คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี
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สารบัญ
สารจากคณะกรรมการบริษัท
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• จรรยาบรรณเอสซีจี
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เอสซี จี ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมากว่ า 100 ปี ภายใต้ ก ารก ากั บ ดูแ ลอย่ า งจริ ง จั ง ของ
คณะกรรมการบริษัท โดยมุง่ มัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย
และยึดถืออุดมการณ์ซึ่งได้ ปฏิบตั ิมาเป็ นเวลานานตังแต่
้ เริ่ มก่อตังบริ
้ ษัท ภายใต้ ก รอบของจรรยาบรรณที่มี
การพัฒนาให้ เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา บนพื ้นฐานของการ
เติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่ า หลัก การก ากั บ ดูแ ลกิ จ การหรื อ หลัก บรรษั ท ภิ บ าล ( Corporate
Governance) เป็ นแนวทางการบริ หารองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เป็ นเรื่ องที่สอดคล้ องกับอุดมการณ์
และจรรยาบรรณของเอสซีจี จึงได้ รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้
ดาเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบตั ิสืบทอดต่อๆ
กันมา จนพิสูจน์ให้ เห็ นและเป็ นที่ยอมรับแล้ วว่าแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวนัน้ สอดคล้ องและบรรลุผลได้ ตาม
วัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้ นามาประมวลไว้ เป็ นคูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี
และเริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ครัง้ แรกตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546
เนื่องจากพัฒนาการด้ านสังคมและเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสภาพแวดล้ อมของ
สังคมโลกที่พยายามกาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริ หารจัดการองค์กรที่เป็ นมาตรฐานสากลตาม
หลัก บรรษั ท ภิ บ าล เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ กับ ผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย และสนับ สนุน การเติบ โตอย่า งยั่ง ยื น
คณะกรรมการบริ ษัทจึง เห็นควรให้ ปรั บปรุ งเนื อ้ หาของคู่มื อบรรษัทภิบาลเอสซี จี ให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ โดยยึด แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ซึ่งได้ มีการปรับปรุงและแก้ ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้ องกั บ หลั ก เกณฑ์ ข อง ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่
ต้ องการยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้ มีความเป็ นสากลมาก
ยิ่งขึ ้น
เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้ เป็ นแบบอย่างทางด้ านบรรษัทภิบาล โดยได้ กาหนดไว้ ใน
วิสยั ทัศน์ของเอสซีจี ด้ วยเชื่อมัน่ ว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็ นระบบบริ หารจัดการที่ก่อให้ เกิดความ
เป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถสร้ างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้ างความ
เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และสนันสนุนส่งเสริ มความสามารถในการแข่งขัน ของบริ ษัทให้ เติบโต
อย่างยัง่ ยืน
ตุลาคม 2557
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บุคคลเจริญได้ ด้ วยจริยธรรมในการดาเนินชีวิตฉันใด
บริษัทก็เจริญได้ ด้ วยจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจฉันนัน้
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ส่ วนที่ 1 บทนา
อุดมการณ์ เอสซีจี
การที่เอสซีจีเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างมัน่ คงมาได้ จนถึงปั จจุบนั เพราะมีอุ ดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
อย่างมีคณ
ุ ธรรม ซึ่งทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ ถือปฏิบตั ิและให้
ความสาคัญอย่างสม่าเสมอตลอดมา คือ
ตัง้ มั่นในความเป็ นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่ าของคน
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่ อสังคม
ตัง้ มั่นในความเป็ นธรรม
เอสซีจี มีความรับผิดชอบที่จะให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ รับความเป็ นธรรมกล่าวคือ
• ให้ ผ้ ใู ช้ สินค้ าและบริการได้ 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 กระทาสิ่งที่ถกู ต้ องด้ วยความตังใจให้
้
เกิดผลในทางที่เป็ นเลิศเสมอ
พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกคนตระหนักดีว่าเราต้ องทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ 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 ้ ก็เพราะมีคนเก่งและดีที่มีความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรมเป็ นประการสาคัญ เอสซีจีจึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเข้ าทางาน และพัฒนาคนให้ พร้ อมที่จะ
เผชิญสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดีย วกันก็สร้ างความมัน่ คงและความผูกพันทางใจ
ให้ พนักงานมีความรักเอสซีจี ทาให้ พนักงานเกิดความมัน่ ใจที่จะทางานเพื่อความเจริญก้ าวหน้ าในอนาคต
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ถือมั่นในความรับผิดชอบต่ อสังคม
เอสซีจีปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศที่ดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงหน้ าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่อ สัง คม รวมทัง้ ให้ ค วามส าคัญ กับ การบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
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จรรยาบรรณเอสซีจี
แนวทางจรรยาบรรณ
1. บุคคลที่มีหน้ าที่ต้องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
พนักงานเอสซีจีทกุ คนโดยมีกรรมการบริษัทปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี

2. ข้ อแนะนาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ทาความเข้ าใจเนื ้อหาสาระของจรรยาบรรณ
เรี ยนรู้เนื ้อหาสาระที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของตน
ทบทวนความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหาสาระของจรรยาบรรณอย่างสม่าเสมอ
ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจกับ บุค คลอื่ น ที่ ต้ อ งปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เอสซี จี หรื อ อาจเกิ ด
ผลกระทบต่อเอสซีจี
เมื่อมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม ให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่บริ ษัทกาหนดให้ มีหน้ าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
แจ้ ง ให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชาหรื อ บุค คลที่ รับ ผิ ด ชอบทราบเมื่ อ พบเห็น การฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ป ฏิ บัติตาม
จรรยาบรรณ
ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ กับหน่วยงานหรื อบุคคลที่บริษัทได้ มอบหมาย
ผู้ บัง คับ บัญ ชาทุ ก ระดับ ต้ องเป็ นผู้ น าในการปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่ ง เสริ ม
สภาพแวดล้ อ มในการท างานให้ พ นัก งานและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ องเข้ า ใจ ว่ า การปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องและต้ องปฏิบตั ิ

3. การรายงานการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
ผู้ที่พ บเห็นการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิ บัติต ามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามข้ อสงสัย หรื อส่ง ข้ อ
ร้ องเรี ยนไปยังบุคคลดังต่อไปนี ้
1) ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจในทุกระดับ
2) ผู้อานวยการสานักงานการบุคคลกลาง
3) ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ
4) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5) กรรมการบริษัท
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4. กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน
1) รวบรวมข้ อเท็จจริง
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะดาเนินการรวบรวมข้ อเท็จจริ ง ที่เกี่ ยวข้ องกับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติตาม
จรรยาบรรณนันด้
้ วยตนเอง หรื อมอบหมายให้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมดาเนินการ
2) ประมวลผล และกลัน่ กรองข้ อมูล
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะเป็ นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้ อมูล เพื่อพิจารณาขัน้ ตอน และวิธีการ
จัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง โดยอาจ
• ดาเนินการด้ วยตนเอง หรื อมอบหมายให้ ผ้ อู ื่ นดาเนินการแทนตน หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ตนมี
อานาจที่จะกระทาได้ หรื อ
• รายงานต่อ บุ ค คลที่ มี อ านาจด าเนิ น การและเกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งนัน้ ๆ เป็ น ผู้ด าเนิ น การ
ประมวลผล และกลัน่ กรองข้ อมูล
3) กาหนดมาตรการดาเนินการ
ผู้ที่ ด าเนิ น การตามข้ อ 2) ก าหนดมาตรการด าเนิ น การระงับ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้ กับผู้ที่ได้ รับผลกระทบโดยคานึงถึงความเดือดร้ อน
เสียหายโดยรวมทัง้ หมดทัง้ นีใ้ นกรณี ที่เป็ นเรื่ องสาคัญผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะเป็ นผู้รายงานผลต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัท เช่น เป็ นเรื่ องที่ กระทบต่อชื่ อเสี ย ง
ภาพลักษณ์ หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัท หรื อขัดแย้ งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท หรื อเกี่ยวข้ องกับผู้บริหารระดับสูง เป็ นต้ น
4) รายงานผล
ให้ ผ้ ูรับข้ อร้ องเรี ยนมี หน้ าที่รายงานผลตามข้ อ 3) ให้ ผ้ ูร้องเรี ยนทราบหากผู้ร้องเรี ยนเปิ ดเผย
ตนเอง

5. มาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้ กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ท่ ี
ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
ผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งจะได้ รับความคุ้มครองตาม
หลักเกณฑ์เรื่ อง “การคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ี่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสที่เป็ นประโยชน์
สาหรับเอสซีจีเกี่ยวกับการทุจริ ต การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
รวมถึงการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณของบริ ษัท ” (Whistleblower
policy) ที่เอสซีจีได้ กาหนดไว้ ดงั นี ้
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1) ผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการ
เปิ ดเผยนันจะท
้
าให้ เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง
ก็ จ ะทาให้ บริ ษัท สามารถรายงานความคื บหน้ า ชี แ้ จงข้ อเท็จ จริ ง ให้ ทราบ หรื อ บรรเทาความ
เสียหายได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ ้น
2) เอสซีจีถือว่าข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องถื อเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3) กรณี ที่ผ้ ูร้องเรี ยนเห็นว่าตนอาจได้ รับ ความไม่ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย
ผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องขอให้ บริ ษัทกาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษัทอาจกาหนด
มาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความ
เดือดร้ อนเสียหายหรื อความไม่ปลอดภัย
4) ผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่มี ค วาม
เหมาะสมและเป็ นธรรม

6. การกระทาที่เข้ าข่ ายผิดจรรยาบรรณ
พนักงานทุกคนมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามและส่งเสริมให้ ผ้ อู ื่นปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ การกระทาต่อไปนี ้
เป็ นการทาผิดจรรยาบรรณ
1) ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
2) แนะนา ส่งเสริมหรื อสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณี ที่ตนทราบ
หรื อควรทราบเนื่องจากเกี่ยวข้ องกับงานภายใต้ ความรับผิดชอบของตน
4) ไม่ให้ ความร่วมมือหรื อขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้ อเท็จจริ งที่อ้างว่าได้ มีการฝ่ าฝื นหรื อการไม่
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
5) การกระทาอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผ้ นู นรายงานการไม่
ั้
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ทัง้ นี ผ้ ้ ูที่ ท าผิ ด จรรยาบรรณจะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาทางวิ นัย ตามระเบี ย บที่ เ อสซี จี ก าหนดไว้
นอกจากนี ้ อาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
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ข้ อพึงปฏิบัติ
1. การปฏิบัตติ ่ อกันภายใต้ สิทธิ และเสรี ภาพ
1.1 ความเป็ นส่ วนตัว
สิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคลต้ องได้ รับความคุ้มครองไม่ให้ ถกู ล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิ ดเผย หรื อ
การถ่ายโอนข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทางาน หรื อข้ อมูล
ส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องซึ่งอาจทาให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าของหรื อบุคคลอื่นใด
ทังนี
้ ้การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั เว้ นแต่ได้ กระทาไปตามหน้ าที่โดยสุจริ ต หรื อตาม
กฎหมาย หรื อเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
1.2 การปฏิบัตทิ ่ เี ท่ าเทียมกัน
เอสซีจีตระหนักถึงสิทธิในความเป็ นมนุษย์และความเท่าเทียมกันโดยมีแนวปฏิบตั ิต่อผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ วยความเป็ นธรรม ไม่เลื อกปฏิ บัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่ องจากความเหมื อนหรื อความ
แตกต่าง ไม่วา่ จะทางกายหรื อจิตใจ เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นใด
1.3 การดาเนินการด้ านการเมือง
เอสซีจี วางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรื อสนับสนุนพรรค
การเมื องหนึ่ง พรรคการเมื องใด หรื อผู้หนึ่ง ผู้ใดที่ มี อานาจทางการเมื อง อย่างไรก็ ดี เอสซี จี
ตระหนักและให้ ความเคารพในสิทธิเสรี ภาพในการใช้ สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรื อการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง

2. สิ่งแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัย
เอสซีจีดาเนินการอย่างจริ งจังเพื่อส่งเสริ มด้ านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัย ของพนักงาน
ชุมชน หรื อผู้เกี่ ยวข้ องอย่ างต่อเนื่ อง และมุ่งมั่นปลูกฝั งจิ ตส านึ กในเรื่ องดังกล่ าวกับพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้ อง ให้ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ใิ นเรื่ องต่างๆ ที่ได้ กาหนดไว้

3. การรั บหรื อให้ ทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อ่ ืนใดที่อาจสร้ างแรงจูงใจในการตัดสินใจ
อย่ างหนึ่งอย่ างใด
3.1 การรั บหรื อให้ ทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อ่ ืนใดที่อาจสร้ างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่ างไม่
ชอบธรรม
การดาเนินธุรกิจของเอสซีจี ต้ องดาเนินการอย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา และต้ องมัน่ ใจได้ ว่าการ
ดาเนินการนันจะไม่
้
ทาให้ เกิดข้ อครหา หรื อทาให้ เสื่อมเสียชื่อเสียง
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3.2 การรับหรือให้ ของขวัญ/ของที่ระลึก
การรับหรื อให้ ทรัพย์สิน หรื อสิ่งของ เพื่อเป็ นของขวัญ/ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ในแต่ละท้ องถิ่น ถื อเป็ นเรื่ องที่ ยอมรั บได้ ในขณะเดียวกัน เอสซีจีไ ม่ประสงค์ให้ พ นักงานรั บ
ของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีคา่ เกินปกติวิสยั จากผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ

4. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
พนักงานและผู้เกี่ยวข้ องกับ เอสซีจี ต้ องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่
อาจส่ง ผลกระทบในการตัดสิ นใจใดๆ ทัง้ นี ใ้ นการปฏิ บัติหน้ าที่ จะต้ องยึดถื อประโยชน์ ของเอสซีจี
ภายใต้ ความถูกต้ องตามกฎหมายและจริยธรรม

5. การจัดหา
การจัดหาต้ องดาเนินการตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ ตามระเบียบการจัดหาของเอสซีจีและมีความเป็ นธรรม
แก่ผ้ ูมีส่วนเกี่ ยวข้ อง ทัง้ นีใ้ นการตัดสินใจต้ องคานึงถึงความสมเหตุสมผลด้ านราคา คุณภาพ และ
บริ การที่ได้ รับ รวมทังต้
้ องสามารถให้ เหตุผลที่เหมาะสมได้ เมื่อมีการตรวจสอบ ในกรณีที่ไม่แน่ใจให้
ศึกษาระเบียบการจัดหาอย่างละเอี ยด หรื อสอบถามไปยั ง หน่วยงานที่ รับผิดชอบด้ านจัดหาหรื อ
ผู้บงั คับบัญชาก่อนดาเนินการใดๆ

