ พนักงานดําเนินการอย่างถูกต้ องและเหมาะสม รวมถึงการให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ ทังทางด้
้
านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
• สื่ อ มวลชน เอสซี จีให้ ความสํ าคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่ อให้ สามารถ

สื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี ้ยังจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั สื่อมวลชน อาทิ กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน การทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
• คู่ แข่ ง เอสซีจีปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สุจริ ตโดยยึดมั่นในการดําเนินธุร กิ จ ด้ วย

ความเป็ นธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี รวมทังได้
้ กําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้ าเพื่อเป็ นแนวทางให้ พนักงานได้ ยึดถื อเป็ นหลักในการปฏิ บัติให้
ถูกต้ องเหมาะสม
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• ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นําความคิด เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ

ต่อ สัง คมและผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ม โดยเปิ ด เผยข้ อ มูล การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ค รบถ้ วน โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ และรั บฟั ง ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องเพื่ อหาแนวทาง
ร่วมกันในการประสานความร่ วมมือ เพื่อการดําเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืนเคียงคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชนและ
สังคม
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3.2 แนวทางการพัฒนาอย่ างยั่งยืนของเอสซีจี

เอสซีจี มีอดุ มการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุก
ฝ่ ายเพื่ อประโยชน์ ร่วมกันอย่างยั่งยื น จึงได้ มีการกํ าหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยื นของเอสซีจี โดย
อ้ างอิ ง มาจากแนวทางการดํ า เนิ นการในระดับสากล ซึ่ง ครอบคลุม ทัง้ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่งแวดล้ อม ภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้ เกิดการดําเนินงานที่สอดคล้ องกันในทุกธุรกิจ
เอสซีจี มีความมุ่งมัน่ ที่ต้องการจะสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าให้ กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดําเนินธุรกิจที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างสมบูรณ์ และพร้ อมที่ จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสําเร็ จที่
เกิดขึ ้นให้ กบั ทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเอสซีจี ทังต้
้ นนํ ้าและ
ปลายนํ ้า องค์กรธุรกิจและสถาบันต่างๆ สถาบันทางสังคมและชุมชนในทุกพื ้นที่ที่เอสซีจีดําเนินธุรกิจ เพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมให้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืน

(4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
เอสซีจีให้ ความสํ าคัญเรื่ องการเปิ ดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ
ผู้ล งทุน และผู้มีส่วนได้ เ สี ย จึง มี ความจํ าเป็ นที่ ต้องมี การควบคุม และกํ าหนดมาตรการในการเปิ ดเผย
สารสนเทศทังที
้ ่เป็ นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ ถูกต้ องตามที่กฎหมายกํ าหนด โดยมี
สาระสําคัญครบถ้ วนเพียงพอ เชื่อถื อได้ และทันเวลา ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ โดยเปิ ดเผยข้ อมูล
สารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของเอสซีจี
เอสซีจียึดถื อปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับต่างๆ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่าง
เคร่ งครั ด และติดตามการแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงอยู่อย่างสมํ่ าเสมอ เพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์
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ข้ อบังคับที่เอสซีจีถือปฏิบตั ินนมี
ั ้ ความถูกต้ อง และเป็ นหลักประกันให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเชื่อมัน่ ในการดําเนินธุรกิ จที่
โปร่งใส ถูกต้ อง ตรงไปตรงมา
คณะกรรมการบริ ษัทยังคงยึดมัน่ แนวปฏิบตั ิเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับเอสซีจี เพื่อเป็ นการจัด
ระเบียบการเปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจีให้ เป็ นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นจากการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่างไม่ถกู ต้ องรวมทังเพื
้ ่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรื อผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ มัน่ ใจได้ ว่าการ
เปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจีมีความถูกต้ องชัดเจนสอดคล้ องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกันตาม
นโยบายการเปิ ด เผยข้ อมู ล (Disclosure Policy) นอกจากนี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท ยัง ได้ กํ า หนดให้ มี
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าการปฏิบตั ิหน้ าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ ของเอสซีจีเป็ นไป
อย่างถูกต้ องเหมาะสม และเป็ นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่

(5) ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการบริษัท
1) โครงสร้ างของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ เป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็ นผู้มี
บทบาทสําคัญในการกํ าหนดนโยบายของบริ ษัท โดยร่ วมกับผู้บริ หารระดับสูงวางแผนการดําเนินงาน ทัง้
ระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนกํ าหนดนโยบายการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง และภาพรวมขององค์กร มี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้บริ หารระดับสูงให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ มีกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตังและถอดถอนโดยที
้
่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบไปด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และกรรมการอิสระ
(ข้ อกําหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริ ษัท ปรากฏอยูใ่ นภาคผนวก)
2) ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
2.1 บริ หารกิ จการให้ เป็ นไปเพื่ อประโยชน์ ท่ีดีที่สุดแก่ผ้ ูถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถื อแนว
ปฏิบตั สิ ําคัญ 4 ประการคือ
2.1.1 การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
2.1.2 การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty)
2.1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท
และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
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2.1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
(Duty of Disclosure)
2.2 กําหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ในเรื่ องจํานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ
รวมทังคุ
้ ณสมบัตทิ ี่หลากหลาย เพื่อให้ เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
2.3 กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและ
อนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี
2.4 พิจารณาแผนหลักในการดําเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของเอสซีจีให้ แข่งขันได้ ในระดับสากล
2.5 ติดตามดูแลให้ มีการนํากลยุทธ์ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดําเนินงานทังใน
้
ระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับเอสซีจี โดยกําหนดให้ มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ
รวมทังให้
้ นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุ งการดําเนินงานของธุรกิจ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยและสุข อนามัย ความรั บผิ ดชอบต่อสัง คมและสิ่ ง แวดล้ อม ตลอดจนการพัฒ นา
บุคลากรของเอสซีจี
จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์
สุจริ ต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้ อง
2.6 กํ ากับดูแลและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่เอสซี จีควบคู่กับการสร้ าง
คุณประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
2.7 กํ ากับดูแ ลให้ มี ก ารบริ หารจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและมาตรการรั กษาความมั่น คง
ปลอดภัยของระบบเทคโลยีสารสนเทศ
2.8 กํ าหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยง และกํากับดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
รวมทังมี
้ การทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ และ เมื่อระดับ
ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
2.9 กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้ อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจ ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ และเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิ บาล
และจรรยาบรรณเอสซีจี
2.10 ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิ
บาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันของเอสซีจี พร้ อมทังกํ
้ ากับดูแลให้ มีระบบ
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต
และการใช้ อํานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง รวมทังป้
้ องกันการกระทําผิดกฎหมาย
ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้ รวมทังแผนหรื
้
อกลไก
ในการแก้ ไขหากเกิดปั ญหา
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2.11 กํ า กับ ดูแ ลให้ ร ะบบการจัด ทํ า รายงานทางเงิ น และการเปิ ด เผยข้ อ สํ า คัญ ต่า ง ๆ ถูก ต้ อ ง
เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง
2.12 ดูแลให้ มนั่ ใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องสําคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิ และ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
รายย่อยและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมและโปร่ งใส
กํากับดูแลให้ มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ที่ประสงค์
จะแจ้ งเบาะแสหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
ทุกฝ่ ายสามารถติดต่อ/ร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ นปั ญหากับคณะกรรมการได้ โดยตรง
2.13 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกํ ากับ
ดูแลให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็ นประจําทุกปี
และมี ร ะบบการพิ จ ารณากํ า หนดค่ า ตอบแทนแก่ ผ้ ู บริ ห ารระดับ สู ง ที่ ร อบคอบ โปร่ ง ใส
สอดคล้ องกับความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานเพื่อก่อให้ เกิดแรงจูงใจทังในระยะสั
้
นและ
้
ระยะยาว
2.14 ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ นประจํ า ทุ ก ปี โดยให้ มี ก าร
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานเป็ น 3 แบบ คือประเมินการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท
โดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการ รวมทังติ
้ ดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่ วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท และทบทวนแบบ
ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
2.15 กํากับดูแลให้ มีกระบวนการสรรหาและเลือกตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการบริ ษัทอย่างโปร่งใส และมี
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
2.16 อุทิศเวลาในการปฏิ บตั ิหน้ าที่ อย่างเพียงพอ เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริ ษัทที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุม
จะต้ องแจ้ งให้ ประธานกรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัททราบล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม
2.17 ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิ ดขึน้ ระหว่างบริ ษัทกับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น กํากับดูแลให้ มีการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควร
ในทรัพย์สินของเอสซีจีและการทําธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะ
ที่ไม่สมควร
2.18 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง เข้ าอบรมหรื อเข้ าร่วมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการหรื อกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
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ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท อาจขอคํ า ปรึ ก ษาจากที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระภายนอกหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
3) บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ให้ ประธานกรรมการมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
3.1 พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่ และ
ดูแลให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการ
ประชุม เพื่อให้ กรรมการบริ ษัทสามารถตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม
3.2 เป็ นผู้นําของคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
3.2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และ
กฎหมาย
3.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
3.2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้ องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3.2.4 กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยไม่มีกรรมการบริ ษัทที่มาจากฝ่ าย
จัดการ
3.3 เป็ น ผู้นํ า ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บวาระ ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท และ
กฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้ มีการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3.4 สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของ
เอสซีจี
3.5 เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุน
การปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริ ษัท
3.6 กํากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณี ที่มีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
3.7 กํากับดูแลให้ คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
3.8 กํากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม กรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และ
กรรมการบริ ษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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4) อํานาจอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิเรื่ องต่างๆของบริ ษัทตามขอบเขตหน้ าที่ที่กําหนดโดยกฏหมาย
ข้ อบังคับของบริ ษัท กฏบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ รวมถึงการกําหนดและทบทวน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการดําเนินงาน แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริ หารความเสี่ยง
แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนดเป้าหมายที่
ต้ องการผลของการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้
และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันที่สําคัญ การเข้ าควบรวมกิจการ
การแบ่งแยกกิจการ และการเข้ าร่วมทุน
5) วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่ งของกรรมการบริษัท
ข้ อบังคับของบริ ษัทได้ กําหนดจํานวนปี ที่ดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริ ษัทเป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี กรรมการบริ ษัท
ต้ องออกจากตําแหน่งจํ านวน 1 ใน 3 ถ้ าจํ านวนกรรมการแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํ า นวนใกล้ ที่ สุด กับ ส่ ว น 1 ใน 3 ทัง้ นี ้ กรรมการบริ ษั ท ที่ จ ะต้ อ งออกจากตํ า แหน่ ง นัน้ ให้ พิ จ ารณาจาก
กรรมการบริ ษัทที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึง่ ปัจจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังสิ
้ ้นจํานวน
12 คนแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริ ษัทที่ออกไปนันอาจได้
้
รับเลือกตัง้
ให้ ดํารงตําแหน่งอีกก็ได้
จํานวนวาระการดํารงตําแหน่ งติดต่ อกันของกรรมการ
กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยเริ่มนับวาระแรกตังแต่
้ ปี
2554 และครบกําหนดการดํารงตําแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ที่ตนครบกําหนด
ออกตามวาระ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่ อกรรมการดังกล่ าวให้ ที่ ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นพิ จ ารณา
เลือกตังกลั
้ บเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้ คณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระของ
กรรมการนันสิ
้ ้นสุดลง
6) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษัทต้ องเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่ าเสมอ เพื่อรับทราบและร่ วมกัน
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้ อยปี ละ 8 ครัง้ แต่ละครัง้ จะมีการกําหนด
วาระการประชุ ม ล่ ว งหน้ าไว้ ชั ด เจนและอาจมี ก ารประชุ ม ครั ง้ พิ เ ศษเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ มี
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ความสําคัญเร่ งด่วน โดยคณะกรรมการได้ อนุมัตินโยบายให้ กรรมการเข้ าร่ วมการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทในแต่ละปี เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้ าร่วมประชุมอย่างน้ อยร้ อยละ 75
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมได้ จดั สรรเวลาในการ
ประชุมอย่างเพียงพอ และเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ ทัง้ นี ้ การลงมติในที่
ประชุม คณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือมติข องเสี ยงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึ่ง มี เ สี ยงหนึ่งเสี ยงและ
กรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่ วมประชุม และ/หรื อไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ หากคะแนน
เสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการเอสซีจีได้ เข้ าร่ วมประชุมด้ วย เพื่ อให้ ข้อมูลที่ เป็ น
ประโยชน์และรั บทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้ สามารถนําไปปฏิ บตั ิอย่างมี ประสิทธิ ภาพ เว้ นแต่ในบาง
วาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริ ษัท หรื อเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ทังนี
้ ้ เพื่อความ
เป็ นอิสระในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ
สําหรับในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ ษัททุกคนจะได้ รับทราบสรุ ปผล
การดําเนินงานของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตลอดจนข่าวสาร
ที่สําคัญของบริ ษัทให้ กรรมการบริ ษัทเพื่อทราบความคืบหน้ า
7) การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริ ษัทจะไป
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ เพื่ อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์ สูง สุดในการที่ กรรมการบริ ษัทสามารถอุทิศเวลา
สําหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษัทจึงกําหนดเป็ นนโยบายให้ กรรมการ
บริ ษัท ดํ ารงตํ าแหน่งในบริ ษัทจดทะเบี ยนอื่ นรวมไม่เกิ น 4 บริ ษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทมี แนวปฏิ บัติในกรณี
กรรมการผู้จดั การใหญ่จะเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่ องการดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริ ษัทอื่นเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความเห็นชอบ
8) การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
เอสซีจีได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการเอสซีจี
อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริ ษัททําหน้ าที่ในการกําหนดนโยบายและกํ ากับดูแลการดําเนินงานของฝ่ าย
จัดการเอสซีจีในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการเอสซีจี ทําหน้ าที่บริ หารงานในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตาม
นโยบายที่กําหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ จึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้
สองตํ าแหน่ง ต้ องผ่านการคัดเลื อกจากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อให้ ไ ด้ บุคคลที่ มี ความเหมาะสมที่ สุด
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังเป็ นผู้กําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริ หารระดับสูง โดยจะมี
การทบทวนแผนดังกล่าวเป็ นประจําทุกปี
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ประธานกรรมการไม่ได้ เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร และไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของเอสซีจี
ตลอดจนไม่มี อํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท เพื่ อให้ แบ่ง แยกหน้ าที่ ระหว่างการกํ ากับดูแลเชิ ง นโยบายใน
ภาพรวมของบริ ษัทกับการบริ หารงานได้ อย่างชัดเจน
9) การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บาลและสรรหามี ห น้ าที่ ส รรหาบุค คลผู้ท รงคุณ วุฒิเ ป็ น กรรมการแทน
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ หรื อในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่
จะได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังจากที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล
เป็ นผู้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มี ประวัติการทํ างานโปร่ ง ใส รวมทัง้ มี ความสามารถในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยมีการใช้ ตารางความรู้ ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็ น
ข้ อมูลประกอบการพิ จารณาสรรหากรรมการ เพื่ อกํ าหนดคุณสมบัติ ของกรรมการที่ ต้ องการสรรหา โดย
พิจารณาจากความรู้ ความชํ านาญที่ จําเป็ นที่ ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพื่ อให้ คณะกรรมการสามารถ
กําหนดกลยุทธ์นโยบาย และกํากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ได้ อย่างมีประสิทธิผล
10) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและการพัฒนาความรู้
เอสซีจีได้ กําหนดให้ กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะ
้
(As a Whole)
และกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง (Self-assessment) รวมทังกํ
้ าหนดแบบประเมินการ
ปฏิ บัติง านของประธานกรรมการ เพื่ อให้ กรรมการแต่ล ะท่า นประเมิน ผลการปฏิ บัติง านของประธาน
กรรมการ เนื่องจากประธานกรรมการเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
กิจการเป็ นประจําทุกปี นอกจากนัน้ ยังจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย
เป็ นประจํ าทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ โดยผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ วิเคราะห์ และหา
ข้ อสรุ ป เพื่ อ กํ า หนดมาตรการในการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ต่อไป นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมัติให้ ที่ปรึ กษาภายนอกที่เ ป็ น
อิ ส ระเป็ น ผู้ป ระเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท เพิ่ ม เติ ม อย่ า งน้ อ ยทุ ก 3 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสมบูรณ์และระบุโอกาสในการปรับปรุงโครงสร้ าง การปฏิบตั หิ น้ าที่ และการ
พัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อเทียบกับมาตรฐานและแนวปฏิ บตั ิตามหลักการกํ ากับ ดูแล
กิจการที่ดี
11) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย
เอสซี จี กําหนดค่าตอบแทนที่ เ หมาะสมแก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดย
พิจารณาเปรี ยบเที ยบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท ชัน้ นําในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และใน
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กลุ่ม อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของเอสซีจี และมีการเสนอขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
12) เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ
เลขานุการคณะกรรมการทําหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาให้ คําแนะนําแก่กรรมการในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบี ยบ ข้ อบัง คับต่างๆ ตลอดจนบรรษั ท ภิ บาลเอสซี จี ที่เ กี่ ยวกับหน้ าที่ ความรั บผิดชอบของกรรมการ
รวมทังจั
้ ดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้
เลขานุการบริษัท
เลขานุการบริ ษัทมีหน้ าที่จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมทังจั
้ ดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจําปี
ตลอดจนจัดเก็ บเอกสารตามที่ กฎหมายกํ าหนด โดยเลขานุการบริ ษัทจะดํารงตําแหน่งเป็ นผู้อํานวยการ
สํ านักงานเลขานุการบริ ษัท ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่ สนับสนุนงานเลขานุการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้ านบรรษัทภิบาลเอสซีจี
2.19 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิ จการสังคมเพื่ อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรั บทราบ
โดยเอสซีจีได้ จดั ให้ มีกฏบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกํ าหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และได้
เปิ ดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษัท
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทที่ เป็ นกรรมการอิสระจํ านวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมี
ความรู้ความเข้ าใจ และมีประสบการณ์การทํางานด้ านบัญชี หรื อการเงินที่เป็ นที่ยอมรับ โดยทําหน้ าที่สอบ
ทานการดําเนินงานให้ ถูกต้ องตามนโยบายและระเบียบข้ อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และ
ข้ อกํ าหนดของหน่วยงานกํากับดูแล ส่งเสริ มให้ พฒ
ั นาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทังสอบทานให้
้
มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หาร
ความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ าที่และ
แสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ
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ทังนี
้ ้ สํานักงานตรวจสอบเป็ นหน่วยปฏิบตั ิ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังมี
้
การปรึ ก ษาหารื อ กับ ผู้ส อบบัญ ชี ที่ ป รึ ก ษา และผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นกฎหมายและบัญ ชี เ ป็ น ประจํา โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าประชุมอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง้ เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่ องต่างๆ
2)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประกอบด้ ว ยกรรมการบริ ษั ท จํ า นวน 5 คน โดยกรรมการทุก คนไม่ เ ป็ น ผู้บ ริ ห าร และประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นกรรมการอิสระ ทําหน้ าที่เสนอ ทบทวน กํากับดูแลงานด้ านบรรษัทภิ
บาลให้ เ หมาะสมกับการดํ าเนิ น ธุ รกิ จ และสอดคล้ องกับแนวปฏิ บัติใ นระดับสากล พิจ ารณาสรรหาผู้ที่
สมควรได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัททดแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระหรื อกรณีอื่นๆ ทบทวน
ระบบการประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และทํ า
แผนการสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่
3)

