
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือบรรษัทภบิาลเอสซีจี 

 

 

 

 

 

 
ธันวาคม 2560  



 2/77 

สารบัญ 

สารจากคณะกรรมการบริษัท          

ส่วนท่ี 1 บทนํา 

• อดุมการณ์เอสซีจี          6  

• จรรยาบรรณเอสซีจี          8  

ส่วนท่ี 2 โครงสร้าง นโยบายและแนวปฏิบัตติามหลักบรรษัทภบิาลเอสซีจี 

• โครงสร้างบรรษัทภิบาลเอสซีจี       15  

• นโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี       16  

• แนวปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี        

1. สิทธิของผู้ ถือหุ้น        16  

2. การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั     17  

3. บทบาทตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย       20  

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส      23 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ      24 

• การควบคมุและการตรวจสอบภายใน      34  

• การบริหารจดัการความเส่ียง       36  

• รายการระหวา่งกนั        36  

ส่วนท่ี 3 นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัตติามหลักบรรษัทภบิาลเอสซีจี 

3.1 นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การต่อต้านคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด 

• นโยบายการกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจี     38 

• นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั       39 

• นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีแจ้งข้อมลูหรือ  42 

ให้เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตหรือไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ 

 ข้อบงัคบับริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี 

3.2 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

• นโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย      45 

• นโยบายการแขง่ขนัทางการค้า       58 

• จรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี       59 

• นโยบายและแนวปฏิบตัใินการจดัหาและคดัเลือกคูค้่า/คูธุ่รกิจของเอสซีจี  60 

• นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย     63 

3.3 นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

• นโยบายการเปิดเผยข้อมลู       64 

• จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์        66 

• นโยบายการจดัการข้อมลูภายในท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์    69 

• มาตรการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของเอสซีจี      71 



 3/77 

3.4 นโยบายด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• นโยบายกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการสามารถไปดํารงตําแหนง่ได้ 72 

• นโยบายการกําหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทนโยบายกําหนดการเข้าร่วม

ประชมุคณะกรรมการบริษัท       73 

• นโยบายกําหนดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท    74 

ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 

• นิยาม          75  

• ข้อกําหนดคณุสมบตักิรรมการอิสระของบริษัท     76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4/77 

สารจากคณะกรรมการบริษัท 

 เอสซีจี ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองมากว่า 100 ปี ภายใต้การกํากับดูแลอย่างจริงจังของ

คณะกรรมการบริษัท โดยมุง่มัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

และยึดถืออดุมการณ์ซึ่งได้ปฏิบตัิมาเป็นเวลานานตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้บริษัท ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณท่ีมี

การพฒันาให้เหมาะสมกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมอยู่ตลอดเวลา บนพืน้ฐานของการ

เตบิโตอยา่งสมดลุและยัง่ยืน 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหลักการกํากับดูแลกิจการหรือหลักบรรษัทภิบาล (Corporate 

Governance) เป็นแนวทางการบริหารองค์กรท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องกบัอดุมการณ์

และจรรยาบรรณของเอสซีจี จงึได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบตัิตา่งๆ ในการบริหารจดัการองค์กรท่ีได้

ดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอ่สงัคม ตามแบบแผนท่ีปฏิบตัิสืบทอดต่อๆ 

กันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นท่ียอมรับแล้วว่าแนวปฏิบตัิดงักล่าวนัน้ สอดคล้องและบรรลุผลได้ตาม

วตัถปุระสงค์เดียวกนักบัแนวคิดตามหลกับรรษัทภิบาล จงึได้นํามาประมวลไว้เป็นคูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี 

และเร่ิมจดัพิมพ์เผยแพร่ครัง้แรกตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 

 เน่ืองจากพฒันาการด้านสงัคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมของ

สงัคมโลกท่ีพยายามกําหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์การบริหารจดัการองค์กรท่ีเป็นมาตรฐานสากลตาม

หลักบรรษัทภิบาล เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ปรับปรุงเนือ้หาของคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี ให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ โดยยึดแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัเกณฑ์

ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ท่ีต้องการยกระดบัมาตรฐาน

การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้มีความเป็นสากลมากย่ิงขึน้  

 เอสซีจีมีความมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กําหนดไว้ใน

วิสยัทศัน์ของเอสซีจี ด้วยเช่ือมัน่ว่าหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจดัการท่ีก่อให้เกิดความ

เป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ ถือหุ้น รวมถึงสร้างความ

เช่ือมั่นต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนันสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต

อยา่งยัง่ยืน 

ธนัวาคม 2560  
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บุคคลเจริญได้ ด้วยจริยธรรมในการดาํเนินชีวิตฉันใด 

บริษัทกเ็จริญได้ ด้วยจริยธรรมในการดาํเนินธุรกจิฉันนัน้ 
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ส่วนที่ 1 บทนํา 

อุดมการณ์เอสซีจี 

 การท่ีเอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่คงมาได้จนถึงปัจจุบนัเพราะมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจ

อย่างมีคณุธรรม ซึ่งทัง้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังานทุกระดบัได้ถือปฏิบตัิและให้

ความสําคญัอยา่งสม่ําเสมอตลอดมา คือ 

ตัง้ม่ันในความเป็นธรรม 

มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

เช่ือม่ันในคุณค่าของคน 

ถือม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตัง้ม่ันในความเป็นธรรม 

เอสซีจี มีความรับผิดชอบท่ีจะให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายได้รับความเป็นธรรมกล่าวคือ 

• ให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สงูสดุ ทัง้ด้านคณุภาพและราคา 

• ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทนุในอตัราท่ีเหมาะสม 

• ให้พนกังานได้รับผลประโยชน์และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

• ให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายได้รับการปฏิบตัท่ีิเป็นธรรม 

มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

เอสซีจี มุง่กระทําสิ่งท่ีถกูต้องด้วยความตัง้ใจให้เกิดผลในทางท่ีเป็นเลิศเสมอ 

พนกังานทกุระดบัและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุคนตระหนกัดีว่าเราต้องทุ่มเทกําลงักาย กําลงัใจ ความรู้

และความสามารถท่ีมีอยู่ให้มากย่ิงขึน้ไปกว่าเดมิอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู้และศกึษาสิ่งใหม่อยูต่ลอดเวลา เพ่ือฟันฝ่า

อปุสรรคและก้าวหน้าตอ่ไปด้วยความมัน่คงและยัง่ยืน เพ่ือผลท่ีดีท่ีสดุแก่เอสซีจีและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

เช่ือม่ันในคุณค่าของคน 

 เอสซีจีถือวา่พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีคา่ท่ีสดุ 

การท่ีเอสซีจีเจริญรุ่งเรืองมาได้ตราบเท่าทุกวนันี ้ก็เพราะมีคนเก่งและดีท่ีมีความรู้ความสามารถ

และคณุธรรมเป็นประการสําคญัเอสซีจีจึงเลือกสรรแตค่นเก่งและดีเข้าทํางาน และพฒันาคนให้พร้อมท่ีจะ

เผชิญสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกนัก็สร้างความมัน่คงและความผกูพนัทางใจ

ให้พนกังานมีความรักเอสซีจี ทําให้พนกังานเกิดความมัน่ใจท่ีจะทํางานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าในอนาคต 
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ถือม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม 

เอสซีจีปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีในทกุชมุชนและทกุประเทศท่ีดําเนินธุรกิจ โดยคํานงึถึงหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม รวมทัง้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
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จรรยาบรรณเอสซีจ ี

แนวทางจรรยาบรรณ 

1. บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏบิัตติามจรรยาบรรณ 

พนกังานเอสซีจีทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี 

โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี   

 

2. ข้อแนะนําเก่ียวกับจรรยาบรรณ 

1) ทําความเข้าใจหลกัการและแนวปฏิบตัิตา่ง ๆ ท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยเฉพาะเร่ือง

ท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของทา่น 

2)  ปรึกษาผู้บงัคบับญัชาหรือสอบถามในระบบให้คําปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีเม่ือทา่นไม่มัน่ใจว่า

สิ่งท่ีจะกระทําถกูต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจีหรือไม ่

3) ส่ือสารให้บุคคลอ่ืนท่ีท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของ

พนกังานเอสซีจีตามหลกัจรรยาบรรณเอสซีจี  

4) แจ้งเบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําท่ีไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางท่ีเอสซีจี

กําหนดไว้และให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง 

 

3.  การไม่ปฏบัิตติามจรรยาบรรณเอสซีจี 

• การไม่ปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี อาจมีความผิดทาง

วินยัหรือกฎหมายตามแตล่ะกรณี และอาจถกูพิจารณาลงโทษตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

• นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีข้างต้นแล้ว การสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนกระทําผิด

จรรยาบรรณ การเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการ

สืบสวนข้อเท็จจริง และการกระทําอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบตัิตาม

จรรยาบรรณเอสซีจีเชน่กนั 

 

4. การดาํเนินการเม่ือพบการกระทาํผิดจรรยาบรรณ 

เอสซีจีมีระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) ซึ่งเป็นไปตามหลกัสากล 

ในกรณีท่ีท่านทราบ หรือพบเห็นการกระทํา หรือเป็นผู้ เดือดร้อนเสียหายท่ีเก่ียวกบัการทจุริต ไม่ปฏิบตัิ

ตามกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท และจรรยาบรรณ ท่านสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัการกระทํา

ดงักลา่วได้โดยดําเนินการ ดงันี ้
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• แจ้งไปท่ีผู้ รับข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนท่ีกําหนด ทัง้นีต้้องไม่เป็นการร้องเรียนข้อมูล

เท็จหรือเป็นการกลัน่แกล้ง ซึง่เอสซีจีถือวา่ผิดวินยัตามข้อบงัคบัการบริหารงานบคุคล 

• บริษัทมีกระบวนการดําเนินการเม่ือได้รับข้อร้องเรียน และมีการคุ้มครองแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อ

ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

 

5. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 

เอสซีจีมีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีแจ้งข้อมลูหรือให้เบาะแส คณะทํางานหา

ข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวน เก่ียวกบัการทุจริตหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท 

และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) ดงันี ้ 

1. กรณีผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูเปิดเผยช่ือ บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จงข้อเท็จจริง

ให้ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึน้ 

2. เอสซีจีถือว่าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภยั และความเสียหายของผู้รายงาน แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

3. กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียน

สามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุ้ มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนด

มาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความ

เดือดร้อนเสียหายหรือความไมป่ลอดภยั 

4. ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ

เหมาะสม และเป็นธรรม  
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แนวปฏบัิตติามจรรยาบรรณเอสซีจี 

1.  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

เอสซีจีตระหนกัถึงความสําคญัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชนของบคุคลทกุคน โดยปฏิบตัิตอ่ทกุคนอย่าง

เท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ สนบัสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเล่ียงการกระทําท่ีเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน  นอกจากนีเ้อสซีจียังตระหนักถึงความสําคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อ

พนกังานตามกฎหมายแรงงานและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

2. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

 2.1 สิ่งแวดล้อม 

เอสซีจีมุ่งมั่นท่ีจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ โดยเร่ิมตัง้แต่การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนจะลงทุนในธุรกิจตา่ง ๆ การออกแบบ กระบวนการผลิต เคร่ืองจกัร 

อปุกรณ์ และการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้จาก

การประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลูกฝังจิตสํานึกในเร่ืองดงักล่าวให้พนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดําเนินธุรกิจ ให้ดําเนินการตามแนวปฏิบตัใินเร่ืองตา่ง ๆ  

 2.2  สุขภาพและความปลอดภัย  

เอสซีจีให้ความสําคญัอย่างย่ิงในเร่ืองสุขภาพและความปลอดภัยของพนกังาน คูธุ่รกิจ ลูกค้า ชุมชน 
และผู้ มีส่วนได้เสีย ตลอดกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ โดยเร่ิมตัง้แต่การประเมินผลกระทบท่ี
เก่ียวข้องกับสุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนท่ีจะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใด ๆ รวมทัง้การ
ดแูลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ วตัถุดิบให้มีความปลอดภยั 
ไม่ส่งผลกระทบตอ่สขุภาพเม่ือใช้งาน ตลอดจนปลกูฝังจิตสํานึกในเร่ืองดงักล่าวให้กบัพนกังานและผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง ให้ดําเนินการตามแนวปฏิบตัใินเร่ืองตา่ง ๆ  

 2.3  ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

เอสซีจีมีการดําเนินการให้มัน่ใจวา่สินค้าและบริการมีมาตรฐานความปลอดภยัสอดคล้องหรือมากกว่าท่ี
กฎหมายกําหนด มีมาตรฐานทดัเทียมกบัมาตรฐานอตุสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง และ
เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีได้ตกลงไว้กบัลกูค้า ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ ผลิต จนถึงการให้ข้อมลูหรือคํา
เตือนเก่ียวกบัสินค้า บริการ และวิธีการใช้งานท่ีถกูต้อง เพียงพอตอ่ความปลอดภยัของลกูค้าตลอดอายุ
การใช้งาน (Life Cycle)  รวมทัง้ให้ความสําคญักับความปลอดภัยของสินค้าท่ีเอสซีจีว่าจ้างให้ผลิต 
นําเข้า และนํามาประกอบการสง่เสริมการขายด้วย 
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  3. การต่อต้านคอร์รัปชัน  

การดําเนินธุรกิจของเอสซีจีกบัผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องดําเนินการอย่างถกูต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส 

ซ่ือสตัย์ ตรวจสอบได้และไม่คอร์รัปชนั โดยปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและนโยบายต่อต้านคอร์รัป

ชนัของเอสซีจี รวมทัง้ไมทํ่าให้เกิดข้อครหา หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบริษัท  

4. ของกาํนัลและการเลีย้งรับรอง 

การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอํานวยความสะดวก หรือการเลีย้ง

รับรองกับผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถ่ินหรือแต่ละ

ประเทศ รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจท่ีไมช่อบธรรม  

 5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

เอสซีจีมุง่กระทําสิ่งท่ีถกูต้องด้วยความตัง้ใจให้เกิดผลท่ีเป็นเลิศเสมอ ดงันัน้การปฏิบตังิานของพนกังาน

ต้องยดึถือประโยชน์สงูสดุของเอสซีจี ภายใต้ความถกูต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเล่ียงการ

กระทําท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจสง่ผลกระทบในการตดัสินใจใด ๆ  

 6. การดาํเนินการด้านการเมือง  

เอสซีจีวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไมก่ระทําการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนนุด้านการเงินหรือ

รูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้ มีอํานาจทางการเมือง หรือผู้ ลงสมคัรรับ

เลือกตัง้ทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภมูิภาค หรือระดบัประเทศ 

อย่างไรก็ตาม เอสซีจีให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองท่ีดีตาม

รัฐธรรมนญูไมว่า่จะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

7. การปฏิบัตต่ิอข้อมูลและทรัพย์สิน 

   7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ดังนัน้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผู้ ท่ี

เก่ียวข้องในการดําเนินธุรกิจ เช่น สถานะบคุคล ชีวประวตัิ ประวตัิการทํางาน ข้อมลูทางการเงิน ข้อมลู

สําหรับการติดต่อ ข้อมลูสขุภาพ หรือข้อมลูส่วนตวัอ่ืน ๆ  ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถกูใช้ เปิดเผย 

หรือถ่ายโอนไปยงับคุคลอ่ืนอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย  
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7.2 การบันทกึ การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล  

เอสซีจีตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบนัทึกหรือรายงานข้อมูล

ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีเอสซีจีกําหนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษา

ข้อมลูจะต้องดําเนินการให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั และสามารถนํามาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กบัเอสซี

จีได้เม่ือต้องการ  

7.3 การซือ้ขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน 

 การใช้ข้อมลูภายในท่ีเป็นข้อมลูสําคญัต้องดําเนินการให้เหมาะสม โดยคํานงึถึงผลกระทบตอ่ผู้ มีส่วนได้

เสียโดยรวมและความถกูต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด และต้องไม่ใช้ข้อมลูนัน้เพ่ือประโยชน์สว่นตวัหรือ

บคุคลอ่ืน 

7.4 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 

เอสซีจีใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี พร้อมทัง้ส่งเสริมให้พนกังาน

ดแูลรักษาทรัพย์สินมิให้เสียหาย สญูหาย หรือนําไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตวัหรือเพ่ือบคุคลอ่ืน 

7.5 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา 

เอสซีจีถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าของเอสซีจี  พนักงานมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม  

“นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเอสซีจี (SCG IP Policy)” อย่างเคร่งครัด โดยต้องปกปอ้งและดแูลรักษา

ทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจีให้พ้นจากการนําไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทัง้ต้อง

เคารพและไมล่ะเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

 8. การเปิดเผยข้อมูลและการส่ือสาร 

 8.1 การเปิดเผยข้อมูล  

การเปิดเผยข้อมลูของเอสซีจี ยึดถือหลกัความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมัน่ใจได้ว่าเป็น

การเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ

เปิดเผยอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ด้วยวาจา การแถลงขา่ว หรือโดยชอ่งทางอ่ืนใด 

 8.2 การส่ือสาร 

การส่ือสารของเอสซีจี ซึ่งรวมถึงการส่ือสารแบรนด์เอสซีจีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร การส่ือสาร

การตลาดของแบรนด์สินค้าในเอสซีจี การใช้ตราสัญลักษณ์เอสซีจี และการส่ือสารผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์ จะต้องดําเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามความเป็นจริง คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ มี

ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอสซีจี โดยปฏิบตัิตามแนวทางการส่ือสารแบ

รนด์ และนโยบายการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของเอสซีจี (SCG Social Media Policy) อยา่งเคร่งครัด   
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 9.  การทาํธุรกรรมของเอสซีจี 

9.1 การทาํธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี 

การดําเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานท่ีเป็นการทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี ต้องคํานึงถึง

กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจดําเนินการของเอสซีจี 

ตลอดจนหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีกําหนดไว้ในแตล่ะท้องถ่ิน 

9.2 การทาํธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก 

การทําธุรกรรมกบับคุคลภายนอกนัน้จะต้องปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ และกระบวนการท่ีกําหนด

ไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รับการอนมุตัิ

ตามอํานาจดําเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนีจ้ะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้อย่าง

ตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเล่ียงการทําธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนเสียหายไมว่า่ตอ่เอสซีจีหรือบคุคลภายนอก 

 10. การประกอบธุรกจิในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 

 10.1 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตัง้บริษัท โรงงาน สํานกังาน สาขา ตวัแทน การทํา

ธุรกรรมการค้ากับผู้ จดัจําหน่าย หรือการเข้าซือ้กิจการในต่างประเทศ จะต้องคํานึงถึงและปฏิบตัิให้

ถูกต้องตามกฎหมายภายในท่ีเก่ียวข้องของประเทศต่าง ๆ ท่ีเอสซีจีเข้าไปลงทุน และปฏิบตัิตนเป็น

พลเมืองท่ีดีในแต่ละท้องถ่ิน นอกจากนีย้งัต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

วฒันธรรมในแตล่ะท้องถ่ินประกอบด้วย 

10.2 การค้าระหว่างประเทศ 

การนําเข้า-ส่งออกสินค้า หรือการทําธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจีท่ีเก่ียวข้องกบัตา่งประเทศ จะต้องปฏิบตัิ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายการนําเข้าและส่งออก กฎหมายศุลกากร 

กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัของสินค้า กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงระเบียบและ

แนวปฏิบตัขิองเอสซีจีท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  

 11. การแข่งขันทางการค้า  

เอสซีจีตัง้มั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและ

กฎหมายแขง่ขนัทางการค้าในประเทศตา่ง ๆ ท่ีเอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจ ทัง้ตอ่ลกูค้าและคูค้่าของเอส

ซีจี รวมถึงดําเนินการตามแนวปฏิบตัขิองเอสซีจีท่ีเก่ียวข้อง                  
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12. การป้องกันการฟอกเงนิ 

เอสซีจียึดถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ 

เอสซีจีจะไม่รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สิน หรือสนบัสนุนให้มีการรับโอน หรือเปล่ียนสภาพ

ทรัพย์สินตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการกระทําความผิด เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้หนึง่ผู้ ใดใช้เอสซีจีเป็นช่องทาง

หรือเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออําพรางแหล่งท่ีมาของทรัพย์สินท่ีได้มาโดยไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 
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ส่วนที่ 2 โครงสร้าง นโยบายและแนวปฏบิัตติามหลักบรรษัทภบิาลเอสซีจี 

โครงสร้างบรรษัทภบิาลเอสซีจี 

  

เอ
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นโยบายบรรษัทภบิาลเอสซีจ ี

เอสซีจีดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมัน่ในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือ

ปฏิบตัสืิบเน่ืองกนัมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพืน้ฐานแหง่ประโยชน์สขุอย่างสมดลุและ

ยัง่ยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี 

 นโยบายบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาทําหน้าท่ีกํากบัดแูลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทัง้การกําหนดนโยบายและแนว

ปฏิบตัิ ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการเอสซีจีให้เป็นไปตามนโยบาย

บรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวน

แนวปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบตัิทางด้านบรรษัทภิบาลทัง้

ในระดบัประเทศและระดบัสากล เป็นประจําทกุปี โดยให้เร่ืองบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลกัวาระหนึ่งในการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

 

แนวปฏบิัตติามหลักบรรษัทภบิาลเอสซีจ ี

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

เอสซีจีมีนโยบายในการสนบัสนนุ ส่งเสริม และอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย ทกุกลุ่ม รวมถึงผู้ ถือหุ้น

ประเภทสถาบนั ได้รับสิทธิพืน้ฐานตา่งๆ ทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วย

วิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ และเช่ือถือได้ โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกนัในการ

ซือ้ ขาย โอน หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ การได้รับสว่นแบง่ผลกําไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชมุ

ผู้ ถือหุ้น การเสนอวาระการประชมุล่วงหน้า การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของบริษัท เช่น การ

เลือกตัง้กรรมการ การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและการกําหนดคา่สอบบญัชี การอนมุตัธิุรกรรมท่ีสําคญัและมีผล

ตอ่ทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ผู้ ถือ

หุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมี

สิทธิพิเศษเหนือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน 

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียงัมีนโยบายในอนัท่ีจะส่งเสริมและอํานวยความสะดวก

ในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น เชน่ 

1.1 ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัให้มีคําชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระ รวมถึงชีแ้จงสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้นไว้อยา่งชดัเจนในหนงัสือนดัประชมุท่ีบริษัทจดัสง่ให้ โดยมีการเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวนัประชุม 
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และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 20 วัน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับข้อมูลท่ีชัดเจน 

เพียงพอและมีเวลาศกึษาข้อมลูล่วงหน้า โดยหลีกเล่ียงการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้า

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ

ฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ 

1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามเพ่ือสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอ่ืนๆ ของบริษัทผ่าน

อีเมล์ corporate@scg.com หรือตามท่ีอยูข่องบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

1.4 จัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คําถามต่อ

คณะกรรมการในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้น และบนัทกึประเดน็สําคญัท่ีได้มีการ

ซกัถามและชีแ้จงไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าประชมุได้รับทราบ 

1.5 ในการลงคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทมีการใช้บตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงในทกุวาระ

และนําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนบัคะแนนเสียง เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนมี

ตวัแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง และเปิดเผยไว้ในรายงาน

การประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างชดัเจน พร้อมทัง้คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงในทกุๆ

วาระท่ีต้องมีการลงคะแนนเสียง 

1.6 เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน

ระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลงั

เสร็จสิน้การประชมุ 

1.7 บนัทกึรายงานการประชมุอย่างครบถ้วน และจดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้แล้วเสร็จทัง้

ภาษาไทยและองักฤษภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท 

 

(2) การปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้กับผู้ ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ เป็นเร่ืองท้าทายท่ีเอสซีจีคํานึงถึงและพยายามสร้างเคร่ืองมือท่ีช่วย

ให้เกิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแท้จริง 
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2.1 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นรายย่อย 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวน

หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทเปิด

โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวนัสิน้สุดรอบบญัชี เพ่ือให้คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ กลัน่กรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยในกรณีท่ี

บรรจเุป็นวาระการประชมุ บริษัทจะแจ้งในหนงัสือนดัประชมุว่าเป็นวาระท่ีกําหนดโดยผู้ ถือหุ้น สว่นในกรณี

ท่ีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเพ่ือให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทราบ  

นอกจากนี ้ในชว่งเวลาเดียวกนั บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้า

รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยในกรณีนีค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้

พิจารณา เพ่ือสรรหารวมกบับคุคลอ่ืนตามหลกัเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนัน้จะ

ได้เสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

บริษัทได้จดัให้มีช่องทางแก่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียน

ไปยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมล์ ind_dir@scg.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดําเนินการให้

เหมาะสมในแตล่ะเร่ือง กรณีเป็นข้อเสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคญั

ท่ีมีผลต่อผู้ มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของเอสซีจี กรรมการอิสระจะเสนอเร่ือง

ดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.2 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการจัดการข้อมูลภายในท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading 

Policy) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการข้อมูลภายในของเอสซีจีให้เหมาะสมเพ่ือไม่ให้ข้อมูลร่ัวไหล อาจถูก

นําไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีไม่ถกูต้อง และเป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืนซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมาย

แล้วยงักระทบตอ่ช่ือเสียงของเอสซีจีอีกด้วย นอกจากนีเ้อสซีจีได้มีการกําหนดช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์

ของเอสซีจี (Blackout Period) ดงันี ้

• กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานเอสซีจีในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายใน (รวมทัง้ คูส่มรส หรือผู้

ท่ีอยูกิ่นฉนัสามีภรรยาของบคุคลดงักลา่ว) ต้องไมซื่อ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอส

ซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงิน

ดงักลา่ว 

mailto:ind_dir@scg.co.th
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• นอกจากนีใ้นกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานเอสซีจีในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน 

(รวมทัง้ คูส่มรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินฉันสามีภรรยาของบคุคลดงักล่าว) ทราบข้อมลูท่ียงัไม่ได้เปิดเผยซึ่ง

อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทําการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทดงักล่าวจนกว่าจะพ้น

ระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการเปิดเผยข้อมลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแล้ว 

• หากมีการใช้ข้อมูลภายในท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยเป็นการ

เอาเปรียบบุคคลภายนอก ( Insider Trading ) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวหรือไม่ 

บุคคลท่ีกระทําการดงักล่าวยงัคงต้องรับผิดตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 โดยสํานกังานคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบตัิตามมาตรการดงักล่าว โดยคณะกรรมการและ

คณะจดัการเอสซีจี ได้รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทราบทกุครัง้ท่ีมีการประชมุ และมีการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วในรายงานประจําปี 

2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

• จดัโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เพ่ือไม่ทําให้เกิด

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

และบริษัทยอ่ยไว้ในรายงานประจําปี 

• กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบคุคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย โดย

รายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียนีใ้ห้

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีได้รับ

รายงาน 

• ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีกําลัง

พิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนัน้ต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อให้การตดัสินใจของ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอยา่งยตุธิรรม เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นอยา่งแท้จริง 

• กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลและการใช้ข้อมลูภายในไว้ในอํานาจดําเนินการ จรรยาบรรณเอสซีจี

และข้อบงัคบัพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทกําหนดโทษชดัเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือ

พนกังานนําข้อมลูภายในไปเปิดเผยตอ่สาธารณะหรือนําไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน 
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(3) บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 นโยบายและแนวปฎิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

เอสซีจียึดมัน่ในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม โดยเฉพาะในทกุชมุชนท่ีเอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจ

ด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นหรือความกงัวล รวมทัง้

สร้างความเข้าใจกับผู้ มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเร่ืองท่ีผู้ มีส่วนได้เสียให้ความ

สนใจ รวมทัง้ร่วมพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เอสซีจีสามารถดําเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน 

ทัง้นี ้เอสซีจีได้จัดกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียเป็น 12 กลุ่ม และมีแนวทางการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

สรุปได้ดงันี ้

• ผู้ถือหุ้น เอสซีจีมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และคํานงึถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของ

ผู้ ถือหุ้น เช่น สิทธิท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท สิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นและ

ออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ รวมถึงสิทธิท่ีจะได้รับผลตอบแทน

อย่างเป็นธรรม นอกจากนี ้ยังได้ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทกุๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการ

รวบรวมเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

• พนักงาน เอสซีจีให้ความสําคญักับพนกังานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นปัจจัยแห่ง

ความสําเร็จจึงปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียมกันบนหลกัสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิ

มนุษยชน และมุ่งมั่นท่ีจะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเช่ือมั่นในองค์กร อีกทัง้ยัง

สนบัสนนุและเสริมสร้างบรรยากาศการทํางานร่วมกนัเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  รวมทัง้พฒันาความรู้

และเสริมศกัยภาพของพนกังานให้พร้อมสําหรับการปฏิบตัิงานทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนี ้

ยงัให้ความสําคญักับการปฏิบตัิต่อพนกังานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม ดแูลรักษาสุขภาพ ความ

ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมถึงมีการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานให้

เหมาะสม 

• ลูกค้า เอสซีจีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้ผู้ ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สงูสดุทัง้ด้านคณุภาพและ

ราคา ตลอดจนมุง่พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืน รวมทัง้จดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการ

ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับสินค้าและบริการ ให้คําปรึกษาเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อ

ร้องเรียน เพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจมากท่ีสดุในสินค้าและบริการของเอสซีจี 

• คู่ค้า เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา 

จรรยาบรรณเอสซีจี และคํามัน่ท่ีให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คู่ค้า

ดําเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้

ยดึมัน่ปฏิบตัติามจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) 
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• คู่ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทัง้ในเร่ืองมาตรฐานสิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อม 

ความปลอดภัยในการทํางาน และผลตอบแทนท่ีจะได้รับ นอกจากนี ้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีด

ความสามารถและพฒันาความรู้ทัง้ในงานและนอกงานของคูธุ่รกิจให้สามารถทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ รวมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุให้คูค้่าดําเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่าง

ยัง่ยืนด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมัน่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

เอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) 

• ผู้ร่วมลงทุน เอสซีจีเคารพซึง่สิทธิของผู้ ร่วมทนุและปฏิบตัิต่อผู้ ร่วมทนุทกุรายอย่างเป็นธรรมและ

ส่งเสริมผู้ ร่วมลงทุนให้เคารพสิทธิของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจตามนโยบายด้านสิทธิ

มนษุยชน รวมทัง้ให้ความร่วมมืออยา่งดีกบัผู้ ร่วมทนุ ทัง้นี ้เพ่ือให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทนุ

ประสบผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ของกิจการร่วมทนุ  

• เจ้าหนี ้เอสซีจีได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจ้าหนี ้เช่น 

เจ้าหนีท้างธุรกิจ และเจ้าหนีท้างการเงิน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีโครงการต่างๆ เพ่ือ

สร้างความสมัพนัธ์กบัเจ้าหนี ้อาทิ กิจกรรมหุ้นกู้สมัพนัธ์ 

• ชุมชน เอสซีจีเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนและการปฏิบตัอิย่างเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย

และดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายและถือมัน่ในอุดมการณ์การดําเนิน

ธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้าง

ประโยชน์สขุของชมุชนและสงัคมท่ีเอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจทัง้ในประเทศไทยและอาเซียน ทัง้ด้าน

การศกึษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศลิปะ รวมทัง้การชว่ยเหลือบรรเทาสาธารณภยั 

• หน่วยงานราชการ เอสซีจีให้ความสําคญักับหน่วยงานราชการในฐานะผู้ มีส่วนได้เสีย โดยได้

กําหนดแนวปฏิบตัิในการทําธุรกรรมกบัรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั 

เพ่ือให้พนกังานดําเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ราชการ ทัง้ทางด้านวิชาการและการสนบัสนนุกิจกรรมตา่งๆ 

• ส่ือมวลชน เอสซีจีให้ความสําคญักับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ส่ือมวลชน เพ่ือให้สามารถ

ส่ือสารตอ่ไปยงัสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทนัต่อเหตกุารณ์ นอกจากนีย้งัจดักิจกรรม

ตา่งๆ เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัส่ือมวลชน อาทิ กิจกรรมเย่ียมชมกิจการและโรงงาน การทํา

กิจกรรมเพ่ือสงัคม และการแลกเปล่ียนความคดิเห็นระหว่างกนั 

• คู่แข่ง เอสซีจีปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ีสจุริตโดยยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วย

ความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี รวมทัง้ได้กําหนดนโยบายและ

แนวปฏิบตัิการแข่งขนัทางการค้าเพ่ือเป็นแนวทางให้พนกังานได้ยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบัติให้

ถกูต้องเหมาะสม 
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• ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นําความคิด เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเปิดเผยข้อมูลการดําเนินธุรกิจท่ีครบถ้วน โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทาง

ร่วมกนัในการประสานความร่วมมือ เพ่ือการดําเนินธุรกิจท่ียัง่ยืนเคียงคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนและ

สงัคม 

  



 23/77 

3.2 แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของเอสซีจี 

 

 

เอสซีจี มีอดุมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุ

ฝ่ายเพ่ือประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกําหนดกรอบการพฒันาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี โดย

อ้างอิงมาจากแนวทางการดําเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลกับรรษัทภิบาลท่ีดีเพ่ือให้เกิดการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกนัในทกุธุรกิจ 

เอสซีจี มีความมุ่งมัน่ท่ีต้องการจะสร้างสรรค์คณุค่าให้กับสงัคมอย่างต่อเน่ือง ผ่านการดําเนินธุรกิจท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพร้อมท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสําเร็จท่ี

เกิดขึน้ให้กบัทกุภาคสว่นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ไมว่า่จะเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอสซีจี ทัง้ต้นนํา้และ 

ปลายนํา้ องค์กรธุรกิจและสถาบนัตา่งๆ สถาบนัทางสงัคมและชมุชนในทกุพืน้ท่ีท่ีเอสซีจีดําเนินธุรกิจ เพ่ือ 

ขบัเคล่ือนสงัคมให้เจริญก้าวหน้าอยา่งแข็งแกร่งและยัง่ยืน 

 

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

เอสซีจีให้ความสําคญัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ 

ผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสีย จึงมีความจําเป็นท่ีต้องมีการควบคุม และกําหนดมาตรการในการเปิดเผย

สารสนเทศทัง้ท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมี

สาระสําคญัครบถ้วนเพียงพอ เช่ือถือได้ และทนัเวลา ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของเอสซีจี  

เอสซีจียึดถือปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีกําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ อยา่ง

เคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปล่ียนแปลงอยู่อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ 
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ข้อบงัคบัท่ีเอสซีจีถือปฏิบตัินัน้มีความถูกต้อง และเป็นหลกัประกนัให้ผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่ในการดําเนินธุรกิจท่ี

โปร่งใส ถกูต้อง ตรงไปตรงมา 

คณะกรรมการบริษัทยงัคงยึดมัน่แนวปฏิบตัิเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเอสซีจี เพ่ือเป็นการจัด

ระเบียบการเปิดเผยข้อมลูของเอสซีจีให้เป็นระบบ และปอ้งกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปิดเผย

ข้อมลูอย่างไม่ถกูต้องรวมทัง้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สาธารณชน หรือผู้ มีส่วนได้เสียตา่งๆ มัน่ใจได้ว่าการ

เปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีมีความถูกต้องชดัเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตาม

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยังได้กําหนดให้มี

จรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบตัิหน้าท่ีของนกัลงทุนสมัพนัธ์ของเอสซีจีเป็นไป

อยา่งถกูต้องเหมาะสม และเป็นธรรมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ 

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1 คณะกรรมการบริษัท 

1) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ เป็นผู้ มี

บทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดบัสูงวางแผนการดําเนินงาน ทัง้

ระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และภาพรวมขององค์กร มี

บทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบตังิาน

ของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อยา่งเป็นอิสระ 

ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้มีกรรมการไมน้่อยกว่า 9 คน แตไ่ม่เกิน 12 คน ซึ่งแตง่ตัง้และถอดถอนโดยท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยประกอบไปด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ 

(ข้อกําหนดคณุสมบตักิรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยูใ่นภาคผนวก) 

2) ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

2.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนว

ปฏิบตัสํิาคญั 4 ประการคือ 

2.1.1 การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

2.1.2 การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 

2.1.3 การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท

และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 
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2.1.4 การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทนัเวลา 

(Duty of Disclosure) 

2.2 กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจํานวนกรรมการ สดัส่วนกรรมการอิสระ 

 รวมทัง้คณุสมบตัท่ีิหลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี 

2.3 กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและ

อนมุตัเิป็นประจําทกุปี 

2.4 พิจารณาแผนหลกัในการดําเนินงาน งบประมาณ เปา้หมายและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถของเอสซีจีให้แขง่ขนัได้ในระดบัสากล 

2.5 ตดิตามดแูลให้มีการนํากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิและตดิตามการวดัผลการดําเนินงานทัง้ใน

ระดบักลุ่มธุรกิจ และระดบัเอสซีจี โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 

รวมทัง้ให้ นโยบายเพ่ือการพฒันาและปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจ โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนา

บคุลากรของเอสซีจี 

จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท 

และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ และความซ่ือสตัย์

สจุริต เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้อง 

2.6 กํากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่เอสซีจีควบคู่กับการสร้าง

คณุประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

2.7 กํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคง

ปลอดภยัของระบบเทคโลยีสารสนเทศ 

2.8 กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และกํากับดแูลให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล 

รวมทัง้มีการทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเส่ียงอย่างสม่ําเสมอ และ เม่ือระดบั

ความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง 

2.9 กํากับดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดบัสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบตัิ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล

และจรรยาบรรณเอสซีจี 

2.10 ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิ

บาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัของเอสซีจี พร้อมทัง้กํากับดแูลให้มีระบบ

การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทุจริต

และการใช้อํานาจอยา่งไมถ่กูต้อง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระทําผิดกฎหมาย  

ติดตามดแูลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้รวมทัง้แผนหรือกลไก

ในการแก้ไขหากเกิดปัญหา 
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2.11 กํากับดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางเงินและการเปิดเผยข้อสําคัญต่าง ๆ ถูกต้อง 

เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง 

2.12 ดแูลให้มัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสําคญัของเอสซีจี เคารพสิทธิและ

ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่ รายย่อยและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 

กํากบัดแูลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ ท่ีประสงค์

จะแจ้งเบาะแสหรือผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสีย

ทกุฝ่ายสามารถตดิตอ่/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการได้โดยตรง 

2.13 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดบัสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้ จดัการใหญ่ และกํากับ

ดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสูงท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจําทกุปี 

และมีระบบการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ บริหารระดับสูงท่ีรอบคอบ โปร่งใส 

สอดคล้องกบัความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว 

2.14 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกปี โดยให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท

โดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผล

การปฏิบตัิงานของประธานกรรมการ รวมทัง้ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบ

ประเมินผลการปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยเป็นประจําสม่ําเสมอ 

2.15 กํากบัดแูลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมี

การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยอย่างเหมาะสม  

2.16 อุทิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัโดยกรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ

จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการ

ประชมุ 

2.17 ติดตามดูแลและจัดการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับฝ่าย

จดัการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น กํากบัดแูลให้มีการปอ้งกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควร

ในทรัพย์สินของเอสซีจีและการทําธุรกรรมกบัผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบัเอสซีจีในลกัษณะ

ท่ีไมส่มควร 

2.18 พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลกัสูตร

ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการ

ปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง 
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 ในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือ

ผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจําเป็นและเหมาะสม 

3) บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

 ให้ประธานกรรมการมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

3.1 พิจารณากําหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ และ

ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทนัเวลาก่อนการ

ประชมุ เพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถตดัสินใจได้อยา่งเหมาะสม  

3.2 เป็นผู้ นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

3.2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และ

กฎหมาย 

3.2.2 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และสง่เสริมให้กรรมการบริษัททกุคนอภิปราย แลกเปล่ียน

ความคดิเห็นได้อยา่งเตม็ท่ี เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอยา่งรอบคอบ โดยคํานงึถึงผู้ มี

สว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 

3.2.3 สรุปมตท่ีิประชมุและสิ่งท่ีจะต้องดําเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 

3.2.4 กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่าย

จดัการ 

3.3 เป็นผู้ นําในการประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ

กฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

อยา่งเทา่เทียมกนั และดแูลให้มีการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

3.4 สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของ

เอสซีจี 

3.5 เสริมสร้างความสมัพนัธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนบัสนุน

การปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัท 

3.6 กํากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

3.7 กํากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 

3.8 กํากบัดแูลให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการชดุย่อยชุดต่างๆ และ

กรรมการบริษัทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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4) อาํนาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิเร่ืองตา่งๆของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกําหนดโดยกฏหมาย 

ข้อบงัคบัของบริษัท กฏบตัรคณะกรรมการบริษัท และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่รวมถึงการกําหนดและทบทวน

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ในการดําเนินงาน แผนหลกัในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง

แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนดเปา้หมายท่ี

ต้องการผลของการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันท่ีสําคญั การเข้าควบรวมกิจการ 

การแบง่แยกกิจการ และการเข้าร่วมทนุ 

 

5) วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 

จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัท 

ข้อบงัคบัของบริษัทได้กําหนดจํานวนปีท่ีดํารงตําแหน่งในแตล่ะวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีกรรมการบริษัท

ต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 ทัง้นี ้กรรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งนัน้ให้พิจารณาจาก

กรรมการบริษัทท่ีอยู่ในตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ ซึง่ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทัง้สิน้จํานวน 

12 คนแตล่ะคนจะดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ีออกไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้

ให้ดํารงตําแหนง่อีกก็ได้ 

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งตดิต่อกันของกรรมการ 

กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหนง่กรรมการไม่เกิน 3 วาระตดิตอ่กนั โดยเร่ิมนบัวาระแรกตัง้แต่ปี 

2554 และครบกําหนดการดํารงตําแหน่งในแตล่ะวาระในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีท่ีตนครบกําหนด

ออกตามวาระ ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดงักล่าวให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณา

เลือกตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไปได้ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร แตใ่ห้คณุสมบตัิความเป็นอิสระของ

กรรมการนัน้สิน้สดุลง 

6)  การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบและร่วมกัน

ตดัสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจดัประชมุอยา่งน้อยปีละ 8 ครัง้ แตล่ะครัง้จะมีการกําหนด

วาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครัง้พิเศษเพิ่มเติมเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมี
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ความสําคญัเร่งด่วน โดยคณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายให้กรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทในแตล่ะปีเฉล่ียไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 และกรรมการแตล่ะคนควรเข้าร่วมประชมุอยา่งน้อยร้อยละ 75 

ในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุได้จดัสรรเวลาในการ

ประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทัง้นี ้การลงมติในท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและ

กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียจะไมเ่ข้าร่วมประชมุ และ/หรือไมใ่ช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ หากคะแนน

เสียงเทา่กนัประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการเอสซีจีได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือให้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถนําไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบาง

วาระท่ีประชมุเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ทัง้นี ้เพ่ือความ

เป็นอิสระในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 

สําหรับในเดือนท่ีไม่มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผล

การดําเนินงานของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง โดยบริษัทจะจดัสง่เอกสารสรุปผลการดําเนินงานตลอดจนข่าวสาร

ท่ีสําคญัของบริษัทให้กรรมการบริษัทเพ่ือทราบความคืบหน้า 

7) การกาํหนดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัทจะไป

ดํารงตําแหน่งกรรมการ เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการท่ีกรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลา

สําหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ

บริษัทดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไม่เกิน 4 บริษัท นอกจากนี ้บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณี

กรรมการผู้จดัการใหญ่จะเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน โดยจะมีการเสนอเร่ืองการดํารงตําแหน่ง

กรรมการในบริษัทอ่ืนเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

8) การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

เอสซีจีได้แบง่แยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการเอสซีจี

อย่างชดัเจน โดยกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายและกํากับดแูลการดําเนินงานของฝ่าย

จดัการเอสซีจีในระดบันโยบาย ขณะท่ีฝ่ายจดัการเอสซีจี ทําหน้าท่ีบริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม

นโยบายท่ีกําหนด ดงันัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ จึงเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทัง้

สองตําแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัเป็นผู้ กําหนดแผนการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดบัสูง โดยจะมี

การทบทวนแผนดงักลา่วเป็นประจําทกุปี 
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            ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี 

ตลอดจนไม่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทเพ่ือให้แบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการกํากับดูแลเชิงนโยบายใน

ภาพรวมของบริษัทกบัการบริหารงานได้อย่างชดัเจน  

9) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าท่ีสรรหาบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอ่ืนๆ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาบคุคลท่ี

จะได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร

หาคดัเลือกจากผู้ทรงคณุวุฒิและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล 

เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานโปร่งใส รวมทัง้มีความสามารถในการแสดงความ

คิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยมีการใช้ตารางความรู้ ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีต้องการสรรหา โดย

พิจารณาจากความรู้ ความชํานาญท่ีจําเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการ เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ

กําหนดกลยทุธ์นโยบาย และกํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัติามกลยทุธ์ได้อยา่งมีประสิทธิผล 

10) การประเมินผลการปฏิบัตงิานและการพัฒนาความรู้ 

เอสซีจีได้กําหนดให้กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ (As a Whole) 

และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง (Self-assessment) รวมทัง้กําหนดแบบประเมินการ

ปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เพ่ือให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

กรรมการ เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัอย่างย่ิงในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูล

กิจการเป็นประจําทุกปี นอกจากนัน้ ยงัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

เป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหา

ข้อสรุปเ พ่ือกําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ต่อไป นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ท่ีปรึกษาภายนอกท่ีเป็น

อิสระเป็นผู้ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอย่างน้อยทุก 3 ปี โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินความสมบรูณ์และระบโุอกาสในการปรับปรุงโครงสร้าง การปฏิบตัหิน้าท่ี และการ

พัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท เม่ือเทียบกับมาตรฐานและแนวปฏิบตัิตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

11) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

เอสซีจีกําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดย

พิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชัน้นําในตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน
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กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของเอสซีจี และมีการเสนอขออนุมตัิท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยตา่งๆ 

12) เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

เลขานุการคณะกรรมการ 

เลขานกุารคณะกรรมการทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้คําแนะนําแก่กรรมการในการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ 

รวมทัง้จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ 

เลขานุการบริษัท 

เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และการประชมุ

ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปี 

ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยเลขานุการบริษัทจะดํารงตําแหน่งเป็นผู้ อํานวยการ

สํานักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ตลอดจนรับผิดชอบดแูลงานด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี 

 

2.19 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการ

พฒันาอย่างยัง่ยืน เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ 

โดยเอสซีจีได้จดัให้มีกฏบตัรคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ และได้

เปิดเผยกฎบตัรดงักลา่วในเว็บไซต์ของบริษัท  

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมี

ความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทํางานด้านบญัชี หรือการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับ โดยทําหน้าท่ีสอบ

ทานการดําเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ และ

ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดแูล ส่งเสริมให้พฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล รวมทัง้สอบทานให้มีระบบการควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร

ความเส่ียงท่ีรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหน้าท่ีและ

แสดงความคดิเห็นได้อยา่งอิสระ 
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ทัง้นี ้สํานกังานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบตัิ และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้มี

การปรึกษาหารือกับผู้ สอบบญัชี ที่ปรึกษา และผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบญัชีเป็นประจํา โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าประชมุอย่างน้อยปีละ 

1 ครัง้ เพ่ือขอความเห็นจากผู้สอบบญัชีในเร่ืองตา่งๆ  

2) คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 5 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้ บริหาร และประธาน

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีเสนอ ทบทวน กํากบัดแูลงานด้านบรรษัทภิ

บาลให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล พิจารณาสรรหาผู้ ท่ี

สมควรได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืนๆ ทบทวน

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และทํา

แผนการสืบทอดตําแหนง่กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

3) คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 คน ทําหน้าท่ีศกึษาพิจารณาติดตามความเปล่ียนแปลงและ

แนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ผู้บริหารระดบัสูงของเอสซีจี เพ่ือเสนอเป็น

นโยบายคา่ตอบแทน รวมถึงประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่และคณะจดัการเอสซีจี 

เพ่ือกําหนดคา่ตอบแทนก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัเิป็นประจําทกุปี โดยพิจารณา

เปรียบเทียบกบับริษัทจดะเบียนชัน้นําอ่ืน  ๆท่ีมีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพ่ือจงูใจให้กบัผู้บริหารระดบัสูง

ของเอสซีจีในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่

กบัองค์กร  

4) คณะกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 6 คน และผู้บริหารระดบัสูง 3 คน ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย

และแนวทางการดําเนินงานด้านกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน เสนอแนะการกําหนดงบประมาณ

ประจําปีสําหรับการดําเนินกิจการดังกล่าว รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

2.20 คณะจัดการเอสซีจี 

คณะจัดการเอสซีจี มีหน้าท่ีดําเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายท่ีคณะกรรมการ

บริษัทกําหนดไว้ ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตักิารจดัทําอํานาจดําเนินการในการกําหนดขอบเขตหน้าท่ี

ท่ีชดัเจน เพ่ือความโปร่งใสและมีความคล่องตวัในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมีหน้าท่ี

ควบคมุค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจําปี ดําเนินการตาม
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นโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขดัแย้งท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร และดํารงไว้ซึ่งการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง   

1) โครงสร้างของคณะจัดการเอสซีจี 

คณะจัดการเอสซีจี ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของเอสซีจี ได้แก่ กรรมการผู้ จดัการใหญ่ 

และผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ในแตล่ะสายธุรกิจ โดยมีกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เป็นประธานกรรมการ   

2) นโยบายการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเร่ืองนโยบายของคณะกรรมการเก่ียวกับพนกังานเป็นกรรมการหรือ