6. การทาธุรกรรมกับรั ฐ
ในการทาธุรกรรมกับรั ฐ เอสซีจีจะต้ องหลี กเลี่ ยงการกระทาที่ อาจจูงใจให้ รัฐ หรื อพนักงานของรั ฐ
ดาเนินการที่ไม่ถูกต้ องเหมาะสม แต่การทาความรู้ จกั หรื อการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่า งกันใน
ขอบเขตที่เหมาะสมสามารถทาได้ เช่น การพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การไปแสดงความยินดี
ในวาระโอกาส เทศกาล หรื อตามประเพณีปฏิบตั ิ เป็ นต้ น

7. การปฏิบัตติ ่ อข้ อมูลและทรั พย์ สิน
พนักงานและผู้เกี่ยวข้ องกับ เอสซีจี มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการใช้ ทรัพย์สินของเอสซีจีใ ห้ ได้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแลมิให้ เสื่อมสูญหายหรื อนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อเพื่อบุคคลอื่น
โดยทรัพย์สินของเอสซีจี หมายถึงสังหาริ มทรัพย์ เช่น อุปกรณ์สานักงาน เครื่ องมือ เครื่ องจักร ฯลฯ
และอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ าง นอกจากนี ้ ยังหมายความรวมไปถึง เทคโนโลยี ความรู้
ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญา ข้ อมูลความลับของเอสซีจีด้วย
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7.1 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรั กษาข้ อมูล
พนัก งานทุก คนมี ห น้ า ที่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ ข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ งานของตนอยู่ใ นสภาพที่
ปลอดภัย และสามารถนามาใช้ อ้างอิงหรื อใช้ ประโยชน์กบั เอสซีจีได้ เมื่อต้ องการ และไม่นาไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น นอกจากนัน้ ในการบันทึกหรื อรายงานจะต้ องทาให้ ถูกต้ อง
ตามระบบที่วางไว้
7.2 การใช้ และการดูแลรั กษาข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ถือว่าเป็ นสินทรัพย์
ที่มีคา่ ของเอสซีจีมีไว้ เพื่อประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ พนักงานต้ องใช้ งานและปฏิบตั ิตาม
นโยบายและระเบียบในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (SCG e-Policy) ที่ได้ กาหนดไว้ รวมทังมี
้
หน้ าที่ปกป้องและดูแลรักษาให้ พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรื อนาไปเผยแพร่โดยไม่ได้ รับอนุญาต
7.3 การใช้ และการดูแลรั กษาทรั พย์ สินทางปั ญญา
เอสซีจีถือว่าทรัพย์สินทางปั ญญา ซึง่ รวมถึง สิทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ เครื่ องหมายทางการค้ า
ความลับทางการค้ า องค์ความรู้ หรื อข้ อมูลอื่นใด เป็ นทรัพย์สินที่มีค่าของเอสซีจี พนักงานมี
หน้ าที่ ต้องปฏิ บัติตาม “นโยบายทรัพ ย์สินทางปั ญญาเครื อซิ เมนต์ไ ทย (SCG IP Policy)” ที่
กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด โดยต้ องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญาของเอสซีจีให้ พ้น
จากการนาไปใช้ หรื อเผยแพร่โดยไม่ได้ รับอนุญาต
7.4 การซือ้ ขายหลักทรั พย์ และการใช้ ข้อมูลภายใน
ข้ อมูลต่างๆ ที่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทในเอสซีจี หรื อข้ อมูลที่หากมีการ
เปิ ดเผยออกไปแล้ วจะทาให้ เอสซีจีเสียหาย หรื อเสียเปรี ยบ ถือเป็ นข้ อมูลที่เป็ นความลับ และมี
ความสาคัญ ดังนันการจั
้
ดทา เก็บรักษา หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล ต้ องดาเนินการให้ เหมาะสม โดย
คานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม และความถูกต้ องตามที่กฎหมายกาหนด และต้ อง
ไม่ใช้ ข้อมูลนันเพื
้ ่อประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลอื่น

8. การสื่อสารทางการตลาด
การใช้ เครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การแสดงสินค้ าหรื อ
บริ การต้ องเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม และเป็ นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ าย
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9. การทาธุรกรรมของเอสซีจี
9.1 การทาธุรกรรมระหว่ างกันของบริษัทในเอสซีจี
การที่เอสซีจีประกอบด้ วยบริ ษัทจานวนมาก และบริ ษัทเหล่านันด
้ าเนินธุรกิจที่ต้องทาธุรกรรม
ระหว่างกัน เช่น การบริ การ การซื ้อขายวัตถุดิบ ผลิต ภัณฑ์ การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
การสนับสนุนทางด้ านเทคนิคหรื อบุคลากร ฯลฯ ดังนัน้ ในการดาเนินธุรกิจหรื อปฏิบัติง านที่
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าว พนักงานและผู้เกี่ยวข้ องทุกคนต้ องคานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่
ออกโดยหน่วยงานรัฐ กฎระเบียบของเอสซีจี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละท้ องถิ่นที่ได้
กาหนดไว้
9.2 การทาธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลหรือบริษัทภายนอก
การทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรื อบริ ษัทอื่นนันจะต้
้
องดาเนินการด้ วยวิธีการอันชอบธรรม
และปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ได้ ตกลงไว้ อย่างตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการทาธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิ ด
ความเดือดร้ อนเสียหายกับบุคคลภายนอก

10. การประกอบธุรกิจในต่ างประเทศ
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นการตังบริ
้ ษัท โรงงาน สานักงาน สาขา ตัวแทน ผู้จดั
จาหน่าย หรื อการนาเข้ า-ส่งออกสินค้ า การร่วมทุน หรื อการทาธุรกรรมใดๆ ของเอสซีจี ที่เกี่ยวข้ องกับ
ต่างประเทศนัน้ จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับในแต่ละประเทศ นอกจากนี ้ ยังต้ องคานึงถึง
สภาพแวดล้ อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้ องถิ่นประกอบด้ วย

11. การแข่ งขันทางการค้ า
เอสซีจีตงมั
ั ้ น่ ที่จะแข่งขันทางการค้ าอย่างยุติธรรมโดยคานึงถึงจริ ยธรรมในการประกอบการค้ าและ
กฎหมายแข่งขันทางการค้ าในประเทศต่างๆ ที่เอสซีจีเข้ าไปดาเนินธุรกิจ

12. การป้ องกันการฟอกเงิน
เอสซีจี ยึดถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือเอสซีจี
จะไม่รับโอน หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรื อสนับสนุนให้ มีการรับ โอน หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดใช้ เอสซีจีเป็ นช่องทางหรื อเป็ น
เครื่ องมือในการถ่ายเท ปกปิ ด หรื ออาพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้ มาโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
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ส่ วนที่ 2 โครงสร้ าง นโยบายและแนวปฏิบัตติ ามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
โครงสร้ างบรรษัทภิบาลเอสซีจี
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นโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี
เอสซีจีดำเนินธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบ โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยยึดมัน่ ในอุดมกำรณ์ซึ่งได้ ถือ
ปฏิบตั สิ ืบเนื่องกันมำภำยใต้ กรอบของจรรยำบรรณเอสซีจีและบนพื ้นฐำนแห่งประโยชน์สขุ อย่ำงสมดุ ลและ
ยัง่ ยืน โดยมีกรรมกำรบริษัทเป็ นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบตั ติ ำมหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณเอสซีจี
นโยบำยบรรษัทภิบำลของเอสซีจี เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำทำหน้ ำที่กำกับดูแลด้ ำนบรรษัทภิบำลของเอสซีจี ทังกำรก
้
ำหนดนโยบำยและแนว
ปฏิบตั ิ ติดตำมดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะจัดกำรเอสซีจีให้ เป็ นไปตำมนโยบำย
บรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวน
แนวปฏิบตั ิให้ มีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจและสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิท ำงด้ ำนบรรษัทภิบำลทัง้
ในระดับประเทศและระดับสำกล เป็ นประจาทุกปี โดยให้ เรื่ องบรรษัทภิบำลเป็ นวำระหลักวำระหนึ่งในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

แนวปฏิบัตติ ามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
เอสซีจีมีนโยบำยในกำรสนับสนุน ส่งเสริ ม และอำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น
ประเภทสถำบัน ได้ รับสิทธิพื ้นฐำนต่ำงๆ ทังในฐำนะนั
้
กลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐำนะเจ้ ำของบริษัท ด้ วย
วิธีกำรและมำตรฐำนที่เป็ นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ โดยให้ สิทธิในกำรได้ รับกำรปฏิบตั ิที่เท่ำเทียมกันในกำร
ซื ้อ ขำย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยูอ่ ย่ำงเป็ นอิสระ กำรได้ รับส่วนแบ่งผลกำไรจำกบริษัท กำรเข้ ำร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น กำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำ กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำรับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท
กำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมอย่ำงเป็ นอิสระ และกำรร่วมตัดสินใจในเรื่ องสำคัญของบริ ษั ท เช่น กำร
เลือกตังกรรมกำร
้
กำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำรกำหนดค่ำสอบบัญชี กำรอนุมตั ธิ ุรกรรมที่สำคัญและมีผล
ต่อทิศทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท กำรแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ผู้ถือ
หุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตำมจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีห้ นุ ใดมี
สิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรำยอื่น
นอกเหนือจำกสิทธิพื ้นฐำนต่ำงๆ ข้ ำงต้ นแล้ ว เอสซีจียงั มีนโยบำยในอันที่จะส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวก
ในกำรใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น
1.1 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้ มีคำชี ้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวำระ รวมถึงชี ้แจงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นไว้ อย่ำงชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริ ษัทจัดส่งให้ โดยมีกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวทัง้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษในเว็บไซต์ของบริ ษัทเป็ นกำรล่วงหน้ ำประมำณ 2 เดือนก่อนวันประชุม
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และจัด ส่ง เอกสำรล่ว งหน้ ำ ก่ อ นวัน ประชุ ม มำกกว่ำ 20 วัน เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ รั บ ข้ อ มูล ที่ ชัดเจน
เพียงพอและมีเวลำศึกษำข้ อมูลล่วงหน้ ำ โดยหลีกเลี่ยงกำรเพิ่มวำระอื่นๆ ที่ไม่ได้ กำหนดไว้ ล่วงหน้ ำ
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
1.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ื อหุ้นไม่สำมำรถเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นสำมำรถมอบ
ฉันทะให้ กรรมกำรอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ ำร่วมประชุมแทนตนได้
1.3 เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคำถำมเพื่อสอบถำมข้ อมูลในแต่ละวำระหรื อข้ อมูลอื่นๆ ของบริ ษัท ผ่ำน
อีเมล์ corporate@scg.co.th หรื อตำมที่อยูข่ องบริษัทล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม
1.4 จั ด สรรเวลำและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นมี โ อกำสในกำรแสดงควำมคิ ด เห็ น และตัง้ ค ำถำมต่ อ
คณะกรรมกำรในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทในกำรประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกประเด็นสำคัญที่ได้ มีกำร
ซักถำมและชี ้แจงไว้ ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่ได้ เข้ ำประชุมได้ รับทรำบ
1.5 ในกำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีกำรใช้ บตั รยืนยันกำรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ
และนำระบบบำร์ โค้ ดมำใช้ ในกำรนับคะแนนเสียง เพื่อให้ เกิดควำมสะดวกและรวดเร็ ว ตลอดจนมี
ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสียง และเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำน
กำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงชัดเจน พร้ อมทังคะแนนเสี
้
ยงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงในทุกๆ
วำระที่ต้องมีกำรลงคะแนนเสียง
1.6 เปิ ดเผยมติกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นให้ สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระผ่ำน
ระบบ SET Portal ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทภำยหลัง
เสร็จสิ ้นกำรประชุม
1.7 บันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้ วน และจัดทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นให้ แล้ วเสร็ จ
ภำยใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และส่งให้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิช ย์
ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

(2) การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
การสร้ างความเท่าเทียมกันให้ เกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นราย
ย่อย นักลงทุนสถาบัน หรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็ นเรื่ องท้ าทายที่เอสซีจีคานึงถึงและพยายามสร้ างเครื่ องมือที่
ช่วยให้ เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้ จริง
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2.1 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นรายย่ อย
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 เดือน ก่อนวันสิน้ สุดรอบบัญชี เพื่อให้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นผู้กลัน่ กรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณี ที่
บรรจุเป็ นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณี
ที่คณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอเพื่อให้ บรรจุเป็ นวาระ บริ ษัทจะชี ้แจงเหตุผลให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทราบ
นอกจากนี ้ ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ า
รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า โดยในกรณีนี ้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็ นผู้
พิจารณา เพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท จากนันจะ
้
ได้ เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทำงแก่ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็น หรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
ไปยังกรรมกำรอิสระ ผ่ำนอีเมล์ ind_dir@scg.co.th ซึ่งกรรมกำรอิสระจะเป็ นผู้พิจ ำรณำดำเนินกำรให้
เหมำะสมในแต่ละเรื่ อง กรณีเป็ นข้ อเสนอแนะที่กรรมกำรอิสระพิจำรณำแล้ วมีควำมเห็นว่ำ เป็ นเรื่ องสำคัญ
ที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวมหรื อมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของเอสซีจี กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่ อง
ดังกล่ำวต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำกำหนดเป็ นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2.2 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมกำรบริษัทได้ กำหนดมำตรกำรกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็ น
ลำยลักษณ์ อักษรและแจ้ งบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งหมำยถึง คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะจัดกำรเอสซีจี และ
พนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล รวมทังคู
้ ส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของบุคคลดังกล่ำว
ดังนี ้
• ห้ ำมบุคคลที่เกี่ยวข้ องซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทภำยใน 2 สัปดำห์ก่อนมีกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน
รำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี และภำยใน 24 ชั่วโมงหลังกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินดังกล่ำว
(Blackout Period)
• ในกรณีที่ทรำบข้ อมูลใดๆ ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต้ องไม่
ซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท จนกว่ำจะพ้ นระยะเวลำ 24 ชัว่ โมงนับแต่ได้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลนัน้
สูส่ ำธำรณะทังหมดแล้
้
ว
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นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรได้ มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิ ตำมมำตรกำรดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรและ
คณะจัดกำรเอสซีจี ได้ รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
ทรำบทุกครัง้ ที่มีกำรประชุม และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวในรำยงำนประจำปี
2.3 การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยและกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี ้
• จัดโครงสร้ ำงกำรถื อหุ้นที่ชดั เจน โปร่ งใส ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้ กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ เพื่อไม่ทำให้ เกิด
ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ให้ แก่ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง และเปิ ดเผยโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริ ษัท
และบริษัทย่อยไว้ ในรำยงำนประจำปี
• กำหนดนโยบำยให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรต้ องรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียของตนและบุคคลที่มีควำม
เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรจัดกำรกิจกำรของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย โดย
รำยงำนต่อเลขำนุกำรบริ ษัท และเลขำนุกำรบริ ษัทจะต้ องส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียนี ้ให้
ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วันที่ ไ ด้ รับ
รำยงำน
• ในกรณี ที่กรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้บริ หำรคนใดคนหนึ่งมี ส่วนได้ เสี ยกับผลประโยชน์ ในเรื่ องที่ กำลัง
พิจ ำรณำ ผู้มีส ่ว นได้ เ สีย นั ้นต้ องไม่เ ข้ ำร่ วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อ ให้ ก ำรตัด สินใจของ
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรเป็ นไปอย่ำงยุตธิ รรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงแท้ จริง
• กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและกำรใช้ ข้อมูลภำยในไว้ ในอำนำจดำเนินกำร จรรยำบรรณเอสซีจี
และข้ อบัง คับพนักงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผ้ ูบริ หำรหรื อ
พนักงำนนำข้ อมูลภำยในไปเปิ ดเผยต่อสำธำรณะหรื อนำไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน