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจํานวน 3 คน ทําหน้ าที่ศกึ ษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้ มในเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ บริ หารระดับสูงของเอสซีจี เพื่อเสนอเป็ น
นโยบายค่าตอบแทน รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การใหญ่และคณะจัดการเอสซีจี
เพื่อกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี โดยพิจารณา
เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดะเบียนชันนํ
้ าอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อจูงใจให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูง
ของเอสซีจีในการบริ หารกิจการของบริ ษัทให้ เจริ ญก้ าวหน้ า ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้ คงอยู่
กับองค์กร
4)

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน

ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทจํานวน 6 คน และผู้บริ หารระดับสูง 3 คน ทําหน้ าที่กําหนดนโยบาย
และแนวทางการดําเนินงานด้ านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เสนอแนะการกําหนดงบประมาณ
ประจํ า ปี สํ า หรั บ การดํ า เนิ น กิ จ การดัง กล่ า ว รวมทั ง้ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานและรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท
2.20 คณะจัดการเอสซีจี
คณะจัดการเอสซี จี มี หน้ าที่ ดําเนินงานภายใต้ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการ
บริ ษัทกําหนดไว้ ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั กิ ารจัดทําอํานาจดําเนินการในการกําหนดขอบเขตหน้ าที่
ที่ชดั เจน เพื่อความโปร่ งใสและมี ความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ ยังมีหน้ าที่
ควบคุมค่าใช้ จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่ คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจําปี ดําเนินการตาม
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นโยบายด้ านบุคคล แก้ ไขปั ญหาหรื อความขัดแย้ งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดํารงไว้ ซึ่งการสื่อสารที่ มี
ประสิทธิภาพต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
1) โครงสร้ างของคณะจัดการเอสซีจี
คณะจัดการเอสซีจี ประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงของเอสซีจี ได้ แก่ กรรมการผู้จดั การใหญ่
และผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ในแต่ละสายธุรกิจ โดยมีกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เป็ นประธานกรรมการ
2) นโยบายการเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริ หารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเรื่ องนโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับพนักงานเป็ นกรรมการหรื อ
ใช้ เวลาของบริ ษัททํางานในสถาบันนอกเอสซีจี ดังนี ้
1.

2.

3.

คณะกรรมการไม่ขดั ข้ องในกรณีเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในองค์กรของภาครัฐบาลซึง่ ไม่ได้
ตังขึ
้ ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง เพราะถื อเป็ นหน้ าที่ในการให้ ความร่ วมมือ
แก่ทางราชการ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
คณะกรรมการไม่ขัดข้ องในกรณี เ ข้ าร่ วมเป็ น กรรมการในองค์การของภาคเอกชนที่
ตังขึ
้ น้ เพื่ อประโยชน์ ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้ าไทย
สมาคมจัดการธุรกิจ ฯลฯ
หากเป็ นองค์การภาคเอกชนที่ตงขึ
ั ้ น้ เพื่อการค้ าและไม่ขดั กับผลประโยชน์ของเอสซีจี
และไม่ใช้ เวลาอันจะเป็ นผลเสียแก่บริ ษัท

3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหน่ ง
เอสซี จีมีแผนการคัดเลื อกบุคลากรที่จะเข้ ามารั บผิดชอบในตําแหน่งงานบริ ห ารที่สํา คัญ ทุก
ระดับให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่ งใส เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทได้ ผ้ บู ริ หารที่มีความเป็ นมืออาชีพและบริ หาร
ได้ โดยเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อรายอื่น ใด โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาเป็ น
ผู้จัด ทํ า แผนสื บ ทอดตํ า แหน่ ง กรรมการผู้จัด การใหญ่ แ ละผู้ บ ริ ห ารระดับ สูง ของเอสซี จี เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจ ารณา ทั ้งนี ้ กระบวนการสรรหาผู้บริ หารระดับสูงของเอสซีจี เริ่ ม จากการ
คัดเลือกผู้ที่เป็ นคนเก่งและดีเข้ ามาร่ วมงาน และมุ่งเน้ นรับคนรุ่ นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนา
สร้ างความพร้ อมให้ ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้ าวหน้ าขึน้ สู่ระดับผู้บริ หารในอนาคตได้ โดยผ่านขัน้ ตอนการ
ประเมินพนักงานที่ มี ศักยภาพสูง ซึ่ง ทุกคนจะได้ รับ การพัฒ นาตามแผนที่ วางไว้ เ ป็ น รายบุคคล มี การ
มอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทังหมุ
้ นเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็ นผู้นําและความรอบรู้ในงานทุกด้ าน
ซึง่ การเตรี ยมบุคลากรของเอสซีจีดงั กล่าว ได้ ดําเนินการกับพนักงานทุกระดับให้ มีความพร้ อมในการทดแทน
กรณีที่มีตําแหน่งงานว่างลง
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4)

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริ หารระดับสูง

คณะกรรมการบริ ษั ท ร่ ว มกับ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนเป็ น ผู้ป ระเมิ น ผลการ
ปฏิ บัติง านของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจ ารณาจากผลการดํ าเนิ น งานทางธุร กิ จ ของบริ ษัท การ
ดําเนินงานตามนโยบายที่ ได้ รับจากคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบกับสภาวการณ์ เศรษฐกิ จและสังคม
โดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนําข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยดูจากข้ อมูลทัง้
ปั จจุบนั และเปรี ยบเทียบข้ อมูลย้ อนหลังในปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้ อยละของ EBITDA on Operating Assets
ซึ่งจะมี การตังเป้
้ าหมายเพื่อกํ าหนดค่าร้ อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิ จในเอสซีจี
ทุกๆ ปี เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการประเมินและเปรี ยบเทียบ
2. เปรี ยบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทังตลาดภายในประเทศ
้
และระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุ งประสิทธิภาพการดําเนินงานของแต่
ละธุรกิจให้ ดีขึ ้นในแต่ละปี
นอกจากนัน้ ได้ นําผลการสํ ารวจความคิดเห็ นของพนักงานระดับจัดการที่ มี ต่อกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริ หารระดับสูง ของเอสซี จี มาใช้ ประกอบการพิจ ารณาในคณะกรรมการพิจ ารณา
ผลตอบแทนด้ วย
ค่ าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง
ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงที่ได้ รับจากบริ ษัท ได้ แก่ เงิ นเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ
(Variable Pay) และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพที่สมทบให้ ผ้ บู ริ หารในฐานะ
พนักงานของบริ ษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
เอสซี จีกําหนดวิสัยทัศน์ ในการเป็ นองค์กรที่ ได้ รับการยกย่องในฐานะเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็ น
แบบอย่างด้ านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในภูมิภาคอาเซียน ฝ่ ายจัดการเชื่อว่าการจะก้ าวสู่
องค์ ก รชัน้ นํ า ได้ นั น้ ต้ อ งมี ร ะบบการกํ า กั บ ดูแ ล การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการควบคุม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้ องตามมาตรฐานสากลทังการปฏิ
้
บตั งิ านและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งสอดคล้ องกับกับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมตั ิให้ การควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในของเอสซีจีเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลในการปฏิบตั งิ าน
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คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้ วยการจัดให้ มี
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทัว่ ทังองค์
้ กร แต่ยงั คงรักษาความคล่องตัวในการ
ปฏิบตั งิ าน เป็ นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กํากับ ประเมินผล และสอบทานการทํางานได้ ด้วยตนเอง
เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและการใช้ อํานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง ป้องกันการกระทําที่ผิดกฎหมาย รวมทัง้
มีระบบการให้ คําปรึ กษา ระบบรับข้ อร้ องเรี ยน และระบบตรวจสอบข้ อเท็จจริ งสําหรับพนักงานและผู้มีสว่ น
ได้ เสียกลุม่ ต่างๆ เพื่อเป็ นช่องทางถามข้ อสงสัย หรื อรายงานเรื่ องที่เห็นว่าไม่ถกู ต้ อง ตลอดจนกลไกคุ้มครอง
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการร้ องเรี ยน เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และความเป็ นธรรมให้ กับพนักงานและผู้มีส่วนได้ เสีย
กลุม่ อื่นๆ ทุกคนตามแนวทาง Whistleblowing Policy
เอสซีจีมีสํานักงานตรวจสอบที่ขึ ้นตรงและดําเนินงานภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
คอยกํากับดูแลให้ การปฏิบตั ิงานของสํานักงานตรวจสอบมีความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และ
มีความเชี่ ยวชาญเยี่ ยงมืออาชี พตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ ได้ รับการยอมรั บในระดับ
สากลทังมาตรฐานสากลด้
้
านการตรวจสอบภายในและมาตรฐานสากลด้ านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมี กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสํ า นักงานตรวจสอบซึ่ง ได้ กํ าหนดภารกิ จ
ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน อํานาจและหน้ าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบไว้ อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี ซึ่งรวมถึงการให้ ความเห็นชอบในการแต่งตัง้
ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ

35/77

การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ยงเป็ นกระบวนการสําคัญที่จะช่วยส่งเสริ มให้ เอสซีจีสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมาย ซึ่งจะนําไปสูก่ ารสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ และช่วยให้
เอสซีจีสามารถเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ยง โดยจัดให้ มีวิธีการบริ หารความเสี่ ยง
อย่างเป็ นระบบที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากลทัว่ ทังองค์
้ กร รวมทังมอบหมายให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทําหน้ าที่กํากับดูแล ควบคุม และประเมินประสิทธิภาพการบริ หารความเสี่ยง รวมทังสร้
้ างสัญญาณเตือน
ภัยความเสี่ยง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการบริ หารความเสี่ยงดําเนินไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล และ
สอดคล้ องกับแนวทางที่กําหนด และมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจํา
นอกจากนี ้ เพื่อให้ มีการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่าย
จัดการดูแลบริ หารความเสี่ยงเอสซีจี ดูแลบริ หารความเสี่ยงใน 3 ระดับ คือ ระดับองค์กรในภาพรวม ระดับ
กลุ่ม ธุ ร กิ จ และระดับ บริ ษั ท ซึ่ ง จะมี ก ารรายงานเป็ น ลํ า ดับ ชั น้ จนถึ ง คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ

รายการระหว่ างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่
เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้ กําหนดนโยบาย
การทําธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี ้
1.

การทําธุรกรรมระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อย

การที่ เ อสซี จี ประกอบด้ ว ยบริ ษั ท จํ า นวนมาก และบริ ษัท เหล่านัน้ ดํ าเนิน ธุรกิ จ ที่ ต้องทํ าธุ ร กรรม
ระหว่างกัน เช่น การบริ การ การซื ้อขายวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุน
ทางด้ านเทคนิคหรื อบุคลากร ฯลฯ นัน้ ในการดําเนินธุรกิจหรื อปฏิบตั ิงานที่เป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกัน
ของบริ ษัทในเอสซีจีดงั กล่าว ต้ องคํานึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานของรั ฐ รวมถึง
ระเบียบและอํ านาจดําเนินการของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขต่างๆ ที่กําหนดไว้ ในแต่ล ะ
ท้ องถิ่น
2.

การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทํ าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้ จะต้ องปฏิบตั ิใ ห้ ถูกต้ องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่
กําหนดไว้ ตามกฏหมาย กฏระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้ รับการ
อนุมตั ิตามอํานาจดําเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ้ยังต้ องปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขที่ได้ ตกลงไว้
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อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความ
เดือดร้ อนเสียหายไม่วา่ ต่อเอสซีจีหรื อบุคคลภายนอก
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายการปฏิ บตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และ
แนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ โดยกําหนดให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สุจริ ต
พิจารณาราคาซื ้อที่เหมาะสมและยุตธิ รรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้ านราคา คุณภาพ และบริ การที่
ได้ รับ รวมถึงสามารถให้ เหตุผลที่เหมาะสมได้ เมื่อมีการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ กําหนดแนวปฏิ บัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทํ ารายการ
ระหว่างกัน รายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อให้ เกิดประโยชน์
ผู้บริ หารจะแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงการมีส่วนได้ ส่วนเสียก่อน และบริ ษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็ น
รายการที่จะต้ องขออนุมตั ิตามเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลให้
นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรื อผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่มีสว่ นร่ วมในการพิจารณาอนุมตั ิ
รายการแต่อย่างใด
3. นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริ ษัทในอนาคตจะเป็ นรายการที่ ดําเนินการตามปกติทางการค้ า โดยใช้
นโยบายซื ้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับ
กิจการหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
4. รายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทมีนโยบายในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้ อ มูล และการปฏิบ ตั ิก ารของบริ ษัทจดทะเบีย นในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตลอดจน
กฎหมาย ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อคําสัง่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
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ส่ วนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัตติ ามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
3.1 นโยบายด้ านการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ การต่ อต้ านคอร์ รัปชัน และการแจ้ งเบาะแส
การกระทําผิด
นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบให้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อเป็ นทิศทาง
ในการกํ ากั บดูแลการปฏิ บัติ งานของเอสซี จี เพื่ อนํ าไปใช้ ตัดสิ นใจในการปฏิ บัติ งานได้ อย่ างเหมาะสม
โดยเอสซีจีคาดหวังให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั งิ านด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต น่าเชื่อถือ ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ 4 คือ
“ตังมั
้ น่ ในความเป็ นธรรม มุง่ มัน่ ในความเป็ นเลิศ เชื่อมัน่ ในคุณค่าของคน และถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อ
สังคม” เป็ นแนวทางสําคัญในการปฏิบตั งิ าน อยูบ่ นพื ้นฐานการประพฤติปฏิบตั ิที่ดีตามหลักจรรยาบรรณเอสซีจี
รวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรมการเป็ นพลเมืองดีของทุกประเทศที่เอสซีจีเข้ าไปดําเนินธุรกิจ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ ้นที่จะมีผลกระทบต่อเอสซีจี กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานเอสซีจี และความเชื่อมัน่ ของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ าย ดังนันจึ
้ งได้ มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน ดังนี ้
1) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเอสซีจีทกุ คนต้ องยึดมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ซึง่ ครอบคลุมถึง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐาน
การปฏิบตั งิ าน ข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี รวมถึงพันธสัญญาต่อสังคม ในทุกประเทศที่เอสซีจีดําเนินธุรกิจ
2) การปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ
เป็ นเรื่ องจําเป็ นที่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเอสซีจีทกุ คนต้ องเคารพและปฏิบตั ิตาม การทํา
ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจึงเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
3) การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานที่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
เอสซีจีทุกคนต้ องปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมีการสื่อสาร ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดความรู้
ความเข้ าใจ มี การกํ าหนดแนวทาง และกํ ากับดูแลให้ ปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง รวมทัง้ สร้ างความ
ตระหนักรู้ และสืบทอดวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริ ต และการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของเอสซีจีให้
เข้ มแข็ง
4) เอสซีจีม่งุ เน้ นให้ มีระบบการกํ ากับดูแลการปฏิบตั ิงานในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และพันธสัญญา
ต่ อสังคมที่ สํ าคัญที่ ค ณะจั ด การบริ ห ารความเสี่ ย งเอสซี จี หรื อ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ กํ า หนด โดยจัดให้ มี
กระบวนการที่ใช้ ในการกํ ากับดูแลการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ ประสิทธิ ผล รวมทังมี
้ การ
ปรั บปรุ ง ระบบดังกล่าวให้ ดีขึน้ อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมในการดําเนิ นธุรกิ จทัง้
ภายใน ภายนอก และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
5) พนักงานเอสซีจีที่รายงานหรื อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําที่เป็ นหรื ออาจเป็ นการละเมิดกฎหมายและ
พันธสัญญาต่อสังคมที่สําคัญจะได้ รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ น
ธรรมแก่พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อเบาะแสของเอสซีจี (SCG Whistleblowing Policy)
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นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-corruption Policy)
เอสซีจี มีอุดมการณ์ ในการดําเนินธุรกิจอย่างมี คณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณเอสซีจี ตลอดจนนโยบายและแนว
ปฏิ บัติต่อผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย กลุ่ม ต่างๆ ของเอสซี จี ในปี 2555 เอสซี จี ได้ เ ข้ าร่ วมใน “แนวร่ วมปฏิ บัติข อง
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุจริ ต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชันใน
ทุกรูปแบบ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า เอสซีจี มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดในการ
ดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์ รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี และเพื่อให้ การตัดสินใจ
และการดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่าง
รอบคอบ เอสซีจี จึงได้ จดั ทํา “นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คํานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
คอร์ รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา
ว่าจะให้ มอบให้ ให้ คํามัน่ ว่าจะให้ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
เพื่ อให้ บุคคลดังกล่าวปฏิ บตั ิหรื อละเว้ นการปฏิ บตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรั กษาไว้ ซึ่งธุรกิ จ หรื อ
แนะนําธุรกิจให้ กบั บริ ษัทโดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณี ที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อ
จารี ตทางการค้ า ให้ กระทําได้
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของเอสซีจีดําเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบ
ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการ
สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี ้อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ
และข้ อกํ าหนดในการดําเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
ข้ อกําหนดของกฎหมาย
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หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้ มีระบบ
ที่ ส นับ สนุ น การต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชัน ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า ฝ่ ายบริ ห ารได้ ต ระหนั ก และให้
ความสําคัญกับการต่อต้ านคอร์ รัปชันและปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิ น
และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จดั การใหญ่ คณะจัดการและผู้บริ หาร มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกํ าหนดให้ มี
ระบบและให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่
้
างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกําหนดของกฎหมาย
4. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และ
กฎหมาย ข้ อกํ าหนดของหน่วยงานกํ ากับดูแล เพื่ อให้ มั่นใจว่ามี ระบบควบคุม ที่ มี ความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อความเสี่ยงด้ านคอร์ รัปชันที่อาจเกิดขึ ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงานเอสซีจีทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน
และจรรยาบรรณเอสซีจี โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องคอร์ รัปชัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. พนัก งานเอสซี จี ไม่ พึ ง ละเลยหรื อ เพิ ก เฉย เมื่ อ พบเห็ น การกระทํ า ที่ เ ข้ า ข่ า ยคอร์ รั ป ชัน ที่
เกี่ยวข้ องกับเอสซีจี ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่ รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมื อในการ
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ต่า งๆ หากมี ข้ อ สงสัย หรื อ ข้ อ ซัก ถามให้ ป รึ ก ษากับ ผู้บัง คับ บัญ ชา หรื อ บุค คลที่
กําหนดให้ ทําหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางต่างๆ ที่
กําหนดไว้
3. เอสซีจีจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้ อง
กับเอสซีจี โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตามที่เอสซีจีกําหนดไว้ ใน Whistleblowing Policy
4. ผู้ที่กระทําคอร์ รัปชัน เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั
ตามระเบียบที่เอสซีจีกําหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมาย
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5. เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทําความเข้ าใจกับบุคคลอื่ นที่
ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเอสซีจี หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อเอสซีจี ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี ้
6. เอสซีจี มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่าคอร์ รัปชันเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ทังการทํ
้
าธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
ข้ อกําหนดในการดําเนินการ
1. นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตังแต่
้ การสรรหา
หรื อการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และ
การให้ ผลตอบแทน โดยกํ าหนดให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาทุกระดับสื่ อสารทํ าความเข้ าใจ กับพนักงานเพื่ อใช้ ใน
กิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ ในคู่มือ
จรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ รวมทังระเบี
้
ยบ
และคูม่ ือปฏิบตั งิ านของเอสซีจีที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ื่นใดที่เอสซีจีจะกําหนดขึ ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์ รัปชัน กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร และพนักงานเอสซีจีทกุ ระดับต้ องปฏิบตั ดิ ้ วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
3.1 ของกํานัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จา่ ย
การให้ มอบ หรื อรับ ของกํานัล การเลี ้ยงรับรอง ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดในจรรยาบรรณ
เอสซีจี
3.2 เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน
การให้ หรื อรั บเงิ นบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้ องตาม
กฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นําไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ าง
ในการติดสินบน
3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ างกับภาครัฐ
ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของเอสซีจี และการ
ติดต่องานกับภาครัฐจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ซื่อสัตย์ และต้ องดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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นโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรือ
ให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรื อไม่ ปฏิบัตติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท
และจรรยาบรรณเอสซีจี (Whistleblowing Policy)
ผู้มีสิทธิร้องเรี ยน
1. พนักงานที่พบเห็นการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
2. พนักงานที่ถกู กลัน่ แกล้ ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ถูกลดขันเงิ
้ นเดือน ถูกพักงาน ให้ ออกจากงาน
หรื อถูกเลือกปฏิบตั ิด้วยวิธีการอันไม่ชอบที่เกี่ยวเนื่องกับสภาพการจ้ างงาน อันเนื่องมาจากการที่ตนได้
ร้ องเรี ยน ให้ ข้อมูล หรื อจะให้ ข้อมูล ช่วยเหลือในขันตอนการสื
้
บสวนสอบสวน หรื อรวบรวมข้ อเท็จจริ ง
ให้ แก้ ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยน รวมไปถึงการฟ้องร้ องดําเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ ถ้อยคํา หรื อการให้ ความ
ร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
1. ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจในทุกระดับ
2. ผู้อํานวยการสํานักงานการบุคคลกลาง
3. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
4. เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
5. กรรมการบริ ษัทคนหนึง่ คนใด
วิธีการร้ องเรียน
ร้ องเรี ยนต่อผู้รับข้ อร้ องเรี ยนคนใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. ร้ องเรี ยนได้ โดยตรงด้ วยวาจา หรื อลายลักษณ์อกั ษร
2. ผ่านทาง E-mail Address ของผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
3. ทําเป็ นจดหมายถึงผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
4. ในกรณี ที่ผ้ ูร้องเรี ยนเลื อกที่ จะไม่เปิ ดเผยชื่ อต้ องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ วหรื อหลักฐานที่ ชัดเจน
เพี ยงพอที่ แ สดงให้ เ ห็ นว่ ามี เ หตุอันควรเชื่ อว่ ามี ก ารกระทํ า ที่ เ ป็ น การฝ่ าฝื น กฎหมาย กฎระเบี ย บ
ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีเกิดขึ ้น
ทังนี
้ ้การร้ องเรี ยนจะถือเป็ นความลับที่สดุ และผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องเรี ยนได้ มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่
จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยตัวตนผู้ร้องเรี ยน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทําให้ เอสซีจีสามารแจ้ งผลการดําเนินการหรื อ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่ร้องเรี ยนให้ ทราบได้
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ขัน้ ตอนการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
1. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะเป็ นผู้ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้ อเท็จจริงหรื ออาจมอบหมายให้ บคุ คลหรื อ
หน่วยงานที่ไว้ วางใจเป็ นผู้ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
2. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนนหรื อผู้ได้ รับมอบหมายสามารถเชิญให้ พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ ข้อมูล หรื อขอให้
จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริ ง
3. หากตรวจสอบแล้ วพบว่าเป็ นความจริ งเอสซีจีจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
- ในกรณีที่ข้อร้ องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่เอสซีจีกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณ
ของเอสซีจีจะเสนอเรื่ องพร้ อมความเห็น และกําหนดแนวทางในการปฎิบตั ิที่ถูกต้ องต่อผู้มีอํานาจ
ดําเนินการในเอสซีจีพิจารณาดําเนินการ และในกรณีที่เป็ นเรื่ องสําคัญ เช่น เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัท ขัดแย้ งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท หรื อเกี่ ยวข้ องกับผู้บริ หารระดับสูง เป็ นต้ น ให้ เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
- ในกรณี ที่ข้อร้ องเรี ยนให้ เกิ ดความเสี ยหายต่อผู้ใจผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสี ยหายที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมให้ กบั ผู้เสียหาย
การคุ้มครองปกป้ องผู้ท่ แี จ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแส
1. ผู้ร้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทําให้ เกิดความเสียหาย
กับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้ เห็นว่ามีเหตุอนั
ควรเขื่อว่ามีการกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจของเอสซีจีเกิดขึ ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเองก็จะทําให้ ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยน
สามารถดําเนินการได้ อย่างรวดเร็ วยิ่งขึ ้น
2. ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง เอสซีจีถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จําเป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสี ยหายของผู้รายงาน แหล่ง ที่ ม าของข้ อมูล หรื อบุคคลที่ เ กี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ผ้ ้ ูรับผิ ดชอบในทุก
ขันตอนจะต้
้
องเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ รับรู้ ชนความลั
ั้
บสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่ าฝื นถื อ
เป็ นการกระทําความผิดวินยั
4. กรณี ที่ ผ้ ู ร้ องเรี ย นเห็ น ว่ า ตนอาจได้ รั บ ความไม่ ป ลอดภั ย หรื อ อาจเกิ ด ความเดื อ ดร้ อนเสี ย หาย
ผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องขอให้ บริ ษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษัทอาจกํ าหนด
มาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนไม่ต้องร้ องขอก็ ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่ จะเกิดความ
เสียหายหรื อความไม่ปลอดภัย
5. พนักงานที่ปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่ นด้ วยวิธีการที่ไม่เป็ นธรรม เลือกปฏิบตั ิด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรื อ
ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนัน้ อันมีเหตุจูงใจมาจากการที่บุคคลอื่นนันได้
้ ร้องเรี ยน ได้ แจ้ ง
ข้ อมูล ร้ องเรี ยนหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับกรทุจริ ตหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
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หรื อจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนันฟ้
้ องร้ องดําเนินคดี เป็ น
พยาน ให้ ถ้อยคํา หรื อให้ ความร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐถื อเป็ นการกระทําความผิด
วิ นัย ที่ ต้ อ งได้ รั บ โทษ ทัง้ นี อ้ าจได้ รั บ โทษตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว้ ห ากการกระทํ าความผิ ด ตาม
กฎหมาย
6. ผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนเสี ยหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยวิธีการหรื อกระบวนการที่ มี
ความเหมาะสม และเป็ นธรรม
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3.2 นโยบายด้ านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Engagement Policy)
เอสซีจีให้ ความสําคัญกับการปฎิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียของเอสซีจีมาโดยตลอด ซึ่งเห็นได้ จากการมี
อุดมการณ์ ในการดําเนินธุรกิ จอย่างมี คุณธรรม และถื อมั่นในความรั บผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ การเป็ น
พลเมื องที่ ดี การมี จรรยาบรรณเพื่ อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มี หลักบรรษัทภิ บาลที่ เป็ น
แนวทางในการบริ หารองค์กร และมีแนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนของเอสซีจี
ด้ วยสภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้ อม และการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ ยนแปลงไป กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ยมี
ความซับซ้ อนมากขึ ้น และมีความคาดหวังสูงขึ ้นในการที่จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการดําเนินการในเรื่ องที่มีผลกระทบ การปฎิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้
เสียจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญมากขึ ้น เอสซีจีจึงได้ จดั ทํา “นโยบายเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ของเอสซีจี” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้นในปี 2553 เพื่อให้ พนักงานมีแนวทางที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจโดย
การเพิ่มมูลค่าให้ ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาวพร้ อมไปกับการคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ ของ
เอสซีจีด้วย
ผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder) หมายถึง
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ได้ รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
หรื อมี ผลประโยชน์ ใดๆ กับการดําเนินธุรกิจของเอสซี จี หรื อมี อิทธิ พลเหนื อบุคคลใดที่ อาจทํ าให้ เกิ ดผล
กระทบกับการดําเนินธุรกิ จของเอสซี จี เช่น ลูกค้ า พนักงาน ชุมชน ผู้ถือหุ้น ผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
หน่วยงานของรัฐ ผู้นําทางความคิด ฯลฯ
นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
เอสซี จียึดมั่นในการปฏิ บตั ิตนเป็ นพลเมื องที่ ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่เอสซี จีเข้ าไป
ดําเนินธุรกิจด้ วยการเคารพสิทธิและปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นธรรม รับฟั งความคิดเห็นหรื อความ
กังวล รวมทังสร้
้ างความเข้ าใจกับผู้มีส่วนได้ เสีย ส่งเสริ มความร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ในเรื่ องที่ผ้ มู ีส่วนได้
เสี ยให้ ความสนใจ รวมทัง้ ร่ วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่ อให้ เอสซีจีสามารถดําเนินธุรกิ จได้ อย่าง
ยัง่ ยืน
แนวทางการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
1. การกําหนด จําแนก และวิเคราะห์ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
กําหนด จําแนก และจัดกลุ่มผู้มีสว่ นได้ เสียให้ ชดั เจนตามความเกี่ยวข้ องของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้ สามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่มีตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุม่ ได้ อย่างครบถ้ วน
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และชัดเจน โดยตระหนักว่าผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มมีมมุ มองและความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนัน้
จึงควรกําหนดกลยุทธ์ และจัดลําดับขันตอนในการดํ
้
าเนินการสําหรับผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุม่ แตกต่าง
กันด้ วย
กํ า หนดประเด็ น สํ า คัญ ด้ า นการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น (Materiality) ที่ มี บทบาทต่อการตัดสิ นใจ การ
ดําเนินงาน และประสิทธิ ผลการดําเนินงานของเอสซีจีหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย ในการจัดทํากลยุทธ์ ของธุรกิจ
ระบุความสัมพันธ์และความสําคัญของประเด็นดังกล่าวที่มีตอ่ เอสซีจีและผู้มีส่วนได้ เสีย
พัฒ นาแผนผัง ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย (Stakeholder Mapping) เพื่ อ ระบุ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ เ สี ย และผู้ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้ องในเอสซีจี และรับรู้มมุ มองของผู้มีสว่ นได้ เสีย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ เสี ยแต่ละกลุ่ม แผนผังของผู้มีส่วนได้ เสียนี จ้ ะถูกนําไปออกแบบแนวทางการตอบสนองต่อ
ความต้ องการของผู้มี ส่ วนได้ เ สี ย กลยุทธ์ และการสื่ อสารที่ เ หมาะสมซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานอย่างยัง่ ยืนของเอสซีจี
ทัง้ นี ้ ควรเริ่ ม สร้ างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ เสี ยตั ้งแต่เนิ่ นๆ กล่าวคื อตังแต่
้ ขัน้ ตอนการวางแผน
เพื่อให้ สามารถปรับแผนหรื อแก้ ไขกระบวนการทํางานได้ ทนั เวลา
2. กลยุทธ์การสื่อสาร
สื่อสารอย่างใกล้ ชิดและสร้ างความเข้ าใจอย่างสมํ่ าเสมอกับผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่
ถูกต้ องอันจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ ที่ดีและได้ รับความไว้ วางใจจากผู้มีส่วนได้ เสียโดยกําหนดกลยุทธ์
การสื่ อ สาร วิ ธี ก าร รู ป แบบ และลํ า ดับ ขัน้ ตอนให้ เ หมาะสมกั บ กลุ่ม ผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย สถานการณ์
ระยะเวลา และวัฒนธรรมในแต่ละท้ องถิ่น ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความเสียหายที่ อาจจะเกิ ดขึน้
หรื อประโยชน์ที่อาจจะเสียไปหากเพิกเฉยหรื อไม่ดําเนินการ
3. การเปิ ดเผยข้ อมูล
เปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ไม่คลุมเครื อ โปร่ งใส และทัว่ ถึง เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในการได้ รับข้ อมูลอย่าง
เพียงพอ สมํ่าเสมอ และทันเหตุการณ์ เช่น เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสม เปิ ดเผย
วัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งของข้ อมูล และต้ องมัน่ ใจได้ วา่ มีกระบวนการที่โปร่งใสในการรายงานข้ อมูลให้ แก่
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
อย่างไรก็ตามในการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ พิจารณาถึงความเหมาะสม และต้ องเป็ นไปตามนโยบายการ
เปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจี
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4. การมีสว่ นร่วม
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียเข้ ามามีส่วนร่ วมในเรื่ องที่มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ เสีย จัดให้ มีช่องทาง
ในการรับข้ อเสนอแนะ ปั ญหา ข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มีส่วนได้ เสีย โดยให้ ความสําคัญ รวมทังยิ
้ นดีรับฟั ง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้ ทราบ
ความคิดเห็น ความคาดหวังและความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสีย ทังนี
้ ้การหารื อและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ เสีย ต้ องคํานึงถึงความแตกต่างที่อาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ
การศึกษา ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ รวมทังควรให้
้
ข้อมูลเบื ้องต้ นก่อนการหารื อ จัดทํารายงานผล
การหารื อและแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เข้ าหารื อทราบ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับให้ เป็ นระบบ ในขณะเดียวกัน
เอสซี จี ควรเข้ าไปมี ส่วนร่ วมในการให้ ข้อคิดเห็น ชี แ้ จงปั ญ หาหรื ออุปสรรคกับผู้ออกกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
5. การบริ หารความเสี่ยงของการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
คาดการณ์ ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อเตรี ยม
แผนรองรับและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ เสีย
ได้ อย่างสร้ างสรรค์ ความเสี่ยงต่างๆ ที่ควรถูกนําไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเข้ าร่วม ความ
เหนื่ อยล้ าในการเข้ าร่ วม ความไม่พึงพอใจต่อการตอบรั บของเอสซี จี การที่ มีผ้ ูที่ไม่กล้ าแสดงความ
คิดเห็นรวมอยู่ในกลุ่มที่มีผ้ ทู ี่ชอบแสดงความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ เสียที่มีเจตนาขัดขวางการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่ได้ รับข้ อมูล ผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจในการต่อรอง ปั ญหาขัดข้ อง
ด้ านเทคนิคในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความขัดแย้ งในกลุม่ ผู้เข้ าร่วม เป็ นต้ น
6. การทบทวนและรายงานผล
ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ เกิดการปรับปรุ งการ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแผนปฏิบตั ิงาน สร้ างความร่ วมมือระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสีย
และผู้ที่เกี่ ยวข้ องในเอสซีจี ติดตามกระบวนการสร้ างความร่ วมมือ และแจ้ งผลการดําเนินงานต่อผู้มี
ส่วนได้ เสีย นอกจากนัน้ เอสซีจีจะต้ องรายงานผลการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียในภาพรวมสูส่ าธารณชน
ที่ ครอบคลุมถึง สิ่งที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบ และขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงการแสดงความเชื่ อมโยง
ระหว่างประโยชน์ที่ได้ จากการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียต่อผลการดําเนินงานของเอสซีจี
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หน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ
ฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่บริ หารจัดการให้ การดําเนินการตามนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้ มีทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณ กําหนดให้
มี ผ้ ูรับผิ ดชอบที่ ชัดเจนซึ่งเป็ นผู้มี ความรู้ ทักษะ และมี จํ านวนที่ เ พี ยงพอ พร้ อมทัง้ จัดให้ มี ระบบการรับ
ข้ อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ เสี ย การจัดเก็บรวบรวมข้ อมูล การติดตาม และการประเมินผล พร้ อมทังนํ
้ า
ข้ อมูลจากการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียไปบูรณาการเข้ ากับการกํากับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริ หาร
จัดการในทุกระดับของเอสซีจีเพื่อให้ เกิดการยอมรับและพัฒนาแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนทัว่ ทัง้
องค์กร
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นโยบายและแนวปฏิบัตขิ องเอสซีจีต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
เอสซีจีกําหนดเป็ นกรอบนโยบายและแนวปฏิบตั ิของผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ 12 กลุม่ เพื่อเป็ นหลักใน
การดําเนินธุรกิจ สร้ างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดังนี ้
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
เอสซีจีให้ ความสําคัญอย่างยิ่งกับผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นเจ้ าของเอสซีจี จึงกําหนดให้ กรรมการในฐานะเป็ นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้น รวมทังผู
้ ้ บริ หารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้ าที่ต้องดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิ บาลและ
อุดมการณ์ของเอสซีจีเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมี
แนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. บริ หารจัดการองค์กรให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ และหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริ ต ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรายอย่างยัง่ ยืน
2. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทํา
การใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่ อกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอัน
สมควร
4. ชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องที่
ต้ องให้ ผ้ ถู ือหุ้นตัดสินใจในที่ประชุมเป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
5. ห้ ามใช้ ข้อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังคู
้ ส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบอันเป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้น
6. จัด ให้ มีก รรมการอิส ระที่ทํา หน้ า ที่ด แู ลผู้ถื อ หุ้น รายย่อ ยและรับ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ เสนอแนะ
ต่างๆ จากผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่บริ ษัทจัดขึ ้นและเข้ าถึงได้ ง่าย
7. กํ าหนดมาตรการในการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพ
8. เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญต่างๆ ของบริ ษัท รายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงาน อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใสน่าเชื่อถื อ เพื่อให้ ทราบถึงสถานะการดําเนินงานของบริ ษัทอย่าง
สมํ่าเสมอผ่านช่องทางที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
เอสซีจีเชื่อมัน่ ว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จ จึงปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่าง
เป็ น ธรรมบนหลัก สิท ธิ ม นุษ ยชนตามนโยบายด้ า นสิทธิ ม นุษ ยชน เอสซี จี คํา นึง ถึง ความต้ อ งการของ
พนัก งาน เพื่ อ มุ่ง หวัง ให้ เ กิ ด สัม พัน ธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะและ
เพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้ อมให้ ความมัน่ คงและความก้ าวหน้ าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. สรรหาพนักงานด้ วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้ างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม เพื่อให้ ได้
พนักงานที่เป็ นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณ
ุ ภาพสูงและซื่อสัตย์เข้ ามาร่วมปฏิบตั งิ าน
2. ดูแลพนักงานอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิ เสรี ภาพส่วนบุคคลของพนักงานไม่ให้
ถูกล่วงละเมิด รวมทัง้ สนับสนุนและเคารพสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้ อย่างเป็ น
อิสระ
3. จัดให้ มีระบบการร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแสของการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึง
มีการปกป้องพนักงานไม่ให้ ถกู กลัน่ แกล้ ง หรื อได้ รับโทษจากการร้ องเรี ยน (Whistleblower Policy)
4. พัฒนาพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอย่างทัว่ ถึงเพียงพอและต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้ าที่
และความรับผิดชอบ รวมทังสร้
้ างจิตสํานึกในเรื่ องคุณธรรมให้ แก่พนักงานทุกคน
5. ส่ง เสริ ม สนับสนุน ให้ มีการทํางานร่ วมกัน เป็ น ทีม เพื่อให้ เ กิดความเป็ น อัน หนึ่ง อัน เดียวกัน ของ
องค์กร รวมทังสร้
้ างจิตสํานึกให้ พนักงานมีวินยั ในการปฏิบตั งิ าน
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและบริ หารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล รวมทั ้งจัดให้ มีสวัสดิการที่เ ป็ นธรรม
และเหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรั บปรุ งอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นีต้ ้ องสามารถเที ยบเคียงได้ กับ
บริ ษัทชัน้ นําที่ อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
7. ปลูกจิตสํานึกและส่งเสริ มในเรื่ องการทํางานด้ วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และจัดให้
เกิดบรรยากาศและภาวะแวดล้ อมในสถานที่ทํางานที่ดีให้ พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างอบอุ่นเสมือน
หนึง่ คนในครอบครัวเดียวกัน
8. บริ หารงานตามระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้ าน
สิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐานสากล
9. ส่งเสริ มให้ พนักงานมีดลุ ยภาพในการใช้ ชีวิตระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว
10. จัดให้ มีชอ่ งทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญต่างๆ ให้ แก่พนักงาน เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในการ
ดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานในธุรกิจต่างๆ ของเอสซีจี
50/77

นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
เอสซี จี มี ความมุ่งมั่นที่ จะให้ ผ้ ูใช้ สิ นค้ าและบริ การได้ รับประโยชน์ และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทัง้ ด้ าน
คุณภาพและราคาที่เป็ นธรรม ตลอดจนมุง่ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ส่งมอบสินค้ าและบริ การที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคและผู้คนรอบข้ าง รวมถึงร่ วมเป็ น
ส่วนหนึง่ ในการสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริ มให้ สงั คมเติบโตอย่างยัง่ ยืน
2. สร้ างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ได้ สินค้ าและบริ การที่มีมลู ค่าสูง
มีคณ
ุ ภาพ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ในหลากหลายมิติ
3. พัฒนาสินค้ าและบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งให้ ใช้ ทรัพยากรน้ อยลง ประหยัดพลังงาน
สามารถหมุนเวียนใช้ ซํ ้าได้ และมีอายุการใช้ งานที่ยืนยาว
4. ผลิตสินค้ าและบริ การที่ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริ โภคและไว้ วางใจได้ รวมทัง้
ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและเพียงพอแก่ผ้ บู ริ โภค
5. จัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ าอย่างเป็ นระบบ ปลอดภัย และไม่นําข้ อมูลลูกค้ าไปใช้ ในทางไม่ถกู ต้ อง
6. กําหนดราคาของสินค้ าและบริ การในอัตราที่เป็ นธรรม
7. จัดให้ มีระบบการบริ หารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
8. จัดให้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ ข้อเสนอแนะในสินค้ า คําปรึ กษา วิธีแก้ ปัญหา และรับข้ อ
ร้ องเรี ยน เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้ าและบริ การ
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
เอสซีจีปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สุจริ ต โดยยึดถื อการปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซี จี
และคํามัน่ ที่ให้ ไว้ กบั คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาราคาซื ้อที่เหมาะสมและยุตธิ รรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้ านราคา คุณภาพ และ
บริ การที่ได้ รับ รวมถึงสามารถให้ เหตุผลที่เหมาะสมได้ เมื่อมีการตรวจสอบ
2. ชําระเงินให้ คคู่ ้ าอย่างถูกต้ องและตรงเวลา
3. กําหนดระเบียบในการจัดหาและดําเนินการต่างๆ ที่ชดั เจน
4. ทําธุรกิจแบบยัง่ ยืนและโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขทางการค้ าและสัญญาที่กําหนดไว้ และมี
ความเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
5. ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า
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6. เยี่ ยมเยี ยนคู่ค้าอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็น และรับฟั ง ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อ ควร
ปรับปรุงต่างๆ
7. สนับสนุนการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
8. หลีกเลี่ยงการซื ้อสินค้ าที่คคู่ ้ าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
9. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของคูค่ ้ ากับผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากคูค่ ้ า
10. ไม่ทําธุรกิจกับคูค่ ้ าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี
11. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ คคู่ ้ าดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยให้ ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code
of Conduct)
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่ธุรกิจ
เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคูธ่ ุรกิจทังในเรื
้ ่ องมาตรฐานสิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้ อม ความปลอดภัยในการ
ทํางาน และผลตอบแทนที่จะได้ รับ นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ ทั ้ง
ในงานและนอกงานของคูธ่ ุรกิจให้ สามารถทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ดังต่อไปนี ้
1. พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและยุ ติ ธ รรม และดู แ ลให้ คู่ ธุ ร กิ จ จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
ผู้ปฏิบตั งิ านไม่ตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนด
2. ส่งเสริ มและดูแลในเรื่ องความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางานของคูธ่ ุรกิจ
3. เปิ ดโอกาสให้ ค่ธู ุรกิจได้ เข้ าพบผู้บริ หาร และรับฟั งความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้ การทํ างานเป็ นไปตาม
เป้าหมาย ที่วางไว้
4. สนับสนุนให้ คธู่ ุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้ การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ คธู่ ุรกิจดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยให้ ยึดมั่น ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier
Code of Conduct)

