คูมือบรรษัทภิบาลเอสซีจี

พฤศจิกายน 2563

สารบัญ
สารจากคณะกรรมการบริษัท
ส่วนที่ 1 บทนํา

หน้า
4

• อุดมการณ์เอสซีจี
• จรรยาบรรณเอสซีจี

7
8

ส่วนที่ 2 โครงสร้าง นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
•
•
•
•
•
•
•
•

โครงสร้างบรรษัทภิบาลเอสซีจี
นโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กฎบัตรสํานักงานตรวจสอบ

14
15
15
22
26
30
34
37

ส่วนที่ 3 นโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัตติ ามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตสิ าํ หรับกรรมการและผู้บริหาร
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นโยบายการกําหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท
ข้อกําหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
นโยบายการกําหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
นโยบายกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดํารงตําแหน่งได้
นโยบายการเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกของผูบ้ ริหารระดับสูง
นโยบายกําหนดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
กระบวนการจัดทําแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการ
นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
มาตรการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของเอสซีจี

42
47
49
49
49
49
50
52
53

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารจัดการองค์กร
•
•
•
•

นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของเอสซีจี
นโยบายการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อย
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
2

54
58
60
61

• นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
• นโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือ
ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี
• นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล
• จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
• นโยบายสิทธิมนุษยชน
• นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
• นโยบายทรัพย์สินทางปั ญญา

63
66
68
70
73
76
81

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
•
•
•
•
•
•
•
•

นโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
นโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจีตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่อย
จรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี
นโยบายการแข่งขันทางการค้า
นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการจัดหาและคัดเลือกคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี
นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเอสซีจี

84
87
93
95
95
95
97
99

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
• นิยาม

101

3

สารจากคณะกรรมการบริษัท
เอสซีจี ดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมากว่า 100 ปี ภายใต้การกํากับดูแลอย่างจริงจังของคณะกรรมการ
บริษัท โดยมุ่งมั่นในการดําเนินธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรมและรับผิ ดชอบต่อผู้มี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และยึดถื อ
อุดมการณ์ซ่งึ ได้ปฏิบตั ิมาเป็ นเวลานานตัง้ แต่เริ่มก่อตัง้ บริษัท ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลา บนพืน้ ฐานของการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่ า หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การหรื อ หลั ก บรรษั ท ภิ บ าล (Corporate
Governance) เป็ นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เป็ นเรื่องที่สอดคล้องกับอุดมการณ์และ
จรรยาบรรณของเอสซีจี จึงได้รวบรวมองค์ความรู แ้ ละแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดาํ เนิน
ธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบตั ิสืบทอดต่อๆ กันมา จน
พิสูจน์ให้เห็นและเป็ นที่ ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิ บัติดังกล่าวนั้น สอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์
เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นาํ มาประมวลไว้เป็ นคูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจัดพิมพ์
เผยแพร่ครัง้ แรกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546
เนื่องจากพัฒนาการด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคม
โลกที่ พ ยายามกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ก ารบริ ห ารจัด การองค์ก รที่ เ ป็ น มาตรฐานสากลตามหลัก
บรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผูม้ ีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรให้ปรับปรุ งเนือ้ หาของคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึน้
โดยยึดแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่ตอ้ งการยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
อาเซียนให้มีความเป็ นสากลมากยิ่งขึน้
เอสซี จีมีความมุ่งหวังที่ จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นแบบอย่างทางด้านบรรษั ทภิ บาล โดยได้กาํ หนดไว้ใน
วิสยั ทัศน์ของเอสซีจี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็ นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็ นธรรม
โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ าย และสนันสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน
(พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)
ประธานกรรมการ

4

บุคคลเจริญได ดวยจริยธรรมในการดําเนินชีวิตฉันใด
บริษัทก็เจริญได ดวยจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจฉันนั้น
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สวนที่ 1
บทนํา
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อุดมการณ์เอสซีจี

ส่วนที่ 1 บทนํา

การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปั จจุบนั เพราะมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม ซึ่งทัง้ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบตั ิและให้ความสําคัญ
อย่างสมํ่าเสมอตลอดมา คือ
ตั้งมั่นในความเป็ นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
ตั้งมั่นในความเป็ นธรรม
เอสซีจี มีความรับผิดชอบที่จะให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รบั ความเป็ นธรรมกล่าวคือ
• ให้ผใู้ ช้สินค้าและบริการได้รบั ประโยชน์สงู สุด ทัง้ ด้านคุณภาพและราคา
• ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
• ให้พนักงานได้รบั ผลประโยชน์และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
• ให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายได้รบั การปฏิบตั ทิ ่ีเป็ นธรรม
มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ
เอสซีจี มุง่ กระทําสิ่งที่ถกู ต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิดผลในทางที่เป็ นเลิศเสมอ
พนักงานทุกระดับและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกคนตระหนักดีวา่ เราต้องทุม่ เทกําลังกาย กําลังใจ ความรูแ้ ละ
ความสามารถที่มีอยูใ่ ห้มากยิ่งขึน้ ไปกว่าเดิมอยูเ่ สมอ ใฝ่ เรียนรูแ้ ละศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อฟั นฝ่ าอุปสรรค
และก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อผลที่ดีท่ีสดุ แก่เอสซีจีและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
เอสซีจีถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีคา่ ที่สดุ
การที่เอสซีจีเจริญรุ ่งเรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนี ้ ก็เพราะมีคนเก่งและดีท่ีมีความรูค้ วามสามารถและ
คุณธรรมเป็ นประการสําคัญเอสซีจีจึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเข้าทํางาน และพัฒนาคนให้พร้อมที่จะเผชิญ
สภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงและความผูกพันทางใจให้พนักงาน
มีความรักเอสซีจี ทําให้พนักงานเกิดความมั่นใจที่จะทํางานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
เอสซี จีปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศที่ดาํ เนินธุรกิ จ โดยคํานึงถึงหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทัง้ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
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จรรยาบรรณเอสซีจี
แนวทางจรรยาบรรณ
1. บุคคลทีม่ ีหน้าทีต่ ้องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
พนักงานเอสซีจีทกุ คนมีหน้าที่ปฏิบตั ติ ามหลักการและแนวปฏิบตั ิท่ีกาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยมี
กรรมการบริษัทปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดี
2. ข้อแนะนําเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
1) ทําความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน
2) ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชาหรือสอบถามในระบบให้คาํ ปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีเมื่อท่านไม่ม่ นั ใจว่าสิ่งที่
จะกระทําถูกต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจีหรือไม่
3) สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง เข้าใจแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เอสซีจีตามหลักจรรยาบรรณเอสซีจี
4) แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําที่ไม่ถกู ต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางที่เอสซีจีกาํ หนด
ไว้และให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง
3. การไม่ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี
• การไม่ปฏิบตั ิตามหลักการและแนวปฏิบตั ิท่ีกาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี อาจมีความผิดทางวินยั
หรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํ หนด
• นอกจากการไม่ ป ฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณเอสซี จี ข้า งต้น แล้ว การสนั บ สนุ น ให้ผู้อ่ื น กระทํา ผิ ด
จรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการสืบสวน
ข้อเท็จจริง และการกระทําอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูใ้ ห้ขอ้ เท็จจริง ถือเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
เอสซีจีเช่นกัน
4. การดําเนินการเมื่อพบการกระทําผิดจรรยาบรรณ
เอสซีจีมีระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) ซึ่งเป็ นไปตามหลักสากล
ในกรณีท่ีทา่ นทราบ หรือพบเห็นการกระทํา หรือเป็ นผูเ้ ดือดร้อนเสียหายที่เกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบตั ติ าม
กฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ ท่านสามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว
ได้โดยดําเนินการ ดังนี ้
• แจ้งไปที่ผรู้ บั ข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่กาํ หนด ทัง้ นีต้ อ้ งไม่เป็ นการร้องเรียนข้อมูลเท็จ
หรือเป็ นการกลั่นแกล้ง ซึ่งเอสซีจีถือว่าผิดวินยั ตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
• บริษั ท มี ก ระบวนการดํา เนิ น การเมื่ อ ได้รับ ข้อ ร้อ งเรี ย น และมี ก ารคุ้ม ครองแก่ พ นัก งานที่ แ จ้ง ข้อ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
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5. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
เอสซีจีมีนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส คณะทํางาน
หาข้อเท็จจริง กรรมการสอบสวน เกี่ ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) ดังนี ้
1. กรณี ผรู้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลเปิ ดเผยชื่อ บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้ จงข้อเท็จจริงให้
ทราบได้ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้
2. เอสซี จี ถื อ ว่ า ข้อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้อ งถื อ เป็ น ความลับ และจะเปิ ด เผยเท่ า ที่ จ าํ เป็ น โดยคํา นึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียนสามารถ
ร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุม้ ครอง
โดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือ
ความไม่ปลอดภัย
4. ผู้ท่ี ไ ด้รับความเดื อ ดร้อ นเสี ย หายจะได้รับ การบรรเทาความเสี ย หายด้ว ยกระบวนการที่ มี ค วาม
เหมาะสม และเป็ นธรรม
แนวปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี
1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
เอสซี จี ต ระหนัก ถึง ความสํา คัญ ต่อ การเคารพสิท ธิ ม นุษ ยชนของบุค คลทุก คน โดยปฏิ บ ตั ิต ่อ ทุก คน
อย่า งเท่า เที ย ม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็ น
การละเมิดสิทธิ ม นุษยชน นอกจากนีเ้ อสซีจี ยัง ตระหนักถึง ความสําคัญ ในด้านแรงงานโดยปฏิ บัติต่อ
พนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็ นธรรม
2. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
2.1 สิ่งแวดล้อม
เอสซีจีม่งุ มั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการของการดําเนินธุรกิจ โดยเริ่มตัง้ แต่การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนจะลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ การออกแบบ กระบวนการผลิต เครื่องจักร
อุปกรณ์ และการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิ ดขึน้
จากการประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลูกฝั งจิตสํานึกในเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและผูท้ ่ีเกี่ ยวข้อง
กับการดําเนินธุรกิจ ให้ดาํ เนินการตามแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องต่าง ๆ
2.2 สุขภาพและความปลอดภัย
เอสซีจีให้ความสําคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คูธ่ ุรกิจ ลูกค้า ชุมชน
และผูม้ ีส่วนได้เสีย ตลอดกระบวนการของการดําเนินธุรกิ จ โดยเริ่มตัง้ แต่การประเมินผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใด ๆ รวมทัง้ การ
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ดูแลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดบิ ให้มีความปลอดภัย
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อใช้งาน ตลอดจนปลูกฝั งจิตสํานึกในเรื่องดังกล่าวให้กบั พนักงานและ
ผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง ให้ดาํ เนินการตามแนวปฏิบตั ใิ นเรื่องต่าง ๆ
2.3 ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
เอสซี จี มี การดําเนิ นการให้ม่ ันใจว่าสิ น ค้าและบริก ารมี ม าตรฐานความปลอดภัยสอดคล้อ งหรื อ
มากกว่าที่กฎหมายกําหนด มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลที่
เกี่ ยวข้อง และเป็ นไปตามข้อกําหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ตัง้ แต่กระบวนการออกแบบ ผลิต จนถึง
การให้ข ้อมูล หรื อ คําเตื อ นเกี่ ย วกับสิ น ค้า บริการ และวิ ธี การใช้ง านที่ ถูก ต้อง เพี ยงพอต่อความ
ปลอดภัยของลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle) รวมทัง้ ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของ
สินค้าที่เอสซีจีวา่ จ้างให้ผลิต นําเข้า และนํามาประกอบการส่งเสริมการขายด้วย
3. การต่อต้านคอร์รัปชัน
การดําเนินธุรกิจของเอสซีจีกับผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดําเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส
ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และไม่คอร์รปั ชัน โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
ของเอสซีจี รวมทัง้ ไม่ทาํ ให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
4. ของกํานัลและการเลีย้ งรับรอง
การรับหรือให้ผลประโยชน์ตา่ ง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอํานวยความสะดวก หรือการเลีย้ งรับรองกับ
ผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็ นไปตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่ นหรือแต่ละประเทศ รวมทัง้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมลู ค่าเหมาะสม และไม่เป็ นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เอสซีจีม่งุ กระทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตัง้ ใจให้เกิดผลที่เป็ นเลิศเสมอ ดังนัน้ การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ต้องยึดถือประโยชน์สงู สุดของเอสซีจี ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเลี่ยงการ
กระทําที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ
6. การดําเนินการด้านการเมือง
เอสซีจีวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือ
รูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุม่ แนวร่วมทางการเมือง ผูม้ ีอาํ นาจทางการเมือง หรือผูล้ งสมัครรับเลือกตัง้
ทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ อย่างไรก็
ตาม เอสซีจีให้ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญไม่วา่ จะ
เป็ นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
7. การปฏิบัตติ ่อข้อมูลและทรัพย์สิน
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เอสซี จีเคารพสิทธิ ความเป็ นส่วนตัวของผูท้ ่ีเกี่ ยวข้อง ดังนัน้ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูท้ ่ี
เกี่ ยวข้องในการดําเนินธุรกิ จ เช่น สถานะบุคคล ชี วประวัติ ประวัติการทํางาน ข้อมูลทางการเงิ น
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ข้อมูลสําหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ต้องได้รบั ความคุม้ ครองไม่ให้ถูกใช้
เปิ ดเผย หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
7.2 การบันทึก การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล
เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูล
ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีเอสซีจีกาํ หนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษา
ข้อมูลจะต้องดําเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และสามารถนํามาใช้อา้ งอิงหรือใช้ประโยชน์กับ
เอสซีจีได้เมื่อต้องการ
7.3 การซือ้ ขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน
การใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นข้อมูลสําคัญต้องดําเนินการให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสียโดยรวมและความถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด และต้องไม่ใช้ขอ้ มูลนัน้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
หรือบุคคลอื่น
7.4 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
เอสซีจีใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงาน
ดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เสียหาย สูญหาย หรือนําไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น
7.5 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญา
เอสซี จี ถือว่าทรัพย์สิ นทางปั ญญาเป็ นทรัพย์สิ นที่ มี ค่าของเอสซี จี พนักงานมี หน้าที่ ตอ้ งปฏิ บัติ ตาม
“นโยบายทรัพย์สินทางปั ญญาเอสซี จี (SCG IP Policy)” อย่างเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแล
รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของเอสซี จี ใ ห้ พ ้ น จากการนํา ไปใช้ หรื อ เผยแพร่ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต รวมทัง้ ต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ่ืน
8. การเปิ ดเผยข้อมูลและการสื่อสาร
8.1 การเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจี ยึดถื อหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่า
เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะ
เปิ ดเผยอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอื่นใด
8.2 การสื่อสาร
การสื่ อ สารของเอสซี จี ซึ่ง รวมถึง การสื่ อ สารแบรนด์เ อสซี จีทัง้ ภายในและภายนอกองค์ก ร การ
สื่ อสารการตลาดของแบรนด์สิน ค้าในเอสซีจี การใช้ตราสัญ ลักษณ์เ อสซีจี และการสื่ อสารผ่าน
สื่ อ สัง คมออนไลน์ จะต้อ งดําเนินการอย่างเหมาะสม ถูก ต้อ งตามความเป็ น จริง คํา นึง ถึง ความ
เป็ นธรรมต่อผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย และไม่ก่อให้เ กิ ดความเสี ยหายต่อเอสซี จี โดยปฏิ บตั ิตาม
แนวทางการสื่ อ สารแบรนด์ และนโยบายการใช้สื่ อ สัง คมออนไลน์ข องเอสซีจี (SCG Social
Media Policy) อย่างเคร่งครัด
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9. การทําธุรกรรมของเอสซีจี
9.1 การทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี
การดําเนินธุรกิจหรือปฏิบตั ิงานที่ เป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซี จี ต้องคํานึง ถึง
กฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจดําเนินการของเอสซีจี
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น
9.2 การทําธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้ จะต้องปฏิ บตั ิให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่
กําหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รบั
การอนุมตั ิตามอํานาจดําเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนีจ้ ะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ได้
ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่ อาจ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่วา่ ต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก
10. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ
10.1 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็ นการตัง้ บริษัท โรงงาน สํานักงาน สาขา ตัวแทน การทํา
ธุรกรรมการค้ากับผูจ้ ดั จําหน่าย หรือการเข้าซือ้ กิจการในต่างประเทศ จะต้องคํานึงถึงและปฏิบตั ิให้
ถูกต้องตามกฎหมายภายในที่เกี่ ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ที่เอสซีจีเข้าไปลงทุน และปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนีย้ งั ต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย
10.2 การค้าระหว่างประเทศ
การนําเข้า-ส่งออกสินค้า หรือการทําธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจีท่ี เกี่ ยวข้องกับต่างประเทศ จะต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายการนําเข้าและส่งออก กฎหมายศุลกากร
กฎหมายเกี่ ยวกับความปลอดภัยของสินค้า กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมถึงระเบียบ
และแนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
11. การแข่งขันทางการค้า
เอสซีจีตงั้ มั่นที่จะดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจ ทัง้ ต่อลูกค้าและคู่คา้ ของเอสซีจี รวมถึง
ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ขิ องเอสซีจีท่ีเกี่ยวข้อง
12. การป้ องกันการฟอกเงิน
เอสซีจียึดถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ เอสซีจี
จะไม่รบั โอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดใช้เอสซีจีเป็ นช่องทางหรือเป็ นเครื่องมือในการ
ถ่ายเท ปกปิ ด หรืออําพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทัง้ นีร้ ายละเอียดปรากฏตามคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ www.scg.com
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สวนที่ 2
โครงสราง นโยบายและ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ส่วนที่ 2 โครงสร้าง นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี

โครงสร้างบรรษัทภิบาลเอสซีจี
สร้างผลตอบแทน และเพิ่ม
มูลค่าในระยะยาว

ผูถือหุน
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

แต่งตัง้ ถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทน

สํานักงาน
เลขานุการบริษัท
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สายรายงาน

นโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี
เอสซีจีดาํ เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็ นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซ่งึ ได้ถือปฏิบตั ิ
สืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพืน้ ฐานแห่งประโยชน์สขุ อย่างสมดุลและยั่งยืน โดย
มีกรรมการบริษัทเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
นโยบายบรรษัทภิ บาลของเอสซี จี เป็ นส่วนหนึ่งของนโยบายการดําเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาทํา หน้า ที่ ก ํา กับ ดูแ ลด้า นบรรษั ท ภิ บ าลของเอสซี จี ทั้ง การกํา หนดนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิ ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจีให้เป็ นไปตามนโยบาย
บรรษัทภิ บาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิ บตั ิตามนโยบายบรรษัทภิ บาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวน
แนวปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิทางด้านบรรษัทภิบาลทัง้ ใน
ระดับประเทศและระดับสากล เป็ นประจําทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็ นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 243 (8/2563) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
คณะกรรมการบริษัท เป็ น ผู ข้ ับ เคลื่ อ นองค์ก รมี บ ทบาทและหน้า ที ่ ใ นการกํา หนดกลยุท ธ์แ ละ
นโยบายในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิ บัติห น้าที่ ดว้ ยความรับผิ ด ชอบ
ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance) นอกจากนัน้ ยังมีบทบาทและหน้าที่ในการกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะจัดการเอสซีจี และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในการบริหารกิจการเอสซีจีให้สาํ เร็จตามแผนงานที่ได้กาํ หนดไว้
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคน
ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และเพื่ อสร้างคุณค่าอย่าง
ยั่งยืน ให้แก่ทงั้ เอสซีจี ลูกค้า ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
รับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
1.1 บริหารกิจการให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ แก่ผถู้ ือหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบตั สิ าํ คัญ
4 ประการ คือ
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.1.2 การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty)
1.1.3 การปฏิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ (Duty of Obedience)
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1.1.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ื อหุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of
Disclosure)
1.2 กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีต่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
ให้แก่ทงั้ เอสซีจี ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และให้มีการทบทวนและอนุมตั ิเป็ นประจํา
ทุกปี
1.3 จัดการบริษัท ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบัง คับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท
และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษัทและเป็ นธรรมต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
1.4 กํากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบตั ิ และเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
เอสซีจี
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
1.1 พิ จ ารณาแผนหลัก ในการดํา เนิ น งาน งบประมาณ เป้า หมายและนโยบายในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทั ที่มีประสิทธิผล
1.2 กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่ องจํานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิ ส ระ
คุณสมบัติท่ีหลากหลาย ทัง้ ในด้านความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะ
ด้านของกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้ แต่งตัง้ กรรมการชุดย่อยเพื่อ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และอาจแต่งตัง้ ประธานกรรมการ
ชุดย่อยด้วยก็ได้
1.3 ประเมินผลการปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี โดยให้มีการประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole)
ประเมิ นตนเองเป็ นรายบุค คล (Self-Assessment) และประเมิน ผลการปฏิ บัติง านของประธาน
กรรมการ รวมทัง้ ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
พิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
1.4 กํากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้ บุคคลเป็ นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
1.5 อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถ้ ือหุน้
เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธาน
กรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
1.6 พัฒนาความรู ค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิงานเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ ยวข้องกับการ
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ปฏิบตั หิ น้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
1.7 พิจารณาแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกํากับดูแลให้มี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็ นประจําทุกปี และมีระบบการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
และผลการดําเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
1.8 กํา กับ ดูแ ลและสนับ สนุน การสร้า งนวัต กรรมที ่ก ่อ ให้เ กิด มูล ค่า แก่เ อสซีจ ีค วบคู ก่ บั การสร้า ง
คุณประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ดูแลให้
ฝ่ ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.9 กํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโลยีสารสนเทศ
1.10 ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดําเนินงานทัง้ ในระดับกลุม่
ธุรกิจ และระดับเอสซี จี โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ ให้
นโยบายเพื่ อการพัฒนาและปรับปรุ ง การดําเนินงานของธุ รกิ จ โดยคํานึงถึง ความปลอดภัยและ
สุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1.11 กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกํากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทัง้ มีการ
ทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการ
เปลี่ยนแปลง
1.12 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของเอสซีจี พร้อมทัง้ กํากับดูแลให้มีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการทุจริตและการใช้อาํ นาจ
อย่างไม่ถกู ต้อง รวมทัง้ ป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย
1.13 ติ ด ตามดูแลและจั ดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี อาจเกิ ดขึ น้ ระหว่ างบริ ษั ทกั บฝ่ ายจั ดการ
คณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ กํากับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สินของ
เอสซีจีและการทําธุรกรรมกับผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
1.14 ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้ รวมทัง้ แผนหรือกลไกในการ
แก้ไขหากเกิดปั ญหา
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1.15 กํากับดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางเงิ นและการเปิ ดเผยข้อสําคัญ ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ ่ีเกี่ยวข้อง
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
1.16 ดูแลให้ม่ นั ใจว่าผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบตั ิตอ่
ผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ รายใหญ่ รายย่อยและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส กํากับดูแลให้มี
กระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูท้ ่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผูม้ ี
ส่วนได้เ สี ยทุกฝ่ ายอย่างมี ประสิ ทธิ ผ ล และเปิ ดโอกาสให้ผู้มี ส่วนได้เ สี ย ทุกฝ่ ายสามารถติ ด ต่ อ /
ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็ นปั ญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสม
2. บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการ
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
2.1 พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และดูแลให้กรรมการ
บริษัทได้รบั ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัท
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2.2 เป็ นผูน้ าํ ของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
2.2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ ายอย่างครบถ้วน
2.2.3 สรุปมติท่ีประชุมและสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
2.2.4 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ ายจัดการ
2.3 เป็ นผูน้ าํ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดย
จัดสรรเวลาให้เ หมาะสม รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และ
ดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ อย่างเหมาะสมและโปร่งใส
2.4 สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
2.5 เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
2.6 กํากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.7 กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
2.8 กํากับดูแลให้การปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ
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กรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบดังนี ้
3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตัง้ และ
ถอดถอนโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร
3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
บริษัททัง้ หมด กรรมการบริษัทที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และกรรมการบริษัทที่มาจากคณะ
จัดการเอสซีจี
3.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษทั คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ
เมื่อบุคคลใดได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะนําส่ง
คู่มือกรรมการบริษัท และข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องให้กับกรรมการบริษัทที่ เข้าใหม่ทุกคนเพื่ อให้ทราบถึง
บทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
4. คุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
4.1 มีคณ
ุ สมบัติการเป็ นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทกําหนด
รวมทัง้ ต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
4.2 มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
4.3 กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบตั หิ น้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลา
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4.4 ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม
ไม่เกิน 4 บริษัท
5. วาระการดํารงตําแหน่ง
ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ถ้า
จํานวนกรรมการบริษัทแบ่งออกให้ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตําแหน่งนัน้ ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้
ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
1) ขาดคุณ สมบัติ ข องการเป็ น กรรมการบริษัท ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษั ท หรื อ ตามกฎหมายและ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตัง้ แต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครัง้ ติดต่อกันโดยมิได้ลาการประชุม และ
คณะกรรมการบริษัทมี มติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัท
ทัง้ หมด
4) ผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกจากตําแหน่งตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยบริษัทมหาชนจํากัด
5) ศาลมีคาํ สั่งให้ออก
6) ตาย
ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พน้ จากตําแหน่งยังคงต้อง
อยูร่ กั ษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จาํ เป็ นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุด
ใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทนัน้ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการ
บริษัทแทนอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 8 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ จะมีการกําหนดวาระ
หลักในการประชุมไว้ลว่ งหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสําคัญหรือ
เร่งด่วน ในการพิจารณากําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะพิจารณาร่วมกัน
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทโดย
คําสั่งของประธานกรรมการแจ้งกรรมการบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ น
รีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให้มีการ
ประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ผู้เ ข้า ร่ว มประชุม ที่ แ ม้จ ะมิ ไ ด้อ ยู่ใ นสถานที่ เ ดี ย วกัน สามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
7. องค์ประชุม
ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ต้องมี กรรมการบริษัท เข้าร่วมไม่นอ้ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ง ของจํา นวน
กรรมการบริษัททัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่ได้เข้าร่วมการประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่
มีรองประธานกรรมการหรื อมี แ ต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ไ ด้ ให้กรรมการบริษัทซึ่ง เข้าร่วมประชุม เลื อก
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
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การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
ในกรณี ตาํ แหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลื อน้อยกว่าจํานวนที่จ ะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการ
บริษัทที่เหลืออยู่กระทําการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
เลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนตําแหน่งที่ว่างทัง้ หมดเท่านัน้ และการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ดังกล่าวต้องจัดให้มีขึน้
ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่จาํ นวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือน้อยกว่าจํานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม
8. อํานาจอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมี อาํ นาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ท่ี กาํ หนดโดยกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งรวมถึงการกําหนดตารางกําหนด
อํานาจอนุมตั ิ (Delegation of Authority) การกําหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน
แผนหลักในการดําเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดําเนินงานธุรกิจ
ประจําปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกําหนดเป้าหมายที่ตอ้ งการของผลของการดําเนินงาน การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนที่กาํ หนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
รายการระหว่างกันที่สาํ คัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน
9. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการบริษัทได้รบั ค่าตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้อนุมตั ิ
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจ คือ “ตัง้ มั่นในความเป็ นธรรม มุ่งมั่นใน
ความเป็ นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถื อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของจริยธรรมที่
บริษัทยึดถื อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิ จอย่างต่อเนื่ องมาโดยตลอด บริษัทได้ประมวลจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจและข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิของพนักงาน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ได้ถือปฏิบตั ิกนั อย่างสมํ่าเสมอตลอดมา แต่กระจัด
กระจายอยู่ใ นที่ ต่าง ๆ บางเรื่ องก็ ถือเป็ น ประเพณี สื บทอดกันมารวบรวมไว้เ ป็ นลายลัก ษณ์อัก ษรเรี ย กว่ า
“จรรยาบรรณ” และประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2530
การมีคณะกรรมการตรวจสอบถื อเป็ นส่วนหนึ่งของการมี บรรษัทภิ บาลที่ ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี ม ติ
กําหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนีข้ นึ ้ โดยใช้แนวทางจรรยาบรรณของบริษัทเป็ นหลัก ตลอดจนได้
นําหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของกฎบัตรฉบับนี ้
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
ด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
1.1 สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทดั เทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ
1.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.3 สอบทานให้บริษัทมี กระบวนการบริหารความเสี่ ยง กระบวนการทํางาน การควบคุม การกํากับดูแล
ด้านการปฏิบตั งิ าน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
1.4 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปั ชันอย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องตามแนวทางของ
หน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เริ่มตัง้ แต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทําความผิด การตรวจสอบ จนถึง
การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันตามที่สาํ นักงานตรวจสอบได้
ตรวจสอบและประเมินแล้ว
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1.5 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิ บตั ิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั
1.6 สอบทานให้บริษัทมี ระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control
Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตาม
วิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน” ซึ่งสํานักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
1.7 สอบทานสรุ ป ผลตรวจสอบทุจ ริ ตและกําหนดมาตรการป้องกันภายในองค์ก ร รวมทั้ง สอบทาน
กระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
1.8 สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็ นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านให้ดีย่งิ ขึน้
ด้านอื่น ๆ
1.9 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่ผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท รวมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริษัท และประเมินประสิทธิ ภาพการทํางานของ
ผูส้ อบบัญชี
1.10 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.11 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิ บตั ิงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้
1.12 พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้ง ให้ค วามเห็ น ชอบในการแต่ง ตั้ง ถอดถอน โยกย้า ย หรื อ เลิ ก จ้า งผู้อ าํ นวยการสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
1.13 พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิ บตั ิหน้าที่ และ
รายงานต่าง ๆ รวมทัง้ สายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
1.14 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองเป็ นประจําทุกปี
1.15 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
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ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องจําเป็ น รวมทัง้ แสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจําเป็ นด้วยค่าใช้จ่าย
ของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ง านภายในขอบเขตหน้าที่ แ ละความรับผิ ดชอบตามคําสั่ ง ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ น
ได้เสียและบุคคลทั่วไป
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 กรรมการตรวจสอบต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และต้องเป็ นผูท้ ่ีมีความรู แ้ ละ
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 คน
2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รบั แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
ให้กรรมการตรวจสอบต้องเป็ นกรรมการบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัท
ประกาศ และภายใต้ขอ้ กําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ใ นตําแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวัน
ประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทัง้ นีเ้ มื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้ดาํ รง
ตําแหน่งต่อไปอีกได้
ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พน้ จากตําแหน่ง
ต้องอยู่รกั ษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้า
รับหน้าที่
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี ้
3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ทาํ เป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทัง้ นีก้ าร
ลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้พน้ จากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งให้บริษัท
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบที่ลาออกหรือถูกให้พน้ จากตําแหน่งสามารถชีแ้ จงถึง
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สาเหตุดงั กล่าว ให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทราบด้วยก็ได้
ในกรณี ท่ี ต ํา แหน่ ง กรรมการตรวจสอบว่ า งลงเพราะเหตุ อ่ื น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมการ
ตรวจสอบมีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่
ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
5. การประชุม
ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยคําสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งไปยังกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให้
มี การประชุมผ่านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่ แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่ เดียวกันสามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการตรวจสอบทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเข้าร่วม
ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก
เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ
ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา
309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบ
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และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
7.2 ในการปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ข้อสงสัยว่ามี รายการหรื อการกระทํา
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีส่งิ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ ริหารไม่ดาํ เนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุ งภายในเวลาที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563)
คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหาเป็ นส่วนหนึ่งของการมี ระบบการกํากับดูแลกิ จการที่ ดี (Good Corporate
Governance) โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่เสนอแนะแนวปฏิ บตั ิและการดําเนินการ
ด้า นบรรษัท ภิบ าลของเอสซีจ ีต อ่ คณะกรรมการบริษ ัท รวมทัง้ มีห น้า ที ่พ ิจ ารณาสรรหาผู ท้ ี ่ม ีค ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมมาดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการบริ ษั ท แทนกรรมการบริ ษั ท ที่ ค รบวาระหรื อ ในกรณี อ่ื น ๆ ดัง นั้น
คณะกรรมการบริ ษั ทจึ ง ได้มี ม ติ ก ํา หนดกฎบัต รคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาฉบับ นี ข้ ึน้ เพื่ อให้
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 กําหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิ บาลของเอสซี จี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ
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1.2 เสนอแนะแนวปฏิบตั ิดา้ นบรรษัทภิบาลของเอสซีจีตอ่ คณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ ให้คาํ แนะนําแก่
คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
1.3 ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการให้เป็ นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิ
บาลของเอสซีจี
1.4 พิ จ ารณาทบทวนแนวปฏิ บัติ ดา้ นบรรษั ท ภิ บาลของเอสซี จี ใ ห้เ หมาะสมกับ การดํา เนิ น ธุ รกิ จ และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณา
ปรับปรุงให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
1.5 กํากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ
1.6 พิจารณาทบทวนความเป็ นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้ การมี ผลประโยชน์ขัดแย้งที่ อาจ
เกิดขึน้ ในการปฏิบตั หิ น้าที่
1.7 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษัท
1.8 พิจารณาจัดทําแผนพัฒนากรรมการ เพื่อสร้างเสริม พัฒนาความรู ้ ทักษะ แก่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ มาตรฐาน ความเสี่ยง
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้
จัดทําแบบความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) เพื่อพิจารณาความหลากหลายของ
กรรมการให้มีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
1.9 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ
ประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็ นประจําทุกปี รวมทัง้ ติดตามและสรุ ปผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนําไปปรับปรุ งประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและเสริมสร้างความรู ้
ความสามารถของกรรมการบริษัท
1.10 รายงานความคื บ หน้า และผลการปฏิ บัติ ง านต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุก ครั้ง หลัง มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสมํ่าเสมอ
1.11 กําหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและคัดเลื อกบุค คลที่ มี คุณ สมบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกําหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผูม้ ี คุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รบั มอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท
โดยคํา นึ ง ถึ ง ความหลากหลายในโครงสร้า งคณะกรรมการ ทั้ง ในด้า นความรู ้ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กับบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
1.12 จัด ทํา แผนสื บ ทอดตํา แหน่ ง กรรมการผู้จัด การใหญ่ และคณะจัด การของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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1.1.3 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ
รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เป็ นประจําทุกปี
1.1.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็ นประจําทุกปี โดยประเมินการ
ปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมิน
ตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment)
1.1.5 ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับ มีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเอสซีจี และ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.1.6 ปฏิบตั หิ น้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิ บัติ งานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหามี อ าํ นาจเรี ยกสั่งการให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หาก
เห็นว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.3 ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาอาจได้รั บ แต่ ง ตั้ง โดยคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3.1 เป็ นกรรมการบริษัท
3.2 มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องบรรษัทภิบาลเป็ นอย่างดี
3.3 มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
นํามาปรับปรุงนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
3.4 สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ท่ี ไ ด้รับ
มอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเพียงพอ
3.5 มี ความเป็ นกลางในการสรรหาและคัดเลื อกบุคคลผู้ท่ี ส มควรได้รับการเสนอชื่ อให้ดาํ รงตําแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณี อ่ืน ๆ รวมทัง้ จัดเตรียมข้อมูลของบุคคล
ดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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4. วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตาม
วาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทั้งนี เ้ มื่ อครบกําหนดออกตามวาระก็ อาจได้รบั แต่งตัง้ ให้ด าํ รง
ตําแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1) ลาออก
2) ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามกฎบัตรนี ้
3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการบรรษั ทภิ บ าลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ท าํ เป็ น หนัง สื อ ยื่ น ต่อประธาน
กรรมการบริษัท ทัง้ นีก้ ารลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณีท่ีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาที่ พ ้น จากตํา แหน่ ง ต้อ งอยู่ รัก ษาการในตํา แหน่ ง เพื่ อ ดํา เนิ น งานต่ อ ไปพลางก่ อ นจนกว่ า
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ท่ีตาํ แหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตุอ่ื นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แทน เพื่อให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจาํ นวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่
เข้าเป็ นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งตนแทน
5. การประชุม
ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาหรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการ
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครัง้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
หรือเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคําสั่งของประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แจ้งไปยังกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วน
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา หรือ
ประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ใน

29

สถานที่ เ ดี ย วกัน สามารถประชุม ปรึ ก ษาหารื อ และแสดงความคิ ด เห็ น ระหว่ า งกั น ได้ โดยปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ต้องมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเข้าร่วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่ได้เข้าร่วมการประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ น
เสี ย งชี ข้ าด กรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาซึ่ ง มี ส่ ว นได้เ สี ย ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจกระทําได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมและมีผล
สมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนได้ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ในมตินนั้ ๆ
7. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้รบั ค่าตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ

กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563)
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็ นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนทําหน้าที่พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง
ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ รวมทัง้ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของคณะ
จัดการเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลตอบแทนฉบับนี ข้ ึน้ เพื่ อให้กรรมการพิจ ารณาผลตอบแทนทุกคนตระหนักถึง หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของตน และปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
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1.1 เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุด
ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ ซึ่งรวมถึงโบนัสประจําปี และเบีย้ ประชุม
1.2 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการเอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่ง
รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจําปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตั ิงาน
ของคณะจัดการเป็ นรายบุคคล ในกรณี ท่ีเห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ ปรึกษาเพื่อให้คาํ แนะนําการ
ดําเนินโครงการ
1.3 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี
1.4 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะจัดการเอสซีจีเป็ นรายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เพื่อกําหนดค่าตอบแทนก่อนนําเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นประจําทุกปี
1.5 พิจารณางบประมาณการขึน้ ค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจําปี ของ
พนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
1.6 พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทัง้ คณะจัดการเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
1.7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจีเปรียบเทียบกับบริษัท
จดทะเบียนชัน้ นําอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้เอสซีจีรกั ษาความเป็ นผูน้ าํ ในตลาด
ธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
1.8 รายงานความคื บ หน้า และผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ครั้ง หลัง มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ
1.9 ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
1.10 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ปิ รับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.11 ปฏิบตั หิ น้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตหน้ าที่ ให้คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนมี อ ํานาจเรี ยก สั่ ง การให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนอาจขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็น
ว่ามีความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
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2. องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีองค์ประกอบดังนี ้
2.1 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน
2.2 กรรมการพิจารณาผลตอบแทนต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.3 ประธานกรรมการพิจาณาผลตอบแทนอาจได้รบั แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3.1 เป็ นกรรมการบริษัท
3.2 มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพื่อ
นํามาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทน
3.3 สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิ บตั ิงานตามหน้าที่ ท่ี ได้รบั
มอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระ
ในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทัง้ นีเ้ มื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้
ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาผลตอบแทนพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1)
ลาออก
2)
ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามกฎบัตรนี ้
3)
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง
กรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนคนใดจะลาออกจากตํา แหน่ ง ให้ท าํ เป็ น หนัง สื อ ยื่ น ต่อ ประธาน
กรรมการบริษัท ทัง้ นีก้ ารลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณี ท่ี ก รรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนพ้น จากตํา แหน่ ง ทั้ง คณะ ให้ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนที่ พ ้น จากตํา แหน่ ง ต้อ งอยู่ รัก ษาการในตํา แหน่ ง เพื่ อ ดํา เนิ น งานต่ อ ไปพลางก่ อ นจนกว่ า
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณีท่ีตาํ แหน่งกรรมการพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนขึน้ เป็ นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทน เพื่อให้
กรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนมี จ าํ นวนครบตามที่ คณะกรรมการบริ ษัท กําหนด โดยบุคคลที่ เ ข้า เป็ น
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทนอยู่ในตําแหน่งได้เพี ยงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนซึ่งตนแทน
32

5. การประชุม
ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
หรือประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการ
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 5 ครัง้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนให้ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน หรือเลขานุการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนโดยคํา สั่ งของประธานกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน
แจ้งไปยังกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรีบด่วน
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน หรือประธาน
ในที่ ประชุมอาจกําหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่
เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาํ หนด
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนควรจัดให้มีการประชุมในเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต้องมีกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเข้าร่วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ท่ี ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิ บัติหน้าที่ ไ ด้ ให้กรรมการพิจ ารณาผลตอบแทนซึ่ง เข้าร่วมประชุม เลื อกกรรมการพิจ ารณา
ผลตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อาจกระทําได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมและมีผล
สมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทุกคนได้ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ในมตินนั้ ๆ
7. ค่าตอบแทน
ให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้รบั ค่าตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
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กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพีอ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2563)
เอสซีจีม่งุ มั่นดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในประเทศที่
เอสซีจีลงทุน โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
สมดุล ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกาํ หนดกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่ อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (คณะกรรมการกิจการสังคมฯ) ฉบับนีข้ ึน้ เพื่ อให้กรรมการกิจการสังคมฯ ทุกคนตระหนัก ถึง หน้า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของตน และปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
1. ขอบเขตหน้าที่
ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
1.1 กําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และงบประมาณ ด้านกิจการสังคมเพื่ อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี
1.2 ติดตามดูแลการปฏิบตั ิงานตามแผนงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ
ตามนโยบายและเป้าหมายที่กาํ หนดไว้
1.3 รายงานความคื บ หน้า และผลการปฏิ บัติ ง านต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ภายหลัง ที่ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ อย่างสมํ่าเสมอ
1.4 ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ และรายงานผลการประเมิ น ให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
1.5 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ ยวกับกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
1.6 ปฏิบตั หิ น้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ ใ ห้คณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ มี อ ํานาจเรี ยกสั่ งการให้
ฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่
เห็นว่าเกี่ยวข้องจําเป็ น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฏบัตรฉบับนี ้ คณะกรรมการ
กิจการสังคมฯ อาจคําขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามี
ความจําเป็ นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรื่องค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
บริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีองค์ประกอบดังนี ้
34

2.1 คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และฝ่ ายจัดการของเอสซีจี
ไม่เกิน 3 คน โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นกรรมการกิจการสังคมฯ โดยตําแหน่ง
2.2 กรรมการกิจการสังคมฯ ต้องได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท
2.3 ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ อาจได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกิจการ
สังคมฯ
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการกิจการสังคมฯ
3.1 เป็ นกรรมการบริษัทหรือฝ่ ายจัดการของเอสซีจีตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
3.2 มีความรู ค้ วามเข้าใจในเรื่องกิจการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็ นอย่างดี
3.3 มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกิจการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสากล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงนโยบายด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาพรวมของ
เอสซีจี
3.4 สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย
ได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. วาระการดํารงตําแหน่ง
ให้กรรมการกิจการสังคมฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกําหนดออกตามวาระในวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีเ้ มื่อครบกําหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไปอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกิจการสังคมฯ พ้นจากตําแหน่งเมื่อ
1)
2)
3)

ลาออก
ขาดคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการกิจการสังคมฯ ตามกฎบัตรนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พน้ จากตําแหน่ง