ใช้เวลาของบริษัททํางานในสถาบนันอกเอสซีจี ดงันี ้

1. คณะกรรมการไมข่ดัข้องในกรณีเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐบาลซึง่ไม่ได้

ตัง้ขึน้เพ่ือผลประโยชน์ของพรรคการเมือง เพราะถือเป็นหน้าท่ีในการให้ความร่วมมือ

แก่ทางราชการ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

2. คณะกรรมการไม่ขัดข้องในกรณีเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์การของภาคเอกชนท่ี

ตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย 

สมาคมจดัการธุรกิจ ฯลฯ 

3. หากเป็นองค์การภาคเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือการค้าและไม่ขดักับผลประโยชน์ของเอสซีจี 

และไมใ่ช้เวลาอนัจะเป็นผลเสียแก่บริษัท  

3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตาํแหน่ง 

เอสซีจีมีแผนการคดัเลือกบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารท่ีสําคัญทุก

ระดบัให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารท่ีมีความเป็นมืออาชีพและบริหาร

ได้โดยเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือรายอ่ืนใด โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็น

ผู้ จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่และผู้ บริหารระดับสูงของเอสซีจี เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทัง้นี ้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดบัสูงของเอสซีจี เร่ิมจากการ

คดัเลือกผู้ ท่ีเป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถ และพฒันา

สร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึน้สู่ระดบัผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขัน้ตอนการ

ประเมินพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีวางไว้เป็นรายบุคคล มีการ

มอบหมายงานท่ีท้าทาย รวมทัง้หมนุเวียนงานเพ่ือพฒันาทกัษะการเป็นผู้ นําและความรอบรู้ในงานทุกด้าน 

ซึง่การเตรียมบคุลากรของเอสซีจีดงักล่าว ได้ดําเนินการกบัพนกังานทกุระดบัให้มีความพร้อมในการทดแทน

กรณีท่ีมีตําแหนง่งานวา่งลง 
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4) การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การ

ดําเนินงานตามนโยบายท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสงัคม

โดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของ

กรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงูของเอสซีจี เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยดจูากข้อมูลทัง้

ปัจจบุนัและเปรียบเทียบข้อมลูย้อนหลงัในปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets 

ซึ่งจะมีการตัง้เป้าหมายเพ่ือกําหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจี

ทกุๆ ปี เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ 

2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกนัทัง้ตลาดภายในประเทศ

และระดบัสากล 

3. ความสามารถในการพฒันาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของแต่

ละธุรกิจให้ดีขึน้ในแตล่ะปี 

นอกจากนัน้ ได้นําผลการสํารวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการท่ีมีต่อกรรมการ

ผู้ จัดการใหญ่และผู้ บริหารระดับสูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทนด้วย 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูงท่ีได้รับจากบริษัท ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ 

(Variable Pay) และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพท่ีสมทบให้ผู้บริหารในฐานะ

พนกังานของบริษัท 

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

เอสซีจีกําหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรท่ีได้รับการยกย่องในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็น

แบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพฒันาอย่างยัง่ยืนในภมูิภาคอาเซียน  ฝ่ายจดัการเช่ือว่าการจะก้าวสู่

องค์กรชัน้นําได้นัน้ต้องมีระบบการกํากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทัง้การปฏิบตังิานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งสอดคล้องกบักบันโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีอนมุตัิให้การควบคมุภายในและการตรวจสอบ

ภายในของเอสซีจีเทียบเทา่กบัมาตรฐานสากลในการปฏิบตังิาน 
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คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน ด้วยการจดัให้มี

ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทัง้องค์กร แตย่งัคงรักษาความคล่องตวัในการ

ปฏิบตังิาน เป็นระบบท่ีพนกังานสามารถควบคมุ กํากบั ประเมินผล และสอบทานการทํางานได้ด้วยตนเอง 

เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทจุริตและการใช้อํานาจอย่างไมถ่กูต้อง ปอ้งกนัการกระทําท่ีผิดกฎหมาย รวมทัง้

มีระบบการให้คําปรึกษา ระบบรับข้อร้องเรียน และระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงสําหรับพนกังานและผู้ มีสว่น

ได้เสียกลุม่ตา่งๆ เพ่ือเป็นชอ่งทางถามข้อสงสยั หรือรายงานเร่ืองท่ีเห็นวา่ไมถ่กูต้อง ตลอดจนกลไกคุ้มครอง

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการร้องเรียน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความเป็นธรรมให้กับพนกังานและผู้ มีส่วนได้เสีย

กลุม่อ่ืนๆ ทกุคนตามแนวทาง Whistleblowing Policy 

เอสซีจีมีสํานกังานตรวจสอบท่ีขึน้ตรงและดําเนินงานภายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่

คอยกํากบัดแูลให้การปฏิบตัิงานของสํานกังานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม มีจรรยาบรรณ และ

มีความเช่ียวชาญเย่ียงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในท่ีได้รับการยอมรับในระดบั

สากลทัง้มาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายในและมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักงานตรวจสอบซึ่งได้กําหนดภารกิจ 

ขอบเขตการปฏิบตังิาน อํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานการปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบไว้อย่างชดัเจนและมีการทบทวนเป็นประจําทุกปี ซึ่งรวมถึงการให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ 

ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้ อํานวยการสํานกังานตรวจสอบ 
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การบริหารจัดการความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการสําคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เอสซีจีสามารถบรรลุวตัถปุระสงค์

และเปา้หมาย  ซึ่งจะนําไปสูก่ารสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัองค์กร ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียตา่งๆ และช่วยให้ 

เอสซีจีสามารถเตบิโตได้อยา่งยัง่ยืน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียง โดยจดัให้มีวิธีการบริหารความเส่ียง

อย่างเป็นระบบท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ทําหน้าท่ีกํากบัดแูล ควบคมุ และประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง รวมทัง้สร้างสญัญาณเตือน

ภัยความเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจว่าการบริหารความเส่ียงดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ

สอดคล้องกบัแนวทางท่ีกําหนด และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจํา 

นอกจากนี ้เพ่ือให้มีการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่าย

จดัการดแูลบริหารความเส่ียงเอสซีจี ดแูลบริหารความเส่ียงใน 3 ระดบั คือ ระดบัองค์กรในภาพรวม ระดบั

กลุ่มธุรกิจ และระดับบริษัท ซึ่งจะมีการรายงานเป็นลําดับชัน้จนถึงคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม่ําเสมอ 

 

รายการระหว่างกันและรายการที่เก่ียวโยงกัน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัตอ่การพิจารณาอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนั หรือรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้กําหนดนโยบาย

การทําธุรกรรมของเอสซีจี ดงันี ้

1. การทาํธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย 

การท่ีเอสซีจีประกอบด้วยบริษัทจํานวนมาก และบริษัทเหล่านัน้ดําเนินธุรกิจท่ีต้องทําธุรกรรม

ระหวา่งกนั เชน่ การบริการ การซือ้ขายวตัถดุบิ ผลิตภณัฑ์ การให้ความชว่ยเหลือทางการเงิน การสนบัสนนุ

ทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ นัน้ ในการดําเนินธุรกิจหรือปฏิบตัิงานท่ีเป็นการทําธุรกรรมระหว่างกัน

ของบริษัทในเอสซีจีดงักล่าว ต้องคํานึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึง

ระเบียบและอํานาจดําเนินการของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ในแต่ละ

ท้องถ่ิน 

2. การทาํธุรกรรมกับบุคคลภายนอก 

การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้จะต้องปฏิบตัิให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการท่ี

กําหนดไว้ตามกฏหมาย กฏระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รับการ

อนุมตัิตามอํานาจดําเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนีย้งัต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้
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อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเล่ียงการทําธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนเสียหายไมว่า่ตอ่เอสซีจีหรือบคุคลภายนอก 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และ

แนวปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มตา่งๆ โดยกําหนดให้บริษัทปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าท่ีสุจริต 

พิจารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสมและยตุธิรรม โดยคํานงึถึงความสมเหตสุมผลด้านราคา คณุภาพ และบริการท่ี

ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตผุลท่ีเหมาะสมได้เม่ือมีการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ

ระหว่างกนั รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 

ผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการตา่งๆ ซึ่งหากเป็น

รายการท่ีจะต้องขออนมุตัิตามเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูให้

นกัลงทนุทราบอยา่งโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารท่ีมีสว่นได้เสียจะไมมี่สว่นร่วมในการพิจารณาอนมุตัิ

รายการแตอ่ยา่งใด  

 

3. นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดําเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้

นโยบายซือ้ขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับ

กิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

 

4. รายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

บริษัทมีนโยบายในการดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วย

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน ตลอดจน

กฎหมาย ข้อบงัคบั ประกาศ หรือคําสัง่ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  
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ส่วนที่ 3 นโยบายที่เก่ียวข้องกับการปฏบิัตติามหลักบรรษัทภบิาลเอสซีจี 

3.1 นโยบายด้านการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ การต่อต้านคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแส

การกระทาํผิด 

นโยบายการกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจี 

 

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้กําหนดนโยบายการกํากบัดแูลการปฏิบตังิานฉบบันีข้ึน้  เพ่ือเป็นทิศทาง

ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจี เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

โดยเอสซีจีคาดหวงัให้พนกังานทกุคนปฏิบตังิานด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต นา่เช่ือถือ ยดึมัน่ในอดุมการณ์ 4 คือ 

“ตัง้มัน่ในความเป็นธรรม มุง่มัน่ในความเป็นเลิศ เช่ือมัน่ในคณุคา่ของคน และถือมัน่ในความรับผิดชอบต่อ

สงัคม” เป็นแนวทางสําคญัในการปฏิบตังิาน  อยูบ่นพืน้ฐานการประพฤตปิฏิบตัิท่ีดีตามหลกัจรรยาบรรณเอสซีจี  

รวมทัง้มีคณุธรรมการเป็นพลเมืองดีของทกุประเทศท่ีเอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจ เพ่ือชว่ยปอ้งกนัความเส่ียงท่ี

อาจเกิดขึน้ท่ีจะมีผลกระทบตอ่เอสซีจี กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานเอสซีจี และความเช่ือมัน่ของผู้ มีส่วนได้

เสียทกุฝ่าย  ดงันัน้จงึได้มีการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน ดงันี ้ 

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเอสซีจีทกุคนต้องยึดมัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ซึง่ครอบคลมุถึง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท ข้อปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐาน

การปฏิบตังิาน ข้อพงึปฏิบตัท่ีิดี รวมถึงพนัธสญัญาตอ่สงัคม ในทกุประเทศท่ีเอสซีจีดําเนินธุรกิจ  

2) การปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการปฏิบตัติามกฎหมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

เป็นเร่ืองจําเป็นท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเอสซีจีทกุคนต้องเคารพและปฏิบตัิตาม การทํา

ธุรกรรมท่ีผิดกฎหมายจงึเป็นสิ่งท่ียอมรับไมไ่ด้ 

3) การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิงานท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

เอสซีจีทุกคนต้องปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการส่ือสาร ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความรู้

ความเข้าใจ มีการกําหนดแนวทาง และกํากับดแูลให้ปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้สร้างความ

ตระหนกัรู้และสืบทอดวฒันธรรมความซ่ือสตัย์ สจุริต และการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของเอสซีจีให้

เข้มแข็ง  

4) เอสซีจีมุ่งเน้นให้มีระบบการกํากับดแูลการปฏิบตัิงานในการปฏิบตัิตามกฎหมาย และพนัธสญัญา

ต่อสังคมท่ีสําคัญท่ีคณะจัดการบริหารความเส่ียงเอสซีจีหรือกลุ่มธุรกิจกําหนด โดยจัดให้มี

กระบวนการท่ีใช้ในการกํากับดแูลการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทัง้มีการ

ปรับปรุงระบบดงักล่าวให้ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจทัง้

ภายใน  ภายนอก และการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

5) พนกังานเอสซีจีท่ีรายงานหรือให้ข้อมลูเก่ียวกบัการกระทําท่ีเป็นหรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมายและ

พนัธสญัญาต่อสังคมท่ีสําคญัจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็น

ธรรมแก่พนกังานท่ีแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสของเอสซีจี (SCG Whistleblowing Policy) 



 39/77 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) 

 เอสซีจี มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม

และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณเอสซีจี ตลอดจนนโยบายและแนว

ปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของเอสซีจี ในปี 2555 เอสซีจี ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทย ในการตอ่ต้านการทจุริต” เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุง่มัน่ในการตอ่ต้านคอร์รัปชนัใน

ทกุรูปแบบ 

 เพ่ือให้มัน่ใจว่า เอสซีจี มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการ

ดําเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปอ้งกนัคอร์รัปชนักบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี และเพ่ือให้การตดัสินใจ

และการดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปชนัได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่าง

รอบคอบ เอสซีจี จึงได้จดัทํา “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางการ

ปฏิบตัท่ีิชดัเจนในการดําเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยัง่ยืน 

 

คาํนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

 คอร์รัปชนั (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สญัญา

ว่าจะให้ มอบให้ ให้คํามัน่ว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสม  กบั

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี อนัเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือ

แนะนําธุรกิจให้กบับริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทาง

ธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน หรือ

จารีตทางการค้า ให้กระทําได้ 

 

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของเอสซีจีดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบ

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการ

สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนันีอ้ย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ 

และข้อกําหนดในการดําเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ

ข้อกําหนดของกฎหมาย 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลให้มีระบบ

ท่ีสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้

ความสําคญักบัการตอ่ต้านคอร์รัปชนัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิน

และบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล มีความรัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3. กรรมการผู้จดัการใหญ่ คณะจดัการและผู้บริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดให้มี

ระบบและให้การสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนั เพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังานและผู้ เก่ียวข้อง

ทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่งๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดของกฎหมาย  

4. ผู้ อํานวยการสํานกังานตรวจสอบ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อํานาจดําเนินการ  ระเบียบปฏิบตัิ และ

กฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพ่ือให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและ

เพียงพอตอ่ความเส่ียงด้านคอร์รัปชนัท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

แนวทางการปฏิบัต ิ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังานเอสซีจีทุกระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

และจรรยาบรรณเอสซีจี โดยต้องไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชนั ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

2. พนักงานเอสซีจี ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายคอร์รัปชันท่ี

เก่ียวข้องกับเอสซีจี ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้ บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ี

กําหนดให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ี

กําหนดไว้ 

3. เอสซีจีจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชนัท่ีเก่ียวข้อง

กบัเอสซีจี โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชนั 

ตามท่ีเอสซีจีกําหนดไว้ใน Whistleblowing Policy 

4. ผู้ ท่ีกระทําคอร์รัปชนั เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึง่จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยั

ตามระเบียบท่ีเอสซีจีกําหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 
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5. เอสซีจีตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกบับุคคลอ่ืนท่ี

ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัเอสซีจี หรืออาจเกิดผลกระทบตอ่เอสซีจี ในเร่ืองท่ีต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนันี ้

6. เอสซีจี มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรท่ียึดมัน่ว่าคอร์รัปชนัเป็นสิ่งท่ียอมรับไมไ่ด้

ทัง้การทําธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ 

1. นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชนันี ้ให้ครอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหา

หรือการคดัเลือกบุคคลากร การเล่ือนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานพนกังาน และ

การให้ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารทําความเข้าใจ กับพนักงานเพ่ือใช้ใน

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ และควบคมุดแูลการปฏิบตัใิห้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัให้ใช้แนวปฏิบตัิตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือ

จรรยาบรรณเอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มตา่งๆ รวมทัง้ระเบียบ 

และคูมื่อปฏิบตังิานของเอสซีจีท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัอ่ืินใดท่ีเอสซีจีจะกําหนดขึน้ตอ่ไป 

3. เพ่ือความชดัเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสงูกบัการเกิดคอร์รัปชนั กรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร และพนกังานเอสซีจีทกุระดบัต้องปฏิบตัด้ิวยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ของกํานลั การเลีย้งรับรองและคา่ใช้จา่ย  

การให้ มอบ หรือรับ ของกํานลั การเลีย้งรับรอง ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในจรรยาบรรณ

เอสซีจี 

3.2 เงินบริจาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ 

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยต้องมัน่ใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุไมไ่ด้ถกูนําไปใช้เพ่ือเป็นข้ออ้าง

ในการตดิสินบน 

3.3 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซือ้จดัจ้างกบัภาครัฐ 

ห้ามให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของเอสซีจี และการ

ติดตอ่งานกบัภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสตัย์ และต้องดําเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
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นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อมูลหรือ 

ให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท  

และจรรยาบรรณเอสซีจี (Whistleblowing Policy) 

ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

1. พนกังานท่ีพบเห็นการกระทําท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจของเอสซีจี 