52/77

นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อผู้ร่วมลงทุน
เอสซีจีเคารพซึง่ สิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม ส่งเสริมผู้ร่วมลงทุนให้
เคารพสิทธิ ของผู้ท่ีเกี่ ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิ จตามนโยบายด้ านสิทธิ มนุษยชน รวมทังให้
้ ความร่ วมมื อ
อย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน ทังนี
้ ้เพื่อให้ การดําเนินงานของกิจการร่ วมทุนประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจการร่วมทุน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ประสานความร่ วมมือกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการร่ วมทุนให้ มี
ความแข็งแกร่ง
2. สนับสนุนให้ มี การแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น และข้ อเสนอแนะกับผู้ร่ วมลงทุน ตลอดจนร่ วมกัน
พิจารณากําหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทุนเพื่อให้ กิจการร่วมทุนพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน
3. ติดตาม และผลักดันให้ การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็ นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทาง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4. พิจารณาร่ วมกับผู้ร่วมลงทุนในการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้ จากการดําเนินงานของกิจการร่ วมทุนอย่าง
เป็ นธรรม และโปร่งใส
5. ไม่เอาเปรี ยบผู้ร่วมทุนไม่ว่าจะด้ วยวิธีการใดๆ
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี ้
เอสซีจีมีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ เจ้ าหนี ้ด้ วยความเสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี ้
1. จัดทําสัญญากับเจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่ งใส
โดยไม่เอาเปรี ยบคูส่ ญ
ั ญา
2. ไม่ใ ช้ วิธี การทุจ ริ ต หรื อปกปิ ดข้ อมูล หรื อข้ อเท็ จ จริ ง สํ าคัญ ใดๆ ที่ อาจทํ าให้ เ จ้ าหนี ไ้ ด้ รับความ
เสียหาย
3. ปฏิบ ตั ิต ามเงื่ อนไขข้ อ ตกลงของสัญ ญาต่า งๆ ที่ไ ด้ ทํา ไว้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างเคร่ง ครัด
ถูกต้ องตรงไปตรงมา
4. ชําระคืนเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างครบถ้ วนและตรงตามกํ าหนดเวลาที่ได้
ตกลงไว้
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อชุมชน
เอสซีจีเคารพต่อสิทธิมนุษชนและการปฏิบตั ิอย่างเท่าทียมกันต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ดําเนินธุรกิจ
อย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อผู้มีส ่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายและถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสัง คม โดยมุ่งสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริ มสร้ างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมที่เอสซี จีเข้ าไปดํ าเนิน
ธุรกิจทังในประเทศไทยและอาเซี
้
ยน รวมถึงให้ พนักงานและผู้เกี่ยวข้ องมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมือง
ดีที่ทําประโยชน์ให้ กบั ชุมชนและสังคม โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. สนับสนุน และให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสมกับสัง คมและชุม ชน โดยเฉพาะชุม ชนที่ อ ยู่ ร อบ
สถานประกอบการของเอสซีจี
2. ดูแ ลรัก ษาสิ ่ง แวดล้ อ มรอบชุม ชน ควบคุม ดูแ ลการบริ ห ารจัด การการกํ า จัด ของเสีย ทั ้งจาก
กระบวนการผลิตและการใช้ งานทัว่ ไป รวมถึงสิ่งปนเปื อ้ นต่างๆ สู่สภาพแวดล้ อมภายนอก โดยใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ม่งุ พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน
ทัง้ ด้ า นการศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี กี ฬ า และศิ ล ปะ ตลอดจนปลูก ฝั ง คุณ ธรรมและ
จริ ยธรรมให้ เยาวชนเป็ นทังคนเก่
้
งและดี
4. สนันสนุนกิ จกรรม/โครงการช่วยเหลื อบรรเทาความเดือดร้ อนของผู้ประสบภัยอย่างเร่ งด่วน รวมทัง้
พัฒนาศักยภาพและชี วิตความเป็ นอยู่ของคนในสังคมให้ ดีขึ ้น อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสร้ าง
ชุมชนเข้ มแข็ง เพื่อให้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
5. สนันสนุนกิจกรรม/โครงการด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อให้ คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
6. ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมด้ านศิลปะ การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และการทํานุบํารุงศาสนาตาม
ความเหมาะสม
7. สนันสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือและปั นโอกาสให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาสในสังคมมีชีวิต
ที่ดีขึ ้น ตลอดจนสนันสนุนองค์กรที่สร้ างสรรค์กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8. เปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่ วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมทังเสนอความ
้
คิดเห็น ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อร้ องเรี ยน ที่เป็ นผลมาจากการดําเนินงานของเอสซีจี โดยมุ่งหวังให้
อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยูร่ ่วมกันได้ อย่างยัง่ ยืน
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อหน่ วยงานราชการ
เอสซีจีให้ ความสําคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้ เสีย โดยได้ กําหนดแนวปฏิบตั ิในการทําธุรกรรม
กับรั ฐไว้ ในจรรยาบรรณเอสซี จี เพื่ อให้ พนักงานดําเนินการอย่างถูกต้ องและเหมาะสม รวมถึงการให้ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทังทางด้
้
านวิชาการและการสนันสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ปฏิ บ ตั ิต ามกฎหมายและระเบีย บปฏิ บ ตั ิที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่า งเคร่ ง ครั ด และตระหนัก อยู่เ สมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่างๆ ในแต่ละท้ องถิ่ นอาจมีเงื่ อนไข ขัน้ ตอน
หรื อวิธีปฏิบตั ทิ ี่แตกต่างกัน
2. ไม่กระทําการใดๆ ที่อาจจูงใจให้ พนักงานในหน่วยงานราชการ มีการดําเนินการที่ไม่ถกู ต้ องเหมาะสม
3. สร้ างองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนให้ กบั หน่วยงานราชการ อาทิ องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
4. สนับสนุนกิจกรรมของราชการ
5. ร่วมประชุมให้ ข้อคิดเห็น สนับสนุน และช่วยเหลือทางด้ านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
6. รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานราชการ
7. รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อสื่อมวลชน
เอสซีจีเห็นความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารให้ สื่อมวลชน เพื่อให้ สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน
ได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว จึงมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารต่อสื่ อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็ นข้ อมูลที่ ถูกต้ อง ชัดเจน และตรง
ประเด็น
2. สื่อสารข้ อมูลที่รวดเร็ วและทันต่อเหตุการณ์
3. เปิ ดโอกาสให้ สื่อมวลชนสามารถพบปะ พูดคุยกับผู้บริ หารระดับสูงอย่างใกล้ ชิด
4. อํานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อ
5. สร้ างความสัม พันธ์ ที่ดีกับสื่ อมวลชน เช่น จัดให้ มีการเยี่ยมชมกิจ การและโรงงาน เพื่อให้ เ ห็น
กระบวนการผลิตและระบบการบริ หารจัดการภายในโรงงาน รวมถึงได้ รับข้ อมูลต่างๆ ที่ถกู ต้ อง
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นําความคิด
เอสซี จีดําเนิ นธุ รกิ จโดยคํ านึงถึ ง ความรั บผิ ดชอบต่อสัง คม และผู้มีส่วนได้ เสี ยทุกกลุ่ม เปิ ดเผยข้ อมูล ที่
ครบถ้ วนและถูกต้ อง รวมถึงรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน
เพื่อให้ เกิดแนวทางร่ วมกันในการดําเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน เคียงคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีแนว
ปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. เปิ ดเผยข้ อมูลการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานประจําปี รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทังบทความและข่
้
าวสารต่างๆ
และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชน รวมถึงผลักดันให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องมีส่วนร่ วม
ในการช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
4. สร้ างความสัมพันธ์และกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
5. รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอและหรื อข้ อร้ องเรี ยนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ อง เพื่อหาแนวทางร่ วมกันใน
การประสานความร่วมมือ และสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ ง
เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่
สุจริ ต โดยยึดมัน่ การดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซี จี
คํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้ าและกฎหมายแข่งขันทางการค้ า โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ปฏิ บัติภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ ดี และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง อย่างมี จริ ยธรรม โปร่ งใส
รวมทังไม่
้ เอาเปรี ยบคูแ่ ข่งด้ วยวิธีอนั ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
3. ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของคูแ่ ข่ง
4. ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย โดยปราศจากข้ อมูลความจริ ง
5. สนับสนุนและส่งเสริ มการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทําความตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่งที่เป็ นการ
ลดหรื อจํากัดการแข่งขันทางการค้ า
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นโยบายการแข่ งขันทางการค้ า
(Anti-Trust Policy)
กฎหมายการแข่งขันทางการค้ าเป็ นกฎหมายเศรษฐกิจที่มีความสํ าคัญต่อการประกอบธุรกิจ รัฐได้
ออกกฎหมายควบคุมผู้ประกอบธุรกิจในตลาดให้ ดําเนินการแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรม ไม่ให้ มีการกีดกันทาง
การค้ า ตลอดจนควบคุมการใช้ อํ านาจเหนื อตลาดไม่ให้ สร้ างความเสี ยหายแก่ ผ้ ูประกอบธุ รกิ จรายอื่ น
กฎหมายการแข่งขันทางการค้ าจึงมี ความเกี่ยวข้ องกับผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง นอกจากนี ้กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้ ายังมี บทลงโทษอย่างร้ ายแรงทังทางแพ่
้
งและอาญาทังต่
้ อตัวบริ ษัทและผู้บริ หารที่เกี่ ยวข้ อง
และอาจส่งผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจของเอสซีจีทงในและต่
ั้
างประเทศ เอสซีจีให้
ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึงจริ ยธรรมในการ
ประกอบการค้ า ประโยชน์ของลูกค้ าและคูค่ ้ า รวมถึงความเป็ นธรรมในการแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
และที่ ผ่านมาได้ กําหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้ าไว้ ในจรรยาบรรณเอสซี จี เนื่ องจากพระราชบัญญัติ การ
แข่งขันทางการค้ า พ.ศ. 2560 ได้ ผา่ นการพิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 5
ตุลาคม 2560 ซึ่งมีการแก้ ไขหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่สําคัญหลายประการ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ มี
การทบทวน ตรวจสอบ รวบรวมและจัดทําแนวปฎิบตั ิตา่ ง ๆ ขึ ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้ พนักงานเอสซี
จีทําความเข้ าใจและถือปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
นโยบาย
1. เอสซีจีจะต้ องประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรม มีจริ ยธรรม เคารพกฎกติกา และปฏิบตั ติ ามกฎหมายเรื่ อง
การแข่งขันทางการค้ าอย่างเคร่งครัดอยูเ่ สมอ เอสซีจีจะไม่กระทําการใดๆ อันอาจส่งผลให้ เกิดความไม่
เป็ นธรรมทางการค้ า ขัดขวางกลไกตลาดหรื อการแข่งขันเสรี หรื อมีผลเป็ นการทําลาย ทําให้ เสียหาย
กีดกันหรื อจํากัดการประกอบธุรกิจของผู้อื่น
2. ในกรณีที่เอสซีจีมีสถานะเป็ นผู้มีอํานาจเหนือตลาดตามที่กฎหมายกําหนด เอสซีจีต้องหลีกเลี่ยงไม่ใช้
อํานาจเหนือตลาดไปในทางที่มิชอบ ไม่เป็ นธรรม หรื อไม่มีเหตุผลอันสมควร ที่อาจจะส่งผลเป็ นการ
บิดเบือนกลไกของตลาด
3. เอสซีจีจะต้ องไม่ดําเนินการใดๆ อันมีผลเป็ นการยุตกิ ารแข่งขันกับคูแ่ ข่งในการประกอบธุรกิจ ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม รวมทังต้
้ องไม่แลกเปลี่ยนข้ อมูลทางธุรกิจ ทําความตกลงกับคู่แข่ง คู่ค้า หรื อ
ลูกค้ า เพื่อลดหรื อจํากัดการแข่งขันในตลาด
4. หน่วยงานที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกิจทังในและต่
้
างประเทศต้ องทําความเข้ าใจและปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบตั ิว่าด้ วยการแข่งขันทางการค้ าของประเทศที่เข้ าไป
ทําธุรกิจ ซึง่ รวมถึงกรณีควบรวมกิจการ
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5. พนักงานเอสซีจีจะต้ องตระหนักอยู่เสมอว่าการปฏิบตั ิตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้ าเป็ นเรื่ อง
สําคัญอย่างยิ่ง ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีต้องใช้ ความระมัดระวัง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการประกอบ
ธุรกิจของเอสซีจีเคารพกฎหมายการแข่งขันทางการค้ า มีจริ ยธรรมทางการค้ า ตลอดจนให้ ความรู้ แก่คู่
ค้ าของเอสซีจีเกี่ยวกับความสําคัญของการปฏิบตั ิตามกฎหมายแข่งขันทางการค้ า
6. หน่วยงานที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการทําธุรกรรมและการลงทุนต้ องจัดให้ มีระบบการควบคุมตรวจสอบ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ ดําเนินการตามกฎหมายแข่งขันทางการค้ าอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
7. ในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้ นําจรรยาบรรณเอสซีจี คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซี จี
และแนวปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้ าไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านด้ วย
8. การไม่ปฎิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี ้ถือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
เอสซีจีได้ จดั ทําจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพื่อให้ คธู่ ุรกิจของ
เอสซี จีมีความเข้ าใจที่ ถูกต้ อง และนํ าไปใช้ เป็ นมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจร่ วมกัน โดยมี หลักการ 5 ข้ อ
ดังต่อไปนี ้
1) จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ : ดํ าเนิ นธุรกิ จอย่างซื่ อสัตย์ สุจริ ต เป็ นธรรมกับผู้มี ส่วนได้ เสี ยทุ กฝ่ าย
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน รักษาความลับ และเคารพในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น
2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน: ไม่เลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม ให้ ความสําคัญกับการคุ้มครอง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้ าว ไม่บงั คับใช้ แรงงานในลักษณะ
แรงงานทาส ดูแลการจ่ายค่าจ้ าง ผลประโยชน์ และการกําหนดระยะเวลาการทํางานอย่างถูกต้ อง
และเป็ นธรรม
3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย: ดูแลสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ ถกู สุขลักษณะและ
ปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการ
ปฏิบตั งิ าน และการจัดให้ มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลให้ เพียงพอและพร้ อมใช้ งานเสมอ
4) สิ่งแวดล้ อม: ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมตามหลัก
3R ได้ แก่ การลดปริ มาณการใช้ (Reduce) การนํากลับมาใช้ ซํ ้าหรื อใช้ ใหม่ (Reuse/Recycle)
และการสร้ างทดแทน (Replenish)
5) กฎหมายและข้ อกําหนด: ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกําหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทังหมด
้
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
ที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ปูน ซิเ มนต์ไ ทย จํ ากัด (มหาชน) เมื่ อวันพุธ ที่ 29 ตุล าคม 2557
เห็นชอบให้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการจัดหาและคัดเลือกคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี และให้ เปิ ดเผย
ไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเอสซี จีจ ะดําเนิน การคัดเลือ กคู่ค้ า/คู่ธุรกิจ อย่างมีระบบ เป็ น ธรรม
โปร่ ง ใส และสนับ สนุน คู่ค้ า / คู่ธุร กิ จ ที่ ดํา เนิน ธุร กิจ อย่า งมีจริ ยธรรม มี ความรั บผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม และจะไม่ทําธุรกรรมกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่กระทําผิดกฎหมาย ทุจริ ต หรื อมีพฤติกรรมที่ส่อ
ไปในทางทุจริ ต

นิยาม
การจัดหา หมายถึง การจัดซื ้อ การจ้ างทําของ การจ้ างเหมาบริ การ การจ้ างขนส่ง การเช่า และการเช่าซื ้อ
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ หมายถึง ผู้จําหน่าย ผู้รับจ้ าง ผู้ให้ บริ การ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้ให้ เช่าซื ้อ ที่ส่งมอบสินค้ าหรื อบริ การ
ให้ เอสซีจี
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ (Vendor List) หมายถึง คูค่ ้ า หรื อคูธ่ ุรกิจ ที่มีการทําธุรกรรม และมีรายชื่ออยู่ในระบบของ
เอสซีจี
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ขึน้ ทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คู่ค้า หรื อคู่ธุรกิจที่อยู่ในรายชื่อคู่
ค้ า/คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี ซึ่งได้ ผ่านกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลงานในกลุม่ สินค้ าและบริ การที่เอสซีจี
กําหนด
นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
เอสซีจีจะดําเนินการจัดหาอย่างมีระบบ ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจีที่มีการควบคุม
อย่างรัดกุม คํา นึง ถึง ความต้ อ งการทั ้งในด้ านคุณ ภาพ ราคา จํา นวน เวลา การให้ บ ริ การ การส่ง มอบ
การบริ การหลังการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ทําธุรกรรมกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่กระทํา
ผิดกฎหมาย ทุจริ ต หรื อมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
เอสซี จี จ ะดํา เนิน การคัด เลื อ กคู่ค้ า /คู่ธุร กิ จ อย่า งมี ร ะบบ เป็ น ธรรม โปร่ ง ใส และสนับ สนุน คู่
ค้ า/คู่ธุรกิ จที่ ดําเนิ นธุร กิ จ อย่างมี จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
คุณสมบัตขิ องคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
1. เป็ นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จําหน่าย ผู้แทนจําหน่าย ผู้ให้ บริ การ หรื อผู้รับจ้ าง ซึง่ มีสถานประกอบการ
ที่สามารถตรวจสอบได้