(3) บทบาทต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
3.1 นโยบายและแนวปฎิบัตติ ่ อผู้ส่วนได้ เสีย
เอสซีจียึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่เอสซีจีเข้ าไปดาเนินธุรกิจ
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 เอสซีจีสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
ทังนี
้ ้ เอสซีจีได้ จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียเป็ น 12 กลุ่ม และมีแนวทางการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่ม ต่างๆ
สรุปได้ ดงั นี ้
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• ผู้ถือหุ้น เอสซีจีมีนโยบำยในกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็ นธรรม และคำนึงถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนของ

ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิที่กำหนดไว้ ในกฎหมำยและข้ อบังคับบริ ษัท สิทธิในกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้นและ
ออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระ รวมถึงสิทธิที่จะได้ รับผลตอบแทน
อย่ำงเป็ นธรรม นอกจำกนี ้ ยังได้ ให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นในกำรเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่ำงๆ เกี่ ยวกับกำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษัทในฐำนะเจ้ ำของบริ ษั ทผ่ำนกรรมกำรอิสระ โดยทุกๆ ข้ อคิดเห็นจะได้ รับกำร
รวบรวมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
• พนั ก งาน เอสซี จีให้ ควำมสำคัญกับพนักงำนโดยถื อว่ำเป็ นทรั พยำกรที่ มีค่ำ และมุ่งมั่นที่ จะให้

พนักงำนทุกคนมีควำมภำคภูมิใจและเชื่อมัน่ ในองค์กร อีกทังยั
้ งสนับสนุนและเสริ มสร้ ำงบรรยำกำศ
กำรทำงำนร่วมกันเพื่อสร้ ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทังพั
้ ฒนำควำมรู้และเสริ มศักยภำพของพนักงำนให้
พร้ อมสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนทังในและต่
้
ำงประเทศ นอกจำกนี ้ยังให้ ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิต่อ
พนักงำนและลูกจ้ ำงอย่ำงเป็ นธรรม ดูแลรักษำสุขภำพ ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้ อมในกำร
ทำงำน รวมถึงมีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของพนักงำนให้ เหมำะสม
• ลูกค้ า เอสซีจีมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะให้ ผ้ ใู ช้ สินค้ ำและบริ กำรได้ รับประโยชน์สงู สุดทังด้
้ ำนคุณภำพและ

รำคำ ตลอดจนมุง่ พัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ยงั่ ยืน รวมทังจั
้ ดให้ มีหน่วยงำนรับผิดชอบในกำร
ให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ สิ น ค้ ำ และบริ ก ำร ให้ ค ำปรึ ก ษำเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ำรแก้ ปั ญ หำ และรั บ ข้ อ
ร้ องเรี ยน เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ รับควำมพึงพอใจมำกที่สดุ ในสินค้ ำและบริกำรของเอสซีจี
• คู่ ค้ า เอสซี จี ป ฏิ บ ัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำ ที่ สุจ ริ ต โดยยึดถื อกำรปฏิ บ ัติตำมสัญญำ

จรรยำบรรณเอสซีจี และคำมัน่ ที่ให้ ไว้ กบั คูค่ ้ ำอย่ำงเคร่งครัด
• คู่ ธุ ร กิ จ เอสซี จี มี น โยบำยในกำรดูแ ลคู่ธุ รกิ จ ทัง้ ในเรื่ องสภำพแวดล้ อม ควำมปลอดภัย ในกำร

ทำงำน และผลตอบแทนที่จะได้ รับ นอกจำกนี ้ ยังส่งเสริ มกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและพัฒนำ
ควำมรู้ทงในงำนและนอกงำนของคู
ั้
ธ่ ุรกิจให้ สำมำรถทำงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ ้น
• ผู้ ร่ วมลงทุ น เอสซี จี เ คำรพซึ่งสิท ธิ ข องผู้ร่ วมทุน และปฏิ บ ัติต่อผู้ร่ว มทุน ทุก รำยอย่ำงเป็ น ธรรม

รวมทังให้
้ ควำมร่ วมมืออย่ำงดีกับผู้ร่วมทุน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของกิจกำรร่ วมทุนประสบ
ผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกำรร่วมทุน
• เจ้ าหนี ้ เอสซี จีได้ ปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขกำรกู้ยืมเงินตำมข้ อตกลง และหน้ ำที่ ที่พึงมี ต่อเจ้ ำหนี ้ เช่น

เจ้ ำหนี ้ทำงธุรกิจ และเจ้ ำหนี ้ทำงกำรเงิน เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีโครงกำรต่ำงๆ เพื่อ
สร้ ำงควำมสัมพันธ์กบั เจ้ ำหนี ้ อำทิ กิจกรรมหุ้นกู้สมั พันธ์
• ชุมชน เอสซีจีดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณ
ุ ธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำยและถื อมัน่ ในอุดมกำรณ์

กำรดำเนินธุ รกิ จ ที่ รับผิ ดชอบต่อสัง คม โดยมุ่ง สนับสนุนกิ จ กรรมเพื่อพัฒ นำคุณภำพชีวิต และ
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เสริ มสร้ ำงประโยชน์สุขของชุมชนและสัง คมที่เอสซีจีเข้ ำไปดำเนินธุ รกิจ ทัง้ ในประเทศไทยและ
อำเซียน ทังด้
้ ำนกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กีฬำ และศิลปะ รวมทังกำรช่
้
วยเหลือบรรเทำ
สำธำรณภัย
• หน่ วยงานราชการ เอสซีจีให้ ควำมสำคัญกับหน่วยงำนรำชกำรในฐำนะผู้มีส่วนได้ เสี ย โดยได้

กำหนดแนวปฏิบตั ิในกำรทำธุรกรรมกับรัฐไว้ ในจรรยำบรรณเอสซีจีและนโยบำยต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน
เพื่อให้ พนักงำนดำเนินกำรอย่ ำงถูกต้ องและเหมำะสม รวมถึงกำรให้ ควำมร่ วมมือกับหน่วยงำน
รำชกำร ทังทำงด้
้
ำนวิชำกำรและกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ
• สื่ อ มวลชน เอสซี จีให้ ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลข่ำวสำรแก่สื่อมวลชน เพื่ อให้ สำมำรถ

สื่อสำรต่อไปยังสำธำรณชนได้ อย่ำงถูกต้ องและรวดเร็ วทันต่อเหตุกำรณ์ นอกจำกนี ้ยังจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ เพื่อสร้ ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั สื่อมวลชน อำทิ กิจกรรมเยี่ยมชมกิจกำรและโรงงำน กำรทำ
กิจกรรมเพื่อสังคม และกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน
• คู่ แข่ ง เอสซีจีปฏิบตั ิตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำที่สุจริ ตโดยยึดมั่นในกำรดำเนินธุร กิ จ ด้ วย

ควำมเป็ นธรรมภำยใต้ กรอบของกฎหมำยและจรรยำบรรณเอสซีจี
• ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นาความคิด เอสซีจีดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบ

ต่อ สัง คมและผู้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุก กลุ่ม โดยเปิ ด เผยข้ อ มูล กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ค รบถ้ วน โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ และรั บฟั ง ควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจำกผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องเพื่ อหำแนวทำง
ร่วมกันในกำรประสำนควำมร่วมมือ เพื่อกำรดำเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืนเคียงคูไ่ ปกับกำรพัฒนำชุมชนและ
สังคม
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3.2 แนวทางการพัฒนาอย่ างยั่งยืนของเอสซีจี

เอสซีจี มีอดุ มการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่ นได้ เสียทุก
ฝ่ ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้ มีการกาหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี โดย
อ้ างอิง มาจากแนวทางการดาเนิ นการในระดับสากล ซึ่ง ครอบคลุม ทัง้ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่งแวดล้ อม ภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้ เกิดการดาเนินงานที่สอดคล้ องกันในทุกธุรกิจ
เอสซีจี มีความมุ่งมัน่ ที่ต้องการจะสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่าให้ กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดาเนินธุรกิจที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างสมบูรณ์ และพร้ อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสาเร็ จที่
เกิดขึ ้นให้ กบั ทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเอสซีจี ทังต้
้ นน ้าและ
ปลายน ้า องค์กรธุรกิจและสถาบันต่างๆ สถาบันทางสังคมและชุมชนในทุกพื ้นที่ที่เอสซีจีดาเนินธุรกิจ เพื่อ
ขับเคลื่อนสังคมให้ เจริญก้ าวหน้ าอย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืน

(4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
เอสซีจีให้ ควำมสำคัญเรื่ องกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ เนื่องจำกเป็ นเรื่ องที่มีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของ
ผู้ล งทุนและผู้มีส่วนได้ เ สีย จึง มี ควำมจ ำเป็ นที่ ต้องมีกำรควบคุม และกำหนดมำตรกำรในกำรเปิ ดเผย
สำรสนเทศทังที
้ ่เป็ นสำรสนเทศทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ ถูกต้ องตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยมี
สำระสำคัญครบถ้ วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำ ทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษ โดยเปิ ดเผยข้ อมูล
สำรสนเทศผ่ำนระบบ SET Portal ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของเอสซีจี
เอสซีจียึดถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับต่ำงๆ ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนอื่นของรัฐ อย่ำง
เคร่ งครัด และติดตำมกำรแก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงอยู่อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่ำกฎหมำย กฎเกณฑ์
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ข้ อบังคับที่เอสซีจีถือปฏิบตั ินนมี
ั ้ ควำมถูกต้ อง และเป็ นหลักประกันให้ ผ้ ถู ือหุ้นเชื่อมัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจที่
โปร่งใส ถูกต้ อง ตรงไปตรงมำ
คณะกรรมกำรบริ ษัทยังคงยึดมัน่ แนวปฏิบตั ิเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเอสซีจี เพื่อเป็ นกำรจัด
ระเบียบกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจีให้ เป็ นระบบ และป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลอย่ำงไม่ถกู ต้ องรวมทังเพื
้ ่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน สำธำรณชน หรื อผู้มีส่วนได้ เสียต่ำงๆ มัน่ ใจได้ ว่ำกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจีมีควำมถูกต้ องชัดเจนสอดคล้ องกับกฎหมำย และเป็ นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันตำม
นโยบำยกำรเปิ ดเผยข้ อมูล (Disclosure Policy)

(5) ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการบริษัท
1) โครงสร้ างของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็ นผู้มี
บทบำทสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยของบริ ษัท โดยร่ วมกับผู้บริ หำรระดับสูงวำงแผนกำรดำเนินงำน ทัง้
ระยะสัน้ ระยะยำว ตลอดจนกำหนดนโยบำยกำรเงิน กำรบริ หำรควำมเสี่ยง และภำพรวมขององค์กร มี
บทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลกำรดำเนินงำนของเอสซีจี และผลกำรปฏิบตั งิ ำน
ของผู้บริหำรระดับสูงให้ เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้ อย่ำงเป็ นอิสระ
ข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดให้ มีกรรมกำรไม่น้ อยกว่ำ 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตังและถอดถอนโดยที
้
่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบไปด้ วยกรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำร กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำร และกรรมกำรอิสระ
(ข้ อกำหนดคุณสมบัตกิ รรมกำรอิสระของบริษัท ปรำกฏอยูใ่ นภำคผนวก)
2) ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ให้ คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ ำที่ดงั ต่อไปนี ้
1. บริ หารกิจการให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั ิ
สาคัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.2 การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty)
1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัทและ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
(Duty of Disclosure)
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2. กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนุมตั ิ
เป็ นประจาทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดาเนินธุรกิจ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของเอสซีจีให้ แข่งขันได้ ในระดับสากล
4. ติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ ของบริ ษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดาเนินงานทัง้ ใน
ระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับเอสซีจี โดยกาหนดให้ มีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
รวมทัง้ ให้ นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรั บปรุ งการดาเนินงานของธุรกิ จ โดย คานึง ถึง ความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ของเอสซีจี
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรื อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็ น
การขัดแย้ งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของเอสซีจี
6. จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท
และมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้ อง
7. กาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยง และกากับดูแลให้ มี การบริ หารความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ผ ล
รวมทัง้ มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ และเมื่อระดับ
ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กากับดูแลและพัฒ นาบรรษัทภิบาลของเอสซี จี ให้ อยู่ในระดับสากล เพื่ อเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินธุรกิจ ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ และเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณเอสซีจี
9. ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีจิตสานึกในจริ ยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อ ต้ านคอร์ รั ปชั นของเอสซี จี พร้ อมทัง้ กากับดูแลให้ มี ระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการทุจริตและการใช้
อานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง รวมทังป้
้ องกันการกระทาผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็ นธรรม ตลอดจนส่งเสริม
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้ รับข่าวสารอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท เคารพสิทธิและปฏิบตั ิต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มี ส่วนได้ เ สี ยอื่ น อย่างเป็ นธรรมและโปร่ ง ใส กากับดูแลให้ มี กระบวนการและ
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแสหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียทุก
ฝ่ ายอย่างชัดเจน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายสามารถติดต่อ/ร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจ
เป็ นปัญหากับคณะกรรมการได้ โดยตรง
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12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จดั การใหญ่ และกากับดูแลให้
มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็ นประจาทุกปี และมีระบบ
การกาหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ ูบริ หารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้ องกับผลการดาเนินงานเพื่อ
ก่อให้ เกิดแรงจูงใจทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
13. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี โดยให้ มีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานเป็ น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม (As a
Whole) ประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ประธานกรรมการ รวมทังติ
้ ดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
14. กากับดูแลให้ มีกระบวนการสรรหาและเลือกตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการบริ ษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดย
กรรมการบริ ษัทที่ ไ ม่ส ามารถเข้ าร่ วมประชุม จะต้ องแจ้ งให้ ประธานกรรมการหรื อเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เข้ าอบรมหรื อเข้ าร่วมในหลักสูตรที่
เกี่ ยวข้ องกับการปฏิ บัติหน้ าที่ กรรมการหรื อกิ จ กรรมสัม มนาที่ เป็ นการเพิ่ม พูนความรู้ ในการ
ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท อาจขอค าปรึ ก ษาจากที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระภายนอกหรื อ
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม
3) บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
ให้ ประธานกรรมการมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
1. พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทร่วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่ และดูแล
ให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม
เพื่อให้ กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้ อย่างเหมาะสม
2. เป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ด าเนิ นการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ทตามระเบี ยบวาระ ข้ อบัง คับของบริ ษั ท และ
กฎหมาย
2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้ กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้ องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.4 กาหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการ
เป็ นผู้นาในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎหมาย
โดยจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทีย มกัน
และดูแลให้ มีการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการผู้จดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
กากับดูแลให้ มี การเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่ ง ใสในกรณี ที่มี ความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
กากับดูแลให้ คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
กากับดูแลให้ การปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
กรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กากับดูแลให้ มีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม กรรมการ
บริ ษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนาผลไปปรับปรุ งการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ และเสริมสร้ างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

4) อานาจอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมี อ านาจอนุมัติเ รื่ องต่างๆ ของบริ ษัทตามขอบเขตหน้ า ที่ ที่ กาหนดโดยกฎหมาย
ข้ อบัง คับของบริ ษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่ง รวมถึง การกาหนดและ
ทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ในการดาเนินงาน แผนหลักในการดาเนินงาน นโยบายในการบริ หารความเสี่ยง
แผนงบประมาณและแผนการดาเนินงานธุรกิจประจาปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาหนดเป้าหมายที่
ต้ องการของผลของการดาเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้
และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้ าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการ
เข้ าร่วมทุน
5) วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท
ข้ อบัง คับของบริ ษัทได้ กำหนดจ ำนวนปี ที่ ดำรงตำแหน่ง ในแต่ละวำระของกรรมกำรบริ ษัทเป็ นไ ปตำม
พระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชนจำกัด โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมกำรบริ ษัทต้ องออกจำก
ตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้ ำจำนวนกรรมกำรแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่สุด
กับส่วน 1 ใน 3 ทังนี
้ ้ กรรมกำรบริ ษัทที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งนันให้
้ พิจำรณำจำกกรรมกำรบริ ษัทที่อยู่ใน
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ตำแหน่งนำนที่สุดเป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมกำรทังสิ
้ ้นจำนวน 12 คนแต่ละคนจะ
ดำรงตำแหน่งวำระละ 3 ปี อย่ำงไรก็ตำม กรรมกำรบริษัทที่ออกไปนันอำจได้
้
รับเลือกตังให้
้ ดำรงตำแหน่งอีก
ก็ได้
จานวนวาระการดารงตาแหน่ งติดต่ อกันของกรรมการ
กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยเริ่ มนับวาระแรกตังแต่
้ วันที่
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และครบกาหนดการดารงตาแหน่งในแต่ละ
วาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ที่ตนครบกาหนดออกตามวาระ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อ
กรรมการดัง กล่ า วให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้นพิ จ ารณาเลื อ กตัง้ กลับ เข้ าเป็ น กรรมการต่อไปได้ ต ามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้ คณ
ุ สมบัตคิ วามเป็ นอิสระของกรรมการนันสิ
้ ้นสุดลง
6) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
กรรมกำรบริ ษัทต้ องเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ทอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อรับทรำบและร่วมกันตัดสินใจ
ในกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมีกำรจัดประชุมอย่ำงน้ อยปี ละ 8 ครัง้ แต่ละครัง้ จะมีกำรกำหนดวำระ
กำรประชุมล่วงหน้ ำไว้ ชัดเจนและอำจมีกำรประชุมครัง้ พิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจำรณำเรื่ องที่มีควำมส ำคัญ
เร่งด่วน
ในกำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ประธำนกรรมกำร ซึ่ งทำหน้ ำที่ ประธำนในที่ ประชุม ต้ องจัดสรรเวลำในกำร
ประชุมอย่ำงเพียงพอ และเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นได้ อย่ำงอิสระ ทัง้ นี ้ กำรลงมติในที่
ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ถือมติของเสี ยงข้ ำงมำก โดยให้ กรรมกำรคนหนึ่ง มี เสี ยงหนึ่งเสี ยงและ
กรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ ำร่วมประชุม และ/หรื อไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ หำกคะแนน
เสียงเท่ำกันประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขำด
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ฝ่ ำยจัดกำรเอสซีจีได้ เข้ ำร่วมประชุมด้ วย เพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
และรับทรำบนโยบำยโดยตรง เพื่อให้ สำมำรถนำไปปฏิบตั อิ ย่ำงมีประสิทธิภำพ เว้ นแต่ในบำงวำระที่ประชุม
เฉพำะคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อเฉพำะคณะกรรมกำรบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร ทังนี
้ ้ เพื่อควำมเป็ นอิสระใน
กำรพิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ
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สำหรับในเดือนที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรบริ ษัททุกคนจะได้ รับทรำบสรุ ปผลกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริ ษัทจะจัดส่งเอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนตลอดจนข่ำวสำรที่
สำคัญของบริษัทให้ กรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบควำมคืบหน้ ำ
7) การกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดารงตาแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยกำรกำหนดจำนวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรบริ ษัทจะไปดำรง
ตำแหน่งกรรมกำร เพื่อให้ บริษัทได้ รับประโยชน์สงู สุดในกำรที่กรรมกำรบริ ษัทสำมำรถอุทิศเวลำสำหรับกำร
ปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงกำหนดเป็ นนโยบำยให้ กรรมกำรบริ ษัทดำรง
ตำแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจำกนี ้ บริษัทมีแนวปฏิบตั ิในกรณีกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
จะเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทอื่น โดยจะมีกำรเสนอเรื่ องกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทอื่น
เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริษัทให้ ควำมเห็นชอบ
8) การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
เอสซีจีได้ แบ่งแยกบทบำทหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริ ษัทกับฝ่ ำยจัดกำรเอสซีจีอย่ำง
ชัดเจน โดยกรรมกำรบริ ษัททำหน้ ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำร
เอสซีจีในระดับนโยบำย ขณะที่ฝ่ำยจัดกำรเอสซีจี ทำหน้ ำที่บริ หำรงำนในด้ ำนต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมนโยบำย
ที่กำหนด ดังนัน้ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ จึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้ สอง
ตำแหน่งต้ องผ่ำนกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีควำมเหมำะสมที่สดุ นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัทยังเป็ นผู้กำหนดแผนกำรสืบทอดตำแหน่งของผู้บริ หำรระดับสูง โดยจะมีกำรทบทวน
แผนดังกล่ำวเป็ นประจำทุกปี
ประธำนกรรมกำรไม่ไ ด้ เ ป็ น กรรมกำรที่ เ ป็ น ผู้บ ริ ห ำร และไม่มี ส่ว นร่ ว มในกำรบริ ห ำรงำนของเอสซี จี
ตลอดจนไม่มี อำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัทเพื่ อให้ แบ่ง แยกหน้ ำที่ ระหว่ำงกำรกำกับดูแ ลเชิ ง นโยบำยใน
ภำพรวมของบริษัทกับกำรบริหำรงำนได้ อย่ำงชัดเจน
9) การสรรหากรรมการ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีหน้ ำที่สรรหำบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่
ครบกำหนดออกตำมวำระ หรื อในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อพิจำรณำบุคคลที่จะได้ รับ
กำรเสนอชื่ อเข้ ำรับกำรเลือกตังจำกที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
คัดเลือกจำกผู้ทรงคุณวุฒิและควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยอำชีพ มีภำวะผู้นำ วิสยั ทัศน์กว้ ำงไกล เป็ นผู้
มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติกำรทำงำนโปร่ งใส รวมทัง้ มีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิด เห็น
อย่ำงเป็ นอิสระ โดยมีกำรใช้ ตำรำงควำมรู้ ควำมชำนำญของคณะกรรมกำร (Board Skill Matrix) เป็ นข้ อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำร เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำ โดยพิจำรณำจำก

27/63

ควำมรู้ ควำมชำนำญที่จำเป็ นที่ยงั ขำดอยู่ในคณะกรรมกำร เพื่อให้ คณะกรรมกำรสำมำรถกำหนดกลยุทธ์
นโยบำย และกำกับดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ติ ำมกลยุทธ์ได้ อย่ำงมีประสิทธิผล
10) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและการพัฒนาความรู้
เอสซีจีได้ กำหนดให้ กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรทัง้ คณะ (As a Whole) และ
กรรมกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติง ำนของตนเอง (Self-assessment) รวมทัง้ ก ำหนดแบบประเมิ น กำร
ปฏิ บัติง ำนของประธำนกรรมกำร เพื่ อให้ กรรมกำรแต่ละท่ำ นประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติง ำนของประธำน
กรรมกำร เนื่องจำกประธำนกรรมกำรเป็ นผู้มีบทบำทสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรกำหนดนโยบำยและกำกับดูแล
กิจกำรเป็ นประจำทุกปี นอกจำกนัน้ ยังจัดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ
เป็ นประจำทุกปี อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยผลกำรประเมินนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ วิเครำะห์และหำ
ข้ อสรุ ป เพื่ อ ก ำหนดมำตรกำรในกำรปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ต่อไป
11) ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
เอสซีจีกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ โดยพิจำรณำ
เปรี ย บเทีย บกับ กำรจ่ำ ยค่ำ ตอบแทนกรรมกำรของบริ ษัท ชัน้ นำในตลำดหลัก ทรัพ ย์ฯ และในกลุ่ม
อุตสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลกำรดำเนินงำนของเอสซีจี และมีกำรเสนอขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
จ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ
12) เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรทำหน้ ำที่ เ ป็ นที่ ปรึ กษำให้ คำแนะนำแก่กรรมกำรในกำรปฏิ บัติตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้ อบัง คับต่ำงๆ ตลอดจนบรรษัท ภิ บำลเอสซี จี ที่เกี่ ยวกับหน้ ำที่ ควำมรั บผิดชอบของกรรมกำร
รวมทังจั
้ ดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครัง้
เลขานุการบริษัท
เลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่จดั กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น รวมทังจั
้ ดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนประจำปี
ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยเลขำนุกำรบริ ษัทจะดำรงตำแหน่งเป็ นผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเลขำนุกำรบริ ษัท ซึ่งเป็ นหน่วยงำนที่สนับสนุนงำนเลขำนุกำรบริ ษัท ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
ระเบียบข้ อบังคับต่ำงๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงำนด้ ำนบรรษัทภิบำลเอสซีจี
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5.2 คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมกำรชุดต่ำงๆ ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน และคณะกรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่ อกำร
พัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน เพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่เฉพำะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำหรื อรับทรำบ
โดยเอสซีจีได้ จดั ให้ มีกฎบัตรคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อกำหนดหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบต่ำงๆ และได้
เปิ ดเผยกฎบัตรดังกล่ำวในเว็บไซต์ของบริษัท
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้ วยกรรมกำรบริ ษัทที่เป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 4 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีควำมรู้
ควำมเข้ ำใจ และมีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ ำนบัญชี หรื อกำรเงินที่เป็ นที่ยอมรับ โดยทำหน้ ำที่สอบทำน
กำรดำเนินงำนให้ ถูกต้ องตำมนโยบำยและระเบียบข้ อบัง คับ ตลอดจนกฎหมำย ระเบียบปฏิ บัติ และ
ข้ อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแล ส่งเสริ มให้ พฒ
ั นำระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีให้ เป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล รวมทังสอบทำนให้
้
มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริ หำร
ควำมเสี่ยงที่รัดกุม เหมำะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตั ิหน้ ำที่และ
แสดงควำมคิดเห็นได้ อย่ำงอิสระ
ทั ้งนี ้ สานักงานตรวจสอบเป็ นหน่วยปฏิบตั ิ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั ้งมีการ
ปรึ ก ษาหารื อ กับ ผู้ ส อบบัญ ชี ที ่ป รึ ก ษา และผู้ เ ชี ่ย วชาญด้ า นกฎหมายและบัญ ชีเ ป็ น ประจ า โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำประชุ มอย่ำงน้ อยปี ละ
1 ครัง้ เพื่อขอควำมเห็นจำกผู้สอบบัญชีในเรื่ องต่ำงๆ
2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประกอบด้ วยกรรมกำรบริ ษัทจ ำนวน 5 คน โดยกรรมกำรทุกคนไม่เป็ นผู้บริ หำร และประธำนกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำเป็ นกรรมกำรอิสระ ทำหน้ ำที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงำนด้ ำนบรรษั ทภิบำลให้
เหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจและสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิในระดับสำกล พิจำรณำสรรหำผู้ที่สมควรได้ รับ
แต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัททดแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระหรื อกรณีอื่นๆ ทบทวนระบบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ และทำแผนกำรสืบทอด
ตำแหน่งกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
3) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมกำรบริ ษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมกำรทุกคนไม่เป็ นผู้บริ หำร ทำหน้ ำที่ศึกษำพิจำรณำ
ติดตำมควำมเปลี่ ยนแปลงและแนวโน้ มในเรื่ องผลตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทัง้ ผู้บริ หำร
ระดับสูงของเอสซีจี เพื่ อเสนอเป็ นนโยบำยค่ำตอบแทน รวมถึงประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ และคณะจัดกำรเอสซี จี เพื่ อกำหนดค่ำตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษั ท เพื่ อ
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พิจำรณำอนุมัติ โดยพิจำรณำเปรี ยบเทียบกับบริ ษัท จดทะเบียนชัน้ นำอื่นๆ ที่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำง
เดียวกัน เพื่ อ จูง ใจให้ กับผู้บริ หำรระดับสูงของเอสซี จีในกำรบริ หำรกิ จ กำรของบริ ษัทให้ เจริ ญก้ ำวหน้ ำ
ตลอดจนสำมำรถรักษำคนเก่งและดีให้ คงอยูก่ บั องค์กร
4) คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่ างยั่งยืน
ประกอบด้ วยกรรมกำรบริ ษัทจำนวน 5 คน และผู้บริ หำรระดับสูง 3 คน ทำหน้ ำที่กำหนดนโยบำยและแนว
ทำงกำรดำเนินงำนด้ ำนกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน เสนอแนะกำรกำหนดงบประมำณประจำปี
สำหรับกำรดำเนินกิจกำรดังกล่ำว รวมทังติ
้ ดตำมผลกำรดำเนินงำนและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษัท
5.3 คณะจัดการเอสซีจี
คณะจัดการเอสซี จี มี หน้ าที่ดาเนินงานภายใต้ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษัท
กาหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมัติการจัดทาอานาจดาเนินการในการกาหนดขอบเขตหน้ าที่ที่
ชัดเจน เพื่อความโปร่ งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ ยังมีหน้ าที่
ควบคุมค่ำใช้ จ่ำยและงบลงทุนตำมขอบเขตที่คณะกรรมกำรอนุมัติ ในแผนงำนประจำปี ดำเนินกำรตำม
นโยบำยด้ ำนบุคคล แก้ ไขปั ญหำหรื อควำมขัดแย้ งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ ซึ่งกำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
1) โครงสร้ างของคณะจัดการเอสซีจี
คณะจัดกำรเอสซีจี ประกอบด้ วยผู้บริ หารระดับสูงของเอสซีจี ได้ แก่ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และผู้ช่วย
ผู้จดั การใหญ่ในแต่ละสายธุรกิจ โดยมีกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เป็ นประธานคณะจัดการ
2) นโยบายการเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริ หารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเรื่ องนโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับพนักงานเป็ นกรรมการหรื อใช้ เวลาของ
บริษัททางานในสถาบันนอกเอสซีจี ดังนี ้
1.