2. พนกังานท่ีถกูกลัน่แกล้ง ข่มขู่ ถกูลงโทษทางวินยั เช่น ถกูลดขัน้เงินเดือน ถกูพกังาน ให้ออกจากงาน 

หรือถกูเลือกปฏิบตัิด้วยวิธีการอนัไมช่อบท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภาพการจ้างงาน อนัเน่ืองมาจากการท่ีตนได้

ร้องเรียน ให้ข้อมลู หรือจะให้ข้อมลู ช่วยเหลือในขัน้ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริง

ให้แก้ผู้ รับข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดําเนินคดี การเป็นพยาน การให้ถ้อยคํา หรือการให้ความ

ร่วมมือใดๆ ตอ่ศาลหรือหนว่ยงานของรัฐ 

ผู้รับข้อร้องเรียน 

1. ผู้บงัคบับญัชาท่ีตนเองไว้วางใจในทกุระดบั 

2. ผู้ อํานวยการสํานกังานการบคุคลกลาง 

3. ผู้ อํานวยการสํานกังานตรวจสอบ 

4. เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

5. กรรมการบริษัทคนหนึง่คนใด 

วิธีการร้องเรียน 

ร้องเรียนตอ่ผู้ รับข้อร้องเรียนคนใดคนหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลกัษณ์อกัษร 

2. ผา่นทาง E-mail Address ของผู้ รับข้อร้องเรียน 

3. ทําเป็นจดหมายถึงผู้ รับข้อร้องเรียน 

4. ในกรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยช่ือต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริวหรือหลักฐานท่ีชัดเจน

เพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเช่ือว่ามีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีเกิดขึน้ 

ทัง้นีก้ารร้องเรียนจะถือเป็นความลบัท่ีสดุ และผู้ ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่

จําเป็นต้องเปิดเผยตวัตนผู้ ร้องเรียน แตห่ากเปิดเผยตนเองจะทําให้เอสซีจีสามารแจ้งผลการดําเนินการหรือ

รายละเอียดเพิ่มเตมิในเร่ืองท่ีร้องเรียนให้ทราบได้ 
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ขัน้ตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

1. ผู้ รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บคุคลหรือ

หนว่ยงานท่ีไว้วางใจเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

2. ผู้ รับข้อร้องเรียนนหรือผู้ ได้รับมอบหมายสามารถเชิญให้พนกังานคนหนึ่งคนใดมาให้ข้อมลู หรือขอให้

จดัสง่เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องมาเพ่ือการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

3. หากตรวจสอบแล้วพบวา่เป็นความจริงเอสซีจีจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

- ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเร่ืองท่ีเอสซีจีกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือจรรยาบรรณ

ของเอสซีจีจะเสนอเร่ืองพร้อมความเห็น และกําหนดแนวทางในการปฎิบตัิท่ีถูกต้องตอ่ผู้ มีอํานาจ

ดําเนินการในเอสซีจีพิจารณาดําเนินการ และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสําคญั เช่น เป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อ

ช่ือเสียงภาพลกัษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขดัแย้งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท หรือเก่ียวข้องกับผู้บริหารระดบัสูง เป็นต้น ให้เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

- ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ใจผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ี

เหมาะสมและเป็นธรรมให้กบัผู้ เสียหาย 

 

การคุ้มครองปกป้องผู้ท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 

1. ผู้ ร้องเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทําให้เกิดความเสียหาย

กบัตนเอง แตต้่องระบรุายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเหตอุนั

ควรเข่ือว่ามีการกระทําท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณในการ

ดําเนินธุรกิจของเอสซีจีเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามหากเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเองก็จะทําให้ผู้ รับข้อร้องเรียน

สามารถดําเนินการได้อยา่งรวดเร็วย่ิงขึน้ 

2. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เอสซีจีถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเทา่ท่ีจําเป็น โดยคํานงึถึงความปลอดภยั และ

ความเสียหายของผู้ รายงาน แหล่งท่ีมาของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีผู้้ รับผิดชอบในทุก

ขัน้ตอนจะต้องเก็บรักษาข้อมลูท่ีได้รับรู้ชัน้ความลบัสงูสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือ

เป็นการกระทําความผิดวินยั 

4. กรณีท่ีผู้ ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย  

ผู้ ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนด

มาตรการคุ้มครองโดยผู้ ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความ

เสียหายหรือความไมป่ลอดภยั 

5. พนกังานท่ีปฏิบตัิต่อบุคคลอ่ืนด้วยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบตัิด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนนัน้ อนัมีเหตจุูงใจมาจากการท่ีบุคคลอ่ืนนัน้ได้ร้องเรียน ได้แจ้ง

ข้อมลู ร้องเรียนหรือให้เบาะแสเก่ียวกบักรทจุริตหรือการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
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หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมไปถึงการท่ีบุคคลอ่ืนนัน้ฟ้องร้องดําเนินคดี เป็น

พยาน ให้ถ้อยคํา หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็นการกระทําความผิด

วินัยท่ีต้องได้รับโทษ ทัง้นีอ้าจได้รับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้หากการกระทําความผิดตาม

กฎหมาย 

6. ผู้ ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมี

ความเหมาะสม และเป็นธรรม  
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3.2 นโยบายด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

นโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) 

 เอสซีจีให้ความสําคญักบัการปฎิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียของเอสซีจีมาโดยตลอด ซึ่งเห็นได้จากการมี

อุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้การเป็น

พลเมืองท่ีดี การมีจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังาน มีหลกับรรษัทภิบาลท่ีเป็น

แนวทางในการบริหารองค์กร และมีแนวปฏิบตักิารพฒันาสูค่วามยัง่ยืนของเอสซีจี   

 ด้วยสภาวะทางสงัคม สิ่งแวดล้อม และการดําเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียมี

ความซบัซ้อนมากขึน้ และมีความคาดหวงัสงูขึน้ในการท่ีจะได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจและการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ การปฎิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้

เสียจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัมากขึน้ เอสซีจีจึงได้จดัทํา “นโยบายเก่ียวกับการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสีย

ของเอสซีจี” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ในปี 2553 เพ่ือให้พนกังานมีแนวทางท่ีชดัเจนในการดําเนินธุรกิจโดย

การเพิ่มมลูคา่ให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวพร้อมไปกับการคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกับผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ของ

เอสซีจีด้วย   

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถงึ 

 บคุคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

หรือมีผลประโยชน์ใดๆ กับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลใดท่ีอาจทําให้เกิดผล

กระทบกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

หนว่ยงานของรัฐ ผู้ นําทางความคดิ ฯลฯ 

นโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

 เอสซีจียึดมั่นในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนท่ีเอสซีจีเข้าไป

ดําเนินธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นหรือความ

กงัวล รวมทัง้สร้างความเข้าใจกับผู้ มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเร่ืองท่ีผู้ มีส่วนได้

เสียให้ความสนใจ รวมทัง้ร่วมพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เอสซีจีสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง

ยัง่ยืน  

แนวทางการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย  

1. การกําหนด จําแนก และวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้เสีย 

กําหนด จําแนก และจดักลุ่มผู้ มีสว่นได้เสียให้ชดัเจนตามความเก่ียวข้องของแตล่ะธุรกิจ เพ่ือให้สามารถ

วิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียแตล่ะกลุม่ได้อย่างครบถ้วน
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และชดัเจน โดยตระหนกัว่าผู้ มีส่วนได้เสียแตล่ะกลุ่มมีมมุมองและความคาดหวงัท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้

จึงควรกําหนดกลยทุธ์ และจดัลําดบัขัน้ตอนในการดําเนินการสําหรับผู้ มีส่วนได้เสียแตล่ะกลุม่แตกตา่ง

กนัด้วย 

กําหนดประเด็นสําคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) ท่ีมีบทบาทต่อการตัดสินใจ การ

ดําเนินงาน และประสิทธิผลการดําเนินงานของเอสซีจีหรือผู้ มีส่วนได้เสีย ในการจดัทํากลยุทธ์ของธุรกิจ 

ระบคุวามสมัพนัธ์และความสําคญัของประเด็นดงักลา่วท่ีมีตอ่เอสซีจีและผู้ มีส่วนได้เสีย  

พัฒนาแผนผังของผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Mapping) เพ่ือระบุผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ ท่ี มีส่วน

เก่ียวข้องในเอสซีจี และรับรู้มมุมองของผู้ มีสว่นได้เสีย ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงความคาดหวงัของ

ผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม แผนผงัของผู้ มีส่วนได้เสียนีจ้ะถูกนําไปออกแบบแนวทางการตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสีย กลยุทธ์และการส่ือสารท่ีเหมาะสมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดําเนินงานอยา่งยัง่ยืนของเอสซีจี 

ทัง้นี ้ ควรเร่ิมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ มีส่วนได้เสียตัง้แต่เน่ินๆ กล่าวคือตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผน 

เพ่ือให้สามารถปรับแผนหรือแก้ไขกระบวนการทํางานได้ทนัเวลา  

2. กลยทุธ์การส่ือสาร  

ส่ือสารอย่างใกล้ชิดและสร้างความเข้าใจอย่างสม่ําเสมอกับผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ี

ถูกต้องอนัจะนําไปสู่ความสมัพนัธ์ท่ีดีและได้รับความไว้วางใจจากผู้ มีส่วนได้เสียโดยกําหนดกลยุทธ์

การส่ือสาร วิธีการ รูปแบบ และลําดับขัน้ตอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย สถานการณ์ 

ระยะเวลา และวฒันธรรมในแตล่ะท้องถ่ิน ซึ่งอาจพิจารณาจากระดบัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

หรือประโยชน์ท่ีอาจจะเสียไปหากเพิกเฉยหรือไมดํ่าเนินการ  

3. การเปิดเผยข้อมลู  

เปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง ไม่คลมุเครือ โปร่งใส และทัว่ถึง เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในการได้รับข้อมลูอยา่ง

เพียงพอ สม่ําเสมอ และทนัเหตกุารณ์ เช่น เปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในเวลาท่ีเหมาะสม เปิดเผย

วตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงของข้อมลู  และต้องมัน่ใจได้วา่มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการรายงานข้อมลูให้แก่

ผู้ มีสว่นได้เสีย 

อย่างไรก็ตามในการเปิดเผยข้อมูลให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และต้องเป็นไปตามนโยบายการ

เปิดเผยข้อมลูของเอสซีจี  
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4. การมีสว่นร่วม  

เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกับผู้ มีส่วนได้เสีย จดัให้มีช่องทาง

ในการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนจากผู้ มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสําคญั รวมทัง้ยินดีรับฟัง

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Dialogue) อยา่งสร้างสรรค์ เพ่ือให้ทราบ

ความคิดเห็น ความคาดหวงัและความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสีย  ทัง้นีก้ารหารือและแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกับผู้ มีส่วนได้เสีย ต้องคํานึงถึงความแตกต่างท่ีอาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ 

การศกึษา ประสบการณ์ ทศันคติ ฯลฯ  รวมทัง้ควรให้ข้อมูลเบือ้งต้นก่อนการหารือ จดัทํารายงานผล

การหารือและแจ้งให้ผู้ ท่ีเข้าหารือทราบ ตลอดจนจดัเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีได้รับให้เป็นระบบ ในขณะเดียวกัน

เอสซีจีควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ชีแ้จงปัญหาหรืออุปสรรคกับผู้ ออกกฎหมายหรือ

กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของเอสซีจี 

5. การบริหารความเส่ียงของการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 

คาดการณ์ ระบ ุและจดัลําดบัความสําคญัของความเส่ียงจากการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือเตรียม

แผนรองรับและจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้ มีส่วนได้เสีย

ได้อย่างสร้างสรรค์ ความเส่ียงตา่งๆ ท่ีควรถกูนําไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเข้าร่วม ความ

เหน่ือยล้าในการเข้าร่วม ความไม่พึงพอใจต่อการตอบรับของเอสซีจี การท่ีมีผู้ ท่ีไม่กล้าแสดงความ

คิดเห็นรวมอยู่ในกลุ่มท่ีมีผู้ ท่ีชอบแสดงความคิดเห็น ผู้ มีส่วนได้เสียท่ีมีเจตนาขดัขวางการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่ได้รับข้อมูล ผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจในการต่อรอง ปัญหาขดัข้อง

ด้านเทคนิคในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความขดัแย้งในกลุม่ผู้ เข้าร่วม เป็นต้น 

6. การทบทวนและรายงานผล 

ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการ

ปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียอย่างตอ่เน่ือง พฒันาแผนปฏิบตัิงาน สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ มีสว่นได้เสีย

และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในเอสซีจี ติดตามกระบวนการสร้างความร่วมมือ และแจ้งผลการดําเนินงานต่อผู้ มี

สว่นได้เสีย นอกจากนัน้ เอสซีจีจะต้องรายงานผลการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียในภาพรวมสูส่าธารณชน

ท่ีครอบคลุมถึงสิ่งท่ีได้รับ ผลกระทบ และขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงการแสดงความเช่ือมโยง

ระหวา่งประโยชน์ท่ีได้จากการปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียตอ่ผลการดําเนินงานของเอสซีจี  
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หน้าท่ีของฝ่ายจัดการ 

 ฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีบริหารจดัการให้การดําเนินการตามนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจดัให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสม เช่น จดัสรรงบประมาณ กําหนดให้

มีผู้ รับผิดชอบท่ีชัดเจนซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ ทักษะ และมีจํานวนท่ีเพียงพอ พร้อมทัง้จัดให้มีระบบการรับ

ข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้เสีย การจดัเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตาม และการประเมินผล พร้อมทัง้นํา

ข้อมลูจากการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียไปบรูณาการเข้ากบัการกํากบัดแูลขององค์กร กลยทุธ์ และการบริหาร

จดัการในทุกระดบัของเอสซีจีเพ่ือให้เกิดการยอมรับและพฒันาแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนทัว่ทัง้

องค์กร 
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นโยบายและแนวปฏิบัตขิองเอสซีจีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

เอสซีจีกําหนดเป็นกรอบนโยบายและแนวปฏิบตัิของผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ 12 กลุม่ เพ่ือเป็นหลกัใน

การดําเนินธุรกิจ สร้างคณุคา่เพิ่มแก่องค์กร และการพฒันาอย่างยัง่ยืน ดงันี ้

นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

เอสซีจีให้ความสําคญัอย่างย่ิงกบัผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นเจ้าของเอสซีจี จงึกําหนดให้กรรมการในฐานะเป็นตวัแทน

ของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ผู้บริหารและพนกังานของเอสซีจี มีหน้าท่ีต้องดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและ

อดุมการณ์ของเอสซีจีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสุดและเพิ่มมลูค่าให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว โดยมี

แนวปฏิบตัดิงันี ้

1. บริหารจดัการองค์กรให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ และหลกับรรษัทภิบาลของเอสซีจีด้วยความซ่ือสัตย์

สจุริต ระมดัระวงั ปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตวั เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้น

ทกุรายอยา่งยัง่ยืน 

2. เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั และไมก่ระทํา

การใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนั

สมควร 

4. ชีแ้จงรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ี

ต้องให้ผู้ ถือหุ้นตดัสินใจในท่ีประชมุเป็นการลว่งหน้าอย่างเพียงพอ 

5. ห้ามใช้ข้อมลูภายในท่ียงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานใน

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของบคุคลดงักลา่ว เพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบอนัเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้น  

6. จดัให้มีกรรมการอิสระที่ทําหน้าที่ดแูลผู้ถือหุ้นรายย่อยและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ

ตา่งๆ จากผู้ ถือหุ้นผา่นชอ่งทางท่ีบริษัทจดัขึน้และเข้าถึงได้ง่าย 

7. กําหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

8. เปิดเผยข้อมูลสําคญัต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงาน อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใสน่าเช่ือถือ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดําเนินงานของบริษัทอย่าง

สม่ําเสมอผ่านชอ่งทางท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย  
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นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

เอสซีจีเช่ือมัน่วา่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่และเป็นปัจจยัแหง่ความสําเร็จ จงึปฏิบตัติอ่พนกังานอย่าง

เป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เอสซีจี คํานึงถึงความต้องการของ

พนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสมัพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและ

เพิ่มพนูศกัยภาพอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมให้ความมัน่คงและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. สรรหาพนกังานด้วยระบบการคดัเลือกและเง่ือนไขการจ้างงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือให้ได้

พนกังานท่ีเป็นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณุภาพสงูและซ่ือสตัย์เข้ามาร่วมปฏิบตังิาน 

2. ดแูลพนกังานอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนกังานไม่ให้

ถูกล่วงละเมิด รวมทัง้สนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างเป็น

อิสระ  

3. จดัให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบตัิท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึง

มีการปกปอ้งพนกังานไมใ่ห้ถกูกลัน่แกล้ง หรือได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

4. พฒันาพนกังานทกุวิชาชีพทกุระดบัอยา่งทัว่ถึงเพียงพอและตอ่เน่ือง ตามความเหมาะสมของหน้าท่ี