60/77

2. มีบคุ ลากร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ สินค้ า บริ การ คลังสินค้ า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการ
ดําเนินกิจการที่นา่ เชื่อถือ
3. ยอมรับที่จะปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)
4. เป็ นผู้ที่มีผลงานเป็ นที่น่าพอใจ โดยเอสซีจีจะประเมินผลงานจากคุณภาพของสินค้ าและบริ การ รวมถึง
การส่งมอบ การให้ บริ การหลังการขาย การรับประกัน หรื อเงื่อนไขอื่นๆ ในการทําธุรกรรม
5. เป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับธุรกิจของเอสซีจี
6. ไม่เป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจที่มีประวัตติ ้ องห้ ามทําการค้ าอันเนื่องมาจากการกระทําทุจริ ต
การสมัครเป็ นของคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
1. ผู้สนใจสมัครเป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจของเอสซีจีสามารถยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กําหนดพร้ อมข้ อมูล
รายละเอียดและเอกสารประกอบ ได้ แก่ เอกสารรับรองทะเบียนนิติบคุ คลหรื อบุคคลธรรมดา หนังสือ
รั บรองอื่นๆ ที่ ออกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผู้รับมอบอํ านาจ เลขที่บญ
ั ชี ธนาคาร และสํ าเนา
หนังสือจดทะเบียนกับกรมสรรพากรต่างๆ เช่น สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็ นต้ น โดย
ยื่นต่อหน่วยงานที่ดําเนินการจัดหาของเอสซีจี
2. คู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจีต้องลงนามตอบรับที่จะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี (SCG
Supplier Code of Conduct)
ขัน้ ตอนการทําธุรกิจกับเอสซีจี
1. คูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจที่ทําธุรกิจกับเอสซีจีได้ ต้องเป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจมีรายชื่อในระบบของเอสซีจีแล้ ว นอกจาก
ในบางกรณีที่ใช้ การสืบราคาหรื อการประกวดราคา คูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจอาจได้ รับเชิญเข้ าเสนอราคาก่อน
จะมีรายชื่อในระบบและเมื่อได้ รับการคัดเลือกแล้ วจึงจะสมัครเป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจก็ได้ ทังนี
้ ้เอสซีจีอาจ
ขอให้ คู่ค้า/คู่ธุ ร กิ จ ตอบรั บการทํ าธุ รกรรมทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ เ พื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว ภายใต้
กฎหมายที่บงั คับใช้ กบั ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบสัง่ ซื ้อหรื อสัญญาตามข้ อตกลงระหว่างคูค่ ้ า/คู่ธุรกิจและเอสซีจี ที่จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จะถือเป็ นข้ อผูกมัดในการทําธุรกรรมระหว่างเอสซีจีและคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี
3. ในการเสนอราคาหรื อการทําสัญญา เอสซีจีอาจขอให้ คคู่ ้ า/คูธ่ ุรกิจวางหลักประกันการปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงโดยเอสซี จีจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร และเอสซี จีจะคืนหลักประกันให้ เ มื่ อ
สิ ้นสุดภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนันๆ
้ แล้ ว
4. เมื่ อ คู่ค้ า /คู่ธุร กิ จ ปฏิ บ ตั ิต ามข้ อ ตกลง สัญ ญา หรื อ ใบสั่ง ซื อ้ แล้ ว คู่ค้ า /คู่ธุร กิ จ จะต้ อ งส่ง มอบ
ใบกํากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิน และ/หรื อเอกสารประกอบอื่นที่จําเป็ นเพื่อขอรับชําระเงิน ณ สถานที่และ
กําหนดเวลาตามที่เอสซีจีกําหนด เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการทํางานของทุกหน่วยงาน และเอส
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ซีจีจะชําระเงินโดยการโอนค่าสินค้ า/บริ การหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่ทางราชการกําหนดและ
ภาระผูกพันอื่นๆ ตามสัญญา เช่น เงินคํ ้าประกันผลงาน ให้ ที่บญ
ั ชีธนาคารที่ค่คู ้ า/คู่ธุรกิจแจ้ งไว้
แล้ ว หรื อเว้ นแต่คคู่ ้ า/คูธ่ ุรกิจจะขอรับเป็ นเช็ค ทังนี
้ ้ เอสซีจีขอสงวนสิทธิการชําระเป็ นเช็คขีดคร่ อม
เข้ าบัญชีเท่านัน้
5. คูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจสามารถขอแก้ ไขข้ อมูลคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจในระบบของเอสซีจีได้ โดยติดต่อกับหน่วยงานที่
ดําเนินการจัดหาของเอสซีจี พร้ อมส่งเอกสารประกอบการแก้ ไขที่ได้ รับการรับรองโดยผู้มีอํานาจ
ของคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจ
6. คู่ค้า/คู่ธุรกิ จสามารถแจ้ งร้ องเรี ยนการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจตามหลักบรรษัท
ภิ บ าลเอสซี จี ได้ ตามช่ องทางที่ เอสซี จี กํ าหนดไว้ ที่ ระบบรั บข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสเอสซี จี
https://whistleblower.scg.com
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40 - 50 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงิ นรวม
แต่ในกรณีที่มีความจําเป็ น หรื อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริ ษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
จ่ายเงินปั นผลในช่วงนันๆ
้ ตามความเหมาะสมได้
สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย ซึ่งบริ ษัทถื อหุ้นร้ อยละ 100 เป็ นส่วนใหญ่ นัน้
บริ ษัทพิจารณาถึงผลการดําเนินงาน และคํานึงถึงโครงสร้ างและสถานะทางการเงิ น ตลอดจนแผนการ
ลงทุนของบริ ษัทย่อยด้ วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้ เกิดการยักย้ ายถ่ายเทผลประโยชน์
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3.3 นโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล
(Disclosure Policy)
การเปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจียึดถื อหลักความเป็ นธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัท
ภิบาลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด คณะกรรมการบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรให้ มี
การรวบรวมแนวปฏิบตั ิต่างๆ และกํ าหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจีเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรขึ ้น
เป็ นครัง้ แรก เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ มัน่ ใจ
ได้ ว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจี มีความถูกต้ องชัดเจน สอดคล้ องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่า
เทียมกัน
เนื่ อ งจากมี ก ารแก้ ไขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การเปิ ดเผยข้ อมู ล คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง
เห็ นสมควรให้ ปรั บปรุ งนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซี จีใ ห้ ส อดคล้ องกับข้ อกํ าหนดของกฎหมาย
ดังกล่าว
นโยบาย
1. เอสซีจียึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการเปิ ดเผยข้ อมูลในทุกประเทศที่เอสซีจีเข้ าไป
หรื อจะเข้ าไปดําเนินธุรกิจ
2. การเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าคัญที่ ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) เอสซีจี
ต้ องเปิ ดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้ อง ครบถ้ วน ไม่ทําให้ เกิดความสําคัญผิดในสาระสําคัญ เป็ นไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทันเหตุการณ์ ทันเวลา มีการ
เปิ ดเผยให้ ทวั่ ถึงและเป็ นธรรม พร้ อมทังดํ
้ าเนินการให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้ถือหุ้น หรื อนักลงทุนจะได้ รับข้ อมูล
ต่างๆ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย โดยอาจพิจารณา
ใช้ ช่องทางการเปิ ดเผยผ่านเว็บไซท์ของเอสซีจี หรื อช่องทางอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกําหนดไว้
ในแต่ละเรื่ องตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ควรระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะเปิ ดเผยด้ วย
นอกจากนี เ้ อสซีจีต้องมี การกํ าหนดผู้มีสิทธิ เปิ ดเผยข้ อมูลสํ าคัญที่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะและ
ขอบเขตหน้ าที่ ของบุคคลเหล่านัน้ ให้ ชัดเจน เพื่ อให้ การสื่อสารข้ อมูลสําคัญของบริ ษัทออกมาจาก
แหล่งเดียว มีข้อมูลที่ตรงกัน หรื อเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ทําให้ เกิดความสับสน และไม่อนุญาตให้
พนักงานเอสซีจีเ ปิ ดเผยข้ อมูล สํ าคัญที่ ยังไม่ไ ด้ เ ปิ ดเผยสู่ส าธารณะไม่ว่าในเวลาใดๆ เว้ นแต่ไ ด้ รับ
มอบหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซี จี หรื อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซี จี หรื อ ผู้ช่วย
ผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่ของกลุม่ ธุรกิจ
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญที่เปิ ดเผยสูส่ าธารณะแล้ ว (Material Public Information) เอสซีจีต้องเปิ ดเผย
อย่างชัดเจน ครบถ้ วน โดยไม่ให้ เกิดความสับสน นอกจากนี ้การให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อมูลสําคัญ
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

ที่ได้ เปิ ดเผยไปแล้ วต้ องมีความชัดเจนและสอดคล้ อง ไม่ทําให้ เกิดความเข้ าใจผิดกับข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผย
ไป
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการ
ในอนาคตของบริ ษัท (Forward-Looking Information) เอสซีจีต้องเปิ ดเผยด้ วยความระมัดระวัง ไม่ทํา
ให้ เ กิ ด ความเข้ าใจผิ ดในสาระสํ าคัญ และให้ อธิ บายถึ งเงื่ อนไขหรื อสมมติ ฐานที่ ใช้ ประกอบในการ
คาดการณ์นนั ้ โดยจะต้ องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้ อมูลและพิจารณาถึงความถูกต้ องของข้ อมูล
ก่อนนํามาใช้ ในการวิเคราะห์หรื อคาดการณ์ดงั กล่าว
การเปิ ด เผยข้ อ มูล อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ อ มูล สํ า คัญ (Non-material Information) เอสซี จี ต้ อ งเปิ ด เผยบน
พื ้นฐานของความเป็ นจริ ง และต้ องไม่มีเจตนาให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิดในข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผล
การดําเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรื อเปิ ดเผยในทํานองที่อาจทํ าให้ บุคคลอื่นเข้ าใจราคาหลักทรัพย์
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
การเปิ ดเผยข้ อมูล สํ าคัญ หรื อข้ อมูลอื่ นที่ เ กี่ ยวข้ องเป็ นเรื่ องที่ ต้องใช้ ความระมัดระวัง เป็ นอย่างยิ่ง
เอสซีจีต้องไม่เผยแพร่ ข้อมูลสําคัญดังกล่าวก่อนวันที่เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญนันต่
้ อตลาดหลักทรัพย์และ
สาธารณชน
การเปิ ดเผยข้ อมูล สู่ส าธารณะ เอสซี จี ต้องจัดให้ มี ระบบการเปิ ดเผยข้ อมูล ที่ ทําให้ ม่นั ใจได้ ว่าการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญมีความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้ อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน
ในการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้ นําจรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี
รวมถึงแนวปฏิบตั กิ ารเปิ ดเผยข้ อมูลไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านด้ วย
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้รวมถึงถือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี
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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้ จดั ทําจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ขึ ้น เพื่อให้ นกั ลงทุนสัมพันธ์
ยึดถือเป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ อง และเหมาะสม โดยมีหลักการพื ้นฐานในเรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูล การรักษาข้ อมูลภายใน การปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ ผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
รวมทังการปฏิ
้
บตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ซึง่ สอดคล้ องกับหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี อันจะทําให้ เกิด
การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับบริ ษัทและสร้ างความมัน่ ใจให้ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุม่
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบด้ วยแนวปฏิบตั ิ 4 ประการหลัก ดังนี ้
1.
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้ อง เพียงพอ และทันเวลา
2.
การดูแลและรักษาข้ อมูลภายใน
3.
การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
4.
การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตในวิชาชีพ
1. การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ นต่ อการตัดสินใจลงทุน อย่ างถูกต้ อง เพียงพอ และ
ทันเวลา
1.1 เปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่าง ถูกต้ อง เพียงพอ และทันเวลา ตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 ใช้ วิจารณญาณในการให้ ข้อมูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ปฏิเสธการให้ ข้อมูลที่เป็ น
ความลับทางการค้ าหรื อเป็ นข้ อมูลที่อาจทําให้ บริ ษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้
1.3 เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างสมํ่าเสมอ มีความชัดเจน ระมัดระวังไม่ให้ เกิดความเข้ าใจผิดหรื อการตีความผิด
ให้ ข้อเท็จจริ งทังเชิ
้ งบวกและลบ มีรายละเอียดเพียงพอต่อการทําความเข้ าใจ และตระหนักเสมอ
ว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สมบูรณ์จะช่วยให้ ประมาณการและความคาดหวังต่อผลประกอบการของ
บริ ษัททังในปั
้ จจุบนั และอนาคตของผู้ได้ รับข้ อมูลมีความใกล้ เคียงกับความจริงมากขึ ้น
1.4 ชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ แก่สาธารณะภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในกรณีที่มีขา่ วลือ ข่าวรั่ว ความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้
มีสว่ นได้ เสีย หรื อได้ รับทราบข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อการตัดสินใจลงทุน หรื อส่งผลกระทบต่อราคาหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์
1.5 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อข้ อมูลที่เป็ นการประมาณการหรื อคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้ าไม่
ว่าด้ วยวาจาหรื อเอกสารก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ เพื่อผลักดันให้ มีการซื ้อหุ้นของบริ ษัท
1.6 ไม่ให้ ข้อมูลในเชิงลบหรื อให้ ร้ายแก่บริ ษัทคูแ่ ข่งหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต่าง ๆ
1.7 กําหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อแหล่งข้ อมูลให้ กบั ผู้ใช้ ข้อมูลได้ รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
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2. การดูแลและรั กษาข้ อมูลภายใน
2.1 ไม่ใช้ ข้อมูลภายในที่เป็ นข้ อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ าวให้ บุคคลอื่ นทราบจนกว่าจะมี การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะตาม
กฏเกณฑ์ตา่ งๆแล้ ว
2.2 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อนโยบายของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลข้ อมูลภายในให้
ถูกต้ อง โดยข้ อมูลที่มีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานควรเปิ ดเผยในช่องทางของตลาดหลักทรั พย์ ฯ
ก่อนเปิ ดเผยให้ ผ้ ลู งทุนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะเจาะจง
2.3 กําหนดช่วงเวลาอย่างน้ อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดเผยงบการเงินเพื่องดให้ ข้อมูลหรื อตอบคําถาม
เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ ให้ แก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period)
3. การเปิ ดเผยข้ อมูล อย่ างเท่ าเทียมและเป็ นธรรม
3.1 จัดให้ มีกิจกรรมสําหรับผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ บุคคลแต่ละ
กลุ่มได้ เข้ าถึงข้ อมูลอย่างเท่าเที ยมกัน และเป็ นธรรม ไม่ทําให้ ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดเสี ยเปรี ยบหรื อเสี ย
โอกาสในการลงทุน
3.2 จัดให้ มีชอ่ งทางที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียติดต่อและสอบถามข้ อสงสัยได้ ตามความเหมาะสม
โดยไม่เลือกปฏิบตั ทิ ี่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดเป็ นพิเศษ
3.3 เปิ ดเผยข้ อมู ล ที่ นํ าเสนอในการประชุ ม เฉพาะกลุ่ ม เช่ น Roadshow Presentation และ Analyst
Presentation บนเว็บไซต์ของบริ ษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ สาธารณะรับทราบ
ทัว่ กันโดยเร็ ว
3.4 ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุม่ ตามแนวทางดังนี ้
(1) การปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุน
- ปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่หรื อรายเล็ก
- ให้ โอกาสแก่นกั ลงทุนรายบุคคลได้ เข้ าถึงข้ อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์แ ละนัก
ลงทุนสถาบัน
- ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุนสถาบันหรื อ
กลุม่ นักลงทุน
(2) การปฏิบตั ิตอ่ นักวิเคราะห์
- เชิ ญ และเปิ ดโอกาสให้ นั ก วิ เ คราะห์ จ ากทุ ก บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม
นักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) อย่างเท่าเทียมกัน
- ไม่ ให้ สิ่ งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่ นักวิ เคราะห์ เพื่ อจูงใจหรื อโน้ มน้ าวให้ เขี ยนบท
วิเคราะห์ให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อ ให้ เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านัน้
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(3)