2.

3.

คณะกรรมการไม่ขดั ข้ องในกรณีเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรของภาครัฐบาลซึ่งไม่ได้ ตงขึ
ั ้ ้น
เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง เพราะถือเป็ นหน้ าที่ในการให้ ความร่วมมือแก่ทางราชการ
ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
คณะกรรมการไม่ขดั ข้ องในกรณีเข้ าร่ว มเป็ นกรรมการในองค์การของภาคเอกชนที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้ าไทย สมาคมจัดการธุรกิจ
ฯลฯ
หากเป็ นองค์การภาคเอกชนที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อการค้ าและไม่ขดั กับผลประโยชน์ของเอสซีจี และไม่ใช้
เวลาอันจะเป็ นผลเสียแก่บริษัท อาจอนุโลมให้ เข้ าร่วมเป็ นกรรมการได้
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3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตาแหน่ ง
เอสซีจีมีแผนกำรคัดเลือกบุคลำกรที่จะเข้ ำมำรับผิดชอบในตำแหน่งงำนบริ หำรที่สำคัญทุกระดับให้ เป็ นไป
อย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัทได้ ผ้ บู ริ หำรที่มีควำมเป็ นมืออำชีพและบริ หำรได้ โดยเป็ นอิสระ
จำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรื อรำยอื่นใด โดยมีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเป็ นผู้จดั ทำแผนสืบทอด
ตำแหน่งกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่และผู้บริ หำรระดับสูงของเอสซีจี เพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้
พิจำรณำ ทังนี
้ ้ กระบวนกำรสรรหำผู้บริ หำรระดับสูงของเอสซีจี เริ่ มจำกกำรคัดเลือกผู้ที่เป็ นคนเก่งและดี
เข้ ำมำร่วมงำน และมุ่งเน้ นรับคนรุ่นใหม่ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และพัฒนำสร้ ำงควำมพร้ อมให้ ทุกคนมี
โอกำสเติบโต ก้ ำวหน้ ำขึ ้นสูร่ ะดับผู้บริ หำรในอนำคตได้ โดยผ่ำนขันตอนกำรประเมิ
้
นพนักงำนที่มีศกั ยภำพสูง
ซึ่ง ทุก คนจะได้ รั บ กำรพัฒ นำตำมแผนที่ ว ำงไว้ เ ป็ น รำยบุค คล มี ก ำรมอบหมำยงำนที่ ท้ ำ ทำย รวมทัง้
หมุนเวียนงำนเพื่อพัฒนำทักษะกำรเป็ นผู้นำและควำมรอบรู้ในงำนทุกด้ ำน ซึง่ กำรเตรี ยมบุคลำกรของเอสซีจี
ดังกล่ำว ได้ ดำเนินกำรกับพนักงำนทุกระดับให้ มีควำมพร้ อมในกำรทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงำนว่ำงลง
4) การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริ หารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทร่ วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็ นผู้ประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจ ารณาจากผลการดาเนินงานทางธุรกิ จ ของบริ ษัท การดาเนินงานตาม
นโยบายที่ ไ ด้ รั บจากคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบกับ สภาวการณ์ เ ศรษฐกิ จ และสัง คมโดยรวม โดย
คณะกรรมการพิจ ารณาผลตอบแทนจะนาข้ อมูลที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ในการพิจ ารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่และผู้บริ หารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยดูจากข้ อมูลทังปั
้ จจุบนั
และเปรี ยบเทียบข้ อมูลย้ อนหลังในปัจจัยต่างๆ ดังนี ้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้ อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมี
การตังเป้
้ าหมายเพื่อกาหนดค่าร้ อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุกๆ ปี เพื่อเป็ น
เกณฑ์ในการประเมินและเปรี ยบเทียบ
2. เปรี ยบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทังตลาดภายในประเทศและระดั
้
บ
สากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของแต่ละธุรกิจ
ให้ ดีขึ ้นในแต่ละปี
นอกจากนัน้ ได้ นาผลการสารวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่และ
ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี มาใช้ ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้ วย
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5) ค่ าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูงที่ได้ รับจากบริ ษัท ได้ แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay)
และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้ แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพที่สมทบให้ ผ้ ูบริ หารในฐานะพนักงานของ
บริษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
เอสซีจีกาหนดวิสัยทัศน์ในการเป็ นองค์กรที่ได้ รับการยกย่องในฐานะเป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็ น
แบบอย่างด้ านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในภูมิภาคอาเซียน ฝ่ ายจัดการเชื่อว่าการจะก้ าวสู่
องค์ ก รชัน้ น าได้ นัน้ ต้ อ งมี ร ะบบการก ากั 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
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้ วยการจัดให้ มี
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทัว่ ทังองค์
้ กร แต่ยงั คงรักษาความคล่องตัวในการ
ปฏิบตั งิ าน เป็ นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กากับ ประเมินผล และสอบทานการทางานได้ ด้วยตนเอง
เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ตและการใช้ อานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง ป้องกันการกระทาที่ผิดกฎหมาย รวมทัง้
มีระบบการให้ คาปรึกษา ระบบรับข้ อร้ องเรี ยน และระบบตรวจสอบข้ อเท็จจริ งสาหรับพนักงานและผู้มีสว่ 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 Whistleblower Policy
เอสซีจีมีสานักงานตรวจสอบที่ขึ ้นตรงและดาเนินงานภายใต้ การกากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
คอยกากับดูแลให้ การปฏิบตั ิงานของสานักงานตรวจสอบมีความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และ
มีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้ รับการยอมรับในระดับ
สากลทังมาตรฐานสากลด้
้
านการตรวจสอบภายในและมาตรฐานสากลด้ านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมี กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและส านักงานตรวจสอบซึ่ง ได้ ก าหนดภารกิ จ
ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน อานาจและหน้ าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบไว้ อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี ซึ่งรวมถึงการให้ ความเห็ นชอบในการแต่งตัง้
ถอดถอน โยกย้ าย หรื อเลิกจ้ างผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริ หารความเสี่ยงเป็ นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยส่งเสริ มให้ เอสซีจีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย ซึ่งจะนาไปสู่การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ และช่วยให้
เอสซีจีสามารถเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ยง โดยจัดให้ มีวิธีการบริ หารความเสี่ยงอย่าง
เป็ นระบบที่สอดคล้ องกับมาตรฐานสากลทัว่ ทังองค์
้ กร รวมทังมอบหมายให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบทา
หน้ าที่กากับดูแล ควบคุม และประเมินประสิทธิภาพการบริ หารความเสี่ยง รวมทังสร้
้ างสัญญาณเตือนภัย
ความเสี่ ยง เพื่ อให้ มั่นใจว่าการบริ หารความเสี่ ยงดาเนินไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล และ
สอดคล้ องกับแนวทางที่กาหนด และมีการรายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจา
นอกจากนี ้ เพื่อให้ มีการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการ
ดูแลบริ หารความเสี่ยงใน 3 ระดับ คือ ระดับองค์กรในภาพรวม ระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับบริ ษัท ซึ่งจะมี
การรายงานเป็ นลาดับชันจนถึ
้
งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ

รายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่เกี่ ยว
โยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้ กาหนดนโยบายการ
ทาธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี ้
1.

การทาธุรกรรมระหว่ างกันของบริษัทและบริษัทย่ อย

การที่เอสซีจีประกอบด้ วยบริ ษัทจานวนมาก และบริ ษัทเหล่านันด
้ าเนินธุรกิจที่ต้องทาธุรกรรมระหว่างกัน
เช่น การบริ การ การซื ้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้ าน
เทคนิคหรื อบุคลากร ฯลฯ ดังนันในการด
้
าเนินธุรกิจหรื อปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวพนักงานและ
ผู้เกี่ ยวข้ องทุกคนต้ องคานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ กฎระเบียบของเอสซีจี
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละท้ องถิ่นที่ได้ กาหนดไว้
2.

การทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทาธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรื อบริ ษัทอื่นนัน้ จะต้ องดาเนินการด้ วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบตั ิ
ตามเงื่ อนไขที่ ไ ด้ ตกลงไว้ อย่างตรงไปตรงมา หลี กเลี่ ยงการทาธุ รกรรมที่ อาจก่อให้ เกิ ดความเดือดร้ อน
เสียหายกับบุคคลภายนอก บริ ษัทได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทา
รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยกรรมการและผู้บริ หารจะแจ้ งให้ บริ ษัท
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ทราบถึงการมีส่วนได้ เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึง่ หากเป็ นรายการที่จะต้ องขออนุมตั ิตาม
หลักเกณฑ์และขันตอนของกฎหมาย
้
ฝ่ ายจัดการจะนาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทหรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลให้ นกั ลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรื อผู้บริ หารที่มีส่วนได้
เสียจะไม่มีสว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามภายใต้ จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเอสซีจี บริ ษัทมีนโยบายการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
โดยปรับปรุงให้ ชดั เจนขึ ้นกว่าเดิมอีก ในการทารายการให้ เป็ นไปตามกลไกราคาตลาด ซึง่ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ในการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3.

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริ ษัทมี นโยบายในการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ของประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ว่า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อ ง การเปิ ด เผยข้ อ มูล และการปฏิบ ตั ิก ารของบริ ษัทจดทะเบีย นในรายการที่เกี่ ย วโยงกัน ตลอดจน
กฎหมาย ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อคาสัง่ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทา
หน้ าที่สอบทานกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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ส่ วนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัตติ ามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-corruption Policy)
เอสซีจี มีอุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณเอสซีจี ตลอดจนนโยบายและแนว
ปฏิ บัติต่อผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย กลุ่ม ต่างๆ ของเอสซี จี ในปี 2555 เอสซี จี ได้ เข้ าร่ วมใน “แนวร่ วมปฏิ บัติข อง
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ในการต่อต้ านคอร์ รัปชันใน
ทุกรูปแบบ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่า เอสซีจี มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้ อกาหนดในการ
ดาเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์ รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี และเพื่อให้ การตัดสินใจ
และการดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้ านการทุจริตคอร์ รัปชันได้ รับการพิจารณาและปฏิบตั ิอย่าง
รอบคอบ เอสซีจี จึงได้ จดั ทา “นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้น เพื่อเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ทิ ี่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยัง่ ยืน
คานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
คอร์ รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา
ว่าจะให้ มอบให้ ให้ คามัน่ ว่าจะให้ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
เพื่อให้ บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งธุรกิจ หรื อ
แนะนาธุรกิจให้ กบั บริ ษัทโดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทาง
ธุรกิจ เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อ
จารี ตทางการค้ า ให้ กระทาได้
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
ห้ ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของเอสซีจีดาเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบ
ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการ
สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี ้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ
และข้ อกาหนดในการดาเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และ
ข้ อกาหนดของกฎหมาย
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หน้ าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้ มีระบบ
ที่ ส นับ สนุน 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 ระหนัก และให้
ความสาคัญกับการต่อต้ านคอร์ รัปชันและปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน
และบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงให้ มนั่ ใจว่าเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จดั การใหญ่ คณะจัดการและผู้บริ หาร มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการกาหนดให้ มี
ระบบและให้ การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่
้
างๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับและข้ อกาหนดของกฎหมาย
4. ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ มีหน้ าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่างถูกต้ อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบปฏิบตั ิ และ
กฎหมาย ข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล เพื่ อ ให้ มั่นใจว่ามีระบบควบคุม 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 ไม่พึง ละเลยหรื อ เพิ ก เฉย เมื่ อ พบเห็ น การกระท าที่ เ ข้ า ข่า ยคอร์ รั ป ชัน ที่
เกี่ยวข้ องกับเอสซีจี ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการ
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
กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางต่างๆ ที่
กาหนดไว้
3. เอสซีจีจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชันที่เกี่ ยวข้ อง
กับเอสซีจี โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตามที่เอสซีจีกาหนดไว้ ใน Whistleblower Policy
4. ผู้ที่กระทาคอร์ รัปชัน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั
ตามระเบียบที่เอสซีจีกาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
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5. เอสซีจีตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับบุคคลอื่นที่
ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับเอสซีจี หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อเอสซีจี ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี ้
6. เอสซีจี มุ่งมัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่าคอร์ รัปชันเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ทังการท
้
าธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
ข้ อกาหนดในการดาเนินการ
1. นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี ้ ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตังแต่
้ การสรรหา
หรื อการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และ
การให้ ผลตอบแทน โดยกาหนดให้ ผ้ ูบงั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทาความเข้ าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ ใน
กิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ ในคู่มือ
จรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ รวมทังระเบี
้
ยบ
และคูม่ ือปฏิบตั งิ านของเอสซีจีที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ื่นใดที่เอสซีจีจะกาหนดขึ ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์ รัปชัน กรรมการบริ ษัท
ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจีทกุ ระดับต้ องปฏิบตั ดิ ้ วยความระมัดระวังในเรื่ องดังต่อไปนี ้
3.1 ของกานัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้ จา่ ย
การให้ มอบ หรื อรับ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในจรรยาบรรณ
เอสซีจี
3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน
การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้ องตาม
กฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ าง
ในการติดสินบน
3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ างกับภาครัฐ
ห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด การดาเนินงานของเอสซีจี และการ
ติดต่องานกับภาครัฐจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้ องดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

37/63

การห้ ามคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี
และพนักงานในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลงบการเงิน ฯลฯ ซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริษัท
ห้ ามมิให้ คณะกรรมการบริ ษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
(รวมทั ้งคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิ ติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และภายใน 24 ชัว่ โมง
หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
นอกจากนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง
กับข้ อมูล (รวมทังคู
้ ส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผย
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต้ องไม่ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่าจะพ้ น
ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับแต่ได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันสู
้ ส่ าธารณะทังหมดแล้
้
ว