และความรับผิดชอบ รวมทัง้สร้างจิตสํานกึในเร่ืองคณุธรรมให้แก่พนกังานทกุคน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทํางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ

องค์กร รวมทัง้สร้างจิตสํานกึให้พนกังานมีวินยัในการปฏิบตังิาน 

6. ประเมินผลการปฏิบตัิงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ และความสามารถของพนกังานเป็นรายบคุคล รวมทัง้จดัให้มีสวสัดิการที่เป็นธรรม

และเหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ ทัง้นีต้้องสามารถเทียบเคียงได้กับ

บริษัทชัน้นําท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

7. ปลูกจิตสํานึกและส่งเสริมในเร่ืองการทํางานด้วยความปลอดภยัและถกูสุขลกัษณะ และจดัให้

เกิดบรรยากาศและภาวะแวดล้อมในสถานท่ีทํางานท่ีดีให้พนกังานปฏิบตัิงานอย่างอบอุ่นเสมือน

หนึง่คนในครอบครัวเดียวกนั 

8. บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล  

9. สง่เสริมให้พนกังานมีดลุยภาพในการใช้ชีวิตระหวา่งชีวิตการทํางานและชีวิตสว่นตวั 

10. จดัให้มีชอ่งทางในการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัตา่งๆ ให้แก่พนกังาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการ

ดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานในธุรกิจตา่งๆ ของเอสซีจี 
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นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอลูกค้า 

เอสซีจีมีความมุ่งมั่นท่ีจะให้ผู้ ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทัง้ด้าน

คณุภาพและราคาท่ีเป็นธรรม ตลอดจนมุง่พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. ส่งมอบสินค้าและบริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้คนรอบข้าง รวมถึงร่วมเป็น

สว่นหนึง่ในการสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี และสง่เสริมให้สงัคมเตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

2. สร้างสรรค์นวตักรรมและงานวิจยัและพฒันาอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการท่ีมีมลูค่าสงู 

มีคณุภาพ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ในหลากหลายมติ ิ  

3. พฒันาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยดัพลงังาน 

สามารถหมนุเวียนใช้ซํา้ได้ และมีอายกุารใช้งานท่ียืนยาว 

4. ผลิตสินค้าและบริการท่ีปลอดภยั ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้บริโภคและไว้วางใจได้ รวมทัง้

ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภค 

5. จดัเก็บข้อมลูของลกูค้าอยา่งเป็นระบบ ปลอดภยั และไมนํ่าข้อมลูลกูค้าไปใช้ในทางไมถ่กูต้อง 

6. กําหนดราคาของสินค้าและบริการในอตัราท่ีเป็นธรรม 

7. จดัให้มีระบบการบริหารคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

8. จดัให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คําปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อ

ร้องเรียน เพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจอยา่งสงูสดุในสินค้าและบริการ 

 

นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 

เอสซีจีปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบตัิตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซีจี 

และคํามัน่ท่ีให้ไว้กบัคูค้่าอยา่งเคร่งครัด ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสมและยตุธิรรม โดยคํานงึถึงความสมเหตสุมผลด้านราคา คณุภาพ และ

บริการท่ีได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตผุลท่ีเหมาะสมได้เม่ือมีการตรวจสอบ 

2. ชําระเงินให้คูค้่าอยา่งถกูต้องและตรงเวลา 

3. กําหนดระเบียบในการจดัหาและดําเนินการตา่งๆ ท่ีชดัเจน 

4. ทําธุรกิจแบบยัง่ยืนและโปร่งใส โดยปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้าและสญัญาท่ีกําหนดไว้ และมี

ความเป็นธรรมแก่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 

5. ไมเ่รียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคูค้่า 
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6. เย่ียมเยียนคู่ค้าอย่างสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อควร

ปรับปรุงตา่งๆ 

7. สนบัสนนุการจดัหาท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและผลิตภณัฑ์ชมุชน 

8. หลีกเล่ียงการซือ้สินค้าท่ีคูค้่าละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

9. ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของคูค้่ากบัผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากคูค้่า 

10. ไมทํ่าธุรกิจกบัคูค้่าท่ีมีพฤตกิรรมผิดกฎหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี 

11. ส่งเสริมและสนบัสนนุให้คูค้่าดําเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมัน่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code 

of Conduct) 

 

นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอคู่ธุรกจิ 

เอสซีจีมีนโยบายในการดแูลคูธุ่รกิจทัง้ในเร่ืองมาตรฐานสิทธิมนษุยชน สภาพแวดล้อม ความปลอดภยัในการ

ทํางาน และผลตอบแทนท่ีจะได้รับ นอกจากนีย้งัส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถและพฒันาความรู้ทัง้

ในงานและนอกงานของคูธุ่รกิจให้สามารถทํางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม และดูแลให้คู่ธุรกิจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

ผู้ปฏิบตังิานไมต่ํ่ากวา่ท่ีกฎหมายกําหนด 

2. สง่เสริมและดแูลในเร่ืองความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานของคูธุ่รกิจ  

3. เปิดโอกาสให้คู่ธุรกิจได้เข้าพบผู้บริหาร และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือให้การทํางานเป็นไปตาม

เปา้หมาย ท่ีวางไว้ 

4. สนบัสนนุให้คูธุ่รกิจมีการพฒันาความรู้ เพ่ือให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

5. ส่งเสริมและสนบัสนนุให้คูธุ่รกิจดําเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิบตัิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier 

Code of Conduct) 

 

 

 

 



 53/77 

นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้ร่วมลงทุน 

เอสซีจีเคารพซึง่สิทธิของผู้ ร่วมลงทนุและปฏิบตัิตอ่ผู้ ร่วมลงทนุทกุรายอยา่งเป็นธรรม สง่เสริมผู้ ร่วมลงทนุให้

เคารพสิทธิของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ให้ความร่วมมือ

อย่างดีกับผู้ ร่วมลงทุน ทัง้นีเ้พ่ือให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กิจการร่วมทนุ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. ประสานความร่วมมือกับผู้ ร่วมลงทุนเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการดําเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มี

ความแข็งแกร่ง 

2. สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับผู้ ร่วมลงทุน ตลอดจนร่วมกัน

พิจารณากําหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทนุเพ่ือให้กิจการร่วมทนุพฒันาและเติบโตอย่างยัง่ยืน 

3. ตดิตาม และผลกัดนัให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทนุเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทาง 

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

4. พิจารณาร่วมกบัผู้ ร่วมลงทนุในการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีได้จากการดําเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง

เป็นธรรม และโปร่งใส  

5. ไมเ่อาเปรียบผู้ ร่วมทนุไมว่่าจะด้วยวิธีการใดๆ  

 

นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี ้

เอสซีจีมีนโยบายในการปฏิบตัติอ่เจ้าหนีด้้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยดึมัน่ในการปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไขและสญัญาตา่งๆ อยา่งเคร่งครัดดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัทําสญัญากับเจ้าหนีทุ้กประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส 

โดยไมเ่อาเปรียบคูส่ญัญา 

2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสําคัญใดๆ ท่ีอาจทําให้เจ้าหนีไ้ด้รับความ

เสียหาย 

3. ปฏิบตัิตามเงื่อนไขข้อตกลงของสญัญาต่างๆ ที่ได้ทําไว้กบัเจ้าหนีทุ้กประเภทอย่างเคร่งครัด 

ถกูต้องตรงไปตรงมา  

4. ชําระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีท้กุประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลาท่ีได้

ตกลงไว้ 
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นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอชุมชน 

เอสซีจีเคารพตอ่สิทธิมนษุชนและการปฏิบตัอิยา่งเท่าทียมกนัตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่าย ดําเนินธุรกิจ

อย่างมีคณุธรรมตอ่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถือมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมุ่งสนับสนุน

กิจกรรมเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสงัคมท่ีเอสซีจีเข้าไปดําเนิน

ธุรกิจทัง้ในประเทศไทยและอาเซียน รวมถึงให้พนกังานและผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมือง

ดีท่ีทําประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคม โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่รอบ

สถานประกอบการของเอสซีจี 

2. ดแูลรักษาสิ ่งแวดล้อมรอบชมุชน ควบคมุดแูลการบริหารจดัการการกําจดัของเสีย ทัง้จาก

กระบวนการผลิตและการใช้งานทัว่ไป รวมถึงสิ่งปนเปือ้นต่างๆ สู่สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้

เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและมีการตดิตามเฝา้ระวงัอยา่งตอ่เน่ือง 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม/โครงการ ท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพและความสามารถของเยาวชน 

ทัง้ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรมให้เยาวชนเป็นทัง้คนเก่งและดี 

4. สนนัสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน รวมทัง้

พฒันาศกัยภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสงัคมให้ดีขึน้ อาทิ การพฒันาอาชีพ การสร้าง

ชมุชนเข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถชว่ยเหลือตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 

5. สนนัสนุนกิจกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้คนในชุมชนและสงัคมมีสุขภาพ

อนามยัและคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

6. ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านศิลปะ การอนรัุกษ์วฒันธรรม และการทํานบํุารุงศาสนาตาม

ความเหมาะสม 

7. สนนัสนนุมลูนิธิและองค์กรสาธารณกศุล เพ่ือช่วยเหลือและปันโอกาสให้ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมมีชีวิต

ท่ีดีขึน้ ตลอดจนสนนัสนนุองค์กรท่ีสร้างสรรค์กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์  

8. เปิดโอกาสให้ชมุชนและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการตา่งๆ รวมทัง้เสนอความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ท่ีเป็นผลมาจากการดําเนินงานของเอสซีจี โดยมุ่งหวงัให้

อตุสาหกรรมและชมุชนสามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งยัง่ยืน 
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นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอหน่วยงานราชการ 

เอสซีจีให้ความสําคญักบัหน่วยงานราชการในฐานะผู้ มีส่วนได้เสีย โดยได้กําหนดแนวปฏิบตัิในการทําธุรกรรม

กับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี เพ่ือให้พนักงานดําเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความ

ร่วมมือกบัหนว่ยงานราชการ ทัง้ทางด้านวิชาการและการสนนัสนนุกิจกรรมตา่งๆ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และตระหนักอยู่เสมอว่า

กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถ่ินอาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน 

หรือวิธีปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั  

2. ไมก่ระทําการใดๆ ท่ีอาจจงูใจให้พนกังานในหน่วยงานราชการ มีการดําเนินการท่ีไมถ่กูต้องเหมาะสม 

3. สร้างองค์ความรู้ในการพฒันาชมุชนให้กบัหนว่ยงานราชการ อาทิ องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 

4. สนบัสนนุกิจกรรมของราชการ 

5. ร่วมประชมุให้ข้อคดิเห็น สนบัสนนุ และชว่ยเหลือทางด้านวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง 

6. รับการตรวจเย่ียมจากหนว่ยงานราชการ 

7. รับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ  

 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอส่ือมวลชน 

เอสซีจีเห็นความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารให้ส่ือมวลชน เพ่ือให้สามารถส่ือสารตอ่ไปยงัสาธารณชน

ได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว จงึมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อส่ือมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ชดัเจน และตรง

ประเดน็ 

2. ส่ือสารข้อมลูท่ีรวดเร็วและทนัตอ่เหตกุารณ์  

3. เปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนสามารถพบปะ พดูคยุกบัผู้บริหารระดบัสงูอยา่งใกล้ชิด 

4. อํานวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนท่ีมาตดิตอ่ 

5. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสื่อมวลชน เช่น จัดให้มีการเย่ียมชมกิจการและโรงงาน เพื่อให้เห็น

กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจดัการภายในโรงงาน รวมถึงได้รับข้อมลูตา่งๆ ท่ีถกูต้อง  
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นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นําความคิด 

เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เปิดเผยข้อมูลท่ี

ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ จากภาคประชาสงัคมในทุกๆ ส่วน 

เพ่ือให้เกิดแนวทางร่วมกนัในการดําเนินธุรกิจท่ียัง่ยืน เคียงคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยมีแนว

ปฏิบตัดิงันี ้ 

1. เปิดเผยข้อมลูการดําเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้  

2. เปิดเผยข้อมลูในรายงานประจําปี รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน รวมทัง้บทความและข่าวสารต่างๆ 

และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชน รวมถึงผลกัดนัให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วม

ในการชว่ยรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

4. สร้างความสมัพนัธ์และกระบวนการการมีส่วนร่วมของชมุชน ร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

5. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและหรือข้อร้องเรียนจากผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือหาแนวทางร่วมกันใน

การประสานความร่วมมือ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 
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นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอคู่แข่ง 

เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ี

สุจริต โดยยึดมัน่การดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี 

คํานงึถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแขง่ขนัทางการค้า โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้ 

1. ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส 

รวมทัง้ไมเ่อาเปรียบคูแ่ขง่ด้วยวิธีอนัไมช่อบด้วยกฎหมาย 

2. ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 

3. ไมก่ระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคูแ่ขง่ 

4. ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมลูความจริง 

5. สนบัสนนุและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการทําความตกลงใดๆ กบัคูแ่ข่งท่ีเป็นการ

ลดหรือจํากดัการแขง่ขนัทางการค้า 
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นโยบายการแข่งขันทางการค้า 

(Anti-Trust Policy) 

กฎหมายการแข่งขนัทางการค้าเป็นกฎหมายเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญัต่อการประกอบธุรกิจ รัฐได้

ออกกฎหมายควบคมุผู้ประกอบธุรกิจในตลาดให้ดําเนินการแขง่ขนักนัอยา่งเป็นธรรม ไมใ่ห้มีการกีดกนัทาง

การค้า ตลอดจนควบคุมการใช้อํานาจเหนือตลาดไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ผู้ ประกอบธุรกิจรายอ่ืน 

กฎหมายการแข่งขนัทางการค้าจึงมีความเก่ียวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจโดยตรง นอกจากนีก้ฎหมายการ

แข่งขนัทางการค้ายงัมีบทลงโทษอย่างร้ายแรงทัง้ทางแพ่งและอาญาทัง้ต่อตวับริษัทและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง 

และอาจสง่ผลกระทบอยา่งร้ายแรงตอ่ช่ือเสียงในการประกอบธุรกิจของเอสซีจีทัง้ในและตา่งประเทศ เอสซีจีให้

ความสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการ

ประกอบการค้า ประโยชน์ของลูกค้าและคูค้่า รวมถึงความเป็นธรรมในการแข่งขนักับผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน

และท่ีผ่านมาได้กําหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้าไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี เน่ืองจากพระราชบญัญัติ การ

แขง่ขนัทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้ผา่นการพิจารณาของสภานิติบญัญัตแิหง่ชาติและมีผลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 5 

ตลุาคม 2560 ซึ่งมีการแก้ไขหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีสําคญัหลายประการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มี

การทบทวน ตรวจสอบ รวบรวมและจดัทําแนวปฎิบตัิตา่ง ๆ ขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยให้พนกังานเอสซี

จีทําความเข้าใจและถือปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด 

นโยบาย 

1. เอสซีจีจะต้องประกอบธุรกิจอยา่งเป็นธรรม มีจริยธรรม เคารพกฎกตกิา และปฏิบตัติามกฎหมายเร่ือง

การแขง่ขนัทางการค้าอย่างเคร่งครัดอยูเ่สมอ เอสซีจีจะไมก่ระทําการใดๆ อนัอาจสง่ผลให้เกิดความไม่

เป็นธรรมทางการค้า ขดัขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขนัเสรี หรือมีผลเป็นการทําลาย ทําให้เสียหาย 

กีดกนัหรือจํากดัการประกอบธุรกิจของผู้ อ่ืน  

2. ในกรณีท่ีเอสซีจีมีสถานะเป็นผู้ มีอํานาจเหนือตลาดตามท่ีกฎหมายกําหนด เอสซีจีต้องหลีกเล่ียงไมใ่ช้

อํานาจเหนือตลาดไปในทางท่ีมิชอบ ไม่เป็นธรรม หรือไม่มีเหตผุลอนัสมควร ท่ีอาจจะส่งผลเป็นการ

บดิเบือนกลไกของตลาด  

3. เอสซีจีจะต้องไมดํ่าเนินการใดๆ อนัมีผลเป็นการยตุกิารแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในการประกอบธุรกิจ ไมว่า่โดย

ทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมทัง้ต้องไม่แลกเปล่ียนข้อมูลทางธุรกิจ ทําความตกลงกับคู่แข่ง คู่ค้า หรือ

ลกูค้า เพ่ือลดหรือจํากดัการแขง่ขนัในตลาด  

4. หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศต้องทําความเข้าใจและปฏิบตัิตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบตัิว่าด้วยการแข่งขนัทางการค้าของประเทศท่ีเข้าไป