กรรมการกิจการสังคมฯ คนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ทาํ เป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท
ทัง้ นีก้ ารลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท
ในกรณี ท่ี กรรมการกิ จการสังคมฯ พ้นจากตําแหน่งทัง้ คณะ ให้คณะกรรมการกิ จการสังคมฯ ที่ พน้ จาก
ตําแหน่งต้องอยูร่ กั ษาการในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไชชปพลางก่อนจนกว่ากรรมการกิจการสังคมฯ ชุดใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
ในกรณี ท่ี ตาํ แหน่งกรรมการกิจการสังคมฯ ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่ง ตัง้ บุคคลที่ มี คุณ สมบัติครบถ้วนขึน้ เป็ น กรรมการกิ จ การสัง คมฯ แทน เพื่ อให้
กรรมการกิ จการสังคมฯ มี จาํ นวนครบตามที่ คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการ
กิจการสังคมฯ แทนอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งตนแทน
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5. การประชุม
ให้มี ก ารประชุม คณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ ตามที่ ค ณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ หรื อ ประธาน
กรรมการกิจการสังคมฯ เห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามต้องจัดให้มีการประชุมไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 4 ครัง้
ในการประชุ ม คณะกรรมการกิ จ การสัง คมฯ ให้ประธานกรรมการกิ จ การสั ง คมฯ หรื อเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกิ จการสังคมฯ โดยคําสั่งของประธานกรรมการกิ จการสังคมฯ แจ้งไปยังกรรมการกิ จการ
สังคมฯ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นหรือกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ หรือประธานในที่ประชุม
อาจกําหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน
สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนด
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ ควรจัดให้มีการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามขอบเขตหน้าที่
6. องค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการกิ จการสังคมฯ ต้องมี กรรมการกิ จการสังคมฯ เข้าร่วมประชุมรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการกิจการสังคมฯ ทัง้ หมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ จึงจะเป็ นองค์
ประชุม ในกรณี ท่ีประธานกรรมการกิจการสังคมฯ ไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้
กรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการกิจการสังคมฯ ที่เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเป็ นประธานใน
ที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกิจการสังคมฯ คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึน้ อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี ข้ าด
กรรมการกิจการสังคมฯ ซึ่งมีสว่ นได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
การลงมติของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ อาจกระทําได้โดยไม่ตอ้ งมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือน
หนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อกรรมการกิจการสังคมฯ ทุกคนได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในมตินนั้ ๆ
7. ค่าตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมฯ ปฏิบตั หิ น้าที่โดยไม่มีคา่ ตอบแทนใด ๆ
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กฎบัตรสํานักงานตรวจสอบ

(มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 131 (2/2563) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2563)
กฎบัตรนีจ้ ดั ทําโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน อํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตลอดจนแนวทางการดําเนินการและการปฏิบตั งิ านของสํานักงานตรวจสอบ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ และพนักงานทุกระดับของเอสซีจี มีความเข้าใจ โดยสรุปในเรื่องดังต่อไปนี ้
พันธกิจ
สํานักงานตรวจสอบมีพนั ธกิจในการเสริมสร้าง ป้องกัน และรักษาคุณค่าขององค์กรโดยการให้ความเชื่อมั่น
ตามความเสี่ยงอย่างเที่ยงธรรม การให้คาํ แนะนําและเข้าใจธุรกิจในเชิงลึก สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์
ขององค์กร
นิยาม
สํานักงานตรวจสอบมีภารกิจในการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และการบริการให้คาํ ปรึกษา
(Consulting Service) อย่างเป็ นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุ งการดําเนินงานของบริษัทในเอสซีจี
โดยสํานักงานตรวจสอบมีส่วนช่วยให้ธุรกิจในเอสซีจีบรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีกาํ หนดด้วยการประเมินและปรับปรุ ง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกํากับดูแล
กิจการโดยใช้วิธีการที่เป็ นระบบและมีแบบแผน
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
สํานักงานตรวจสอบมีหน้าที่ ดังนี ้
ด้านการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบัตงิ าน และการควบคุมภายใน
1. ตรวจสอบให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการ
จัดทําและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใสและเชื่อถื อได้ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทัง้ การพิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงและการเลือกใช้นโยบายการบัญชีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบรายการที่เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ประเมิ น ระบบการบริหารความเสี่ ยงและกระตุน้ ให้บริษัท ในเอสซี จี บริห ารความเสี่ ยงอย่างเป็ นสากล
สามารถบ่งชี ถ้ ึงความเสี่ ยงที่ สาํ คัญ และได้จดั การความเสี่ ยงอย่างมี ประสิทธิ ภาพ มี ดชั นี ชีว้ ัดที่ เ หมาะสม
รวมทัง้ การกําหนดสัญญาณเตือนภัย และตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน
การบริหารความเสี่ ยง การควบคุม กํากับดูแล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อ มูล และระบบ
เครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
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4. ประเมิ น ประสิ ทธิ ผลของการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ (Awareness) การประเมิ นความเสี่ ยง การ
ควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ รวมทัง้ ทบทวนการประเมินแบบประเมิ น
ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน ให้สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกํากับดูแลต่าง ๆ เช่น แนว
ร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั งิ านเพื่อให้เป็ นไปตามกระบวนการกํากับดูแลที่ดี
6. ตรวจสอบกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตั งิ าน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. ประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจที่สาํ คัญของบริษัทในเอสซีจี มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายที่เป็ นสาระสําคัญ มีการประเมินภาพรวมของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั ที่เข้าตรวจสอบตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ COSO 2013
8. ตรวจสอบการทุจริตและข้อร้องเรียนเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบและข้อกําหนดของกฎหมายและกําหนดแนว
ทางการแก้ไขและป้องกันการทุจริต
9. กําหนดและพัฒนาระบบเชิงป้องกันและวิธีการตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทในเอสซีจีใน
แนวทางเชิงป้องกันให้เกิ ดประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าแก่องค์กรยิ่งขึน้ โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท รวมทัง้ กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ
ด้านอื่น ๆ
10. พิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนรวมทัง้ ประสานงาน
กับผูส้ อบบัญชีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณาและลงนามเพื่อเปิ ดเผย
ในรายงานประจําปี ของบริษัท
12. จัดทํางบประมาณและกําลังพลของสํานักงานตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมตั ิ
13. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบมีหน้าที่แสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้ในกรณีท่ี
มีความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดําเนินการต่าง ๆ ของบริษัท โดยบริษัท
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
15. ปฏิ บัติ การอื่ นใดตามที่ กฎหมายกําหนด หรื อคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อคณะกรรมการตรวจสอบจะ
มอบหมาย
38

ขอบเขตการตรวจสอบ
สํานักงานตรวจสอบรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทย่อยที่เอสซีจีมีอาํ นาจควบคุม
ส่วนบริษัทร่วมทุนและบริษัทอื่นจะตรวจสอบตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ ายบริหาร
ระดับสูงของแต่ละธุรกิจหรือกรณีพบเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการกํากับดูแลกิจการของเอสซีจีเพียงพอมีประสิทธิ ภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ ทัง้ นีส้ าํ นักงาน
ตรวจสอบยังมีส่วนในการเสนอให้มีการปรับปรุ งในทุก ๆ ด้าน เช่น การควบคุมทางการบริหาร โอกาสในการสร้าง
กําไร รวมทัง้ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ในเรื่องต่อไปนี ้
1. มีการระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
2. การควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย
2.1 ข้อมูลด้านการเงิน การบริหาร และการปฏิบตั งิ านที่สาํ คัญถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
2.2 การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตั ิ รวมทัง้ กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.3 การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4 การจัดหาสินทรัพย์ได้มาอย่างประหยัด ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลป้องกันอย่างเพียงพอ
อํานาจในการตรวจสอบ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบอาวุโส และผูต้ รวจสอบได้รบั อนุมตั ิและมีอาํ นาจในการเข้าถึงข้อมูล
ระบบงาน และบุคคลของบริษัท ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามความจําเป็ นและเหมาะสม
ฝ่ ายจัดการทุกระดับของบริษัทในเอสซี จีมีหน้าที่ สนับสนุนให้การปฏิ บัติงานของสํานักงานตรวจสอบบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อเอสซีจี
เอกสารและข้อมูลใด ๆ ซึ่งผูต้ รวจสอบได้มา หรือรับรู จ้ ากการตรวจสอบจะถูกรักษาไว้เ ป็ นความลับและไม่
เปิ ดเผยแก่บคุ คลอื่นใดโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากผูม้ ีอาํ นาจที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามกฎหมาย
การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ
1. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบมีหน้าที่ควบคุมและบริหารให้มีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และ
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ ายจัดการของบริษัทที่ เข้าตรวจสอบ และจัดทํารายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบเสนอคณะจัดการเอสซีจีและคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับงานด้านการบริหารให้ผอู้ าํ นวยการ
สํานักงานตรวจสอบรายงานต่อ ชจญ-การเงินและการลงทุน
2. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบมีหน้าที่กาํ หนดและควบคุมให้มีระบบการติดตาม ผลการตรวจสอบ และสร้าง
ระบบงานเชิงป้องกัน
ความเป็ นอิสระและความเทีย่ งธรรม
1. กิจกรรมการตรวจสอบต้องเป็ นอิสระจากอิทธิพลอื่นใดทัง้ ขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ ตอน ระยะเวลา และเนือ้ หา
ของรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และ
แผนการตรวจสอบที่วางไว้
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2. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบอาวุโส และผูต้ รวจสอบต้องมีทศั นคติท่ีเป็ นกลาง ไม่ลาํ เอียง ไม่มี
อคติ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
3. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบอาวุโส และผูต้ รวจสอบควรละเว้นการตรวจสอบงานที่ตนเองเคย
รับผิดชอบมาก่อน การที่ผตู้ รวจสอบอาวุโสหรือผูต้ รวจสอบให้ความเชื่อมั่นแก่กิจกรรมที่เคยรับผิดชอบในรอบปี
ที่ผา่ นมา อาจพิจารณาได้วา่ เป็ นเหตุบ่นั ทอนความเที่ยงธรรม
4. กรณีท่ีความเป็ นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกบั่นทอน ควรเปิ ดเผยรายละเอียดของเหตุบ่ นั ทอนดังกล่าวต่อ
ผูเ้ กี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปิ ดเผยขึน้ อยูก่ บั เหตุบ่นั ทอนที่เกิดขึน้
คุณสมบัตขิ องผู้ตรวจสอบภายใน
1. มีความรู ้ ความสามารถ และความชํานาญในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
2. มีความรู แ้ ละความเข้าใจในหลักการเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง สําหรับผูต้ รวจสอบด้านสารสนเทศจะต้องมีความรู ใ้ นการควบคุมและเทคนิคในการตรวจสอบ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
3. มี การพัฒนาความรู ค้ วามสามารถทางวิ ชาชี พ ประสิทธิ ผล และคุณภาพของงานตรวจสอบภายในอย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. มี มนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ รับฟั งความคิดเห็ นของผู้อ่ื น และให้ค าํ แนะนําที่ เป็ นประโยชน์กับเอสซี จี แ ละ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. มีความเป็ นอิสระและไม่มีสว่ นได้สว่ นเสียในเรื่องที่ตรวจสอบ
จรรยาบรรณ
ผูต้ รวจสอบภายในต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ โดยยึดถื อตามจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ คือ
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
3. การรักษาความลับ (Confidentiality)
4. ความรู ค้ วามสามารถ (Competency)
5. ความโปร่งใส (Transparency)
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านวิชาชีพ
การปฏิบตั งิ านของสํานักงานตรวจสอบจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน
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สวนที่ 3
นโยบายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตต
ิ าม
หลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
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ส่วนที่ 3 นโยบายทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัตติ ามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตสิ าํ หรับกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการกําหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษัท
1. หลักการ
การสรรหาและคัด เลื อ กกรรมการถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามสํา คัญ อย่ า งยิ่ ง ตามหลัก บรรษั ท ภิ บ าลเอสซี จี
เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินธุรกิจ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการกําหนดคุณสมบัติ
และการสรรหากรรมการบริษัทขึน้
2. นโยบายการกําหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย
กําหนด และข้อบังคับของบริษัท และควรมี ความหลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู แ้ ละความ
ชํานาญเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท ตลอดจนไม่จาํ กัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ
ศาสนา ประเทศต้นกําเนิด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม เป็ นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ี
ก่อให้เกิดความเป็ นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผูถ้ ื อหุน้ และสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย ซึ่งจะช่วยนําพาให้เอสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืน
3. การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัท ภิ บาลและสรรหาพิจ ารณาสรรหาบุค คลที่ มี
คุณ สมบัติเ หมาะสมเป็ น กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกําหนดออกตามวาระหรื อ กรณี อ่ื น ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาคัดเลือกจากผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีพืน้ ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์
กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทัง้ มีความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยควรคํานึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี ้
3.1 คุณลักษณะที่ตอ้ งการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูท้ ่ี จะ
คัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็ นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น
- ความมีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
- ความมีวฒ
ุ ิภาวะและความมั่นคง เป็ นผูร้ บั ฟั งที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ
- ยึดมั่นในการทํางานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่ามีความสําคัญ
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3.2 ความรูค้ วามชํานาญที่ตอ้ งการให้มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบของความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้านที่
จําเป็ นต้องมีในคณะกรรมการ และจัดทํา Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหาและเสนอชื่ อบุคคลที่
เหมาะสมเป็ นกรรมการ ความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้านดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกําหนด
กลยุทธ์และนโยบาย รวมทัง้ กํากับดูแลให้มีการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น
- ความรูท้ างบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่ง รวมถึ ง การบริหารจัดการด้านทรัพ ยากรบุคคล (Organization and
Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรูเ้ กี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การกําหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and Strategic Planning)
- ความรู ค้ วามชํานาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจําเป็ นต่อ
บริษัทในระยะ 3 – 5 ปี ขา้ งหน้า เช่น ความรูเ้ กี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิจยั และ
พั ฒ นา (Research and Development) การควบรวมกิ จ การ (Merger & Acquisition) ทั ก ษะด้า น
เทคโนโลยี / Cybersecurity การบริ ห ารจัดการข้อมู ล (Data Management) ธุ รกิ จ ค้าปลี ก (Retail
Business) ซัพพลายเชน (Supply Chain) สุขภาพและความปลอดภัย และประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการองค์กรระดับภูมิภาค/หรือระดับโลก ฯลฯ
3.3 ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการกําหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหายังอาจพิจารณากําหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัตอิ ่ืน ๆ ของกรรมการทัง้
คณะ เช่น เพศ อายุ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นกําเนิด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ฯลฯ
4. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม
กรณีท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้เป็ นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรคํานึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวด้วย
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กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
วัตถุประสงค์
กรรมการบริษัทเป็ นผูน้ าํ องค์กรที่มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญมาก เพื่อให้การสรรหา
และคัดเลือกกรรมการมีขนั้ ตอนการปฏิบตั ิท่ีชดั เจน เป็ นระบบแบบแผนและโปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายการ
กําหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท และหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี เพื่อสามารถสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ขนึ ้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนรวม 4 ขัน้ ตอน มีรายละเอียดดังนี ้
1. การวางแผน
เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณากําหนดแนวทางและวางแผนในการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ และในเวลาที่เหมาะสม
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดงั ต่อไปนีแ้ ละเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา
- ทบทวนความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการใน Board Skill Matrix

2.

- จัดเตรียมตารางกําหนดครบวาระการดํารงตําแหน่งรวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชุดย่อยของ
กรรมการแต่ละคน
- ทบทวนการกําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษัท
- รวบรวมแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริษัท ข้อกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ีเกี่ยวข้อง
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เสนอกําหนดเวลาในการดําเนิ น การเพื่ อให้ส อดคล้องกับกําหนดเวลาประชุม ของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การสรรหารายชื่อ

การสรรหารายชื่ อ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสมเข้ารับ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการใหม่ควร
พิจารณาจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้
2.1 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยกรรมการบริษัท
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ประธานกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอให้กรรมการ
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจภายในเวลาที่กาํ หนด
2.2 การเสนอชื่อกรรมการใหม่โดยผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้มีกระบวนการที่จะทําให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถมีสว่ นร่วมในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ
และมั่นใจได้ว่าผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเลือกตัง้ กรรมการที่เป็ นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตน
ได้ บริษัทจะเปิ ดโอกาสเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนที่กาํ หนด โดยคณะกรรมการ
บรรษั ทภิ บาลและสรรหาเป็ นผูพ้ ิจ ารณาเสนอให้ท่ี ประชุม คณะกรรมการบริษัท อนุมัติช่วงเวลาที่
เหมาะสมและเพี ยงพอต่อการพิจารณาคัดเลื อกและเสนอเลื อกตัง้ ในขัน้ ตอนต่อไป ซึ่งเลขานุการ
บริษัทจะดําเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบถึงช่วงเวลาและรายละเอียดต่างๆ รวมทัง้ เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท
2.3 การรวบรวมรายชื่อจากแหล่งข้อมูลที่นา่ เชื่อถือ
เลขานุการบริษัทรวบรวมรายชื่ อบุคคลที่ มี ความสามารถในการเป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียน
(Chartered Director) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรายชื่ อกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัท
เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อประกอบการพิจารณา
3. การคัดเลือก
เลขานุการบริษัทรวบรวมรายชื่อที่ได้จากขัน้ ตอนที่ 2 เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาพิจารณา
ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ย) จะพิจารณาความ
เหมาะสมในคุณสมบัติของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพื่อกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม
เป็ นกรรมการใหม่จากรายชื่ อในขัน้ ตอนที่ 2 ที่ สอดคล้องกับนโยบายการกําหนดคุณสมบัติและการสรรหา
กรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู ้ ความชํานาญ หรื อประสบการณ์ท่ี จ ะให้ข้อแนะนําอัน จะเป็ น ประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และ
นโยบายการดําเนิ นธุ ร กิ จ ตามแนวทางการพัฒ นาอย่างยั่ง ยื น เพื่ อเสนอให้ท่ี ประชุม คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณา
ทัง้ นีเ้ ลขานุการบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ
ที่เกี่ยวกับการเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
และคุณสมบัตกิ ารเป็ นกรรมการอิสระ
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4.

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสีย) จะพิจารณาคุณสมบัติของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่ อ
ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่
เหมาะสมให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ
ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ/หรือกรรมการที่เหมาะสม
ติดต่อทาบทามบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และรายงาน
ความคืบหน้าผลการทาบทามบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ/ พิจารณา
จากนัน้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งเรื่องที่ จะขออนุมัติท่ี ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจําปี ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ
รวมทัง้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ลงบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัท
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกระหว่างกาล
ดําเนิ น การตามกระบวนการเช่น เดี ยวกับการเลื อกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่งตามวาระ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาเลื อกตัง้ กรรมการ โดยไม่ตอ้ งเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้
อนึ่ง ในกรณี ท่ี กรรมการที่ ลาออกระหว่างกาลคงเหลื อวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการน้อยกว่า 2
เดือน กฎหมายกําหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกนัน้
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ข้อกําหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุ งข้อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
ซึ่ง มีค วามเข้ม งวดกว่าหลักเกณฑ์ข องคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) โดยกรรมการอิ ส ระ (Independent
Director) ของบริษัท ต้องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มี อาํ นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ ให้นับรวมการถื อหุ้นของผู้ท่ี เกี่ ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่ น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุม ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจ ารณญาณอย่างอิส ระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่ อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คํา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
ทัง้ นี ก้ ารคํานวณภาระหนี ด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธี การคํานวณมูล ค่าของรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อํา นาจควบคุม ของบริ ษั ท และไม่ เ ป็ น ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี นัย ผู้มี อ าํ นาจควบคุม หรื อ หุ้น ส่ ว นของสํา นัก งาน
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สอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่ มีนัย ผูม้ ี อาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มี นัยกับกิ จการของบริษัท บริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงิ นเดือนประจํา หรือถื อหุน้ เกิ นร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทัง้ หมดของบริษัท อื่ นซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เ คยต้อ งคํา พิ พ ากษาว่ า ได้ก ระทํา ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานอง
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมายนัน้
ทัง้ นีใ้ นความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มี
ลักษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
ทัง้ นี ้ ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิ คุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective
Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณีท่ีบคุ คลที่บริษัทแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาํ หนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคย
มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกิ นมูลค่าดังกล่าว ก็ ต่อเมื่ อบริษัทได้จัดให้มีความเห็น
คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
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นโยบายการกําหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความโปร่งใส หลากหลาย และมีจาํ นวนกรรมการ
อิสระมากพอ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคณ
ุ สมบติเป็ นกรรมการอิสระให้มี
ไม่นอ้ ยกว่าครึง่ หนึ่งของจํานวนกรรมการบริษัททัง้ หมด

นโยบายกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนทีก่ รรมการสามารถไปดํารงตําแหน่งได้
เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรกําหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไม่เกิน 4 บริษัท

นโยบายการเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทมีมติเรื่องนโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับพนักงานเป็ นกรรมการหรือใช้เวลาของ
บริษัททํางานในสถาบันนอกเอสซีจี ดังนี ้
1. คณะกรรมการไม่ขัดข้องในกรณี เข้าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรของภาครัฐ บาลซึ่งไม่ได้ตงั้ ขึ น้ เพื่ อ
ผลประโยชน์ของพรรคการเมือง เพราะถือเป็ นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ ซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
2. คณะกรรมการไม่ขดั ข้องในกรณีเข้าร่วมเป็ นกรรมการในองค์การของภาคเอกชนที่ตงั้ ขึน้ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมจัดการธุรกิจ ฯลฯ
3. หากเป็ นองค์การภาคเอกชนที่ตงั้ ขึน้ เพื่อการค้าและไม่ขดั กับผลประโยชน์ของเอสซีจี และไม่ใช้เวลาอัน
จะเป็ นผลเสียแก่บริษัท

นโยบายกําหนดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อส่งเสริมให้กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
กําหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี ควรมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจํานวนครัง้ ของการประชุมทัง้ ปี
ในกรณีมีเหตุจาํ เป็ นที่ทาํ ให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในครัง้ ใดได้
ให้กรรมการคนนัน้ แจ้งเหตุจาํ เป็ นดังกล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อนการประชุมครัง้ นัน้
ทัง้ นี ้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี ้ ให้หมายความรวมถึงการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงกรรมการที่แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความ
คิดเห็นระหว่างกันได้

49

กระบวนการจัดทําแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการ
การดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั ต้องเผชิญกับการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีท่ีรวดร็ว เพื่อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ดงั กล่าว และรองรับกับการเติบโตของเอสซีจีได้อย่างยั่งยืน กรรมการบริษัทในฐานะผูน้ าํ
องค์กร ควรได้รบั การเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่ อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้
กําหนดกระบวนการจัดทําแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการบริษั ทอย่ างเป็ นระบบ มี ขั้นตอน และเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ดังนี ้
ขั้นตอน
สิ่งทีต่ ้องดําเนินการ
1
กํา หนดจํา นวน/สั ด ส่ ว นกรรมการที่ มี ทั ก ษะ ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ ใ นโครงสร้ า งของ
คณะกรรมการบริษัทที่ บริษัทต้องการ โดยพิจารณาให้
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แผนธุ ร กิ จ ระยะปานกลาง
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของเอสซีจี รวมทัง้ หลักบรรษัทภิ
บาล ข้อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2
ประเมินตนเองในเรื่องต่อไปนี ้
2.1 ทักษะ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีมีตาม
Board Skill Matrix
2.2 ความต้องการพัฒนาความรู แ้ ละประสบการณ์ในเรื่องที่
สนับสนุนการดําเนิ นธุ รกิ จของเอสซี จี และการปฏิ บัติ
หน้าที่กรรมการ
3
จัดทําข้อมูลดังต่อไปนี ้
3.1 ทะเบียนประวัตกิ ารฝึ กอบรม การเสวนา ของกรรมการแต่ละคน
ตารางเปรียบเทียบระหว่างจํานวน/สัดส่วนกรรมการที่มี
3.2 ทักษะ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ี บริษัท
ต้องการกับที่มีอยู่
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ผู้รับผิดชอบ/อนุมัติ
กําหนดเวลา
คณะกรรมการ
พฤษภาคม - มิถนุ ายน
บรรษัทภิบาลและสรรหา

กรรมการแต่ละคน

กรกฎาคม – สิงหาคม

เลขานุการ
พฤศจิกายน - ธันวาคม
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

ขั้นตอนที่
สิ่งทีต่ ้องดําเนินการ
4
จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการ โดย
เน้นในเรื่องที่กรรมการบริษัทยังขาดอยู่หรือเรื่องที่อยู่
ในความสนใจของกรรมการ ดังต่อไปนี ้
4.1
แผนฯ สําหรับคณะกรรมการ เช่น การรวบรวมข้อมูล
ที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์ให้กรรมการทราบ การ
จัดเสวนาให้กรรมการร่วมแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น
การจัดให้กรรมการเยี่ ยมชมกิ จการหรือนิทรรศการ
ภายในเอสซีจี
แผนฯ สําหรับกรรมการรายบุคคล เช่น การจัดให้เข้า
4.2
รับการอบรม หรือสัมมนาที่หน่วยงานภายนอกจัด
5
ดําเนินการตามแผนฯ ที่ได้รบั อนุมตั ิ
6

ผู้รับผิดชอบ/อนุมัติ
กําหนดเวลา
เลขานุการ
พฤศจิกายน คณะกรรมการ
ธันวาคม
บรรษัทภิบาลและสรรหา
เสนอให้ท่ีประชุม
คณะ กรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาพิจารณา
ก่อนเสนอขออนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการ
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนฯ และขอข้อคิดเห็น กรรมการและ
จากกรรมการเพื่อนํามาพิจารณาปรับปรุงแผนฯ ในปี เลขานุการ
ต่อไปให้ดีย่ิงขึน้
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
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มกราคม - ธันวาคม
ปี ถดั ไป
พฤศจิกายน –
ธันวาคม ปี ถดั ไป

นโยบายการจัดการข้อมูลภายในทีม่ ีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)

ในการดําเนินธุรกิ จของเอสซีจี กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซี จี และผูเ้ กี่ ยวข้องจะต้องพิจารณาและ
รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และยังไม่สามารถเปิ ดเผยต่อผูถ้ ื อหุน้ ผูล้ งทุน หรือ
สาธารณชนทั่วไปได้ ดังนัน้ การใช้ขอ้ มูลภายในของเอสซีจีจงึ เป็ นเรื่องที่สาํ คัญที่ตอ้ งมีการจัดการอย่างเหมาะสม
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลรั่วไหล อาจถูกนําไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถกู ต้อง และเป็ นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ซึ่งนอกจาก
จะเป็ นความผิดตามกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของเอสซีจีอีกด้วย
ปั จจุบนั เอสซีจีมีแนวทางการจัดการข้อมูลภายในที่ใช้ปฏิบตั ิอยู่ในเอกสารหลายแห่ง เช่น จรรยาบรรณเอสซีจี
คู่มื อบรรษั ทภิ บาลเอสซี จี ข้อบัง คับพนักงาน และมาตรการกํากับดูแลต่าง ๆ และเมื่ อปี 2559 กฎหมาย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ฉ บับ ใหม่ ไ ด้มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หลัก เกณฑ์ท่ี เ กี่ ย วข้อ งกั บ ข้อ มู ล ภายใน
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการรวบรวมหลักปฏิบตั ิและแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ในเรื่องนีข้ ึน้ และจัดทําเป็ น
นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่ มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ฉบับนีข้ ึน้ เป็ นลายลักษณ์อักษร โดยให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจีทกุ คน ถือปฏิบตั แิ ละสื่อสารอย่างถูกต้อง
นโยบาย
1. เอสซีจียดึ มั่นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ในทุกประเทศที่เอสซีจีเข้าไปหรือจะเข้าไปดําเนินธุรกิจ
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจี และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั หิ น้าที่ซ่งึ รู ห้ รือครอบครองข้อมูลภายใน
ของเอสซีจีตอ้ ง
2.1 เก็บรักษาข้อมูลภายในของเอสซีจีดว้ ยความระมัดระวังและมีความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ขอ้ มูล
ภายในของเอสซีจีร่วั ไหลออกไปภายนอก
2.2 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน เพื่อป้องกันการที่ขอ้ มูลภายใน
อาจถูกนําไปใช้ไม่วา่ จะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่ืน
เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจีหรือบริษัท
จดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน หรืออาจมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจี บุคคลภายนอกที่มาปฏิบตั หิ น้าที่ซ่งึ รูห้ รือครอบครองข้อมูลภายในของ
เอสซี จี ต ้อ งไม่ ซื ้อ หรื อ ขายหลั ก ทรัพ ย์ท่ี เ กี่ ย วข้อ งกั บ ข้อ มู ล ภายในที่ ยัง ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ ประชาชน
ซึ่งเป็ นการเอาเปรียบบุคคลอื่นที่ซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยไม่ทราบข้อมูลภายใน
4. เอสซีจีตอ้ งมีมาตรการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาก่อนและหลังการเปิ ดเผยข้อมูลภายใน(Blackout
Period)* เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ
5. เอสซี จีตอ้ งจัดให้มีระบบการจัดการข้อมูลภายในที่ ทาํ ให้ม่ นั ใจได้ว่าข้อมูลภายในจะไม่ร่ วั ไหล และถูก
นําไปใช้ประโยชน์ในการซือ้ หรือขายหลักทรัพย์ไม่วา่ เพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
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6. ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้นาํ จรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และ
แนวปฏิบตั กิ ารจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วย
7. การไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนีถ้ ือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี

มาตรการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของเอสซีจี
กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง้ คูส่ มรส หรือผูท้ ่ีอยู่
กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ ยวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิ ดเผยงบการเงินดังกล่าว
นอกจากนีใ้ นกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทัง้
คู่สมรส หรือผูท้ ่ีอยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ ยงั ไม่ได้
เปิ ดเผยซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพ ย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซี จี หรือบริษัทจดทะเบียนอื่ นที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทาํ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ สูส่ าธารณะทัง้ หมดแล้ว
----------------------------------------------หมายเหตุ หากมีการใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อประชาชนในการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยเป็ นการเอา
เปรียบบุคคลอื่น (Insider Trading) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือไม่ บุคคลที่กระทําการดังกล่าวมี
ความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอาจมีโทษ ดังนี ้
1. โทษทางอาญา
จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 500,000 -2,000,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
2. มาตรการลงโทษทางแพ่ง
- ค่าปรับเป็ นเงินไม่เกิน 2 เท่า ของประโยชน์ท่ีได้รบั หรือพึงได้รบั แต่ตอ้ งไม่ต่าํ กว่า 500,000 บาท ในกรณี
ที่ไม่สามารถคํานวณผลประโยชน์ได้ ให้ปรับตัง้ แต่ 500,000 - 2,000,000 บาท
- ชดใช้เงินในจํานวนที่เท่ากับผลประโยชน์ท่ีได้รบั หรือพึงได้รบั
- ห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
- ห้ามเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
- ชดใช้คา่ ใช้จา่ ยจากการตรวจสอบการทําความผิดให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

53

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารจัดการองค์กร

นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของเอสซีจี
คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้กาํ หนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านฉบับนีข้ นึ ้ เพื่อเป็ นทิศทางใน
การกํากับดูแลการปฏิ บัติงานของเอสซี จี เพื่อนําไปใช้ตัดสินใจในการปฏิ บัติงานได้อย่างเหมาะสมโดยเอสซี จี
คาดหวังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต น่าเชื่อถื อ ยึดมั่นในอุดมการณ์ 4 คือ “ตัง้ มั่นใน
ความเป็ นธรรม มุ่งมั่นในความเป็ นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็ น
แนวทางสําคัญในการปฏิ บตั ิงาน อยู่บนพื น้ ฐานการประพฤติปฏิ บตั ิท่ี ดีตามหลักจรรยาบรรณเอสซี จี รวมทั้งมี
คุณธรรมการเป็ นพลเมืองดีของทุกประเทศที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
ที่ จะมีผลกระทบต่อเอสซีจี กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานเอสซีจี และความเชื่ อมั่นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
ดังนัน้ จึงได้มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน ดังนี ้
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซีจีทกุ คนต้องยึดมั่นที่จะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ซึ่งครอบคลุมถึง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท ข้อปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ าน ข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ีดี รวมถึงพันธสัญญาต่อสังคม ในทุกประเทศที่เอสซีจีดาํ เนินธุรกิจ
2) การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตั ิตามกฎหมายทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป็ นเรื่องจําเป็ นที่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเอสซี จีทุกคนต้องเคารพและปฏิ บตั ิตาม การทํา
ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจึงเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
3) การปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของการปฏิ บัติ ง านที่ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งาน
เอสซีจีทกุ คนต้องปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู ค้ วาม
เข้าใจ มีการกําหนดแนวทาง และกํากับดูแลให้ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ สร้างความตระหนักรู แ้ ละ
สืบทอดวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ สุจริต และการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเอสซีจีให้เข้มแข็ง
4) เอสซีจีม่งุ เน้นให้มีระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และพันธสัญญาต่อ
สังคมที่สาํ คัญที่คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีหรือกลุ่มธุรกิจกําหนด โดยจัดให้มีกระบวนการที่ใช้
ในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทัง้ มีการปรับปรุ งระบบดังกล่าว
ให้ดีขึน้ อย่างต่อเนื่ อง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นธุ รกิ จทั้งภายใน ภายนอก และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้
5) พนักงานเอสซีจีท่ีรายงานหรือให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการกระทําที่เป็ นหรืออาจเป็ นการละเมิดกฎหมายและ
พันธสัญญาต่อสังคมที่สาํ คัญจะได้รบั ความคุม้ ครองตามนโยบายการคุม้ ครองและให้ความเป็ นธรรมแก่
พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสของเอสซีจี (SCG Whistleblowing Policy)
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แนวปฏิบัตกิ ารกํากับดูแลการปฏิบัตงิ าน
การเสริมสร้างและสนับสนุนระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน จะทําให้ม่ ันใจได้ว่าการดําเนินธุรกิจ
ของเอสซีจีมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีมาตรฐานการ
ทํางานที่จะช่วยป้องกันการเกิ ดความไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ได้อย่างมี ประสิทธิผล รวมทัง้ มีการปรับปรุ ง
สมรรถนะในการปฏิบตั งิ านประจําวันได้อย่างเหมาะสม ควรดําเนินการดังนี ้
1) การกําหนดขอบเขตของเรื่องและผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องในการจัดทําและนําระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานไป
ปฏิบตั ิ ผูบ้ ริหารพิจารณากําหนดขอบเขตของกฎหมายและพันธสัญญาต่อสังคมที่สาํ คัญที่จะนําไปจัดทํา
ระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน และระบุบคุ คล หน่วยงาน กิจกรรม หรือพืน้ ที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ตอ้ งจัดทํา
ระบบการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านและนําระบบฯ นีไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
2) การจัดให้มีมาตรฐานการทํางาน
2.1) ผูเ้ กี่ยวข้องรวบรวมกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องตามขอบเขตที่ผบู้ ริหารกําหนดในข้อ 1)
2.2) จัดให้มีมาตรฐานการทํางานที่ ใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บัติง านที่ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ท่ี ต ้อง
ปฏิบตั ติ าม
3) การกํากับดูแลและการปรับปรุงสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านประจําวัน
3.1) ควบคุมการทํางานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการทํางานที่กาํ หนด
3.2) เฝ้าติดตาม (Monitoring) และตรวจประเมิน (Audit) การทํางาน เพื่อให้ม่นั ใจว่าได้มีการดําเนินการ
ตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
3.3) รายงานการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ใ ห้กับผูท้ ่ี มี อาํ นาจในการตัดสิ นใจและผู้เกี่ ยวข้อง เพื่อจัดการ
ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.4) ปฏิ บตั ิการแก้ไข เมื่ อพบว่ามี เรื่องที่ ไม่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ เพื่ อแก้ไขเรื่องที่ ไม่สอดคล้องให้
ถูกต้อง ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ตามมา และป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นนั้ เกิดซํา้ ในอนาคต
3.5) บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยความเสี่ยงที่สาํ คัญต้องได้รบั การจัดการอย่าง
เหมาะสม ทันเวลา
3.6) ทบทวนการดําเนินงานด้านปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดําเนินงาน
ด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์บรรลุวตั ถุประสงค์ท่ีตอ้ งการ
4) การสนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ ในการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ โดย
4.1) จัดสรรทรัพยากรที่จาํ เป็ น อย่างเพียงพอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์จะบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตอ้ งการ
4.2) พัฒ นาความรู ้ ความสามารถของพนัก งาน เพื่ อ ให้พ นัก งานมี ค วามสามารถที่ จ ะปฏิ บัติ ต าม
กฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องอยูเ่ สมอ
4.3) สร้างความตระหนักรู แ้ ละวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยดําเนินการได้
หลายวิธี เช่น การสอนงาน การบอกเล่าประสบการณ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ การจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่อง
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สําคัญต่างๆ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การสร้างค่านิยมและแบบอย่างที่ดี การสร้างแรงจูงใจด้วย
ของรางวัลหรือสิ่งตอบแทน และการกําหนดมาตรการลงโทษที่เหมาะสม เป็ นต้น
4.4) จัดให้มี การควบคุม เอกสารและสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดํา เนิ นงานด้านการปฏิ บัติ ต าม
กฎเกณฑ์ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าเอกสารและสารสนเทศที่ตอ้ งใช้ในการดําเนินงานมีความเหมาะสมกับ
การใช้งาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัยจากการสูญหาย เสียหาย ถูกแก้ไข สามารถรักษา
ความลับ ควบคุมการแพร่กระจาย และสะดวกต่อการค้นหาและจัดเก็บ
บทบาทและความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอสซีจี และกํากับดูแลใน
ระดับ นโยบาย โดยมอบหมายให้ค ณะจั ด การบริ ห ารความเสี่ ย งเอสซี จี (SCG Risk Management
Committee) กํากับดูแลให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
กรรมการ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกที่ดี ส่งเสริมการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และกระตุน้ ให้
พนักงานทุกคนเห็นคุณค่าและความสําคัญของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ รวมทัง้ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเอสซีจี
2) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้มีกระบวนการควบคุมและติดตามการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของเอสซีจี รวมถึงระบบการควบคุมภายใน และสอบทานสรุปผลตรวจสอบด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
3) คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี (SCG Risk Management Committee) มีหน้าที่กาํ กับดูแลการนํา
นโยบายการกํากับดูแลการปฏิ บตั ิงานไปปฏิ บตั ิ โดยจัดให้มีกระบวนการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่ มี
ประสิทธิ ภาพและเหมาะสม เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดําเนินงานของเอสซีจี เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยคณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีมีหน้าที่รายงานการไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท่ีมีผลกระทบกับเอส
ซีจีอย่างมีสาระสําคัญและความคืบหน้าในการดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4) ผูบ้ ริหารเป็ นผู้รับผิ ดชอบสําคัญ ในการนํานโยบายไปสู่การปฏิ บัติอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่ อง โดย
ผูบ้ ริหารต้องทําความเข้าใจในนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน แนวปฏิบตั ิ และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการดําเนินงานของตน จัดให้มีการสื่อสาร สร้างจิตสํานึกที่ดี ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ กระตุน้
ให้พนักงานที่ อยู่ในความรับผิดชอบเห็นคุณค่าและความสําคัญของการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ กําหนด
แนวทางและกํากับดูแลให้แน่ใจว่าพนักงานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบได้ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
อยูเ่ สมอ รวมทัง้ เป็ นแบบอย่างที่ดี เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเอสซีจี
5) พนัก งานเอสซี จี ต ้อ งเข้า ใจบทบาท หน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของตน ในการปฏิ บัติ ต ามนโยบาย
การกํากับดูแลการปฏิ บตั ิงาน และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ ยวข้อง พนักงานเอสซีจีตอ้ งพัฒนาตนเองให้มีความรู ้
ความสามารถและความเข้าใจในหน้าที่ ท่ี ตนปฏิ บัติอย่างผู้รูจ้ ริง ตัง้ ใจและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ท่ี ไ ด้ร ับ
มอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตั งิ าน
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ในกรณี ท่ี มีขอ้ สงสัยในการปฏิ บตั ิตามกฎเกณฑ์ ให้สอบถามผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน หน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
ในกรณีท่ีพบการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ให้พนักงานเอสซีจี
ทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ที่
กําหนดไว้ เช่น ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) เป็ นต้น และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยเอสซีจีจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการ
กระทําที่ไม่ถกู ต้องตามกฎเกณฑ์หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการรายงานตามที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ใน Whistleblowing Policy
6) หน่วยงานต่างๆ ต้องรวบรวมข้อมูลและแจ้งการกระทําที่ไม่ถกู ต้องหรือหลีกเลี่ยงการปฎิบตั ิตามกฎหมาย
และพันธสัญญาต่อสังคมที่สาํ คัญต่อเอสซีจีให้หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอสซีจี หรือกลุ่ม
ธุรกิจทราบ ตลอดจนให้ความร่วมมืออื่นๆ กับหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน เพื่อประโยชน์ในการ
สนับสนุนการแก้ปัญหา การป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ การปรับปรุงและยกระดับ
การกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของเอสซีจีให้ดีย่งิ ขึน้ โดยข้อมูลต่างๆ ที่แจ้งมานัน้ จะถูกเก็บไว้เป็ นความลับ
และคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เป็ นสําคัญ
7) หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเอสซีจี หรือกลุ่มธุรกิจเป็ นหน่วยงานกลางในการกํากับดูแลการ
ปฏิ บัติ ง าน ให้ค าํ ปรึ ก ษา สนับ สนุ น ติ ด ตาม วิ เ คราะห์ข ้อ มู ล ประเมิ น และรายงานประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิ ผลของการกํากับดูแ ลการปฏิ บัติงาน เพื่ อให้ม่ นั ใจว่าการดําเนิ นธุรกิ จของเอสซี จี เป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ รวมทัง้ นําไปสูก่ ารปรับปรุงและยกระดับการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของเอสซีจีให้ดีย่งิ ขึน้
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นโยบายการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
1. หลักการ
การแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยเพื่อทําหน้าที่กาํ กับดูแลและบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทย่อยเป็ นกลไกสําคัญในการกํากับดูแลเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบตั ิตาม
แนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนดนโยบายการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการ
และผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยขึน้
2. นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
การแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ได้
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม มีความรู ค้ วามสามารถ มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ มีภาวะผูน้ าํ ที่จะ
บริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผถู้ ือหุน้ และ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ตลอดจนส่งเสริมการตรวจสอบและถ่ วงดุลอย่างเหมาะสมใน
บริษัทย่อย และสนับสนุนให้มีการนําแนวนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างยั่งยืน
3. อํานาจในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของแต่
ละกลุ่มธุรกิจเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ และโยกย้ายบุคคลที่จะเป็ นตัวแทนของบริษัทไปเป็ นกรรมการ และ
ผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยโดยพิจ ารณาตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบหลักการรวมทัง้ ข้อกําหนดของ
นโยบายนี ้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามคูม่ ืออํานาจดําเนินการ
4. คุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
(1) มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายหรือข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้
(2) มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ เหมาะสมต่อการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะผูน้ าํ สามารถให้มมุ มองความคิดที่กว้างขวางและจําเป็ นในการขับเคลื่อนและบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริษัทย่อย
(4) มีการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลตามแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
5. การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
การพิจารณาคัดเลือกตัวบุคคลไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยควรพิจารณาตามขนาดและ
ความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทย่อยที่เป็ น Holding Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท
ให้พิจารณาเลือกกรรมการของคณะจัดการ เอสซีจี เป็ นกรรมการบริษัทย่อยในจํานวนที่เหมาะสมโดย
คํานึงถึงความหลากหลายและการถ่วงดุลในการตัดสินใจ โดยอย่างน้อยควรมีผชู้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่-การเงิน
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(2)