หมายเหตุ:
หากมีการใช้ ข้อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อประชาชนในการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยเป็ น
การเอาเปรี ยบบุคคลภายนอก (Insider Trading) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรื อไม่ บุคคลที่
กระทาการดังกล่าวยังคงต้ องรับผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีสิทธิเรี ยกให้ สง่ มอบผลประโยชน์ที่ได้ รวมทังอาจต้
้
องรับโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อ
ปรับเป็ นเงินไม่เกินสองเท่าของประโยชน์ที่ได้ รับหรื อพึงได้ รับจากการกระทาฝ่ าฝื นแต่ไม่น้อยกว่า 500,000
บาทหรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

38/63

นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจี (SCG Disclosure Policy)
การเปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจี ยึดถือหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาล
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ยงั ไม่ได้ จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน) (บริษัท) จึงเห็นควรกาหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจี (SCG Disclosure Policy) เพื่อให้
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรื อผู้มีส่วนได้ เสียต่างๆ มัน่ ใจได้ ว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจีมีความถูกต้ อง
ชัดเจน สอดคล้ องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้ครอบคลุมการให้ ข้อมูลต่างๆ ของเอสซีจี ไม่ว่าจะเป็ นการให้ ข้อมูลเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ด้ วยวาจา หรื อผ่านทางโทรศัพท์ อินเตอร์ เน็ต การแถลงข้ อมูลให้ กับผู้สื่อข่าวหรื อนักลงทุน
(Press Conference) การประชุมทางวีดิทศั น์ (Teleconference) ตลอดจนการให้ ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางที่
หน่วยงานรัฐ หรื อบุคคลอื่นจัดไว้ สาหรับให้ บคุ คลทัว่ ไปสามารถรับรู้ข้อมูลได้
มาตรฐานการเปิ ดเผยข้ อมูล
•

การเปิ ด เผยข้ อ มูล ส าคัญ ที่ ยัง ไม่ไ ด้ เ ปิ ด เผยสู่ส าธารณะ (Material Non-public Information) ให้
เปิ ดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา พร้ อมทังด
้ าเนินการให้ แน่ใจได้ วา่ ผู้ถือหุ้น หรื อนัก
ลงทุนได้ รับข้ อมูล ต่างๆ อย่างเพี ยงพอ เท่าเที ยมกัน และสามารถเข้ า ถึง ข้ อมูลได้ ง่ าย โดยอาจ
พิจารณาใช้ ช่องทางการเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ของเอสซีจี ตามความเหมาะสม ทัง้ นีค้ วรระมัดระวัง
เกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะเปิ ดเผยด้ วย

•

การเปิ ดเผยข้ อมู ล ที่ เ ป็ นการคาดการณ์ เ กี่ ย วกั บ สภาวะ ทิ ศ ทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง ผล
ประกอบการในอนาคตของบริ ษัท (Forward-Looking Information) ให้ เปิ ดเผยด้ วยความระมัดระวัง
และให้ อธิบายถึงเงื่อนไขหรื อสมมุตฐิ านที่ใช้ ประกอบในการคาดการณ์นนั ้

•

การเปิ ดเผยข้ อ มูลส าคัญ ที่ไ ด้ เ ปิ ดเผยสู่สาธารณะแล้ ว (Material Public Information) ให้ เปิ ดเผย
อย่างชัดเจน ครบถ้ วน โดยไม่ให้ เกิดความสับสน นอกจากนีก้ ารให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับข้ อมูล
สาคัญที่ได้ เปิ ดเผยไปแล้ วต้ องมีความชัดเจนและสอดคล้ อง ไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดกับข้ อมูลที่ได้
เปิ ดเผยไปแล้ ว

•

การเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลสาคัญ (Non-material Information) ให้ เปิ ดเผยบนพื ้นฐานของ
ความเป็ นจริ ง และต้ องไม่มีเ จตนาให้ ผ้ ูอื่นสาคัญผิดในข้ อเท็จจริ ง เกี่ ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน ราคาหลักทรั พ ย์ หรื อเปิ ดเผยในทานองที่ อาจทาให้ บุคคลอื่ น เข้ าใจราคาหลักทรัพย์
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
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•

การเปิ ดเผยข้ อมูลที่อาจทาให้ เอสซีจี ได้ รับผลกระทบเชิงธุรกิจหรื อการแข่งขัน ให้ ใช้ ความระมัดระวังเป็ น
พิเศษ เช่น ข้ อมูลเกี่ยวกับต้ นทุนสินค้ า ข้ อมูลส่วนแบ่งการตลาด เป็ นต้ น

ความหมายของคาว่ า “ข้ อมูลสาคัญ”
ข้ อมูลสาคัญ (Material Information) หมายถึง ข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี ที่หากมี
การเปิ ดเผยโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้ วอาจก่อให้ เกิดผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจของเอสซีจี หรื อต่อราคาหลักทรัพย์ หรื ออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน ทังนี
้ ้ไม่ว่า
ข้ อมูลเหล่านันจะเป็
้
นข้ อมูลการเงิน การลงทุน หรื อความลับทางการค้ า เช่น
1.

งบการเงิน (งบดุล, งบกาไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ,
หมายเหตุประกอบงบการเงิน) และการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สาคัญ

2.

ข้ อมูลเกี่ยวกับการควบรวมบริ ษัท การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งบริ ษัทร่ วม/บริ ษัทย่อยที่สาคัญ และ
อาจมีผลกระทบ หรื อเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางธุรกิจของเอสซีจี

3.

ข้ อมูลเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์หรื อโครงการลงทุนที่มลู ค่ามีนยั สาคัญ

4.

ข้ อมูลเกี่ยวกับการจ่าย หรื องดจ่ายเงินปั นผล หรื อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริษัท

5.

ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อพิพาททางกฎหมายที่สาคัญของเอสซีจี

6.

ข้ อมูลเกี่ยวกับการผลิต หรื อหยุดการผลิตสินค้ าที่สาคัญของเอสซีจี

7.

ข้ อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หรื อกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี

8.

ข้ อมูลการคาดการณ์ เกี่ ยวกับสภาวะ ทิ ศทางการดาเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต
(Forward-Looking Information) ของเอสซีจี โดยเฉพาะข้ อมูลผลกาไรหรื อขาดทุน

9.

ข้ อ มูล อื่ น ๆ เกี่ ย วกับ เอสซี จี ที่ เ ห็ น ว่า อาจมี ผลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การ
ตัดสินใจในการลงทุน

บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่ยังไม่ ได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะ
เอสซีจี กาหนดให้ บุคคลต่อไปนี ้เท่านัน้ เป็ นผู้มีสิทธิในการตอบข้ อซักถามหรื อให้ ข้อมูลสาคัญต่างๆ ที่ยงั
ไม่ได้ เปิ ดเผยสูส่ าธารณะ
1.

กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี

2.

ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี

3.

กรรมการผู้จดั การใหญ่ของกลุม่ ธุรกิจ (เฉพาะข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจที่รับผิดชอบ)
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4.

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัท หรื อผู้อานวยการส านักงานสื่ อสารองค์กร (ในกรณี ที่ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี หรื อผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี)

5.

บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากบุคคลตาม 1, 2 หรื อ 3 (เฉพาะเรื่ องที่ได้ รับมอบหมาย)