ทําธุรกิจ ซึง่รวมถึงกรณีควบรวมกิจการ  
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5. พนกังานเอสซีจีจะต้องตระหนกัอยู่เสมอว่าการปฏิบตัิตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นเร่ือง

สําคญัอย่างย่ิง ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีต้องใช้ความระมัดระวงั เพ่ือให้มัน่ใจว่าการประกอบ

ธุรกิจของเอสซีจีเคารพกฎหมายการแขง่ขนัทางการค้า มีจริยธรรมทางการค้า ตลอดจนให้ความรู้แก่คู่

ค้าของเอสซีจีเก่ียวกบัความสําคญัของการปฏิบตัิตามกฎหมายแขง่ขนัทางการค้า 

6. หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการทําธุรกรรมและการลงทนุต้องจดัให้มีระบบการควบคมุตรวจสอบ 

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ได้ดําเนินการตามกฎหมายแขง่ขนัทางการค้าอย่างถกูต้องครบถ้วน  

7. ในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ให้นําจรรยาบรรณเอสซีจี คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี 

และแนวปฏิบตักิารแขง่ขนัทางการค้าไปใช้ในการปฏิบตังิานด้วย 

8. การไมป่ฎิบตัติามนโยบายฉบบันีถื้อเป็นการกระทําท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี 

 

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี 

 

เอสซีจีได้จดัทําจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพ่ือให้คูธุ่รกิจของ

เอสซีจีมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง และนําไปใช้เป็นมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลกัการ 5 ข้อ 

ดงัตอ่ไปนี ้

1) จริยธรรมทางธุรกิจ: ดําเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตย์สุจริต เป็นธรรมกับผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

เปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วน รักษาความลบั และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน 

2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน: ไม่เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม ให้ความสําคญักบัการคุ้มครอง

แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว ไม่บงัคบัใช้แรงงานในลกัษณะ

แรงงานทาส ดแูลการจ่ายคา่จ้าง ผลประโยชน์ และการกําหนดระยะเวลาการทํางานอย่างถูกต้อง

และเป็นธรรม 

3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย: ดแูลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ถกูสขุลกัษณะและ

ปลอดภยั ควบคมุความเส่ียงของการเกิดอุบตัิเหตแุละผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากการ

ปฏิบตังิาน และการจดัให้มีอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ 

4) ส่ิงแวดล้อม: ดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลกั 

3R ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การนํากลบัมาใช้ซํา้หรือใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) 

และการสร้างทดแทน (Replenish) 

5) กฎหมายและข้อกําหนด: ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อกําหนด และกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ทัง้หมด 
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นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เม่ือวันพุธท่ี 29 ตุลาคม 2557 

เห็นชอบให้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัใินการจดัหาและคดัเลือกคูค้่า/คูธุ่รกิจของเอสซีจี และให้เปิดเผย

ไว้ให้เป็นท่ีทราบ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่าเอสซีจีจะดําเนินการคดัเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม 

โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/ คู่ธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม และจะไมทํ่าธุรกรรมกบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ีกระทําผิดกฎหมาย ทจุริต หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อ

ไปในทางทจุริต   

นิยาม 

การจัดหา หมายถึง การจดัซือ้ การจ้างทําของ การจ้างเหมาบริการ การจ้างขนสง่ การเชา่ และการเชา่ซือ้ 

คู่ค้า/คู่ธุรกิจ หมายถึง ผู้ จําหน่าย ผู้ รับจ้าง ผู้ ให้บริการ ผู้ ให้เช่า หรือผู้ ให้เช่าซือ้ ท่ีส่งมอบสินค้าหรือบริการ

ให้เอสซีจี 

รายช่ือคู่ค้า/คู่ธุรกิจ (Vendor List) หมายถึง คูค้่า หรือคูธุ่รกิจ ท่ีมีการทําธุรกรรม และมีรายช่ืออยู่ในระบบของ

เอสซีจี 

รายช่ือคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ขึน้ทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คู่ค้า หรือคู่ธุรกิจท่ีอยู่ในรายช่ือคู่

ค้า/คูธุ่รกิจของเอสซีจี ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคดัเลือกและประเมินผลงานในกลุม่สินค้าและบริการท่ีเอสซีจี

กําหนด 

นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี 

เอสซีจีจะดําเนินการจดัหาอย่างมีระบบ ตามระเบียบและวิธีการจดัหาของเอสซีจีท่ีมีการควบคมุ

อย่างรัดกมุ คํานึงถึงความต้องการทัง้ในด้านคณุภาพ ราคา จํานวน เวลา การให้บริการ การส่งมอบ 

การบริการหลังการขาย การรับประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ โดยไมทํ่าธุรกรรมกบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ีกระทํา

ผิดกฎหมาย ทจุริต หรือมีพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุริต 

เอสซีจีจะดําเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่

ค้า/คู่ธุรกิจท่ีดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม   

คุณสมบัตขิองคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี 

1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ จําหนา่ย ผู้แทนจําหนา่ย ผู้ให้บริการ หรือผู้ รับจ้าง ซึง่มีสถานประกอบการ

ท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
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2. มีบคุลากร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ สินค้า บริการ คลงัสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวตัิการ

ดําเนินกิจการท่ีนา่เช่ือถือ 

3. ยอมรับท่ีจะปฏิบตัติามจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) 

4. เป็นผู้ ท่ีมีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยเอสซีจีจะประเมินผลงานจากคณุภาพของสินค้าและบริการ รวมถึง

การสง่มอบ การให้บริการหลงัการขาย การรับประกนั หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการทําธุรกรรม 

5. เป็นคูค้่า/คูธุ่รกิจ ท่ีไมมี่ผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของเอสซีจี 

6. ไมเ่ป็นคูค้่า/คูธุ่รกิจท่ีมีประวตัต้ิองห้ามทําการค้าอนัเน่ืองมาจากการกระทําทจุริต 

การสมัครเป็นของคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี 

1. ผู้สนใจสมคัรเป็นคูค้่า/คูธุ่รกิจของเอสซีจีสามารถย่ืนใบสมคัรตามแบบพิมพ์ท่ีกําหนดพร้อมข้อมูล

รายละเอียดและเอกสารประกอบ ได้แก่ เอกสารรับรองทะเบียนนิติบคุคลหรือบคุคลธรรมดา หนงัสือ

รับรองอ่ืนๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผู้ รับมอบอํานาจ เลขท่ีบญัชีธนาคาร และสําเนา

หนงัสือจดทะเบียนกบักรมสรรพากรตา่งๆ เช่น สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ภพ.20) เป็นต้น โดย

ย่ืนตอ่หนว่ยงานท่ีดําเนินการจดัหาของเอสซีจี 

2. คู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจีต้องลงนามตอบรับท่ีจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี (SCG 

Supplier Code of Conduct) 

ขัน้ตอนการทาํธุรกิจกับเอสซีจี 

1. คูค้่า/คูธุ่รกิจท่ีทําธุรกิจกบัเอสซีจีได้ต้องเป็นคูค้่า/คูธุ่รกิจมีรายช่ือในระบบของเอสซีจีแล้ว นอกจาก

ในบางกรณีท่ีใช้การสืบราคาหรือการประกวดราคา คูค้่า/คูธุ่รกิจอาจได้รับเชิญเข้าเสนอราคาก่อน

จะมีรายช่ือในระบบและเม่ือได้รับการคดัเลือกแล้วจงึจะสมคัรเป็นคูค้่า/คูธุ่รกิจก็ได้ ทัง้นีเ้อสซีจีอาจ

ขอให้คู่ค้า/คู่ธุรกิจ ตอบรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือความสะดวกรวดเร็วภายใต้

กฎหมายท่ีบงัคบัใช้กบัธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ใบสัง่ซือ้หรือสญัญาตามข้อตกลงระหว่างคูค้่า/คู่ธุรกิจและเอสซีจี ท่ีจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร

จะถือเป็นข้อผกูมดัในการทําธุรกรรมระหวา่งเอสซีจีและคูค้่า/คูธุ่รกิจของเอสซีจี 

3. ในการเสนอราคาหรือการทําสญัญา เอสซีจีอาจขอให้คูค้่า/คูธุ่รกิจวางหลกัประกนัการปฏิบตัิตาม

ข้อตกลงโดยเอสซีจีจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และเอสซีจีจะคืนหลักประกันให้เม่ือ

สิน้สดุภาระผกูพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมนัน้ๆ แล้ว 

4. เมื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจปฏิบตัิตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซือ้แล้วคู่ค้า/คู่ธุรกิจจะต้องส่งมอบ

ใบกํากับภาษีใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารประกอบอ่ืนท่ีจําเป็นเพ่ือขอรับชําระเงิน ณ สถานท่ีและ

กําหนดเวลาตามท่ีเอสซีจีกําหนด เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทํางานของทกุหนว่ยงาน และเอส
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ซีจีจะชําระเงินโดยการโอนค่าสินค้า/บริการหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีทางราชการกําหนดและ

ภาระผูกพนัอ่ืนๆ ตามสญัญา เช่น เงินคํา้ประกันผลงาน ให้ท่ีบญัชีธนาคารท่ีคู่ค้า/คู่ธุรกิจแจ้งไว้

แล้ว หรือเว้นแตคู่ค้่า/คูธุ่รกิจจะขอรับเป็นเช็ค ทัง้นี ้เอสซีจีขอสงวนสิทธิการชําระเป็นเช็คขีดคร่อม

เข้าบญัชีเทา่นัน้ 

5. คูค้่า/คูธุ่รกิจสามารถขอแก้ไขข้อมลูคูค้่า/คูธุ่รกิจในระบบของเอสซีจีได้ โดยติดตอ่กบัหน่วยงานท่ี

ดําเนินการจดัหาของเอสซีจี พร้อมส่งเอกสารประกอบการแก้ไขท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ มีอํานาจ

ของคูค้่า/คูธุ่รกิจ 

6. คู่ค้า/คู่ธุรกิจสามารถแจ้งร้องเรียนการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจตามหลกับรรษัท 

ภิบาลเอสซีจีได้ตามช่องทางท่ีเอสซีจีกําหนดไว้ ท่ีระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจี 

https://whistleblower.scg.com 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 40 - 50 ของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวม 

แตใ่นกรณีท่ีมีความจําเป็น หรือมีเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณาเปล่ียนแปลง

จา่ยเงินปันผลในชว่งนัน้ๆ ตามความเหมาะสมได้  

สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นัน้ 

บริษัทพิจารณาถึงผลการดําเนินงาน และคํานึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการ

ลงทนุของบริษัทยอ่ยด้วย และไมมี่นโยบายท่ีก่อให้เกิดการยกัย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ 
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3.3 นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล  

(Disclosure Policy) 

การเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจียึดถือหลกัความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลกับรรษัท 

ภิบาลอย่างตอ่เน่ืองมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) จึงเห็นสมควรให้มี

การรวบรวมแนวปฏิบตัิต่างๆ และกําหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้

เป็นครัง้แรก เม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2551 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สาธารณชน และผู้ มีสว่นได้เสียตา่งๆ มัน่ใจ

ได้ว่าการเปิดเผยข้อมลูของเอสซีจี    มีความถูกต้องชดัเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่า

เทียมกนั  

เน่ืองจากมีการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรให้ปรับปรุงนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย

ดงักลา่ว 

นโยบาย 

1. เอสซีจียึดมัน่ในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูในทกุประเทศท่ีเอสซีจีเข้าไป

หรือจะเข้าไปดําเนินธุรกิจ 

2. การเปิดเผยข้อมูลสําคญัท่ียงัไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) เอสซีจี

ต้องเปิดเผยอยา่งระมดัระวงั ถกูต้อง ครบถ้วน ไมทํ่าให้เกิดความสําคญัผิดในสาระสําคญั เป็นไปตาม

กฎหมาย หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัขิองหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ทนัเหตกุารณ์ ทนัเวลา มีการ

เปิดเผยให้ทัว่ถึงและเป็นธรรม พร้อมทัง้ดําเนินการให้มัน่ใจได้ว่าผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทุนจะได้รับข้อมูล

ตา่งๆ อย่างเพียงพอตอ่การตดัสินใจ เท่าเทียมกนั และสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย โดยอาจพิจารณา

ใช้ช่องทางการเปิดเผยผ่านเว็บไซท์ของเอสซีจี หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้

ในแตล่ะเร่ืองตามความเหมาะสม ทัง้นีค้วรระมดัระวงัเก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีจะเปิดเผยด้วย 

นอกจากนีเ้อสซีจีต้องมีการกําหนดผู้ มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสําคญัท่ียังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะและ

ขอบเขตหน้าท่ีของบุคคลเหล่านัน้ให้ชดัเจน เพ่ือให้การส่ือสารข้อมูลสําคญัของบริษัทออกมาจาก

แหล่งเดียว มีข้อมลูท่ีตรงกนั หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ทําให้เกิดความสบัสน และไม่อนญุาตให้

พนักงานเอสซีจีเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าในเวลาใดๆ เว้นแต่ได้รับ

มอบหมายจากกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เอสซีจี หรือ รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เอสซีจี หรือ ผู้ ช่วย

ผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี หรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ของกลุม่ธุรกิจ 

3. การเปิดเผยข้อมลูสําคญัท่ีเปิดเผยสูส่าธารณะแล้ว (Material Public Information) เอสซีจีต้องเปิดเผย

อยา่งชดัเจน ครบถ้วน โดยไมใ่ห้เกิดความสบัสน นอกจากนีก้ารให้ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัข้อมลูสําคญั
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ท่ีได้เปิดเผยไปแล้วต้องมีความชดัเจนและสอดคล้อง ไมทํ่าให้เกิดความเข้าใจผิดกบัข้อมลูท่ีได้เปิดเผย

ไป 

4. การเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นการคาดการณ์เก่ียวกบัสภาวะ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการ

ในอนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information) เอสซีจีต้องเปิดเผยด้วยความระมดัระวงั ไมทํ่า

ให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ และให้อธิบายถึงเง่ือนไขหรือสมมติฐานท่ีใช้ประกอบในการ

คาดการณ์นัน้ โดยจะต้องมีการตรวจสอบถึงแหลง่ท่ีมาของข้อมลูและพิจารณาถึงความถกูต้องของข้อมลู

ก่อนนํามาใช้ในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ดงักลา่ว   

5. การเปิดเผยข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ข้อมูลสําคัญ (Non-material Information) เอสซีจีต้องเปิดเผยบน

พืน้ฐานของความเป็นจริง และต้องไมมี่เจตนาให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิดในข้อเท็จจริงเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผล

การดําเนินงาน ราคาหลกัทรัพย์ หรือเปิดเผยในทํานองท่ีอาจทําให้บุคคลอ่ืนเข้าใจราคาหลกัทรัพย์

เพิ่มขึน้หรือลดลง 

6. การเปิดเผยข้อมูลสําคัญหรือข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างย่ิง      

เอสซีจีต้องไม่เผยแพร่ข้อมลูสําคญัดงักล่าวก่อนวนัท่ีเปิดเผยข้อมลูสําคญันัน้ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์และ

สาธารณชน 

7. การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เอสซีจีต้องจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีทําให้มั่นใจได้ว่าการ

เปิดเผยข้อมลูสําคญัมีความโปร่งใส ชดัเจน ถกูต้อง ทนัเวลา และเพียงพอตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ  

8. ในการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ให้นําจรรยาบรรณเอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี 

รวมถึงแนวปฏิบตักิารเปิดเผยข้อมลูไปใช้ในการปฏิบตังิานด้วย 

9. การไมป่ฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีร้วมถึงถือเป็นการกระทําท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี 
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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ได้จดัทําจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ขึน้ เพ่ือให้นกัลงทนุสมัพันธ์

ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างถกูต้อง และเหมาะสม โดยมีหลกัการพืน้ฐานในเร่ือง

การเปิดเผยข้อมลู การรักษาข้อมลูภายใน การปฏิบตัติอ่กลุม่ผู้ มีส่วนได้เสียอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

รวมทัง้การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต  ซึง่สอดคล้องกบัหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี อนัจะทําให้เกิด

การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับบริษัทและสร้างความมัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ สาธารณชน และผู้ มีส่วนได้

เสียทกุกลุม่  

จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ประกอบด้วยแนวปฏิบตั ิ4 ประการหลกั ดงันี ้

1. การเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัและจําเป็นตอ่การตดัสินใจลงทนุ อยา่งถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลา 

2. การดแูลและรักษาข้อมลูภายใน 

3. การเปิดเผยข้อมลูอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 

4. การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตในวิชาชีพ 

1. การเปิดเผยข้อมูลท่ีสาํคัญและจาํเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และ

ทันเวลา 

 1.1  เปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัและจําเป็นตอ่การตดัสินใจลงทนุอยา่ง ถกูต้อง เพียงพอ และทนัเวลา ตาม

หลกัเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 1.2 ใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมลูตา่ง ๆ อย่างระมดัระวงัและรอบคอบ ปฏิเสธการให้ข้อมลูท่ีเป็น