(4)

(5)

(6)

เคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ โดยสามารถชี ้แจงข้ อเท็จจริ งที่ถูกต้ องได้
หากเห็นว่ามีการใช้ หรื อให้ ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
การปฏิบตั ติ อ่ สื่อมวลชน
- เปิ ดโอกาสให้ สื่อมวลชนได้ รับทราบข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ชัดเจน และตรงประเด็นอย่างเท่าเทียมกัน
- ไม่ให้ ข้อมูลข่าวสารที่กําลังจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรื อสื่อมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อน
เป็ นพิเศษ
- ไม่ให้ สิ่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจหรื อโน้ มน้ าวให้ สื่อมวลชน
เขียนบทความหรื อข่าวให้ แก่บริ ษัทในเชิงสร้ างข่าวที่ไม่เป็ นจริ ง
การปฏิบตั ติ อ่ หน่วยงานทางการ
- ให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลที่จําเป็ นและเหมาะสมแก่หน่วยงานทางการตามที่ถกู ร้ องขอ
- ไม่ให้ ของขวัญแก่เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานทางการเพื่อให้ ความช่วยเหลือใด ๆ เป็ นกรณีพิเศษ
การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลภายในองค์กร
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทได้ พบปะกับผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่าง ๆ ตามโอกาส
ที่สมควร
- รายงานให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ รับทราบถึงข้ อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ แก่องค์กร เช่น ผลการดําเนินกิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และ
นักลงทุน และข้ อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้ น
นักลงทุน และข้ อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้ น
- สื่อสารให้ พนักงานในองค์กรได้ รับทราบถึงจรรยาบรรณนี ้เพื่อให้ มีแนวทางในการปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์
การปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ๆ
- เปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียอื่น ๆ อย่างถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ใน
กรณี ที่มีความจําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อการดําเนินธุรกิจต้ องดําเนินการด้ วยความ
ระมัดระวังภายใต้ เงื่อนไขการรักษาความลับ

4. การปฏิบัตหิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในวิชาชีพ
4.1 ไม่รับอามิสสินจ้ างใด ๆ ที่เป็ นเหตุจงู ใจส่วนบุคคลและเอื ้อประโยชน์สว่ นตน
4.2 หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ ทรัพย์สินหรื อข้ อมูล
ของบริ ษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตน
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากความสัมพันธ์และข้ อมูลที่ได้ จากการทําหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์
4.4 ปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณเอสซีจีที่ได้ กําหนดไว้ และรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาทันที
หากเกิดกรณีฝ่าฝื นจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
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นโยบายการจัดการข้ อมูลภายในที่มีผลต่ อราคาหลักทรั พย์
(Insider Trading Policy)
ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี กรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งานเอสซี จี และผู้เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อง
พิจารณาและรับทราบข้ อมูลต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และยังไม่สามารถเปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หุ้น ผู้ลงทุน หรื อสาธารณชนทัว่ ไปได้ ดังนัน้ การใช้ ข้อมูลภายในของเอสซีจีจงึ เป็ นเรื่ องที่สําคัญที่ต้องมีการ
จัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ ข้อมูลรั่วไหล อาจถูกนําไปใช้ ประโยชน์ในทางที่ไม่ถกู ต้ อง และเป็ นการเอา
เปรี ยบบุคคลอื่น ซึง่ นอกจากจะเป็ นความผิดตามกฎหมายแล้ วยังกระทบต่อชื่อเสียงของเอสซีจีอีกด้ วย
ปั จ จุ บันเอสซี จี มี แ นวทางการจั ด การข้ อมู ล ภายในที่ ใ ช้ ปฏิ บัติ อ ยู่ ใ นเอกสารหลายแห่ ง เช่ น
จรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี ข้ อบังคับพนักงาน และมาตรการกํากับดูแลต่างๆ และเมื่อปี
2559 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อมูลภายใน คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ มีการรวบรวมหลักปฏิบตั แิ ละแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ในเรื่ องนี ้ขึ ้น
และจัดทําเป็ นนโยบายการจัดการข้ อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ฉบับนี ้ขึ ้นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
โดยให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเอสซีจีทกุ คน ถือปฏิบตั แิ ละสื่อสารอย่างถูกต้ อง
นโยบาย
1. เอสซีจียึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายในที่มี
ผลต่อราคาหลักทรัพย์ในทุกประเทศที่เอสซีจีเข้ าไปหรื อจะเข้ าไปดําเนินธุรกิจ
2. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานเอสซีจี และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั ิหน้ าที่ซึ่งรู้ หรื อครอบครองข้ อมูล
ภายในของเอสซีจีต้อง
2.1 เก็บรักษาข้ อมูลภายในของเอสซีจีด้วยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้ อมูลภายในของเอสซีจีรั่วไหลออกไปภายนอก
2.2 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่ บุคคลอื่น ที่ไม่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิ บัติงาน เพื่อป้องกันการที่ ข้ อมูล
ภายในอาจถูกนําไปใช้ ไม่วา่ จะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
เนื่ องจากอาจเกิ ดผลกระทบต่อราคาหรื อมูลค่าของหลักทรั พย์ ของบริ ษัทจดทะเบียนในเอสซี จีหรื อ
บริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน หรื ออาจมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน
3. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานเอสซีจี บุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั ิหน้ าที่ซงึ่ รู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายใน
ของเอสซีจีต้องไม่ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อประชาชน
ซึง่ เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่นที่ซื ้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ทราบข้ อมูลภายใน
4. เอสซี จี ต้องมี ม าตรการห้ ามซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ ในช่วงเวลาก่ อนและหลังการเปิ ดเผยข้ อมูลภายใน
(Blackout Period)* เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ
5. เอสซีจีต้องจัดให้ มีระบบการจัดการข้ อมูลภายในที่ทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าข้ อมูลภายในจะไม่รั่วไหล และถูก
นําไปใช้ ประโยชน์ในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ไม่วา่ เพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น
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6. ในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้ นําจรรยาบรรณเอสซีจี คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี
และแนวปฏิบตั กิ ารจัดการข้ อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ไปใช้ ในการปฏิบตั งิ านด้ วย
7. การไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี ้ถือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี
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มาตรการห้ ามซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของเอสซีจี
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน (รวมทัง้ คูส่ มรส หรื อผู้ที่
อยู่กินฉันสามี ภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ต้ องไม่ซือ้ ขายหลักทรั พย์ของบริ ษัทจดทะเบียนในเอสซีจี หรื อ
บริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว่ โมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
นอกจากนี ใ้ นกรณี ที่กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน
(รวมทัง้ คู่สมรส หรื อผู้ที่อยู่กินฉันสามี ภรรยาของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้ อมูลที่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนในเอสซีจี หรื อบริ ษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
ภายใน ต้ องไม่ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทดังกล่าวจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้ มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลนันสู
้ ส่ าธารณะทังหมดแล้
้
ว

----------------------------------------------หมายเหตุ หากมีการใช้ ข้อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อประชาชนในการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยเป็ นการเอาเปรี ยบบุคคล
อื่น ( Insider Trading ) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรื อไม่ บุคคลที่กระทําการดังกล่าวมีความผิดตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอาจมีโทษ ดังนี ้
1. โทษทางอาญา
จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับตังแต่
้ 500,000 -2,000,000 บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
2. มาตรการลงโทษทางแพ่ง
- ค่าปรั บเป็ นเงิ นไม่เกิ น 2 เท่า ของประโยชน์ ที่ได้ รับหรื อพึงได้ รับ แต่ต้องไม่ตํ่ากว่า 500,000 บาท ในกรณี ที่ไม่
สามารถคํานวณผลประโยชน์ได้ ให้ ปรับตังแต่
้ 500,000 - 2,000,000 บาท
- ชดใช้ เงินในจํานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่ได้ รับหรื อพึงได้ รับ
- ห้ ามซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
- ห้ ามเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
- ชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยจากการตรวจสอบการทําความผิดให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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3.4 นโยบายด้ านความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
นโยบายกําหนดจํานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดํารงตําแหน่ งได้
เพื่อส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัทอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงเห็นสมควรให้ กรรมการบริ ษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริ ษัท
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นโยบายการกําหนดสัดส่ วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
เพื่อส่งเสริ มให้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษัทมีความโปร่ งใส หลากหลาย และมี
จํานวนกรรมการอิสระมากพอ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ และดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรกําหนดสัดส่วนของ
กรรมการที่ มีคุณสมบติเป็ นกรรมการอิสระให้ มีไม่น้อยกว่าครึ่ งหนึ่งของจํ านวนกรรมการบริ ษัท
ทังหมด
้

73/77

นโยบายกําหนดการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อส่งเสริ มให้ กรรมการเข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการ
บริ ษัทจึง เห็น สมควรกํ าหนดให้ การประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ในแต่ล ะปี ควรมีกรรมการเข้ า
ร่ วมการประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้ าร่ วมประชุมอย่าง
น้ อยร้ อยละ 75 ของจํานวนครัง้ ของการประชุมทังปี
้
ในกรณี ม ีเ หตุจํ า เป็ น ที ่ทํ า ให้ ก รรมการคนใดไม่ส ามารถเข้ า ร่ ว มการประชุม
คณะกรรมการในครั ง้ ใดได้ ให้ กรรมการคนนั ้นแจ้ งเหตุจําเป็ นดังกล่าวต่อประธานกรรมการใน
โอกาสแรกและก่อนการประชุมครัง้ นัน้
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ส่ วนที่ 4 ภาคผนวก
นิยาม
เอสซีจี หมายถึง
1) บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ
2) บริ ษัทย่อยของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท หมายถึงบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่ อย หมายถึง
1) บริ ษัทหรื อนิตบิ คุ คลที่บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)เป็ นเจ้ าของหรื อถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงใน
บริ ษัทหรื อนิตบิ คุ คลนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ 50 ไม่วา่ จะถือหุ้นเองโดยตรงหรื อถือหุ้นโดยอ้ อม หรื อ
2) บริ ษัท หรื อนิ ติบุคคลที่ บริ ษัทปูน ซิ เ มนต์ไ ทย จํ ากัด (มหาชน)มี อํานาจควบคุม ในเรื่ องการกํ า หนด
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทหรื อนิติ
บุคคลนัน้
คณะกรรมการบริษัท หมายถึงคณะกรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พนักงาน หมายถึงผู้ที่ทําสัญญาจ้ างแรงงาน หรื อสัญญาจ้ างพิเศษกับเอสซีจี
ผู้มีส่วนได้ เสีย หมายถึงบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเอสซีจีในด้ านต่างๆ เช่น กรรมการบริ ษัท พนักงาน ผู้ถือหุ้น
คูส่ ญ
ั ญา ผู้รับเหมา ผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ สังคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็ นต้ น

75/77

ข้ อกําหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษ ัท ร่ ว ม ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อํ า นาจควบคุม ของบริ ษั ท ทัง้ นี ใ้ ห้ นับ รวมการถื อ หุ้น ของผู้ ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆด้
้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ทัง้ นี ้ ลักษณะต้ องห้ ามดัง กล่าวไม่รวมถึ ง กรณี ที่กรรมการอิ ส ระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เ ป็ น
บิดามารดา คูส่ มรส พี่ น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิ จการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง
ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใด
จะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันโดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุม ของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้น ที่มีนยั ผู้มี อํานาจควบคุม หรื อหุ้น ส่วนของสํานักงาน
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สอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย
หรื อ ไม่เ ป็ น หุ้ น ส่ว นที ่ ม ี น ัย ในห้ า งหุ้ น ส่ว น หรื อ เป็ น กรรมการที ่ ม ี ส ่ว นร่ ว มบริ ห ารงาน ลูก จ้ า ง
พนัก งาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถื อหุ้นเกิน ร้ อ ยละ 1 ของจํ า นวนหุ้น ที่มีสิท ธิ อ อกเสียง
ทั ้งหมดของบริ ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคําพิพากษาว่าได้ กระทํ าความผิ ดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์
กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกัน
วิน าศภัย กฎหมายว่าด้ ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น หรื อกฎหมายที่เ กี่ ยวกับ ธุ ร กิ จ
การเงิ นในทํ านองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่า งประเทศ โดยหน่ว ยงานที่มี
อํานาจตามกฎหมายนั ้น ทั ้งนี ้ ในความผิดเกี่ ยวกับการกระทําอันไม่เ ป็ นธรรมที่เ กี่ ยวกับการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
14. หากมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจ
ในการดําเนิ นกิ จการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลํ าดับเดี ยวกัน หรื อนิ ติ
บุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ ง โดยมี การตัดสินใจแบบองค์ คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือ ว่า
กรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
หมายเหตุ: นิยามของคําว่า บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นที่มีนยั เป็ นไปตามบทนิยามที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่ อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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