ช่ วงเวลาการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ
เอสซีจี มีนโยบายอย่างเคร่ งครัดที่จะระมัดระวังข้ อมูลสาคัญหรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง มิให้ มีการ
เผยแพร่สสู่ าธารณะ ก่อนวันที่เอสซีจีกาหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 2 สัปดาห์
ก่อนหน้ านัน้
ทังนี
้ ้ พนักงานทุกคนไม่ได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าใน
เวลาใดๆ เว้ นแต่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี หรื อ ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี หรื อ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ของกลุม่ ธุรกิจ
การดาเนินการกรณีท่ มี ีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบาย
กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ปรึ กษาผู้บงั คับบัญชา หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
สานักงานสื่อสารองค์กร หรื อสานักงานเลขานุการบริษัท
ทังนี
้ ้การไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูลนี ้เป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี
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นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Engagement Policy)
เอสซีจีให้ ความสาคัญกับการปฎิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียของเอสซีจีมาโดยตลอด ซึ่งเห็นได้ จากการมี
อุดมการณ์ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถื อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ การเป็ น
พลเมืองที่ดี การมี จรรยาบรรณเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มีหลักบรรษัทภิบาลที่เป็ น
แนวทางในการบริหารองค์กร และมีแนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนของเอสซีจี
ด้ วยสภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้ อม และการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสี ยมี
ความซับซ้ อนมากขึ ้น และมีความคาดหวังสูงขึ ้นในการที่จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการดาเนินการในเรื่ องที่มีผลกระทบ การปฎิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้
เสียจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมากขึ ้น เอสซีจีจึงได้ จดั ทา “นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ของเอสซีจี” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ ้นในปี 2553 เพื่อให้ พนักงานมีแนวทางที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจโดย
การเพิ่มมูลค่าให้ ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยาวพร้ อมไปกับการคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ ของ
เอสซีจีด้วย
ผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder) หมายถึง
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ได้ รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของเอสซีจีโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
หรื อมีผลประโยชน์ใดๆ กับการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี หรื อมีอิทธิ พลเหนือบุคคลใดที่อาจทาให้ เกิดผล
กระทบกับการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น ลูกค้ า พนักงาน ชุมชน ผู้ถือหุ้น ผู้ มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
หน่วยงานของรัฐ ผู้นาทางความคิด ฯลฯ
นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
เอสซีจียึดมั่นในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่เอสซีจีเข้ าไป
ดาเนินธุรกิจด้ วยการเคารพสิทธิและปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นธรรม รั บฟั งความคิดเห็นหรื อความ
กังวล รวมทังสร้
้ างความเข้ าใจกับผู้มีส่วนได้ เสีย ส่งเสริ มความร่วมมืออย่างสร้ างสรรค์ในเรื่ องที่ผ้ มู ีส่วนได้
เสียให้ ความสนใจ รวมทัง้ ร่ วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เอสซีจีสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่าง
ยัง่ ยืน
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
1. การกาหนด จาแนก และวิเคราะห์ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
กาหนด จาแนก และจัดกลุ่มผู้มีสว่ นได้ เสียให้ ชดั เจนตามความเกี่ยวข้ องของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้ สามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่มีตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุม่ ได้ อย่างครบถ้ วน
และชัดเจน โดยตระหนักว่าผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มมีมมุ มองและความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนัน้
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จึงควรกาหนดกลยุทธ์ และจัดลาดับขันตอนในการด
้
าเนินการสาหรับผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุม่ แตกต่าง
กันด้ วย
ทัง้ นี ้ ควรเริ่ ม สร้ างความสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้ เสี ยตั ้งแต่เนิ่นๆ กล่าวคือ ตังแต่
้ ขัน้ ตอนการวางแผน
เพื่อให้ สามารถปรับแผนหรื อแก้ ไขกระบวนการทางานได้ ทนั เวลา
2. กลยุทธ์การสื่อสาร
สื่อสารอย่างใกล้ ชิดและสร้ างความเข้ าใจอย่างสม่าเสมอกับผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่
ถูกต้ องอันจะนาไปสู่ความสัมพันธ์ ที่ดีและได้ รับความไว้ วางใจจากผู้ มีส่วนได้ เสียโดยกาหนดกลยุทธ์
การสื่ อ สาร วิ ธี ก าร รู ป แบบ และล าดับ ขัน้ ตอนให้ เ หมาะสมกับ กลุ่ม ผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย สถานการณ์
ระยะเวลา และวัฒนธรรมในแต่ละท้ องถิ่น ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความเสียหายที่อาจจะเกิ ดขึน้
หรื อประโยชน์ที่อาจจะเสียไปหากเพิกเฉยหรื อไม่ดาเนินการ
3. การเปิ ดเผยข้ อมูล
เปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ไม่คลุมเครื อ โปร่งใส และทัว่ ถึง เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในการได้ รับข้ อมูลอย่าง
เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเหตุการณ์ เช่น เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสม เปิ ดเผย
วัตถุประสงค์ที่แท้ จริงของข้ อมูล และต้ องมัน่ ใจได้ วา่ มีกระบวนการที่โปร่งใสในการรายงานข้ อมูลให้ แก่
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
อย่างไรก็ตามในการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ พิจารณาถึงความเหมาะสม และต้ องเป็ นไปตามนโยบายการ
เปิ ดเผยข้ อมูลของเอสซีจี
4. การมีสว่ นร่วม
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียเข้ ามามีส่วนร่ วมในเรื่ องที่มีผลกระทบกับผู้ มีส่วนได้ เสีย จัดให้ มีช่องทาง
ในการรับข้ อเสนอแนะ ปั ญหา ข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มีส่วนได้ เสีย โดยให้ ความสาคัญ รวมทังยิ
้ นดีรับฟั ง
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้ ทราบ
ความคิดเห็น ความคาดหวัง และความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสีย ทังนี
้ ้การหารื อและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ เสีย ต้ องคานึงถึงความแตกต่างที่อาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ
การศึกษา ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ รวมทังควรให้
้
ข้อมูลเบื ้องต้ นก่อนการหารื อ จัดทารายงานผล
การหารื อและแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เข้ าหารื อทราบ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับให้ เป็ นระบบ ในขณะเดียวกัน
เอสซี จี ควรเข้ าไปมี ส่วนร่ วมในการให้ ข้อคิดเห็น ชี แ้ จงปั ญหาหรื ออุปสรรคกับผู้ออกกฎหมายหรื อ
กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี
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หน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ
ฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่บริหารจัดการให้ การดาเนินการตามนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้ มีทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณ กาหนดให้
มี ผ้ ูรับผิ ดชอบที่ ชัดเจนซึ่งเป็ นผู้มี ความรู้ ทักษะ และมี จ านวนที่ เพียงพอ พร้ อมทัง้ จัดให้ มี ระบบการรับ
ข้ อเสนอแนะจากผู้มีสว่ นได้ เสีย การจัดเก็บรวบรวมข้ อมูล การติดตาม และการประเมินผล
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นโยบายและแนวปฏิบัตขิ องเอสซีจีต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
เอสซีจีให้ ความสาคัญอย่างยิ่งกับผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นเจ้ าของเอสซีจี จึงกาหนดให้ กรรมการในฐานะเป็ นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้น รวมทังผู
้ ้ บริ หารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้ าที่ต้องดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและ
อุดมการณ์ของเอสซีจีเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมี
แนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. บริ หารจัดการองค์กรให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ และหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรายอย่างยัง่ ยืน
2. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเที ยมกัน และไม่กระทา
การใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอัน
สมควร
4. ชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่
ต้ องให้ ผ้ ถู ือหุ้นตัดสินใจในที่ประชุมเป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
5. ห้ ามใช้ ข้อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริหาร และพนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังคู
้ ส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบอันเป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้น
6. จัด ให้ มีก รรมการอิส ระที่ทาหน้ า ที่ด แู ลผู้ถือ หุ้น รายย่อ ยและรับ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ข้ อ เสนอแนะ
ต่างๆ จากผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่บริษัทจัดขึ ้นและเข้ าถึงได้ ง่าย
7. ก าหนดมาตรการในการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพ
8. เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญต่างๆ ของบริ ษัท รายงานทางการเงิน และผลการดาเนินงาน อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่ งใสน่าเชื่อถือ เพื่อให้ ทราบถึงสถานะการดาเนินงานของบริ ษัทอย่าง
สม่าเสมอผ่านช่องทางที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
เอสซีจีเชื่อมัน่ ว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นปัจจัยแห่งความสาเร็จ จึงปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่าง
เป็ นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน คานึงถึงความต้ องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้ เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้ อมให้ ความมัน่ คง
และความก้ าวหน้ าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. สรรหาพนักงานด้ วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้ างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม เพื่อให้ ได้
พนักงานที่เป็ นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณ
ุ ภาพสูงและซื่อสัตย์เข้ ามาร่วมปฏิบตั งิ าน
2. ดูแลพนักงานอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรี 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
้ างจิตสานึกในเรื่ องคุณธรรมให้ แก่พนักงานทุกคน
5. ส่ง เสริ ม สนับสนุนให้ มีการทางานร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อให้ เกิดความเป็ นอันหนึ่ง อันเดียวกันของ
องค์กร รวมทังสร้
้ างจิตสานึกให้ พนักงานมีวินยั ในการปฏิบตั งิ าน
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและบริ หารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล รวมทั ้งจัดให้ มีสวัสดิการที่เป็ นธรรม
และเหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นีต้ ้ องสามารถเทียบเคียงได้ กับ
บริ ษัทชัน้ นาที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
7. ปลูกจิตสานึกและส่งเสริ มในเรื่ องการทางานด้ วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และจัดให้
เกิดบรรยากาศและภาวะแวดล้ อมในสถานที่ ทางานที่ดีให้ พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างอบอุ่นเสมือน
หนึง่ คนในครอบครัวเดียวกัน
8. บริ หารงานตามระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้ าน
สิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐานสากล
9. ส่งเสริมให้ พนักงานมีดลุ ยภาพในการใช้ ชีวิตระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
10. จัดให้ มีชอ่ งทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญต่างๆ ให้ แก่พนักงาน เพื่อให้ มีความรู้ความเข้ าใจในการ
ดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงานในธุรกิจต่างๆ ของเอสซีจี
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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 รวมถึงร่วมเป็ น
ส่วนหนึง่ ในการสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้ 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 ซ ้าได้ และมีอายุการใช้ งานที่ยืนยาว
4. ผลิตสินค้ าและบริ การที่ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริ โภคและไว้ วางใจได้ รวมทัง้
ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและเพียงพอแก่ผ้ บู ริโภค
5. จัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ าอย่างเป็ นระบบ ปลอดภัย และไม่นาข้ อมูลลูกค้ าไปใช้ ในทางไม่ถกู ต้ อง
6. กาหนดราคาของสินค้ าและบริการในอัตราที่เป็ นธรรม
7. จัดให้ มีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
8. จัดให้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ ข้อเสนอแนะในสินค้ า คาปรึกษา วิธีแก้ ปัญหา และรับข้ อ
ร้ องเรี ยน เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้ าและบริการ
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
เอสซีจีปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สุจริ ต โดยยึดถื อการปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซีจี
และคามัน่ ที่ให้ ไว้ กบั คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาราคาซื ้อที่เหมาะสมและยุตธิ รรม โดยคานึงถึงความสมเหตุสมผลด้ านราคา คุณภาพ และ
บริการที่ได้ รับ รวมถึงสามารถให้ เหตุผลที่เหมาะสมได้ เมื่อมีการตรวจสอบ
2. ชาระเงินให้ คคู่ ้ าอย่างถูกต้ องและตรงเวลา
3. กาหนดระเบียบในการจัดหาและดาเนินการต่างๆ ที่ชดั เจน
4. ทาธุรกิจแบบยัง่ ยืนและโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไขทางการค้ าและสัญญาที่กาหนดไว้ และมี
ความเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
5. ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า
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6. เยี่ยมเยียนคู่ค้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นและรับฟั ง ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อ ควร
ปรับปรุงต่างๆ
7. สนับสนุนการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
8. หลีกเลี่ยงการซื ้อสินค้ าที่คคู่ ้ าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
9. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของคูค่ ้ ากับผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากคูค่ ้ า
10. ไม่ทาธุรกิจกับคูค่ ้ าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่ธุรกิจ
เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคูธ่ ุรกิจทังในเรื
้ ่ องสภาพแวดล้ อม ความปลอดภัยในการทางาน และผลตอบแทน
ที่จะได้ รับ นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทงในงานและนอกงานของ
ั้
คูธ่ ุรกิจให้ สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ดังต่อไปนี ้
1. พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและยุ ติ ธ รรม และดูแ ลให้ คู่ธุ ร กิ จ จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ แ ก่
ผู้ปฏิบตั งิ านไม่ต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด
2. ส่งเสริมและดูแลในเรื่ องความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานของคูธ่ ุรกิจ
3. เปิ ดโอกาสให้ ค่ธู ุรกิจได้ เข้ าพบผู้บริ หาร และรับฟั งความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้ การทางานเป็ นไปตาม
เป้าหมาย ที่วางไว้
4. สนับสนุนให้ คธู่ ุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้ การทางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อผู้ร่วมลงทุน
เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิ ของผู้ร่วมลงทุนและปฏิ บัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุก รายอย่างเป็ นธรรม รวมทัง้ ให้ ความ
ร่วมมืออย่างดีกบั ผู้ร่วมลงทุน ทังนี
้ ้เพื่อให้ การดาเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจการร่วมทุน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ประสานความร่ วมมือกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานของกิจการร่ วมทุนให้ มี
ความแข็งแกร่ง
2. สนับสนุนให้ มี การแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น และข้ อเสนอแนะกับผู้ร่ วมลงทุน ตลอดจนร่ วมกัน
พิจารณากาหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทุนเพื่อให้ กิจการร่วมทุนพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน
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3. ติดตาม และผลักดันให้ การดาเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็ นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทาง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4. พิจารณาร่วมกับผู้ร่วมลงทุนในการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้ จากการดาเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง
เป็ นธรรม และโปร่งใส
5. ไม่เอาเปรี ยบผู้ร่วมทุนไม่ว่าจะด้ วยวิธีการใดๆ
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี ้
เอสซีจีมีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ เจ้ าหนี ้ด้ วยความเสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี ้
1. จัดทาสัญญากับเจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่ งใส
โดยไม่เอาเปรี ยบคูส่ ญ
ั ญา
2. ไม่ใช้ วิธี การทุจ ริ ต หรื อปกปิ ดข้ อ มูลหรื อข้ อเท็จ จริ ง ส าคัญใดๆ ที่ อาจทาให้ เจ้ าหนี ไ้ ด้ รับความ
เสียหาย
3. ปฏิบ ตั ิต ามเงื่อนไขข้ อ ตกลงของสัญญาต่า งๆ ที่ไ ด้ ทาไว้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างเคร่ง ครัด
ถูกต้ องตรงไปตรงมา
4. ชาระคืนเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างครบถ้ วนและตรงตามกาหนดเวลาที่ได้
ตกลงไว้
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อชุมชน
เอสซีจีดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายและถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริ มสร้ างประโยชน์สขุ ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจี
เข้ าไปดาเนินธุรกิจทังในประเทศไทยและอาเซี
้
ยน รวมถึงให้ พนักงานและผู้เกี่ยวข้ องมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตน
เป็ นพลเมืองดีที่ทาประโยชน์ให้ กบั ชุมชนและสังคม โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. สนับสนุน และให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ที่เ หมาะสมกับสัง คมและชุม ชน โดยเฉพาะชุม ชนที่ อ ยู่ร อบ
สถานประกอบการของเอสซีจี
2. ดูแ ลรัก ษาสิ ่ง แวดล้ อ มรอบชุม ชน ควบคุม ดูแ ลการบริ ห ารจัด การการก าจัด ของเสีย ทั ้งจาก
กระบวนการผลิตและการใช้ งานทัว่ ไป รวมถึงสิ่งปนเปื อ้ นต่างๆ สู่สภาพแวดล้ อมภายนอก โดยใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
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3. ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ม่งุ พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน
ทัง้ ด้ า นการศึก ษา วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี กี ฬ า และศิล ปะ ตลอดจนปลูก ฝั ง คุณ ธรรมและ
จริยธรรมให้ เยาวชนเป็ นทังคนเก่
้
งและดี
4. สนันสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้ อนของผู้ประสบภัยอย่างเร่ งด่วน รวมทัง้
พัฒนาศักยภาพและชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในสังคมให้ ดีขึ ้น อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสร้ าง
ชุมชนเข้ มแข็ง เพื่อให้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
5. สนันสนุนกิจกรรม/โครงการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ คนในชุมชนและสังคมมี สุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
6. ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมด้ านศิลปะ การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และการทานุบารุงศาสนาตาม
ความเหมาะสม
7. สนันสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือและปั นโอกาสให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาสในสังคมมีชีวิต
ที่ดีขึ ้น ตลอดจนสนันสนุนองค์กรที่สร้ างสรรค์กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8. เปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมทังเสนอความ
้
คิดเห็น ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อร้ องเรี ยน ที่เป็ นผลมาจากการดาเนินงานของเอสซีจี โดยมุ่งหวังให้
อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยูร่ ่วมกันได้ อย่างยัง่ ยืน
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อหน่ วยงานราชการ
เอสซีจีให้ ความสาคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้ เสีย โดยได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิในการทาธุรกรรม
กับรัฐไว้ ในจรรยาบรรณเอสซีจี เพื่อให้ พนักงานดาเนินการอย่างถูกต้ องและเหมาะสม รวมถึงการให้ ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทังทางด้
้
านวิชาการและการสนันสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ปฏิบ ตั ิต ามกฎหมายและระเบีย บปฏิบ ตั ิที่เ กี่ ย วข้ อ งอย่า งเคร่ ง ครัด และตระหนัก อยู่เ สมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้ องถิ่นอาจมีเงื่ อนไข ขัน้ ตอน
หรื อวิธีปฏิบตั ทิ ี่แตกต่างกัน
2. ไม่กระทาการใดๆ ที่อาจจูงใจให้ พนักงานในหน่วยงานราชการ มีการดาเนินการที่ไม่ถกู 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
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อสื่อมวลชน
เอสซีจีเห็นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารให้ สื่อมวลชน เพื่อให้ สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน
ได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ว จึงมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ อง ชัดเจน และตรง
ประเด็น
2. สื่อสารข้ อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
3. เปิ ดโอกาสให้ สื่อมวลชนสามารถพบปะ พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ ชิด
4. อานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อ
5. สร้ างความสัม พันธ์ ที่ ดีกับสื่อมวลชน เช่น จัดให้ มี การเยี่ยมชมกิจ การและโรงงาน เพื่อให้ เห็น
กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการภายในโรงงาน รวมถึงได้ รับข้ อมูลต่างๆ ที่ถกู ต้ อง
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นาความคิด
เอสซีจีดาเนินธุ รกิ จโดยคานึงถึง ความรั บผิดชอบต่ อสัง คม และผู้มีส่วนได้ เสี ยทุกกลุ่ม เปิ ดเผยข้ อมูลที่
ครบถ้ วนและถูกต้ อง รวมถึงรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน
เพื่อให้ เกิดแนวทางร่ วมกันในการดาเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน เคียงคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีแนว
ปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. เปิ ดเผยข้ อมูลการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานประจาปี รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทังบทความและข่
้
าวสารต่างๆ
และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3. ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชน รวมถึงผลักดันให้ ผ้ ทู ี่ เกี่ยวข้ องมีส่วนร่ วม
ในการช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
4. สร้ างความสัมพันธ์และกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
5. รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอและหรื อข้ อร้ องเรี ยนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง เพื่อหาแนวทางร่ วมกันใน
การประสานความร่วมมือ และสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ ง
เอสซีจีดาเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่
สุจริ ต โดยยึดมัน่ การดาเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี
คานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้ 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 ริตหรื อไม่เหมาะสม
3. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคูแ่ ข่ง
4. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย โดยปราศจากข้ อมูลความจริง
5. สนับสนุนและส่งเสริ มการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทาความตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่งที่เป็ นการ
ลดหรื อจากัดการแข่งขันทางการค้ า
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นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40 - 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม
แต่ในกรณีที่มีความจาเป็ น หรื อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริ ษัทอาจนามาประกอบการพิจ ารณาเปลี่ยนแปลง
จ่ายเงินปันผลในช่วงนันๆ
้ ตามความเหมาะสมได้
สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย ซึ่งบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 100 เป็ นส่วนใหญ่ นนั ้
บริ ษัทพิจารณาถึงผลการดาเนินงาน และคานึงถึงโครงสร้ างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการ
ลงทุนของบริษัทย่อยด้ วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้ เกิดการยักย้ ายถ่ายเทผลประโยชน์
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จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
เอสซีจีได้ จดั ทาจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพื่อให้ คธู่ ุรกิจของ
เอสซีจีมีความเข้ าใจที่ถูกต้ อง และนาไปใช้ เป็ นมาตรฐานในการดาเนิน ธุรกิจร่ วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้ อ
ดังต่อไปนี ้
1) จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ : ดาเนินธุ รกิ จอย่างซื่ อสัตย์ สุจริ ต เป็ นธรรมกับผู้มี ส่วนได้ เสี ย ทุกฝ่ าย
เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน รักษาความลับ และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน: ไม่เลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม ให้ ความสาคัญกับการคุ้มครอง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้ าว ไม่บงั คับใช้ แรงงานในลักษณะ
แรงงานทาส ดูแลการจ่ายค่าจ้ าง ผลประโยชน์ และการกาหนดระยะเวลาการทางานอย่างถูกต้ อง
และเป็ นธรรม
3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย: ดูแลสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ ถกู สุขลักษณะและ
ปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการ
ปฏิบตั งิ าน และการจัดให้ มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลให้ เพียงพอและพร้ อมใช้ งานเสมอ
4) สิ่งแวดล้ อม: ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมตามหลัก
3R ได้ แก่ การลดปริ มาณการใช้ (Reduce) การนากลับมาใช้ ซ ้าหรื อใช้ ใหม่ (Reuse/Recycle)
และการสร้ างทดแทน (Replenish)
5) กฎหมายและข้ อกาหนด: ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกาหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทังหมด
้
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
ที่ ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ปูน ซิ เมนต์ไ ทย จ ากัด (มหาชน) เมื่ อวันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557
เห็นชอบให้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการจัดหาและคัดเลือกคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี และให้ เปิ ดเผย
ไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่า เอสซี จี จ ะดาเนินการคัดเลือ กคู่ค้ า/คู่ธุรกิจ อย่างมี ระบบ เป็ นธรรม
โปร่ ง ใส และสนับ สนุน คู่ค้ า / คู่ธุร กิจ ที่ดาเนิน ธุร กิจ อย่า งมี จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม และจะไม่ทาธุรกรรมกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่กระทาผิดกฎหมาย ทุจริ ต หรื อมีพฤติกรรมที่ส่อ
ไปในทางทุจริต