ความลบัทางการค้าหรือเป็นข้อมลูท่ีอาจทําให้บริษัทเสียความสามารถในการแขง่ขนัได้ 

 1.3 เปิดเผยข้อมลูอย่างสม่ําเสมอ มีความชดัเจน ระมดัระวงัไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการตีความผิด 

ให้ข้อเท็จจริงทัง้เชิงบวกและลบ มีรายละเอียดเพียงพอตอ่การทําความเข้าใจ และตระหนกัเสมอ

ว่าการเปิดเผยข้อมลูท่ีสมบรูณ์จะช่วยให้ประมาณการและความคาดหวงัตอ่ผลประกอบการของ

บริษัททัง้ในปัจจบุนัและอนาคตของผู้ได้รับข้อมลูมีความใกล้เคียงกบัความจริงมากขึน้ 

 1.4   ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะภายในเวลาท่ีเหมาะสมตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีมีขา่วลือ ขา่วร่ัว ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของผู้

มีสว่นได้เสีย หรือได้รับทราบข้อมลูใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทท่ีอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั

ตอ่การตดัสินใจลงทนุ หรือสง่ผลกระทบตอ่ราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรัพย์ 

    1.5 ไม่เปิดเผยข้อมลูท่ีไม่ถกูต้อง หรือข้อมลูท่ีเป็นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตกุารณ์ล่วงหน้าไม่

วา่ด้วยวาจาหรือเอกสารก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะ เพ่ือผลกัดนัให้มีการซือ้หุ้นของบริษัท 

 1.6  ไมใ่ห้ข้อมลูในเชิงลบหรือให้ร้ายแก่บริษัทคูแ่ขง่หรือผู้ มีสว่นได้เสียตา่ง ๆ 

 1.7 กําหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมลูหรือแหล่งข้อมลูให้กบัผู้ ใช้ข้อมลูได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกนั 
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2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน 

2.1 ไม่ใช้ข้อมลูภายในท่ีเป็นข้อมลูสําคญัท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน 

และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลอ่ืนทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตาม

กฏเกณฑ์ตา่งๆแล้ว 

2.2 ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการดแูลข้อมลูภายในให้

ถูกต้อง โดยข้อมูลท่ีมีนยัสําคญัต่อผลการดําเนินงานควรเปิดเผยในช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ก่อนเปิดเผยให้ผู้ลงทนุกลุม่ใดกลุม่หนึง่โดยเฉพาะเจาะจง 

2.3  กําหนดช่วงเวลาอย่างน้อย 2 สปัดาห์ ก่อนเปิดเผยงบการเงินเพ่ืองดให้ข้อมูลหรือตอบคําถาม

เก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกล้ให้แก่นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ (Quiet Period)  

3. การเปิดเผยข้อมูล อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

3.1 จดัให้มีกิจกรรมสําหรับผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลแต่ละ

กลุ่มได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ทําให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสีย

โอกาสในการลงทนุ 

3.2  จดัให้มีชอ่งทางท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียติดตอ่และสอบถามข้อสงสยัได้ตามความเหมาะสม

โดยไมเ่ลือกปฏิบตัท่ีิจะตดิตอ่แตเ่ฉพาะบคุคลกลุม่หนึง่กลุม่ใดเป็นพิเศษ 

3.3  เปิดเผยข้อมูลท่ีนําเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst 

Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้สาธารณะรับทราบ

ทัว่กนัโดยเร็ว  

3.4 ปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียแตล่ะกลุม่ตามแนวทางดงันี ้

 (1) การปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุ 

 - ปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุทกุรายอย่างเทา่เทียมกนัไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุรายใหญ่หรือรายเล็ก 

 - ให้โอกาสแก่นกัลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดบัท่ีเท่าเทียมกับนกัวิเคราะห์และนกั

ลงทนุสถาบนั 

- ไมเ่ลือกปฏิบตัใินการรับนดัประชมุ (One-on-One Meeting) กบันกัลงทนุสถาบนัหรือ

กลุม่นกัลงทนุ  

 (2) การปฏิบตัิตอ่นกัวิเคราะห์ 

- เชิญและเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมประชุม

นกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) อยา่งเทา่เทียมกนั 

- ไม่ให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่นักวิเคราะห์เพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบท

วิเคราะห์ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเทา่นัน้ 
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- เคารพในผลงานและความเห็นของนกัวิเคราะห์ โดยสามารถชีแ้จงข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องได้ 

หากเห็นวา่มีการใช้หรือให้ข้อมลูท่ีคลาดเคล่ือน 

 (3) การปฏิบตัติอ่ส่ือมวลชน 

- เปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนได้รับทราบข้อมลูท่ีถกูต้อง ชดัเจน และตรงประเดน็อยา่งเทา่เทียมกนั 

- ไม่ให้ข้อมลูข่าวสารท่ีกําลงัจะเปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือส่ือมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อน

เป็นพิเศษ 

 - ไม่ให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่ส่ือมวลชนเพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้ส่ือมวลชน

เขียนบทความหรือขา่วให้แก่บริษัทในเชิงสร้างขา่วท่ีไมเ่ป็นจริง 

 (4) การปฏิบตัติอ่หนว่ยงานทางการ 

 - ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมลูท่ีจําเป็นและเหมาะสมแก่หนว่ยงานทางการตามท่ีถกูร้องขอ 

 - ไมใ่ห้ของขวญัแก่เจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานทางการเพ่ือให้ความชว่ยเหลือใด  ๆเป็นกรณีพิเศษ 

 (5) การปฏิบตัติอ่บคุคลภายในองค์กร 

- จดักิจกรรมเพ่ือให้ผู้บริหารของบริษัทได้พบปะกบัผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มตา่ง ๆ ตามโอกาส

ท่ีสมควร 

- รายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบถึงข้อมูลตา่ง ๆ ท่ีจะช่วยสร้างมลูค่าเพิ่ม

ให้แก่องค์กร เชน่ ผลการดําเนินกิจกรรมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ความเห็นจากนกัวิเคราะห์และ

นกัลงทนุ และข้อมลูความเคล่ือนไหวในตลาดทนุ เป็นต้น 

นกัลงทนุ และข้อมลูความเคล่ือนไหวในตลาดทนุ เป็นต้น 

- ส่ือสารให้พนกังานในองค์กรได้รับทราบถึงจรรยาบรรณนีเ้พ่ือให้มีแนวทางในการปฏิบตัิ

เชน่เดียวกนักบันกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 (6) การปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน ๆ 

 - เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ อย่างถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกัน ใน

กรณีท่ีมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูเพ่ือการดําเนินธุรกิจต้องดําเนินการด้วยความ

ระมดัระวงัภายใต้เง่ือนไขการรักษาความลบั  

4. การปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตในวิชาชีพ 

 4.1 ไมรั่บอามิสสินจ้างใด ๆ ท่ีเป็นเหตจุงูใจสว่นบคุคลและเอือ้ประโยชน์สว่นตน 

 4.2 หลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท เชน่ การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมลู

ของบริษัทเพ่ือประโยชน์สว่นตน 

 4.3 ไมแ่สวงหาผลประโยชน์สว่นตนจากความสมัพนัธ์และข้อมลูท่ีได้จากการทําหน้าท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 4.4 ปฏิบตัิตามนโยบายและจรรยาบรรณเอสซีจีท่ีได้กําหนดไว้ และรายงานต่อผู้บงัคบับญัชาทันที

หากเกิดกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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นโยบายการจัดการข้อมูลภายในท่ีมีผลต่อราคาหลักทรัพย์  

(Insider Trading Policy) 

ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี กรรมการ ผู้ บริหาร พนักงานเอสซีจี และผู้ เก่ียวข้องจะต้อง

พิจารณาและรับทราบข้อมลูตา่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์และยงัไม่สามารถเปิดเผยตอ่ผู้ ถือ

หุ้น ผู้ลงทนุ หรือสาธารณชนทัว่ไปได้ ดงันัน้ การใช้ข้อมลูภายในของเอสซีจีจงึเป็นเร่ืองท่ีสําคญัท่ีต้องมีการ

จดัการอย่างเหมาะสมเพ่ือไม่ให้ข้อมลูร่ัวไหล อาจถกูนําไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีไม่ถกูต้อง และเป็นการเอา

เปรียบบคุคลอ่ืน ซึง่นอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วยงักระทบตอ่ช่ือเสียงของเอสซีจีอีกด้วย  

ปัจจุบันเอสซีจีมีแนวทางการจัดการข้อมูลภายในท่ีใช้ปฏิบัติอยู่ในเอกสารหลายแห่ง เช่น 

จรรยาบรรณเอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี ข้อบงัคบัพนกังาน และมาตรการกํากบัดแูลตา่งๆ  และเม่ือปี 

2559 กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฉบบัใหม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

ข้อมลูภายใน คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นควรให้มีการรวบรวมหลกัปฏิบตัแิละแนวปฏิบตัติา่งๆ ในเร่ืองนีข้ึน้

และจดัทําเป็นนโยบายการจดัการข้อมลูภายในท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรัพย์ฉบบันีข้ึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานเอสซีจีทกุคน ถือปฏิบตัแิละส่ือสารอยา่งถกูต้อง  

นโยบาย 

1. เอสซีจียึดมัน่ในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในท่ีมี

ผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ในทกุประเทศท่ีเอสซีจีเข้าไปหรือจะเข้าไปดําเนินธุรกิจ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานเอสซีจี และบุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบตัิหน้าท่ีซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูล

ภายในของเอสซีจีต้อง 

2.1 เก็บรักษาข้อมูลภายในของเอสซีจีด้วยความระมัดระวงัและมีความปลอดภยั เพ่ือป้องกันไม่ให้

ข้อมลูภายในของเอสซีจีร่ัวไหลออกไปภายนอก  

2.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการท่ีข้อมูล

ภายในอาจถกูนําไปใช้ไมว่า่จะเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน  

เน่ืองจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมลูค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจีหรือ

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายใน หรืออาจมีผลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานเอสซีจี บคุคลภายนอกท่ีมาปฏิบตัิหน้าท่ีซึง่รู้หรือครอบครองข้อมลูภายใน

ของเอสซีจีต้องไม่ซือ้หรือขายหลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายในท่ียงัไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน  

ซึง่เป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืนท่ีซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยไมท่ราบข้อมลูภายใน  

4. เอสซีจีต้องมีมาตรการห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนและหลังการเปิดเผยข้อมูลภายใน

(Blackout Period)* เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากการใช้ข้อมลูภายในโดยมิชอบ  

5. เอสซีจีต้องจดัให้มีระบบการจดัการข้อมลูภายในท่ีทําให้มัน่ใจได้ว่าข้อมลูภายในจะไมร่ั่วไหล และถกู

นําไปใช้ประโยชน์ในการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ไมว่า่เพ่ือตนเองหรือบคุคลอ่ืน  
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6. ในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ให้นําจรรยาบรรณเอสซีจี คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี 

และแนวปฏิบตักิารจดัการข้อมลูภายในท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ไปใช้ในการปฏิบตังิานด้วย 

7. การไมป่ฏิบตัติามนโยบายฉบบันีถื้อเป็นการกระทําท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี 
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                             มาตรการห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ของเอสซีจี 
 

กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานเอสซีจีในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูภายใน (รวมทัง้ คูส่มรส หรือผู้ ท่ี

อยู่กินฉันสามีภรรยาของบุคคลดงักล่าว) ต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจี หรือ

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตร

มาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชัว่โมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว 

นอกจากนีใ้นกรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานเอสซีจีในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน 

(รวมทัง้ คู่สมรส หรือผู้ ท่ีอยู่กินฉันสามีภรรยาของบุคคลดงักล่าว) ทราบข้อมูลท่ียังไม่ได้เปิดเผยซึ่งอาจมี

ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลู

ภายใน ต้องไม่ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทดงักล่าวจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่โมง นบัแตไ่ด้มีการ

เปิดเผยข้อมลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแล้ว 

 

 

 

 

----------------------------------------------- 

หมายเหต ุ  หากมีการใช้ข้อมลูภายในท่ียงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่ประชาชนในการซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบคุคล

อ่ืน ( Insider Trading ) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดงักลา่วหรือไม่ บคุคลท่ีกระทําการดงักล่าวมีความผิดตาม พ.ร.บ. 

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอาจมีโทษ ดงันี ้

1. โทษทางอาญา 

   จําคกุไมเ่กิน 2 ปี หรือปรับตัง้แต ่500,000 -2,000,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

2. มาตรการลงโทษทางแพง่ 

 - ค่าปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่า ของประโยชน์ท่ีได้รับหรือพึงได้รับ แต่ต้องไม่ตํ่ากว่า 500,000 บาท ในกรณีท่ีไม่

สามารถคํานวณผลประโยชน์ได้ ให้ปรับตัง้แต ่500,000 - 2,000,000 บาท 

 -  ชดใช้เงินในจํานวนท่ีเทา่กบัผลประโยชน์ท่ีได้รับหรือพงึได้รับ 

  -  ห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี 

 -  ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี 

   -   ชดใช้คา่ใช้จา่ยจากการตรวจสอบการทําความผิดให้สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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3.4 นโยบายด้านความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

นโยบายกาํหนดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการสามารถไปดาํรงตาํแหน่งได้ 

 

       เพ่ือสง่เสริมให้กรรมการบริษัทอทุิศเวลาในการปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

บริษัทจงึเห็นสมควรให้กรรมการบริษัทแตล่ะคนดํารงตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไมเ่กิน 4 บริษัท 
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นโยบายการกาํหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท 

 

เพ่ือส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความโปร่งใส หลากหลาย และมี

จํานวนกรรมการอิสระมากพอ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิหน้าท่ี และดแูลรักษาผลประโยชน์ของ

บริษัทและผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรกําหนดสดัสว่นของ

กรรมการท่ีมีคุณสมบติเป็นกรรมการอิสระให้มีไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัท

ทัง้หมด 
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นโยบายกาํหนดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 

เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ คณะกรรมการ

บริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้า

ร่วมการประชุมโดยเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่าง

น้อยร้อยละ 75 ของจํานวนครัง้ของการประชุมทัง้ปี 

ในกรณีม ีเ หต จํุา เ ป็น ที ่ทํา ให้ก ร รม การคนใดไ ม ่ส าม ารถ เ ข้า ร ่วม การป ระ ช ุม

คณะกรรมการในครัง้ใดได้ ให้กรรมการคนนัน้แจ้งเหตจํุาเป็นดงักล่าวตอ่ประธานกรรมการใน

โอกาสแรกและก่อนการประชุมครัง้นัน้ 
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

นิยาม 

เอสซีจี หมายถึง 

1) บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) และ 

2) บริษัทยอ่ยของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัท หมายถึงบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษัทย่อย หมายถึง 

1) บริษัทหรือนิตบิคุคลท่ีบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน)เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงใน

บริษัทหรือนิตบิคุคลนัน้เกินกวา่ร้อยละ 50 ไมว่า่จะถือหุ้นเองโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อม หรือ 

2) บริษัทหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)มีอํานาจควบคุมในเร่ืองการกําหนด

นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึง่ประโยชน์จากกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทหรือนิติ

บคุคลนัน้ 

คณะกรรมการบริษัท หมายถึงคณะกรรมการของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

พนักงาน หมายถึงผู้ ท่ีทําสญัญาจ้างแรงงาน หรือสญัญาจ้างพิเศษกบัเอสซีจี 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึงบคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัเอสซีจีในด้านตา่งๆ เชน่ กรรมการบริษัท พนกังาน ผู้ ถือหุ้น 

คูส่ญัญา ผู้ รับเหมา ผู้ เก่ียวข้องทางธุรกิจ เจ้าหนี ้ลกูหนี ้สงัคม ชมุชนรอบโรงงาน เป็นต้น  
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ข้อกาํหนดคุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตั ิดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัททัง้นีใ้ห้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ท่ี

เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อย

กว่า 2 ปี ทัง้นี  ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ี

ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น

บดิามารดา คูส่มรส พ่ี น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทเว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน

รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง

ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต ่20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใด

จะต่ํากวา่ ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม

แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังาน 
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สอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี

อํานาจควบคมุของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงินซึ่งได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ

หุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น

ซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทย่อย

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีน ัยในห้างหุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการที่มีส ่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง 

พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ

ของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

13. ไม่เคยต้องคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายวา่ด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนั

วินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจ

การเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มี

อํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระทําอนัไม่เป็นธรรมท่ีเก่ียวกับการซือ้ขาย

หลกัทรัพย์หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคณุสมบตัิตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจ

ในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่า

กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 

หมายเหต:ุ นิยามของคําว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั เป็นไปตามบทนิยามท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 17/2551 เร่ือง การกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการ

ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
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