นิยาม
การจัดหา หมายถึง การจัดซื ้อ การจ้ างทาของ การจ้ างเหมาบริการ การจ้ างขนส่ง การเช่า และการเช่าซื ้อ
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ หมายถึง ผู้จาหน่าย 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 ที่มีการทาธุรกรรม และมีรายชื่ออยู่ในระบบของ
เอสซีจี
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ขึน้ ทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คู่ค้า หรื อคู่ธุรกิจที่อยู่ในรายชื่อคู่
ค้ า/คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี ซึ่งได้ ผ่านกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลงานในกลุม่ สิ นค้ าและบริ การที่เอสซีจี
กาหนด
นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
เอสซีจีจะดาเนินการจัดหาอย่างมีระบบ ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจีที่มีการควบคุม
อย่างรัดกุม คานึง ถึง ความต้ อ งการทั ้งในด้ านคุณภาพ ราคา จานวน เวลา การให้ บ ริ การ การส่ง มอบ
การบริ การหลังการขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ทาธุรกรรมกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่กระทา
ผิดกฎหมาย ทุจริต หรื อมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
เอสซีจีจ ะดาเนิน การคัด เลื อ กคู่ค้ า /คู่ธุร กิจ อย่า งมีร ะบบ เป็ น ธรรม โปร่ ง ใส และสนับ สนุน คู่
ค้ า/คู่ธุรกิจที่ ดาเนินธุรกิ จ อย่างมี จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
คุณสมบัตขิ องคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
1. เป็ นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ให้ บริการ หรื อผู้รับจ้ าง ซึง่ มีสถานประกอบการ
ที่สามารถตรวจสอบได้
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2. มีบคุ ลากร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ สินค้ า บริการ คลังสินค้ า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการ
ดาเนินกิจการที่นา่ เชื่อถือ
3. ยอมรับที่จะปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)
4. เป็ นผู้ที่มีผลงานเป็ นที่น่าพอใจ โดยเอสซีจีจะประเมินผลงานจากคุณภาพของสินค้ าและบริ การ รวมถึง
การส่งมอบ การให้ บริการหลังการขาย การรับประกัน หรื อเงื่อนไขอื่นๆ ในการทาธุรกรรม
5. เป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับธุรกิจของเอสซีจี
6. ไม่เป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจที่มีประวัตติ ้ องห้ ามทาการค้ าอันเนื่องมาจากการกระทาทุจริต
การสมัครเป็ นของคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
1. ผู้สนใจสมัครเป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจของเอสซีจีสามารถยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กาหนดพร้ อมข้ อมูล
รายละเอียดและเอกสารประกอบ ได้ แก่ เอกสารรับรองทะเบียนนิติบคุ คลหรื อบุคคลธรรมดา หนังสือ
รับรองอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผู้รับมอบอานาจ เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร และสาเนา
หนังสือจดทะเบียนกับกรมสรรพากรต่างๆ เช่น สาเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็ นต้ น โดย
ยื่นต่อหน่วยงานที่ดาเนินการจัดหาของเอสซีจี
2. คู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจีต้องลงนามตอบรับที่จะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี (SCG
Supplier Code of Conduct)
ขัน้ ตอนการทาธุรกิจกับเอสซีจี
1. คูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจที่ทาธุรกิจกับเอสซีจีได้ 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 รกิ จ ตอบรั บการทาธุ รกรรมทางอิเ ล็กทรอนิ กส์ เพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว ภายใต้
กฎหมายที่บงั คับใช้ กบั ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบสัง่ ซื ้อหรื อสัญญาตามข้ อตกลงระหว่างคูค่ ้ า/คู่ธุรกิจและเอสซีจี ที่จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จะถือเป็ นข้ อผูกมัดในการทาธุรกรรมระหว่างเอสซีจีและคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี
3. ในการเสนอราคาหรื อการทาสัญญา เอสซีจีอาจขอให้ คคู่ ้ า/คูธ่ ุรกิจวางหลักประกันการปฏิบตั ิตาม
ข้ อตกลงโดยเอสซีจีจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษร และเอสซีจีจะคืนหลักประกันให้ เมื่ อ
สิ ้นสุดภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนันๆ
้ แล้ ว
4. เมื่อ คู่ค้ า /คู่ธุร กิจ ปฏิบ ตั ิต ามข้ อ ตกลง สัญ ญา หรื อ ใบสั่ง ซื อ้ แล้ ว คู่ค้ า /คู่ธุร กิจ จะต้ อ งส่ง มอบ
ใบกากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และ/หรื อเอกสารประกอบอื่นที่จาเป็ นเพื่อขอรับชาระเงิน ณ สถานที่และ
กาหนดเวลาตามที่เอสซีจีกาหนด เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการทางานของทุกหน่วยงาน และเอส
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ซีจีจะชาระเงินโดยการโอนค่าสินค้ า/บริ การหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่ทางราชการกาหนดและ
ภาระผูกพันอื่นๆ ตามสัญญา เช่น เงินค ้าประกันผลงาน ให้ ที่บญ
ั ชีธนาคารที่ค่คู ้ า/คู่ธุรกิจแจ้ งไว้
แล้ ว หรื อเว้ นแต่คคู่ ้ า/คูธ่ ุ รกิจจะขอรับเป็ นเช็ค ทังนี
้ ้ เอสซีจีขอสงวนสิทธิการชาระเป็ นเช็คขีดคร่ อม
เข้ าบัญชีเท่านัน้
5. คูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจสามารถขอแก้ ไขข้ อมูลคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจในระบบของเอสซีจีได้ โดยติดต่อกับหน่วยงานที่
ดาเนินการจัดหาของเอสซีจี พร้ อมส่งเอกสารประกอบการแก้ ไขที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ มีอานาจ
ของคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจ
6. คู่ค้า/คู่ธุรกิจสามารถแจ้ งร้ องเรี ยนการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจตามหลักบรรษัทภิ
บาลเอสซี จี ได้ ตามช่ องทางที่ เอสซี จี ก าหนดไว้ ที่ ระบบรั บข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสเอสซี จี
https://whistleblower.scg.co.th
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นโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ พนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อ
ให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ ปฏิบัตติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริษัท
และจรรยาบรรณเอสซีจี (Whistleblower Policy)
ผู้มีสิทธิ์ร้องเรียน
1. พนักงานที่พบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจของเอสซีจี
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 อเท็จจริง
ให้ แก้ ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยน รวมไปถึงการฟ้องร้ องดาเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ ถ้อยคา หรื อการให้ ความ
ร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
1. ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจในทุกระดับ
2. ผู้อานวยการสานักงานการบุคคลกลาง
3. ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบ
4. เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5. กรรมการบริษัทคนหนึง่ 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. ทาเป็ นจดหมายถึงผู้รับข้ อร้ องเรี ยน
4. ในกรณี ที่ผ้ ูร้องเรี ยนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อต้ องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ วหรื อหลักฐานที่ชัดเจน
เพี ยงพอที่ แสดงให้ เ ห็ นว่ามี เ หตุอันควรเชื่ อว่ามี ก ารกระทาที่ เ ป็ น การฝ่ าฝื น กฎหมาย กฎระเบี ย บ
ข้ อบังคับบริษัท หรื อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจีเกิดขึ ้น
ทังนี
้ ้การร้ องเรี ยนจะถือเป็ นความลับที่สดุ และผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องเรี ยนได้ มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่
จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยตัวตนผู้ร้องเรี ยน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทาให้ เอสซีจีสามารแจ้ งผลการดาเนินการหรื อ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่ร้องเรี ยนให้ ทราบได้
ขัน้ ตอนการตรวจสอบข้ อเท็จจริง
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1. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะเป็ นผู้ดาเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้ อเท็จจริงหรื ออาจมอบหมายให้ บคุ คลหรื อ
หน่วยงานที่ไว้ วางใจเป็ นผู้ตรวจสอบข้ อเท็จจริง
2. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนนหรื อผู้ได้ รับมอบหมายสามารถเชิญให้ พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ ข้อมูล หรื อขอให้
จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้ องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้ อเท็จจริง
3. หากตรวจสอบแล้ วพบว่าเป็ นความจริงเอสซีจีจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
- ในกรณีที่ข้อร้ องเรี ยนเป็ นเรื่ องที่เอสซีจีกระทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อจรรยาบรรณ
ของเอสซีจีจะเสนอเรื่ องพร้ อมความเห็น และกาหนดแนวทางในการปฎิบตั ิที่ถูกต้ องต่อผู้มีอานาจ
ดาเนินการในเอสซีจีพิจารณาดาเนินการ และในกรณีที่เป็ นเรื่ องสาคัญ เช่น เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์หรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัท ขัดแย้ งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท หรื อเกี่ ยวข้ องกับผู้บริ หารระดับสูง เป็ นต้ น ให้ เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- ในกรณีที่ข้อร้ องเรี ยนให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ใจผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสี ยหายที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมให้ กบั ผู้เสียหาย
การคุ้มครองปกป้ องผู้ท่ แี จ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแส
1. ผู้ร้องเรี ยนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทาให้ เกิดความเสียหาย
กับตนเอง แต่ต้องระบุรายละเอียดข้ อเท็จจริ งหรื อหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้ เห็นว่ามีเหตุอนั
ควรเขื่อว่ามีการกระทาที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจของเอสซีจีเกิดขึ ้น อย่างไรก็ตามหากเลือกที่จะเปิ ดเผยตนเองก็จะทาให้ ผ้ รู ับข้ อร้ องเรี ยน
สามารถดาเนินการได้ อย่างรวดเร็วยิ่งขึ ้น
2. ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง เอสซีจีถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสี ยหายของผู้รายงาน แหล่ง ที่ ม าของข้ อมูล หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ผ้ ้ ูรับผิดชอบในทุก
ขันตอนจะต้
้
องเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ รับรู้ชนความลั
ั้
บสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น หากฝ่ าฝื นถือ
เป็ นการกระทาความผิดวินยั
3. กรณี ที่ ผ้ ูร้ องเรี ย นเห็ น ว่ า ตนอาจได้ รั บ ความไม่ ป ลอดภัย หรื อ อาจเกิ ด ความเดื อ ดร้ อนเสี ย หาย
ผู้ร้องเรี ยนสามารถร้ องขอให้ บริ ษัทกาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรื อบริ ษัทอาจกาหนด
มาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนไม่ต้องร้ องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความ
เสียหายหรื อความไม่ปลอดภัย
4. พนักงานที่ปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นด้ 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
หรื อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนันฟ้
้ องร้ องดาเนินคดี เป็ น
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พยาน ให้ ถ้อยคา หรื อให้ ความร่ วมมือใดๆ ต่อศาลหรื อหน่วยงานของรัฐถือเป็ นการกระทาความผิด
วิ นัย ที่ ต้ อ งได้ รั บ โทษ ทัง้ นี อ้ าจได้ รั บ โทษตามที่ ก ฎหมายก าหนดไว้ ห ากการกระท าความผิด ตาม
กฎหมาย
5. ผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยวิธีการหรื อกระบวนการที่มี
ความเหมาะสม และเป็ นธรรม
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ส่ วนที่ 4 ภาคผนวก
นิยาม
เอสซีจี หมายถึง
1) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) และ
2) บริษทั ย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท หมายถึงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทย่ อย หมายถึง
1) บริษัทหรื อนิตบิ คุ คลที่บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)เป็ นเจ้ าของหรื อถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงใน
บริษัทหรื อนิตบิ คุ คลนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ 50 ไม่วา่ จะถือหุ้นเองโดยตรงหรื อถือหุ้นโดยอ้ อม หรื อ
2) บริ ษัทหรื อนิติบุคคลที่ บริ ษัทปูนซิ เ มนต์ไ ทย จ ากัด (มหาชน)มี อานาจควบคุม ในเรื่ องการกาหนด
นโยบายทางการเงินและการดาเนินงานเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทหรื อนิติ
บุคคลนัน้
คณะกรรมการบริษัท หมายถึงคณะกรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
พนักงาน หมายถึงผู้ที่ทาสัญญาจ้ างแรงงาน หรื อสัญญาจ้ างพิเศษกับเอสซีจี
ผู้มีส่วนได้ เสีย หมายถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเอสซีจีในด้ านต่างๆ เช่น กรรมการบริษัท พนักงาน ผู้ถือหุ้น
คูส่ ญ
ั ญา ผู้รับเหมา ผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ เจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ สังคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็ นต้ น
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ข้ อกาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระของบริ ษัท ต้ องเป็ น กรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษ ัท ร่ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท ทัง้ นี ใ้ ห้ นับ รวมการถื อ หุ้น ของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆด้
้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
2 ปี ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่ปรึกษาของ
ส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริการหรื อการให้ หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืมค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตังแต่
้
ร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไปแล้ วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า ทังนี
้ ้การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่ใน
การพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าวให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุม ของบริ ษัทและไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มี นยั ผู้มี อานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงาน
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สอบบัญชีซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อ ย บริ ษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม 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 กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกิน ร้ อ ยละ 1 ของจานวนหุ้น ที่มีสิท ธิ อ อกเสียง
ทั ้งหมดของบริ ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดีย วกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคาพิพากษาว่าได้ กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกัน
วิน าศภัย กฎหมายว่าด้ ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ ยวกับ ธุ ร กิ จ
การเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่า งประเทศ โดยหน่ว ยงานที่มี
อานาจตามกฎหมายนั ้น ทั ้งนี ้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ ยวกับการซื ้อขาย
หลักทรัพย์หรื อการบริหารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริต
14. หากมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจ
ในการดาเนินกิ จการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติ
บุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ งโดยมี การตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่า
กรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
หมายเหตุ: นิยามของคาว่า บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นที่มีนยั เป็ นไปตามบทนิยามที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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