(3)

(4)

(5)

และการลงทุน เอสซีจี ร่วมเป็ นกรรมการบริษัทย่อย และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารในระดับ จ4 ของ
บริษัทเป็ นกรรมการบริษัทย่อยด้วยอีกไม่เกิน 1 คน
บริษัทย่อยที่เป็ น Holding Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ/หรือผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เป็ นกรรมการ ทัง้ นีอ้ าจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารในระดับ จ4 ของบริษัทเป็ นกรรมการบริษัทย่อยด้วยไม่
เกิน 2 คน
บริษัทย่อยที่เป็ น Operating Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท
ให้พิจารณาเลื อกกรรมการของคณะจัดการ เอสซีจี เป็ นกรรมการบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยควรมี ผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี เป็ นกรรมการบริษัทย่อยดังกล่าวร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และ/หรือผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อยและอาจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารใน
ระดับ จ4 ขึน้ ไป ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อยเป็ นกรรมการบริษัทย่อยด้วยก็ได้
บริษัทย่อยที่เป็ น Operating Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,000-10,000 ล้านบาท
ให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และ/หรือผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ของกลุ่มธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เป็ นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารในระดับ จ3 ขึน้ ไป ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อยเป็ น
กรรมการบริษัทย่อยด้วยก็ได้
บริษัทย่อยที่เป็ น Operating Company ที่มีสินทรัพย์รวมมูลค่าตํ่ากว่า 1,000 ล้านบาท
ให้กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และ/หรือผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ของกลุ่มธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เป็ นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ ริหารในระดับ จ2 ขึน้ ไป ของกลุม่ ธุรกิจที่ถือหุน้ ในบริษัทย่อย
เป็ นกรรมการบริษัทย่อยด้วยก็ได้

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลใดนัน้ นอกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ขา้ งต้นแล้ว ให้
คํานึงถึงลักษณะเฉพาะหรือเงื่อนไขอื่นใดของบริษัทย่อยแต่ละแห่ง เช่น
(1) การเป็ นบริษัทที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือข้อกําหนดที่มีความซับซ้อนหรือมีความเสี่ยงสูง เช่น การ
เป็ นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ
(2) สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัทย่อยกรณีท่ีมีผรู้ ว่ มทุน ซึ่งต้องคํานึงถึงข้อกําหนดตามสัญญาร่วมทุน
(3) ข้อกําหนดตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อยประกอบกิจการหรือจัดตัง้ ขึน้
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
(1) กํากับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ ยวข้อง มีการบริหาร
จัดการที่ ดี ปฏิ บตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของเอสซีจี
และนโยบายอื่นของบริษัทหรือที่สอดคล้องกับของบริษัท
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(2) ให้แนวทางในการกําหนดทิศทางของกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของบริษัท รวมทัง้ ส่งเสริมนวัตกรรมและการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทย่อย
(3) รายงานผลประกอบการและการดําเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการสําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทย่อย และรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนยั สําคัญ
(4) ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีประสิทธิ ภาพและบริหารจัดการผลตอบแทนการลงทุน
ของบริษัทในบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. วัตถุประสงค์
เอสซีจีให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร โดยกําหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็ นระบบตามมาตรฐานสากลและบูรณาการเข้ากับการดําเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้สามารถระบุความ
เสี่ยงหรือโอกาสในการดําเนินธุรกิจที่คาดว่าต้องเผชิญในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาํ หนด ตอบสนองความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย สนับสนุนต่อการดําเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
2. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีนี ้ ใช้บงั คับกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัท
ในกรณี ท่ีบริษัทย่อยเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของประเทศอื่ น
ใดที่มีความแตกต่าง ให้พิจารณาดําเนินการหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
1. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้า ที่ ก ํา กั บ ดูแ ลการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามและสอบทานให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล มีการ
ระบุความเสี่ยงที่สาํ คัญขององค์กร รวมทัง้ การประเมินและการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมอบหมาย
ให้ฝ่ายจัดการทําหน้าที่ดูแลบริหารความเสี่ยงของเอสซี จี และรายงานการบริหารจัดการดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลําดับอย่างสมํ่าเสมอ
2. ให้ฝ่ายจัดการกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
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มาตรฐานสากล เพื่ อนําไปปฏิ บตั ิใช้ท่ วั ทัง้ องค์กรและเป็ นส่วนประกอบสําคัญในการตัดสินใจดําเนิน
ธุรกิจ โดยกําหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัง้ แต่ระดับการวางกลยุทธ์ การ
ปฏิบตั งิ าน และการตัดสินใจเพื่อการลงทุน รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทนั สมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3. กําหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานของเอสซีจีมีความรับผิดชอบเป็ นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่ระบุ วิเคราะห์
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาส จัดทํากลยุทธ์ทางธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
อย่างสมดุล รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิ ผล โดยมีการติดตาม ทบทวนและรายงานประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง
และสัญญาณเตือนภัยที่สาํ คัญอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี ้ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบริหารความเสี่ ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ ยงตามที่เอสซี จี
กําหนด
4. ปลูกฝั งให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาความรู ค้ วามสามารถของ
พนักงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ ต่อ
องค์กร

รายการระหว่างกันและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้กาํ หนดนโยบายการทํา
ธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี ้
1. การทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย
การที่เอสซีจีประกอบด้วยบริษัทจํานวนมาก และบริษัทเหล่านัน้ ดําเนินธุรกิจที่ตอ้ งทําธุรกรรมระหว่างกัน
เช่น การบริการ การซือ้ ขายวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิค
หรือบุคลากร ฯลฯ นัน้ ในการดําเนินธุรกิจหรือปฏิบตั ิงานที่เป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี
ดัง กล่าว ต้องคํานึง ถึ ง กฎหมาย และกฎระเบี ย บที่ อ อกโดยหน่ว ยงานของรัฐ รวมถึง ระเบีย บและอํา นาจ
ดําเนินการของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น
2. การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้ จะต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กาํ หนดไว้
ตามกฏหมาย กฏระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซี จี รวมถึงได้รบั การอนุมัติตาม
อํา นาจดํา เนิ น การของเอสซี จี อ ย่ า งเคร่ ง ครัด นอกจากนี ้ยัง ต้อ งปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ไ ด้ต กลงไว้ อ ย่ า ง
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ตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหายไม่วา่ ต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก
บริษั ท ได้ก ํา หนดนโยบายการปฏิ บัติ ต่อ ผู้มี ส่ว นได้เ สี ย (Stakeholder Engagement Policy) และแนว
ปฏิ บัติ ต่อ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย กลุ่ม ต่า งๆ โดยกํา หนดให้บ ริ ษั ท ปฏิ บัติ ต ามกรอบการแข่ ง ขัน ทางการค้า ที่ สุจ ริต
พิจารณาราคาซือ้ ที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่
ได้รบั รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ บริษัทได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิและกระบวนการในการพิจารณาอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
รายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์ ผูบ้ ริหารจะแจ้งให้
บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็ นรายการที่จะต้องขออนุมตั ิ
ตามเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลให้นกั ลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดย
กรรมการหรือผูบ้ ริหารที่มีสว่ นได้เสียจะไม่มีสว่ นร่วมในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการแต่อย่างใด
3. นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็ นรายการที่ดาํ เนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบาย
ซื อ้ ขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิ จ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิ จการหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
บริษัทมี นโยบายในการดําเนินการตามหลักเกณฑ์ข องประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่ า ด้วย
หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิ ด เผยข้อ มูล และการปฏิ บ ตั ิก ารของบริษัทจดทะเบีย นในรายการที่ เ กี่ ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)
เอสซี จี มี อุดมการณ์ใ นการดําเนินธุ รกิ จ อย่างมีคุณ ธรรม โดยยึดมั่น ในความรับผิดชอบต่อสัง คมและ
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณเอสซีจี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่
ผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของเอสซีจี ในปี 2555 เอสซีจี ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ใน
การต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มั่นในการต่อต้านคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบ
เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า เอสซี จี มี น โยบายการกํา หนดความรับ ผิ ด ชอบ แนวปฏิ บัติ และข้อ กํา หนดในการ
ดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รปั ชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี และเพื่อให้การตัดสินใจและ
การดําเนิ นการทางธุ ร กิ จ ที่ อ าจมี ความเสี่ ยงด้านการทุจ ริต คอร์รัป ชันได้รับการพิ จ ารณาและปฏิ บัติ อ ย่ า ง
รอบคอบ เอสซีจี จึงได้จดั ทํา “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน” เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ
ที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแห่งความยั่งยืน
คํานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
คอร์รปั ชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่า
จะให้ มอบให้ ให้คาํ มั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ อันเป็ นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กับ
บริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็ นกรณีท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทําได้
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของเอสซีจีดาํ เนินการหรือยอมรับการคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทาน
การปฏิ บัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้า นคอร์รัป ชัน นี ้อ ย่ า งสมํ่า เสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บัติ และ
ข้อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกําหนด
ของกฎหมาย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้า ที่ แ ละรับ ผิ ด ชอบในการกํา หนดนโยบายและกํา กับ ดูแ ลให้มี ร ะบบที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รปั ชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับ
การต่อต้านคอร์รปั ชันและปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุ ม ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ ห ารความเสี่ ย งให้ ม่ ั น ใจว่ า เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะจัดการและผูบ้ ริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและ
ให้การส่ง เสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่ อสื่ อสารไปยัง พนักงานและผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย
รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย
4. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงาน
ว่า เป็ น ไปอย่ า งถูก ต้อ ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิ บัติ อํา นาจดํา เนิ น การ ระเบี ย บปฏิ บัติ และกฎหมาย
ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อให้ม่ นั ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
เสี่ยงด้านคอร์รปั ชันที่อาจเกิดขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริ ษั ท ผู้บริ หาร พนักงานเอสซี จี ทุกระดับ ต้องปฏิ บัติ ตามนโยบายต่ อ ต้า นคอร์รัปชั น และ
จรรยาบรรณเอสซีจี โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รปั ชัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานเอสซีจี ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายคอร์รปั ชันที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี
ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่า งๆ หากมี ข ้อ สงสัย หรื อ ข้อ ซัก ถามให้ป รึก ษากั บ ผู้บัง คับ บัญ ชา หรื อ บุค คลที่ ก ํา หนดให้ท ํา หน้า ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
3. เอสซีจีจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รปั ชันที่เกี่ ยวข้องกับเอสซี จี
โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รปั ชัน ตามที่เอสซี
จีกาํ หนดไว้ใน Whistleblowing Policy
4. ผูท้ ่ีกระทําคอร์รปั ชัน เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบ
ที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
5. เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ
หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเอสซีจี หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเอสซีจี ในเรื่องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชันนี ้
6. เอสซีจี มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รปั ชันเป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทงั้ การทํา
ธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
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ข้อกําหนดในการดําเนินการ
1. นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันนี ้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาหรือการ
คัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพนักงาน และการให้
ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรม
ทางธุรกิจที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
เอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทัง้ ระเบียบ และคูม่ ือ
ปฏิบตั งิ านของเอสซีจีท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั อิ ่ืนใดที่เอสซีจีจะกําหนดขึน้ ต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รปั ชัน กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร
และพนักงานเอสซีจีทกุ ระดับต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี ้
3.1 ของกํานัล การเลีย้ งรับรองและค่าใช้จา่ ย
การให้ มอบ หรือรับ ของกํานัล การเลีย้ งรับรอง ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในจรรยาบรรณเอสซีจี
3.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถกู นําไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
3.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้างกับภาครัฐ
ห้ามให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของเอสซีจี และการติดต่องาน
กับภาครัฐจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่ อสัตย์ และต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทีแ่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี
(Whistleblowing Policy)
ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1. พนักงานที่พบเห็นการกระทําที่ฝ่าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี
2. พนักงานที่ถกู กลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินยั เช่น ถูกลดขัน้ เงินเดือน ถูกพักงาน ให้ออกจากงาน หรือ
ถูกเลื อกปฏิ บัติ ด ้ว ยวิ ธี ก ารอันไม่ช อบที่ เ กี่ ย วเนื่ องกับสภาพการจ้า งงาน อันเนื่ องมาจากการที่ ต นได้
ร้องเรียน ให้ขอ้ มูล หรือจะให้ขอ้ มูล ช่วยเหลือในขัน้ ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมข้อเท็จจริงให้
แก้ผรู้ บั ข้อร้องเรียน รวมไปถึงการฟ้องร้องดําเนินคดี การเป็ นพยาน การให้ถอ้ ยคํา หรือการให้ความร่วมมือ
ใด ๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้รับข้อร้องเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

ผูบ้ งั คับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการบุคคลกลาง
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด

วิธีการร้องเรียน
ร้องเรียนต่อผูร้ บั ข้อร้องเรียนคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อกั ษร
ผ่านทาง E-mail Address ของผูร้ บั ข้อร้องเรียน
ทําเป็ นจดหมายถึงผูร้ บั ข้อร้องเรียน
ในกรณีท่ีผรู้ อ้ งเรียนเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริวหรือหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอ
ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่ อว่ามี การกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีเกิดขึน้

ทัง้ นี ก้ ารร้องเรียนจะถื อเป็ นความลับที่ สดุ และผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่
จําเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตนผูร้ อ้ งเรียน แต่หากเปิ ดเผยตนเองจะทําให้เอสซีจีสามารแจ้งผลการดําเนินการหรื อ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รอ้ งเรียนให้ทราบได้

66

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเป็ นผูด้ าํ เนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือ
หน่วยงานที่ไว้วางใจเป็ นผูต้ รวจสอบข้อเท็จจริง
2. ผูร้ บั ข้อร้องเรียนนหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายสามารถเชิญให้พนักงานคนหนึ่งคนใดมาให้ขอ้ มูล หรือขอให้
จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นความจริงเอสซีจีจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
- ในกรณีท่ีขอ้ ร้องเรียนเป็ นเรื่องที่เอสซีจีกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณของ
เอสซี จี จ ะเสนอเรื่ อ งพร้อ มความเห็ น และกํา หนดแนวทางในการปฎิ บัติ ท่ี ถู ก ต้อ งต่ อ ผู้มี อ ํา นาจ
ดําเนินการในเอสซี จีพิจ ารณาดําเนิ นการ และในกรณี ท่ี เป็ นเรื่ องสําคัญ เช่น เป็ นเรื่องที่ กระทบต่อ
ชื่อเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
หรือเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหารระดับสูง เป็ นต้น ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา
- ในกรณี ท่ี ข ้อ ร้อ งเรี ย นให้เ กิ ด ความเสี ย หายต่อ ผู้ใ จผู้หนึ่ ง จะเสนอวิ ธี ก ารบรรเทาความเสี ย หายที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมให้กบั ผูเ้ สียหาย
การคุ้มครองปกป้ องผู้ทแี่ จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
1. ผูร้ อ้ งเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิ ดเผยอาจทําให้เกิดความเสียหายกับ
ตนเอง แต่ตอ้ งระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชดั เจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเขื่อ
ว่ามีการกระทําที่เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ของเอสซี จี เ กิ ด ขึ น้ อย่ า งไรก็ ต ามหากเลื อ กที่ จ ะเปิ ด เผยตนเองก็ จ ะทํา ให้ผู้รับ ข้อ ร้อ งเรี ย นสามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้
2. ข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง เอสซีจีถือเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยเท่าที่จาํ เป็ น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผูร้ ายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ ยวข้อง ทัง้ นีผ้ รู้ บั ผิดชอบในทุกขัน้ ตอน
จะต้องเก็ บรักษาข้อมูลที่ ไ ด้รับรู ช้ นั้ ความลับสูงสุด และไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่ น หากฝ่ าฝื นถื อเป็ น การ
กระทําความผิดวินยั
4. กรณี ท่ี ผู้ ร ้อ งเรี ย นเห็ น ว่ า ตนอาจได้รั บ ความไม่ ป ลอดภั ย หรื อ อาจเกิ ด ความเดื อ ดร้อ นเสี ย หาย
ผูร้ อ้ งเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุม้ ครองที่เ หมาะสมก็ไ ด้ หรือบริษัท อาจกําหนด
มาตรการคุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย
หรือความไม่ปลอดภัย
5. พนักงานที่ ปฏิ บัติ ต่อ บุค คลอื่ น ด้ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่เ ป็ น ธรรม เลื อกปฏิ บัติด ้ว ยวิ ธี ก ารที่ ไ ม่เ หมาะสม หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นนัน้ อันมีเหตุจงู ใจมาจากการที่บคุ คลอื่นนัน้ ได้รอ้ งเรียน ได้แจ้งข้อมูล
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ร้องเรี ยนหรื อให้เบาะแสเกี่ ยวกับกรทุจ ริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบัง คับ หรือ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมไปถึงการที่บคุ คลอื่นนัน้ ฟ้องร้องดําเนินคดี เป็ นพยาน ให้
ถ้อยคํา หรือให้ความร่วมมือใดๆ ต่อศาลหรือหน่วยงานของรัฐถือเป็ นการกระทําความผิดวินยั ที่ตอ้ งได้รบั
โทษ ทัง้ นีอ้ าจได้รบั โทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้หากการกระทําความผิดตามกฎหมาย
6. ผูท้ ่ีได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความ
เหมาะสม และเป็ นธรรม

นโยบายการเปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)
การเปิ ดเผยข้อมู ลของเอสซี จี ยึ ดถื อหลักความเป็ นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักบรรษั ทภิ บาล
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรให้มีการรวบรวม
แนวปฏิบตั ิต่างๆ และกําหนดนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เป็ นครัง้ แรก เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2551 เพื่อให้ผูถ้ ื อหุน้ นักลงทุน สาธารณชน และผูม้ ีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิ ดเผย
ข้อมูลของเอสซีจี มีความถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็ นไปอย่างเท่าเทียมกัน
เนื่ องจากมี การแก้ไขกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้
ปรับปรุงนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลของเอสซีจีให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
นโยบาย
1. เอสซีจียดึ มั่นในการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลในทุกประเทศที่เอสซีจีเข้าไปหรือ
จะเข้าไปดําเนินธุรกิจ
2. การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) เอสซีจีตอ้ ง
เปิ ด เผยอย่ า งระมัด ระวัง ถูก ต้อ ง ครบถ้ว น ไม่ ท าํ ให้เ กิ ด ความสํา คัญ ผิ ด ในสาระสํา คัญ เป็ น ไปตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ทันเหตุการณ์ ทันเวลา มีการ
เปิ ดเผยให้ท่ วั ถึงและเป็ นธรรม พร้อมทัง้ ดําเนินการให้ม่ นั ใจได้ว่าผูถ้ ือหุน้ หรือนักลงทุนจะได้รบั ข้อมูลต่างๆ
อย่างเพี ยงพอต่อการตัดสินใจ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยอาจพิจารณาใช้ช่อง
ทางการเปิ ดเผยผ่านเว็บไซท์ของเอสซีจี หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกําหนดไว้ในแต่ละ
เรื่องตามความเหมาะสม ทัง้ นีค้ วรระมัดระวังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จะเปิ ดเผยด้วย
นอกจากนีเ้ อสซีจีตอ้ งมีการกําหนดผูม้ ีสทิ ธิเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะและขอบเขต
หน้าที่ของบุคคลเหล่านัน้ ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสําคัญของบริษัทออกมาจากแหล่งเดียว มี
ข้อมูลที่ตรงกัน หรือเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ทาํ ให้เกิดความสับสน และไม่อนุญาตให้พนักงานเอสซีจี
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าในเวลาใดๆ เว้นแต่ได้รบั มอบหมายจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี หรือ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี หรือ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี หรือกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ของกลุม่ ธุรกิจ
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3. การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่ เปิ ดเผยสู่สาธารณะแล้ว (Material Public Information) เอสซี จีตอ้ งเปิ ดเผย
อย่างชัดเจน ครบถ้วน โดยไม่ให้เกิดความสับสน นอกจากนีก้ ารให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลสําคัญที่ได้
เปิ ดเผยไปแล้วต้องมีความชัดเจนและสอดคล้อง ไม่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิดกับข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไป
4. การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นการคาดการณ์เกี่ ยวกับสภาวะ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information) เอสซีจีตอ้ งเปิ ดเผยด้วยความระมัดระวัง ไม่ทาํ ให้เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระสําคัญ และให้อธิบายถึงเงื่อนไขหรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบในการคาดการณ์นนั้ โดย
จะต้องมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและพิจารณาถึงความถูกต้องของข้อมูลก่อนนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์หรือคาดการณ์ดงั กล่าว
5. การเปิ ดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ขอ้ มูลสําคัญ (Non-material Information) เอสซีจีตอ้ งเปิ ดเผยบนพืน้ ฐาน
ของความเป็ นจริง และต้องไม่มี เ จตนาให้ผู้อ่ื น สําคัญ ผิดในข้อเท็จ จริง เกี่ ยวกับฐานะการเงิ น ผลการ
ดําเนินงาน ราคาหลักทรัพย์ หรือเปิ ดเผยในทํานองที่อาจทําให้บคุ คลอื่นเข้าใจราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึน้ หรือ
ลดลง
6. การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ ยวข้องเป็ นเรื่องที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่ง เอสซีจี
ต้องไม่เผยแพร่ขอ้ มูลสําคัญดังกล่าวก่อนวันที่เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญนัน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์และสาธารณชน
7. การเปิ ดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เอสซีจีตอ้ งจัดให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ทาํ ให้ม่ นั ใจได้ว่าการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําคัญมีความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน
8. ในการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้นาํ จรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึง
แนวปฏิบตั กิ ารเปิ ดเผยข้อมูลไปใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วย
9. การไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนีร้ วมถึงถือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี
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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทได้จัดทําจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ขึน้ เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์ยึดถื อเป็ นกรอบแนวทางในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมี หลักการพื น้ ฐานในเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูล การรักษาข้อมูล
ภายใน การปฏิ บตั ิต่อกลุ่มผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรมและเท่าเที ยมกัน รวมทัง้ การปฏิ บัติหน้าที่ ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ซึ่งสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี อันจะทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริษัทและสร้าง
ความมั่นใจให้กบั ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน สาธารณชน และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ประกอบด้วยแนวปฏิบตั ิ 4 ประการหลัก ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

การเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
การปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตในวิชาชีพ

1. การเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าํ คัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
1.1 เปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่าง ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตาม
หลักเกณฑ์ข องหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.2 ใช้วิจ ารณญาณในการให้ข ้อมูล ต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง และรอบคอบ ปฏิ เ สธการให้ข้อมูล ที่ เป็ น
ความลับทางการค้าหรือเป็ นข้อมูลที่อาจทําให้บริษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้
1.3 เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ มีความชัดเจน ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการตีความผิด ให้
ข้อเท็จจริงทัง้ เชิงบวกและลบ มีรายละเอียดเพียงพอต่อการทําความเข้าใจ และตระหนักเสมอว่าการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์จะช่วยให้ประมาณการและความคาดหวังต่อผลประกอบการของบริษัททัง้ ใน
ปั จจุบนั และอนาคตของผูไ้ ด้รบั ข้อมูลมีความใกล้เคียงกับความจริงมากขึน้
1.4 ชี แ้ จงข้อเท็จจริงให้แก่สาธารณะภายในเวลาที่ เหมาะสมตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ในกรณีท่ีมีข่าวลือ ข่าวรั่ว ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย หรือได้รบั ทราบข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การตัดสินใจลงทุน หรือส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์
1.5 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่เป็ นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ว่า
ด้วยวาจาหรือเอกสารก่อนที่จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อผลักดันให้มีการซือ้ หุน้ ของบริษัท
1.6 ไม่ให้ขอ้ มูลในเชิงลบหรือให้รา้ ยแก่บริษัทคูแ่ ข่งหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียต่าง ๆ
1.7 กําหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลให้กบั ผูใ้ ช้ขอ้ มูลได้รบั ทราบอย่างเท่าเทียมกัน
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2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน
2.1 ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในที่เป็ นข้อมูลสําคัญที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ่ืน และ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บคุ คลอื่นทราบจนกว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามกฏเกณฑ์ตา่ งๆ
แล้ว
2.2 ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทที่ เ กี่ ยวข้องกับการดูแลข้อมูลภายในให้
ถูกต้อง โดยข้อมูลที่มีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงานควรเปิ ดเผยในช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
เปิ ดเผยให้ผลู้ งทุนกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
2.3 กําหนดช่วงเวลาอย่างน้อ ย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดเผยงบการเงิ น เพื่ องดให้ข้อมูล หรื อ ตอบคํา ถาม
เกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period)
3. การเปิ ดเผยข้อมูล อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
3.1 จัดให้มีกิจกรรมสําหรับผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้บคุ คลแต่ละกลุ่ม
ได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ไม่ทาํ ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการ
ลงทุน
3.2 จัดให้มีชอ่ งทางที่เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียติดต่อและสอบถามข้อสงสัยได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่เลือกปฏิบตั ทิ ่ีจะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุม่ หนึ่งกลุม่ ใดเป็ นพิเศษ
3.3 เปิ ดเผยข้อมูลที่นาํ เสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst Presentation
บนเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สาธารณะรับทราบทั่วกันโดยเร็ว
3.4 ปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ ตามแนวทางดังนี ้
(1) การปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุน
- ปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่หรือรายเล็ก
- ให้โอกาสแก่นกั ลงทุนรายบุคคลได้เข้าถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุน
สถาบัน
- ไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับนักลงทุนสถาบันหรือกลุม่
นักลงทุน
(2) การปฏิบตั ิตอ่ นักวิเคราะห์
- เชิญและเปิ ดโอกาสให้นกั วิเคราะห์จากทุกบริษัทหลักทรัพย์ได้เข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์
(Analyst Meeting) อย่างเท่าเทียมกัน
- ไม่ให้ส่ิงของตอบแทนหรือของขวัญแก่นกั วิเคราะห์เพื่ อจูงใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบทวิเคราะห์
ให้แก่บริษัท และ/หรือ ให้เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านัน้
- เคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ โดยสามารถชีแ้ จงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องได้ หาก
เห็นว่ามีการใช้หรือให้ขอ้ มูลที่คลาดเคลื่อน
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(3)

การปฏิบตั ติ อ่ สื่อมวลชน
- เปิ ดโอกาสให้ส่ือมวลชนได้รบั ทราบข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นอย่างเท่าเทียมกัน
- ไม่ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่กาํ ลังจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรือสื่อมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อนเป็ น
พิเศษ
- ไม่ให้ส่ิงของตอบแทนหรือของขวัญแก่ส่ือมวลชนเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวให้ส่ือมวลชนเขียน
บทความหรือข่าวให้แก่บริษัทในเชิงสร้างข่าวที่ไม่เป็ นจริง
(4) การปฏิบตั ติ อ่ หน่วยงานทางการ
- ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเหมาะสมแก่หน่วยงานทางการตามที่ถกู ร้องขอ
- ไม่ให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางการเพื่อให้ความช่วยเหลือใด ๆ เป็ นกรณีพิเศษ
(5) การปฏิบตั ติ อ่ บุคคลภายในองค์กร
- จัดกิจกรรมเพื่อให้ผูบ้ ริหารของบริษัทได้พบปะกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ ตามโอกาสที่
สมควร
- รายงานให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้รบั ทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
องค์กร เช่น ผลการดําเนินกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความเห็นจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน
และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้น
นักลงทุน และข้อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้น
- สื่ อสารให้พนักงานในองค์กรได้รบั ทราบถึงจรรยาบรรณนีเ้ พื่ อให้มีแนวทางในการปฏิ บัติ
เช่นเดียวกันกับนักลงทุนสัมพันธ์
(6) การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ๆ
- เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ในกรณี
ที่มีความจําเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อการดําเนินธุรกิจต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวัง
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาความลับ
4. การปฏิบัตหิ น้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ
4.1 ไม่รบั อามิสสินจ้างใด ๆ ที่เป็ นเหตุจงู ใจส่วนบุคคลและเอือ้ ประโยชน์สว่ นตน
4.2 หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท เช่น การใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของ
บริษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตน
4.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่ได้จากการทําหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์
4.4 ปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณเอสซีจีท่ีได้กาํ หนดไว้ และรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันทีหาก
เกิดกรณีฝ่าฝื นจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy)
เอสซีจี มีอดุ มการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี ในด้านการคุม้ ครองสิทธิ มนุษยชนนัน้ เอสซีจี ได้
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบตั ิตามปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact: UNGC) หลักการชีแ้ นะเรื่องสิทธิมนุษยชนสําหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการ
และสิทธิ ขนั้ พืน้ ฐานในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO)
เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี ป ลอดจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน คณะกรรมการจึ ง
เห็นสมควรให้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนุษยชนขึน้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุก
กิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคูธ่ ุรกิจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in
Business Value Chain) และผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture)
ขอบเขตการดําเนินการ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนีใ้ ช้สาํ หรับทุกกิจกรรมของเอสซีจี (พนักงาน กิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง สินค้าและ
บริการ) ที่ เ อสซีจีมีอาํ นาจในการบริห าร เช่น กิจ การของเอสซีจี บริษัท ที่เ อสซีจีถือหุน้ ทัง้ หมด บริษัทย่อย
และผูร้ ่วมธุรกิจ (Joint Ventures)
เอสซี จีมุ่งหวังและส่งเสริมให้ค่ธู ุรกิ จของเอสซีจี ที่ เอสซี จีไม่มีอาํ นาจในการบริหาร เช่น บริษัทร่วมและ
บริษัทที่เอสซี จีร่วมลงทุนอื่ นๆ รวมถึง ผูร้ บั เหมา (Contractors) ผูส้ ่งมอบ (Suppliers) และผูเ้ กี่ ยวข้องอื่ นๆ
สนับสนุนและปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายนี ้
นิยามศัพท์ทใี่ ช้กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาติของมนุษย์ทกุ คนโดยไม่คาํ นึงถึงความ
แตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ประเทศต้นกําเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา
สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม
สนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีจะต้องปฏิบตั ิ สิทธิมนุษยชน รวมถึง สิทธิในการดํารงชีวิตและเสรีภาพ
การพ้นจากการเป็ นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุ่มกัน สิทธิในการทํางาน
การศึกษา และอื่นๆ มนุษย์ทกุ คนมีสิทธิตา่ งๆ เหล่านีโ้ ดยเท่าเทียมไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ
เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซี จี ทุกระดับ ต้องตระหนักถึ งความสําคัญและเคารพต่อสิ ทธิ
มนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม
สนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีท่ีตอ้ งปฏิบตั ิ โดยรวมถึง
•
•
•
•

ปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ
หลีกเลี่ยงการกระทําที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทําความเข้าใจ กําหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนอื่น
ใด แก่ คู่ธุ ร กิ จ ในห่ ว งโซ่ คุณ ค่า ของธุ ร กิ จ (Business Partner in Business Value Chain) ผู้ส่ ง มอบ
สินค้าและบริการ (Supplier) ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มี
ส่วนร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพต่อสิทธิ มนุษยชน และปฏิบตั ิต่อทุกคนตามหลัก
สิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี ้

แนวทางปฏิบัติ

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน และปฏิบตั ิต่อกัน
อย่างเท่าเที ยมโดยไม่แ บ่ง แยกความแตกต่างทางกาย จิ ตใจ เชื อ้ ชาติ สัญ ชาติ ประเทศต้นกําเนิ ด
เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ
เรื่องอื่นใด
2. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิ ดการละเมิดสิทธิ มนุษยชนในการ
ดําเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนส่งเสริมการดําเนินการเพื่อคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทําความเข้าใจ กําหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่คู่ธุรกิจในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผูส้ ง่ มอบสินค้าและบริการ (Supplier)
ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี ้
5. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิ มนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่า ย
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ
และให้ความร่วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่างๆ หากมี ขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
6. เอสซีจีจะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่เกี่ ยวข้องกับ
เอสซี จี โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ีให้ความร่วมมื อในการรายงานการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชน ตามที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ใน Whistleblower Protection Policy
74

7. เอสซีจีจะพัฒนาและดําเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่าง

ต่อเนื่ อง เพื่ อที่ จะระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิ มนุษยชน
กําหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รบั ผลกระทบ วางแผนและกําหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน จัดการ
แก้ไขและป้องกันปั ญหาการละเมิดสิทธิ มนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการ
บรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
8. เอสซี จี จะตรวจสอบและติ ดตามผลของการจัดการและแก้ไขปั ญหาการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชนตาม
กระบวนการตรวจสอบและติดตามผล รวมถึงให้การสนับสนุนและร่วมมือในการเยียวยาผลกระทบที่ เกิ ด
จาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจากเอสซีจี
9. เอสซีจีม่งุ มั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนนี ้
10. ผูก้ ระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณา
ทางวินยั ตามระเบียบที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ นอกจากนีอ้ าจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้
ผิดกฎหมาย
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG Privacy Policy)

เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ พนักงานของเอสซีจี และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเอสซีจี และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รบั ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพื่อให้เอสซีจี
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จึงอนุมตั ิให้ใช้นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
เอสซีจี (SCG Privacy Policy) เพื่อให้เอสซีจีมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกํากับดูแล และการบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม
1. ขอบเขตการบังคับใช้
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลนี ้ ใช้บงั คับกับเอสซีจี พนักงานของเอสซีจี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของเอสซีจี
2. คํานิยาม
2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดําเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การ
เก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ ทําโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กูค้ ืน ใช้ เปิ ดเผย
ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทําลาย
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําให้สามารถ
ระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์
IP Address รู ปภาพ เชือ้ ชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูล
ทางชีวภาพ (Biometric data)
2.3 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ขอ้ มูลส่วนบุคคลสามารถ
ระบุตวั ตนของบุคคลนัน้ ได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
2.4 ผู้ควบคุม ข้อมูล ส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคล ซึ่ง มี
อํานาจหน้าที่ตดั สินใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
2.5 ผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลซึ่ง
ดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคําสั่งหรือในนามของผูค้ วบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคล
2.6 เอสซีจี หมายถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกํากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล
(Personal Data Protection Governance)
3.1 เอสซีจีจะจัดให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกําหนดวิธีการและมาตรการ
ที่เหมาะสมในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ดังนี ้
(1) กําหนดให้มี โ ครงสร้า งองค์ก ร (Organizational Structure) รวมทั้ง กําหนดบทบาท
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ภารกิจ และความรับผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องให้ชดั เจน เพื่อ
สร้างกลไกการกํากับดูแล การควบคุม ความรับผิดชอบ การปฏิบตั ิงาน การบังคับใช้
และการติดตามมาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
(2) แต่ ง ตั้ง เจ้า หน้า ที่ คุ้ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเอสซี จี (SCG Data Protection
Officer: SCG DPO) โดยมีบทบาทและหน้าที่ตามที่กาํ หนดในนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
3.2 เอสซี จี จ ะจั ด ทํา นโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Standards) แนวปฏิ บัติ
(Guidelines) ขัน้ ตอนปฏิบตั ิ (Procedures) และเอกสารอื่นที่เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
3.3 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการบริหารการปฏิบตั ิตามนโยบาย (Policy Management Process)
เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอย่าง
ต่อเนื่อง
3.4 เอสซีจีจะดําเนินการฝึ กอบรมพนักงานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานของเอสซีจี
ตระหนักถึงความสําคัญของการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล และทําให้ม่ นั ใจได้ว่าพนักงานของ
เอสซีจีท่ีเกี่ยวข้องทุกคนผ่านการฝึ กอบรม และมีความรูค้ วามเข้าใจในการคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล และปฏิบตั ติ ามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
4. นโยบายการคุ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล: ด้านการประมวลผลข้ อมูลส่ ว นบุ คคล (Personal
Data Processing)
4.1 เอสซีจีจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทัง้ ในฐานะผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผูป้ ระมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นธรรม โปร่งใส และคํานึงถึงความถูกต้องของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ทัง้ นี ้ การกําหนดขอบเขตวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ
ระยะเวลาในการจัดเก็ บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทาํ ได้เท่าที่จาํ เป็ นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบ
ด้วยกฎหมายและแนวทางการดําเนิ นธุ รกิ จ ของเอสซี จี อี กทั้ง เอสซี จี จ ะดําเนิ นการรัก ษา
ความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ
4.2 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมเพื่อบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขัน้ ตอน
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
4.3 เอสซีจีจะจัดทําและรักษาบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing:
RoP) สําหรับบันทึกรายการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย รวมทัง้ จะปรับปรุงบันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรายการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.4 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการที่ชดั เจนเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม
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และรายละเอี ย ดการประมวลผลข้อ มู ล ส่ ว นบุค คล (Privacy Notices) และการขอความ
ยินยอม จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทัง้ จัดให้มีมาตรการดูแล
และตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว
4.5 เอสซีจีจะจัดให้มีกลไกการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทัง้ จัดให้มีกลไก
การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถกู ต้อง
4.6 ในกรณีท่ีเอสซีจีสง่ โอน หรือให้บคุ คลอื่นใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคล เอสซีจีจะจัดทําข้อตกลงกับผูท้ ่ีรบั
หรือใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลนัน้ เพื่อกําหนดสิทธิและหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
4.7 ในกรณีท่ีเอสซีจีส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เอสซีจีจะปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กับกฎหมาย
4.8 เอสซี จี จ ะทําลายข้อมูล ส่วนบุคคลเมื่ อครบกําหนดระยะเวลา โดยปฏิ บัติใ ห้ส อดคล้องกับ
กฎหมายและแนวทางการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
4.9 เอสซีจีจะประเมินความเสี่ยงและจัดทํามาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยง และลดผลกระทบที่จะเกิด
ขึน้ กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Subject Rights)
เอสซีจีจะจัดให้มีมาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้สิทธิของตน
ได้ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้ จะดําเนินการบันทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อคําขอใช้สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมู ลส่วน
บุคคล (Personal Data Security)
6.1 เอสซี จีจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพี ยงพอ
รวมทั้ง ดําเนิ นการป้องกัน ไม่ให้เ กิดการรั่วไหลของข้อมูล ส่วนบุคคลและการนําข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
6.2 เอสซีจีจะจัดให้มีนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ
(Incident Response Program) เพื่ อ ให้ส ามารถระบุ แ ละจัด การกั บ เหตุ ก ารณ์ผิ ด ปกติ ท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
6.3 เอสซี จี จ ะจัดให้มี กระบวนการแจ้ง เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล รวมถึง เจ้าพนักงานของรัฐ ผู้
ควบคุม ข้อมูล ส่วนบุคคล (ในกรณี ท่ี เ อสซี จี เ ป็ น ผู้ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล หรือเป็ น ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน) และบุคคลอื่น ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
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7. นโยบายการคุ้ ม ครองข้ อ มู ลส่ ว นบุ ค คล: ด้า นการกํา กั บ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติต ามมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance)
7.1 เอสซี จี จ ะจัด ให้มี ก ระบวนการติ ด ตามในกรณี ท่ี ก ฎหมายเปลี่ ย นแปลงไป และปรับ ปรุ ง
มาตรการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยูเ่ สมอ
7.2 เอสซี จี จ ะจัด ให้มี ก ารทบทวนและปรับ ปรุ ง นโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน
(Standards)แนวปฏิ บั ติ (Guidelines) ขั้ น ตอนปฏิ บั ติ (Procedures) และเอกสารอื่ น ที่
เกี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นประจํา เพื่อให้ทนั สมัยสอดคล้องกับกฎหมาย
และสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
8. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
8.1 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) กํา กับ ให้เ กิ ด โครงสร้า งการกํา กับ ดูแ ลข้อ มูล ส่ ว นบุค คล และการควบคุม ภายในที่
เกี่ ยวข้องของเอสซี จี เพื่ อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
(2) กํ า กั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให้ เ อสซี จี ด ํา เนิ น การคุ้ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลให้ มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย
8.2 คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Committee)
ให้ค ณะจัด การบริ ห ารความเสี่ ย งของเอสซี จี (Risk Management Committee) ทํา
หน้าที่เป็ นคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี ้
(1) จัดให้มีโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้อง
รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณ์ผิ ดปกติท่ี เกี่ ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุค คล
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อ เหตุก ารณ์
ผิดปกติ (Incident Response Program) เพื่อให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์
ผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างทันท่วงที
(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจําอย่างน้อย 1
ครัง้ ต่อปี รวมถึงควบคุมดูแลให้ม่ นั ใจได้ว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วน
บุคคลได้รบั การจัดการและมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(3) กํ า หนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน (Standards) และแนวปฏิ บั ติ
(Guidelines) เพื่อให้การดําเนินงานของเอสซีจีสอดคล้องกับกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
(4) แต่งตัง้ เจ้าหน้าที่คมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG DPO)
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8.3 ผูบ้ ริหาร มี บทบาท หน้าที่ และความรับผิ ดชอบในการติดตามควบคุม ให้หน่วยงานที่ ดูแ ล
ปฏิ บัติตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคลของเอสซี จี และส่ง เสริมการสร้างความ
ตระหนักรูใ้ ห้เกิดขึน้ กับพนักงานของเอสซีจี
8.4 เจ้าหน้าที่ คุม้ ครองข้อมูล ส่ วนบุค คลของเอสซี จี (SCG DPO) มี บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) รายงานสถานะการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้คณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทราบอย่างสมํ่าเสมอ และจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของเอสซีจีให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับกฎหมาย
(2) ให้คาํ แนะนําเอสซีจีและพนักงานของเอสซีจีเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีได้
(3) ตรวจสอบการดําเนินงานของเอสซีจี เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
8.5 พนักงานของเอสซีจี มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี มาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน (Standards) แนวปฏิบตั ิ (Guidelines) ขัน้ ตอนปฏิบตั ิ (Procedures) และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
(2) รายงานเหตุการณ์ผิ ดปกติท่ี เ กี่ ยวข้องกับการคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคล และการไม่
ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย และนโยบายการคุ้ม ครองข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของเอสซี จี ใ ห้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
9. โทษของการไม่ปฏิบัตติ ามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี
การไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอาจมีความผิดและถูก
ลงโทษทางวินยั รวมทัง้ อาจได้รบั โทษตามที่กฎหมายกําหนด
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นโยบายทรัพย์สินทางปั ญญา
คํานิยาม
• ทรัพย์สินทางปั ญญา หมายถึงสิทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า
องค์ความรู ้ แผนภูมิวงจรรวม สิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์ สิทธิหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวข้างต้น
• เอสซีจี หมายถึง
1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน)
2. บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน) ซึ่งหมายถึงบริษัทย่อยตามงบการเงิ นรวม
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน)
• บริษัท หมายถึง บริษัทใดบริษัทหนึ่งในเอสซีจี
• พนักงาน หมายถึงพนักงานประจําภายใต้สญ
ั ญาจ้างแรงงาน พนักงานทดลองงาน และพนักงานที่มี
สัญญาจ้างงานเป็ นพิเศษ ซึ่งสังกัดบริษัทในเอสซีจีในทุกๆประเทศที่เอสซีจีประกอบธุรกิจอยู่
• ผูเ้ กี่ ยวข้องทางธุรกิจ หมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ตามที่เอสซีจีมีการติดต่อสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ไม่วา่ จะเป็ นรัฐบาล หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน เป็ นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พนักงานและหน่วยงานในเอสซีจีรบั ทราบและเข้าใจแนวทางการทํางานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
ทางปั ญญา และนําแนวทางดังกล่าวไปปฏิบตั ิ
2. เพื่อให้ผเู้ กี่ยวข้องทางธุรกิจรับทราบและเข้าใจแนวทางการทํางานที่เกี่ ยวข้องกับทรัพย์สินทางปั ญญา
และเอสซีจีคาดหวังว่าผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจจะนําแนวทางดังกล่าวไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ขอบเขต
นโยบายนีใ้ ช้กบั พนักงานทุกคนและทุกหน่วยงานในเอสซีจี
หลักการพืน้ ฐาน
นโยบายทรัพย์สินทางปั ญญาของเอสซีจีตงั้ อยู่บนหลักการพืน้ ฐานต่อไปนี ้
1. เอสซีจีเคารพกฎหมาย และยึดหลักบรรษัทภิบาลในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
2. เอสซีจีสง่ เสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
3. เอสซีจีใช้ระบบการให้รางวัลชื่นชมและเป็ นกําลังใจแก่พนักงานที่มีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์ทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
1. โครงสร้างองค์กร
เอสซีจีจดั ให้มีหน่วยงานที่ดแู ลเรื่องการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปั ญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา
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2. การสร้างความตระหนักรู้ในทรัพย์สินทางปั ญญา
2.1 เอสซีจีสง่ เสริมและสนับสนุนการให้ความรูเ้ รื่องทรัพย์สินทางปั ญญาแก่พนักงาน
2.2 พนักงานต้องเรียนรูเ้ รื่องทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทรัพย์สินทางปั ญญากับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
3.1 พนักงานต้องเคารพสิทธิในความเป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ่ืน
3.2 เอสซีจีให้ความสําคัญต่อการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญา เพื่อเป็ นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
3.3 เอสซีจีเป็ นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ว่าจะขอรับความคุม้ ครองตามกฎหมายหรื อไม่
สําหรับการประดิษฐ์ซ่งึ พนักงานได้ประดิษฐ์ขนึ ้ ดังต่อไปนี ้
(1) การประดิษฐ์ตามสัญญาจ้างหรือโดยสัญญาจ้างที่ มีวัตถุประสงค์ให้ทาํ การประดิษฐ์ เว้นแต่
สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(2) การประดิษฐ์โดยใช้วิธีการ สถิติหรือรายงานซึ่งพนักงานสามารถใช้หรือล่วงรู ไ้ ด้เพราะการเป็ น
ลูกจ้างตามสัญญาจ้างนัน้ แม้วา่ สัญญาจ้างจะมิได้เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
3.4 เอสซี จี ใ ห้ร างวัล แก่ พ นักงานเพื่ อส่ง เสริมในการสร้างสรรค์น วัตกรรม และให้เ กิ ดความเป็ นธรรม
สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับที่กาํ หนด
4. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปั ญญา
4.1 เอสซีจีจดั ให้มีการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างเหมาะสม
4.2 พนักงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ ในการรักษาสิทธิ และขอรับความคุม้ ครองสิทธิ ของ
บริษัท
4.3 พนักงานเข้าใจการดําเนินการคุม้ ครองความลับทางการค้า และปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว
4.4 พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีการแสดงให้เห็นสิทธิความคุม้ ครองตามกฎหมายตามรู ปแบบ
ทรัพย์สินทางปั ญญาที่เหมาะสมบน ผลงาน ผลิตภัณฑ์ บริการ ตราสัญลักษณ์หรือโฆษณา
5. การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปั ญญา
5.1 เอสซี จี ส นับสนุน ให้มี การใช้ประโยชน์ใ นทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจ
5.2 เอสซีจีจดั ให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปั ญญาเพื่อประโยชน์ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือโอน
สิทธิแก่บคุ คลหรือหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
5.3 เอสซีจีจดั ให้มีแนวปฏิบตั ิและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ โอน ซือ้ หรือขายสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทัง้ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารทรัพย์สินทางปั ญญา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจและงานวิจยั รวมถึงการวางแผนธุรกิจ
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6. การติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินทางปั ญญาและการบังคับใช้กฎหมาย
6.1 เอสซี จี จัด ให้มี ก ระบวนการติ ด ตามและตรวจสอบทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา สิ น ค้า และบริ ก าร เพื่ อ
ดําเนินการตามความเหมาะสมในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท
และต่อผูอ้ ่ืน
6.2 เอสซีจีจะดําเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย หากพบการละเมิดหรือการกระทําที่อาจนําไปสู่
การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา
6.3 พนักงานมี หน้าที่ ให้ความร่วมมื อและสนับสนุนกระบวนการติดตามและตรวจสอบทรัพ ย์สิ นทาง
ปั ญญา สินค้าและบริการตามข้อ 6.1
7. ความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาเรื่องทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือข้อตกลงแต่
ละประเภทอย่างเหมาะสม ตัวอย่างข้อสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาที่อาจพิจารณาเขี ยน
ไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง เช่น การรักษาความลับ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม ความเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
ทางปั ญญา การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาและการแบ่งปั นผลประโยชน์
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3.3 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy)
เอสซี จี ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ การปฎิ บัติ ต่อ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ของเอสซี จี ม าโดยตลอด ซึ่ ง เห็ น ได้จ ากการมี
อุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ การเป็ นพลเมือง
ที่ดี การมีจรรยาบรรณเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มีหลักบรรษัทภิบาลที่เป็ นแนวทางในการ
บริหารองค์กร และมีแนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาสูค่ วามยั่งยืนของเอสซีจี
ด้วยสภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการดําเนินธุรกิ จที่ เปลี่ ยนแปลงไป กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียมีความ
ซับซ้อนมากขึน้ และมี ความคาดหวังสูงขึน้ ในการที่ จะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการดําเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ การปฎิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียจึงเป็ น
เรื่องที่มีความสําคัญมากขึน้ เอสซีจีจงึ ได้จดั ทํา “นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียของเอสซีจี” เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรขึน้ ในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจโดยการเพิ่มมูลค่าให้ผถู้ ือ
หุน้ ในระยะยาวพร้อมไปกับการคํานึงถึงประโยชน์รว่ มกับผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่นๆ ของเอสซีจีดว้ ย
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถึง
บุคคลหรือกลุม่ บุคคลที่ได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมี
ผลประโยชน์ใดๆ กับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลใดที่อาจทําให้เกิดผลกระทบกับการ
ดําเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ ผูน้ าํ
ทางความคิด ฯลฯ
นโยบายการปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจียึดมั่นในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่เอสซีจีเข้าไปดําเนิน
ธุรกิ จ ด้วยการเคารพสิทธิ แ ละปฏิ บัติต่อผู้มีส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นธรรม รับฟั งความคิดเห็นหรือความกัง วล
รวมทัง้ สร้างความเข้าใจกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่ผมู้ ีส่วนได้เสียให้ความ
สนใจ รวมทัง้ ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เอสซีจีสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ขั้นตอนการกําหนดแนวทางการปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย
1. การกําหนด จําแนก และวิเคราะห์ผมู้ ีสว่ นได้เสีย
กําหนด จําแนก และจัดกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้ชัดเจนตามความเกี่ ยวข้องของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่มีตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ ได้อย่างครบถ้วน
และชัดเจน โดยตระหนักว่าผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีมมุ มองและความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึง
ควรกําหนดกลยุทธ์ และจัดลําดับขัน้ ตอนในการดําเนินการสําหรับผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน
ด้วย
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กําหนดประเด็นสําคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) ที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจ การดําเนินงาน
และประสิทธิผลการดําเนินงานของเอสซีจีหรือผูม้ ีสว่ นได้เสีย ในการจัดทํากลยุทธ์ของธุรกิจ ระบุความสัมพันธ์
และความสําคัญของประเด็นดังกล่าวที่มีตอ่ เอสซีจีและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
พัฒนาแผนผังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Stakeholder Mapping) เพื่อระบุผมู้ ีส่วนได้เสียและผูท้ ่ีมีสว่ นเกี่ยวข้องใน
เอสซีจี และรับรู ม้ มุ มองของผูม้ ีส่วนได้เสีย ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่ม แผนผังของผูม้ ีส่วนได้เสียนีจ้ ะถูกนําไปออกแบบแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย กลยุทธ์และการสื่อสารที่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
ทัง้ นี ้ ควรเริ่ม สร้า งความสัม พัน ธ์กับ ผูม้ ี ส ่ว นได้เ สี ย ตัง้ แต่เ นิ่ น ๆ กล่า วคื อ ตัง้ แต่ขั้น ตอนการวางแผน
เพื่อให้สามารถปรับแผนหรือแก้ไขกระบวนการทํางานได้ทนั เวลา
2. การกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
สื่อสารอย่างใกล้ชิดและสร้างความเข้าใจอย่างสมํ่าเสมอกับผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถกู ต้อง
อันจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ท่ีดีและได้รบั ความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสียโดยกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
วิ ธี ก าร รู ป แบบ และลํา ดับ ขั้น ตอนให้เ หมาะสมกับ กลุ่ม ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย สถานการณ์ ระยะเวลา และ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ หรือประโยชน์ท่ีอาจจะ
เสียไปหากเพิกเฉยหรือไม่ดาํ เนินการ
3. การเปิ ดเผยข้อมูล
เปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่คลุมเครือ โปร่งใส และทั่วถึง เพื่ อให้เกิ ดความมั่นใจในการได้รบั ข้อมูลอย่าง
เพี ยงพอ สมํ่าเสมอ และทันเหตุการณ์ เช่น เปิ ดเผยข้อมูลที่ เ ป็ นประโยชน์ในเวลาที่ เ หมาะสม เปิ ดเผย
วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการที่โปร่งใสในการรายงานข้อมูลให้แก่ผมู้ ี
ส่วนได้เสีย
อย่างไรก็ตามในการเปิ ดเผยข้อมูลให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และต้องเป็ นไปตามนโยบายการเปิ ดเผย
ข้อมูลของเอสซีจี
4. การมีสว่ นร่วม
เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วมในเรื่องที่มีผลกระทบกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย จัดให้มีช่องทางในการ
รับ ข้อ เสนอแนะ ปั ญ หา ข้อ ร้อ งเรี ย นจากผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย โดยให้ค วามสํา คัญ รวมทั้ง ยิ น ดี รับ ฟั ง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ทราบความ
คิดเห็น ความคาดหวังและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสีย ทัง้ นีก้ ารหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย ต้องคํานึงถึงความแตกต่างที่อาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา
ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ รวมทัง้ ควรให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นก่อนการหารือ จัดทํารายงานผลการหารือและแจ้ง
ให้ผทู้ ่ีเข้าหารือทราบ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รบั ให้เป็ นระบบ ในขณะเดียวกันเอสซีจีควรเข้าไป
มีส่วนร่วมในการให้ขอ้ คิดเห็น ชีแ้ จงปั ญหาหรืออุปสรรคกับผูอ้ อกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
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5. การบริหารความเสี่ยงของการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
คาดการณ์ ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อเตรียมแผน
รองรับและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ีสว่ นได้เสียได้อย่าง
สร้างสรรค์ ความเสี่ยงต่างๆ ที่ควรถูกนําไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเข้าร่วม ความเหนื่อยล้าใน
การเข้าร่วม ความไม่พงึ พอใจต่อการตอบรับของเอสซีจี การที่มีผทู้ ่ีไม่กล้าแสดงความคิดเห็นรวมอยูใ่ นกลุ่ม
ที่มีผทู้ ่ีชอบแสดงความคิดเห็น ผูม้ ีสว่ นได้เสียที่มีเจตนาขัดขวางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ที่ไม่ได้รบั ข้อมูล ผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจในการต่อรอง ปั ญหาขัดข้องด้านเทคนิคในการแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็น ความขัดแย้งในกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วม เป็ นต้น
6. การทบทวนและรายงานผล
ตรวจสอบและประเมิ นผลของการปฏิ บัติต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเป็ นระบบเพื่ อให้เ กิ ดการปรับปรุ ง การ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแผนปฏิบตั งิ าน สร้างความร่วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสียและ
ผูท้ ่ีเกี่ยวข้องในเอสซีจี ติดตามกระบวนการสร้างความร่วมมือ และแจ้งผลการดําเนินงานต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
นอกจากนัน้ เอสซีจีจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียในภาพรวมสูส่ าธารณชนที่ครอบคลุมถึง
สิ่งที่ได้รบั ผลกระทบ และขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างประโยชน์ท่ีได้
จากการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียต่อผลการดําเนินงานของเอสซีจี
หน้าทีข่ องฝ่ ายจัดการ
ฝ่ ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการให้การดําเนินการตามนโยบายการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณ กําหนดให้มี
ผูร้ บั ผิดชอบที่ชดั เจนซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ทักษะ และมีจาํ นวนที่เพียงพอ จัดให้มีระบบการรับข้อเสนอแนะจากผูม้ ี
ส่วนได้เสีย การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตาม และการประเมินผล พร้อมทัง้ นําข้อมูลจากการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ี
ส่วนได้เสียไปบูรณาการเข้ากับการกํากับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับของเอสซีจี
เพื่อให้เกิดการยอมรับและพัฒนาแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั่วทัง้ องค์กร
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
เอสซีจีกาํ หนดเป็ นกรอบนโยบายและแนวปฏิ บตั ิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ 12 กลุ่ม เพื่อเป็ นหลักในการ
ดําเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี ้
1. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้น
เอสซีจีให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นเจ้าของธุรกิจ จึงกําหนดให้กรรมการในฐานะเป็ นตัวแทนของผู้
ถือหุน้ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้าที่ตอ้ งดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์
ของเอสซีจีเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1.1 บริหารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ และหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจีดว้ ยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผถู้ ือหุน้ ทุกราย
อย่างยั่งยืน
1.2 เคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ื อหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทํา
การใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
1.3 เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น และชื่ อกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร
1.4 ชีแ้ จงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ ง
ให้ผถู้ ือหุน้ ตัดสินใจในที่ประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
1.5 ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่ืนในทางมิชอบอันเป็ นการเอาเปรียบผูถ้ ือหุน้
1.6 จัดให้มีกรรมการอิสระที่ ทาํ หน้าที่ดแู ลผูถ้ ื อหุน้ รายย่อยและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ
จากผูถ้ ือหุน้ ผ่านช่องทางที่บริษัทจัดขึน้ และเข้าถึงได้ง่าย
1.7 กําหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
1.8 เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ ต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิ น และผลการดําเนินงาน อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ง ใสน่าเชื่อถือ เพื่อให้ท ราบถึง สถานะการดําเนิน งานของบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอผ่านช่องทางที่ผถู้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
2. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อพนักงาน
เอสซีจีเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็จ จึงปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเท่า
เทียมกันบนหลักสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เอสซีจี คํานึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อ
มุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมให้ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
2.1 สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลื อกและเงื่ อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิ ภาพและเป็ นธรรม เพื่อให้ได้
พนักงานที่เป็ นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณ
ุ ภาพสูงและซื่อสัตย์เข้ามาร่วมปฏิบตั งิ าน
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2.2 ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานไม่ให้ถูก
ล่วงละเมิด รวมทัง้ สนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างเป็ นอิสระ
2.3 จัดให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบตั ิท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึงมี
การปกป้องพนักงานไม่ให้ถกู กลั่นแกล้ง หรือได้รบั โทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy)
2.4 พัฒนาพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึงเพียงพอและต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้าที่
และความรับผิดชอบ รวมทัง้ สร้างจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมให้แก่พนักงานทุกคน
2.5 ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้มี ก ารทํา งานร่ว มกัน เป็ น ทีม เพื่ อ ให้เ กิ ด ความเป็ น อัน หนึ่ง อัน เดีย วกันของ
องค์กร รวมทัง้ สร้างจิตสํานึกให้พนักงานมีวินยั ในการปฏิบตั งิ าน
2.6 ประเมิ นผลการปฏิ บัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิ จารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล รวมทัง้ จัดให้มีสวัสดิการที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุ งอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นี ต้ อ้ งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัท
ชัน้ นําที่ อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2.7 ปลูกจิตสํานึกและส่งเสริมในเรื่องการทํางานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และจัดให้เกิด
บรรยากาศและภาวะแวดล้อมในสถานที่ทาํ งานที่ดีให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่ง
คนในครอบครัวเดียวกัน
2.8 บริห ารงานตามระบบการจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย และระบบการจัด การด้า น
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
2.9 ส่งเสริมให้พนักงานมีดลุ ยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว
2.10 จัดให้มีช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู ค้ วามเข้าใจในการ
ดําเนิน ธุรกิจและผลการดําเนินงานในธุรกิจต่างๆ ของเอสซีจี
3. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อลูกค้า
เอสซี จีมีความมุ่งมั่นที่ จะให้ผู้ใช้สิ นค้าและบริการได้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทัง้ ด้าน
คุณภาพและราคาที่เป็ นธรรม ตลอดจนมุง่ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ งั ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
3.1 ส่งมอบสินค้าและบริการที่ ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคและผูค้ นรอบข้าง รวมถึงร่วมเป็ นส่วน
หนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้สงั คมเติบโตอย่างยั่งยืน
3.2 สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง มี
คุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายมิติ
3.3 พัฒนาสินค้าและบริการที่ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยัดพลังงาน
สามารถหมุนเวียนใช้ซาํ้ ได้ และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว
3.4 ผลิตสินค้าและบริการที่ ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภคและไว้วางใจได้ รวมทัง้
ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและเพียงพอแก่ผบู้ ริโภค
3.5 จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็ นระบบ ปลอดภัย และไม่นาํ ข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถกู ต้อง
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3.6 กําหนดราคาของสินค้าและบริการในอัตราที่เป็ นธรรม
3.7 จัดให้มีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.8 จัดให้มีหน่วยงานที่ รับผิ ดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คําปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ
4. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
เอสซีจีปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถื อการปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซีจี
และคํามั่นที่ให้ไว้กบั คูค่ า้ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
4.1 พิจารณาราคาซือ้ ที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และ
บริการที่ได้รบั รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
4.2 ชําระเงินให้คคู่ า้ อย่างถูกต้องและตรงเวลา
4.3 กําหนดระเบียบในการจัดหาและดําเนินการต่างๆ ที่ชดั เจน
4.4 ทําธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กาํ หนดไว้ และมีความ
เป็ นธรรมแก่ผทู้ ่ีมีสว่ นเกี่ยวข้อง
4.5 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า้
4.6 เยี่ยมเยียนคูค่ า้ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟั งข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงต่างๆ
4.7 สนับสนุนการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
4.8 หลีกเลี่ยงการซือ้ สินค้าที่คคู่ า้ ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
4.9 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคูค่ า้ กับผูอ้ ่ืน เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากคูค่ า้
4.10 ไม่ทาํ ธุรกิจกับคูค่ า้ ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
4.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คคู่ า้ ดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ยดึ มั่นปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)
5. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่ธุรกิจ
เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทัง้ ในเรื่องมาตรฐานสิทธิ มนุษยชน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการ
ทํางาน และผลตอบแทนที่จะได้รบั นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรูท้ งั้ ในงาน
และนอกงานของคูธ่ ุรกิจให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดังต่อไปนี ้
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และดูแลให้คธู่ ุรกิจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ไม่ต่าํ กว่าที่กฎหมายกําหนด
5.2 ส่งเสริมและดูแลในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของคูธ่ รุ กิจ
5.3 เปิ ดโอกาสให้คู่ธุ รกิ จได้เข้าพบผู้บริหาร และรับฟั งความคิดเห็ นต่างๆ เพื่ อให้การทํางานเป็ นไปตาม
เป้าหมาย ที่วางไว้
5.4 สนับสนุนให้คธู่ ุรกิจมีการพัฒนาความรู ้ เพื่อให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ค่ธู ุรกิจดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิ บัติตามจรรยาบรรณคู่ธุ รกิ จเอสซี จี (SCG Supplier Code of
Conduct)
6. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อผู้ร่วมลงทุน
เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผูร้ ว่ มลงทุนและปฏิบตั ิตอ่ ผูร้ ว่ มลงทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม ส่งเสริมผูร้ ว่ มลงทุน
ให้เคารพสิทธิของผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ให้ความร่วมมืออย่าง
ดีกบั ผูร้ ว่ มลงทุน ทัง้ นีเ้ พื่อให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วม
ทุน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
6.1 ประสานความร่วมมื อกับผูร้ ่วมลงทุนเพื่ อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกิ จการร่วมทุนให้มี
ความแข็งแกร่ง
6.2 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับผูร้ ว่ มลงทุน ตลอดจนร่วมกันพิจารณา
กําหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทุนเพื่อให้กิจการร่วมทุนพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
6.3 ติดตาม และผลักดันให้การดําเนินงานของกิ จการร่วมทุนเป็ นไปตามกรอบของกฎหมายและแนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6.4 พิจารณาร่วมกับผูร้ ่วมลงทุนในการจัดสรรผลประโยชน์ท่ีได้จากการดําเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง
เป็ นธรรม และโปร่งใส
6.5 ไม่เอาเปรียบผูร้ ว่ มทุนไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ
7. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อเจ้าหนี้
เอสซี จีมีนโยบายในการปฏิ บัติต่อเจ้าหนี ด้ ว้ ยความเสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี ้
7.1 จัดทําสัญญากับเจ้าหนีท้ กุ ประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดย
ไม่เอาเปรียบคูส่ ญ
ั ญา
7.2 ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสําคัญใดๆ ที่อาจทําให้เจ้าหนีไ้ ด้รบั ความเสียหาย
7.3 ปฏิบ ตั ิต ามเงื่ อ นไขข้อ ตกลงของสัญ ญาต่า งๆ ที่ ไ ด้ท าํ ไว้ก ับ เจ้า หนี ท้ ุก ประเภทอย่า งเคร่ง ครัด
ถูกต้องตรงไปตรงมา
7.4 ชําระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีท้ กุ ประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
8. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อชุมชน
เอสซีจีเคารพต่อสิทธิมนุษชนและการปฏิบตั ิอย่างเท่าทียมกันต่อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ าย ดําเนินธุรกิจ
อย่างมีคณ
ุ ธรรมและถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุง่ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เสริมสร้างประโยชน์สขุ ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปดําเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศไทยและอาเซียน รวมถึงให้
พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีท่ีทาํ ประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม โดยมีแนว
ปฏิบตั ดิ งั นี ้
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8.1 สนับ สนุน และให้ค วามช่ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสมกับ สัง คมและชุม ชน โดยเฉพาะชุม ชนที่ อ ยู ่ร อบ
สถานประกอบการของเอสซีจี
8.2 ดูแ ลรัก ษาสิ ่ง แวดล้อ มรอบชุม ชน ควบคุม ดูแ ลการบริห ารจัด การการกํา จัด ของเสีย ทั ง้ จาก
กระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปื ้อนต่างๆ สู่สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ม่งุ พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน ทัง้
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ตลอดจนปลูกฝั งคุณธรรมและจริยธรรมให้
เยาวชนเป็ นทัง้ คนเก่งและดี
8.4 สนันสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ ระสบภัยอย่างเร่งด่วน รวมทัง้ พัฒนา
ศักยภาพและชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมให้ดีขนึ ้ อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
8.5 สนันสนุนกิ จกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่ อให้คนในชุมชนและสังคมมี สุข ภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้
8.6 ส่ง เสริมและสนับสนุนกิจ กรรมด้านศิล ปะ การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และการทํานุบาํ รุงศาสนาตาม
ความเหมาะสม
8.7 สนันสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือและปั นโอกาสให้ผดู้ อ้ ยโอกาสในสังคมมีชีวิตที่ดี
ขึน้ ตลอดจนสนันสนุนองค์กรที่สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8.8 เปิ ดโอกาสให้ชุมชนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิ จกรรม/โครงการต่างๆ รวมทัง้ เสนอความ
คิดเห็ น ข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องเรียน ที่ เ ป็ น ผลมาจากการดําเนิน งานของเอสซี จี โดยมุ่ง หวัง ให้
อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างยั่งยืน
9. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อหน่วยงานราชการ
เอสซี จี ให้ความสําคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มี ส่วนได้เสี ย โดยได้กาํ หนดแนวปฏิ บัติในการทํา
ธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี เพื่อให้พนักงานดําเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทัง้ ทางด้านวิชาการและการสนันสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
9.1 ปฏิ บ ตั ิต ามกฎหมายและระเบีย บปฏิบ ตั ิที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่า งเคร่ง ครัด และตระหนัก อยู่เ สมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ในแต่ละท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขัน้ ตอน หรือ
วิธีปฏิบตั ทิ ่ีแตกต่างกัน
9.2 ไม่กระทําการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการ มีการดําเนินการที่ไม่ถกู ต้องเหมาะสม
9.3 สร้างองค์ความรูใ้ นการพัฒนาชุมชนให้กบั หน่วยงานราชการ อาทิ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
9.4 สนับสนุนกิจกรรมของราชการ
9.5 ร่วมประชุมให้ขอ้ คิดเห็น สนับสนุน และช่วยเหลือทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
9.6 รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานราชการ
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9.7 รับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
10. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อสื่อมวลชน
เอสซีจีเห็นความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้ส่ือมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
10.1 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น
10.2 สื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
10.3 เปิ ดโอกาสให้ส่ือมวลชนสามารถพบปะ พูดคุยกับผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด
10.4 อํานวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนที่มาติดต่อ
10.5 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสื่อมวลชน เช่น จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน เพื่อให้เห็นกระบวนการ
ผลิตและระบบการบริหารจัดการภายในโรงงาน รวมถึงได้รบั ข้อมูลต่างๆ ที่ถกู ต้อง
11. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นาํ ความคิด
เอสซีจีดาํ เนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุ่ม เปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
และถูกต้อง รวมถึงรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้เกิดแนวทาง
ร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที่ย่ งั ยืน เคียงคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
11.1 เปิ ดเผยข้อมูลการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
11.2 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทัง้ บทความและข่าวสารต่างๆ
และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
11.3 ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงผลักดันให้ผทู้ ่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
11.4 สร้างความสัมพันธ์และกระบวนการการมีสว่ นร่วมของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11.5 รับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอและหรือข้อร้องเรียนจากผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการ
ประสานความร่วมมือ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
12. นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อคู่แข่ง
เอสซีจีดาํ เนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่
สุจริต โดยยึดมั่นการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี คํานึงถึง
จริยธรรมในการประกอบการค้า และกฎหมายแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
12.1 ปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทัง้ ไม่
เอาเปรียบคูแ่ ข่งด้วยวิธีอนั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
12.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
12.3 ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของคูแ่ ข่ง
12.4 ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง
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12.5 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทําความตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่งที่เป็ นการลด
หรือจํากัดการแข่งขันทางการค้า

นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
(Diversity and Inclusion Policy)
เอสซีจีตระหนักถึงความสําคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่างเท่า
เทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ และยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ตามที่ปรากฎใน
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี ซึ่งรวมถึงการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง
ของบุคคล
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีมีการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของ
บุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้กาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการดําเนินงานในทุกสินค้าและบริการ และกิจกรรมทางธุรกิ จของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคู่
ธุรกิจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) และผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture)
นิยามศัพท์ทใ่ี ช้กับนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
ความหลากหลาย (Diversity) หมายความว่า ความแตกต่างของบุคคลไม่วา่ จะเป็ นความแตกต่างทางกาย
จิตใจ เชือ้ ชาติ สัญชาติ ประเทศต้นกําเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม
วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม หรื อเรื่ องอื่ นใดตามกฎหมายของแต่ล ะประเทศ และตามสนธิ สัญ ญาที่ แ ต่ล ะ
ประเทศมีพนั ธกรณีจะต้องปฏิบตั ติ าม
การยอมรับความแตกต่าง (Inclusion) หมายความว่า การให้คณ
ุ ค่าและการยอมรับต่อความแตกต่างของบุคคล
เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) ตามงบการเงินรวม
นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานเอสซี จี ทุกระดับ ตระหนักและให้ค าํ มั่นต่ อการเคารพในความ
หลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคล โดย
• ปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพในความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่างของบุคคลทุก

คน ทัง้ ต่อบุคคลภายในองค์กร และสังคมภายนอก โดยปฏิบตั ิตามนโยบายของเอสซีจี กฎหมายของแต่ละ
ประเทศ และตามสนธิสญ
ั ญาที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณีท่ีตอ้ งปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด

• เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจีให้เป็ นแบบอย่างของการให้ความเคารพในความหลากหลายและ

การยอมรับความแตกต่างของบุคคล ไม่ยอมรับต่อการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบตั ทิ ่ีไม่เท่าเทียม
• ส่งเสริมและให้การสนับสนุน แก่คธู่ ุรกิจในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value
Chain) ผูส้ ่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture)
เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพและปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามแนวนโยบายนี ้
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แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่าเทียม ให้ความเคารพในความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลทุกคน
รับฟั งและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นที่ แตกต่างของบุคคลอื่ น สร้างบรรยากาศในการทํางานและ
วัฒนธรรมองค์กรที่เคารพต่อความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลทุกคนตามนโยบายนี ้
2. พิจารณาเรื่องการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคลเป็ นส่วนหนึ่งของกล
ยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ อันจะส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มและการพัฒนาทางธุรกิจของเอสซีจี
3. ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา และผูน้ าํ ในองค์กรทุกระดับให้การสนับสนุนส่งเสริมต่อการเคารพในความหลากหลาย
และการยอมรับความแตกต่างของบุคคลทั่วทัง้ องค์กร
4. ส่งเสริมให้มีการสรรหาคณะกรรมการบริษัทหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน โดยนําเรื่องความหลากหลาย
และการยอมรับความแตกต่างของบุคคลมาเป็ นปั จจัยประกอบการพิจารณา เพื่อสรรหาบุคคลเข้าร่วมเป็ น
กรรมการในทุกระดับอย่างเหมาะสม
5. นําเรื่องการเคารพในความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคลไปใช้ในเรื่องการบริหารงาน
บุคคลอย่างเคร่งครัดตัง้ แต่การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาพนักงาน การเติบโตในหน้าที่การ
งาน การบริหารผลการปฏิบตั งิ านและค่าตอบแทน การเกษียณอายุ และอื่นๆ
6. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู ้ ทําความเข้าใจ กําหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่คธู่ ุรกิจในห่วง
โซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผูส้ ง่ มอบสินค้าและบริการ (Supplier)
ผูร้ บั เหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ ว่ มธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีสว่ นร่วมในการดําเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม เคารพและปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนตามแนวนโยบายนี ้
7. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิของบุคคล สอดส่องดูแล
เรื่องการเคารพต่อความหลายหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคลทุกคน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ต้องรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือ
บุคคลที่ รบั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมื อในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี ขอ้ สงสัยหรือข้อ
ซักถามให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
8. เอสซี จี จ ะให้ความเป็ นธรรมและคุ้ม ครองบุ ค คลที่ แจ้ง เรื่ องการละเมิ ดสิ ทธิ ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เอสซีจี โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ่ี ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ ของ
บุคคล ตามที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ใน Whistleblower Protection Policy
9. ผูก้ ระทําการละเมิดสิทธิ สิทธิ ของบุคคลอันเกิ ดจากความหลากหลายและความแตกต่างของบุคคล เป็ นการ
กระทําผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่เอสซีจีกาํ หนดไว้ นอกจากนี ้
อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทํานัน้ ผิดกฎหมาย
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม แต่ใน
กรณีท่ีมีความจําเป็ น หรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปั น
ผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้
สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถื อหุน้ ร้อยละ 100 เป็ นส่วนใหญ่ นนั้ บริษัท
พิจารณาถึงผลการดําเนินงาน และคํานึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของ
บริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
เอสซีจีได้จดั ทําจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คธู่ ุรกิจของเอสซีจีมี
ความเข้าใจที่ถกู ต้อง และนําไปใช้เป็ นมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ดังต่อไปนี ้
1) จริ ยธรรมทางธุ รกิ จ: ดําเนินธุรกิ จอย่างซื่ อสัตย์สุจริต เป็ นธรรมกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย เปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รักษาความลับ และเคารพในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ่ืน
2) แรงงานและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน: ไม่เ ลื อกปฏิ บัติโดยไม่เ ป็ นธรรม ให้ความสําคัญ กับการคุม้ ครอง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว ไม่บงั คับใช้แรงงานในลักษณะแรงงาน
ทาส ดูแลการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการกําหนดระยะเวลาการทํางานอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
3) อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย : ดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ถูกสุข ลักษณะและ
ปลอดภัย ควบคุม ความเสี่ ย งของการเกิ ด อุบัติ เ หตุแ ละผลกระทบต่ อสุขภาพที่ อาจเกิ ดจากการ
ปฏิบตั งิ าน และการจัดให้มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ
4) สิ่งแวดล้อม: ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R
ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การนํากลับมาใช้ซาํ้ หรือใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และการ
สร้างทดแทน (Replenish)
5) กฎหมายและข้อกําหนด: ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกําหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด

นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-Trust Policy)
กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็ นกฎหมายเศรษฐกิ จที่ มี ความสําคัญต่อการประกอบธุรกิ จ รัฐได้ออก
กฎหมายควบคุมผูป้ ระกอบธุรกิจในตลาดให้ดาํ เนินการแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรม ไม่ให้มีการกีดกันทางการค้า
ตลอดจนควบคุมการใช้อาํ นาจเหนื อตลาดไม่ให้สร้างความเสี ยหายแก่ผูป้ ระกอบธุรกิ จรายอื่น กฎหมายการ
แข่งขันทางการค้าจึงมีความเกี่ยวข้องกับผูป้ ระกอบธุรกิจโดยตรง นอกจากนีก้ ฎหมายการแข่งขันทางการค้ายังมี
บทลงโทษอย่างร้ายแรงทัง้ ทางแพ่งและอาญาทัง้ ต่อตัวบริษัทและผูบ้ ริหารที่เกี่ ยวข้อง และอาจส่งผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อชื่อเสียงในการประกอบธุรกิจของเอสซีจีทงั้ ในและต่างประเทศ เอสซีจีให้ความสําคัญต่อการดําเนิน
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ธุรกิจอย่างเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า ประโยชน์ของลูกค้า
และคูค่ า้ รวมถึงความเป็ นธรรมในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นและที่ผ่านมาได้กาํ หนดนโยบายการแข่งขัน
ทางการค้าไว้ในจรรยาบรรณเอสซี จี เนื่ องจากพระราชบัญญัติ การแข่ง ขัน ทางการค้า พ.ศ. 2560 ได้ผ่า นการ
พิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่ สาํ คัญหลายประการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการทบทวน ตรวจสอบ รวบรวมและจัดทําแนว
ปฎิบตั ติ า่ ง ๆ ขึน้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยให้พนักงานเอสซีจีทาํ ความเข้าใจและถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
นโยบาย
1. เอสซีจีจะต้องประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรม มีจริยธรรม เคารพกฎกติกา และปฏิบตั ติ ามกฎหมายเรื่องการ
แข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ เอสซีจีจะไม่กระทําการใดๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็ น
ธรรมทางการค้า ขัดขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขันเสรี หรือมีผลเป็ นการทําลาย ทําให้เสียหาย กีดกัน
หรือจํากัดการประกอบธุรกิจของผูอ้ ่ืน
2. ในกรณี ท่ี เอสซี จีมีสถานะเป็ นผูม้ ี อาํ นาจเหนื อตลาดตามที่กฎหมายกําหนด เอสซี จีตอ้ งหลีกเลี่ ยงไม่ใช้
อํานาจเหนื อตลาดไปในทางที่ มิ ชอบ ไม่เ ป็ น ธรรม หรือไม่มี เ หตุผ ลอัน สมควร ที่ อาจจะส่ง ผลเป็ นการ
บิดเบือนกลไกของตลาด
3. เอสซีจีจะต้องไม่ดาํ เนินการใดๆ อันมีผลเป็ นการยุติการแข่งขันกับคู่แข่งในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางอ้อม รวมทัง้ ต้องไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจ ทําความตกลงกับคูแ่ ข่ง คูค่ า้ หรือลูกค้า
เพื่อลดหรือจํากัดการแข่งขันในตลาด
4. หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องกับการทําธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศต้องทําความเข้าใจและปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบตั ิว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าของประเทศที่เข้าไปทํา
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรณีควบรวมกิจการ
5. พนักงานเอสซีจีจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการปฏิบตั ิตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็ นเรื่องสําคัญ
อย่างยิ่ง ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีตอ้ งใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้ม่นั ใจว่าการประกอบธุรกิจของเอสซี
จี เคารพกฎหมายการแข่งขันทางการค้า มี จริยธรรมทางการค้า ตลอดจนให้ความรู แ้ ก่ค่คู า้ ของเอสซี จี
เกี่ยวกับความสําคัญของการปฏิบตั ติ ามกฎหมายแข่งขันทางการค้า
6. หน่วยงานที่ มีหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการทําธุรกรรมและการลงทุนต้องจัดให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบ
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าได้ดาํ เนินการตามกฎหมายแข่งขันทางการค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายฉบับนี ้ ให้นาํ จรรยาบรรณเอสซีจี คูม่ ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และ
แนวปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้าไปใช้ในการปฏิบตั งิ านด้วย
8. การไม่ปฎิบตั ติ ามนโยบายฉบับนีถ้ ือเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเอสซีจี
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นโยบายและแนวปฏิบัตใิ นการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการจัดหาและคัดเลื อกคู่คา้ /คู่ธุรกิ จของเอสซีจี และให้เปิ ดเผยไว้ให้เป็ นที่
ทราบ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่ นั ใจว่าเอสซี จี จ ะดําเนินการคัด เลื อ กคู่ค า้ /คู่ธุรกิจ อย่างมี ระบบ เป็ น ธรรม โปร่ง ใส และ
สนับสนุนคู่ค า้ / คู่ธุรกิ จที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จ อย่างมี จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจะไม่
ทําธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบคุ คลที่กระทําผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
นิยาม
การจัดหา หมายถึง การจัดซือ้ การจ้างทําของ การจ้างเหมาบริการ การจ้างขนส่ง การเช่า และการเช่าซือ้
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ หมายถึง ผูจ้ าํ หน่าย ผูร้ บั จ้าง ผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ห้เช่า หรือผูใ้ ห้เช่าซือ้ ที่สง่ มอบสินค้าหรือบริการให้เอสซีจี
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ (Vendor List) หมายถึง คูค่ า้ หรือคูธ่ ุรกิจ ที่มีการทําธุรกรรม และมีรายชื่ออยูใ่ นระบบของเอสซีจี
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ขึน้ ทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คูค่ า้ หรือคูธ่ ุรกิจที่อยู่ในรายชื่อคูค่ า้ /คู่
ธุรกิจของเอสซีจี ซึ่งได้ผา่ นกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลงานในกลุม่ สินค้าและบริการที่เอสซีจีกาํ หนด
นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
เอสซีจีจะดําเนินการจัดหาอย่างมี ระบบ ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซี จีท่ีมีการควบคุมอย่าง
รัดกุม คํานึงถึงความต้องการทัง้ ในด้านคุณภาพ ราคา จํานวน เวลา การให้บริการ การส่งมอบ การบริการ
หลัง การขาย การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ทาํ ธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทําผิดกฎหมาย
ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต
เอสซีจี จ ะดํา เนิน การคัด เลื อ กคู่ค า้ /คู่ธุร กิ จ อย่า งมี ร ะบบ เป็ น ธรรม โปร่ง ใส และสนับ สนุน คู่ค า้ /คู่
ธุรกิ จที่ดาํ เนินธุรกิ จ อย่างมี จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัตขิ องคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
1. เป็ นผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ ผูจ้ าํ หน่าย ผูแ้ ทนจําหน่าย ผูใ้ ห้บริการ หรือผูร้ บั จ้าง ซึ่งมีสถานประกอบการที่
สามารถตรวจสอบได้
2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการ
ดําเนินกิจการที่นา่ เชื่อถือ
3. ยอมรับที่จะปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)
4. เป็ นผูท้ ่ีมีผลงานเป็ นที่น่าพอใจ โดยเอสซีจีจะประเมินผลงานจากคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงการ
ส่งมอบ การให้บริการหลังการขาย การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทําธุรกรรม
5. เป็ นคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของเอสซีจี
6. ไม่เป็ นคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจที่มีประวัตติ อ้ งห้ามทําการค้าอันเนื่องมาจากการกระทําทุจริต
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การสมัครเป็ นของคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
1. ผูส้ นใจสมัครเป็ น คู่คา้ /คู่ธุรกิ จของเอสซี จีสามารถยื่ นใบสมัครตามแบบพิมพ์ท่ี กาํ หนดพร้อมข้อมูล
รายละเอียดและเอกสารประกอบ ได้แก่ เอกสารรับรองทะเบียนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หนังสือ
รับรองอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผูร้ บั มอบอํานาจ เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร และสําเนาหนังสื อ
จดทะเบียนกับกรมสรรพากรต่างๆ เช่น สําเนาใบทะเบี ยนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็ นต้น โดยยื่ นต่อ
หน่วยงานที่ดาํ เนินการจัดหาของเอสซีจี
2. คู่คา้ /คู่ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี ตอ้ งลงนามตอบรับที่ จ ะปฏิ บัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิ จ ของเอสซี จี (SCG
Supplier Code of Conduct)
ขั้นตอนการทําธุรกิจกับเอสซีจี
1. คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจที่ทาํ ธุรกิจกับเอสซีจีได้ตอ้ งเป็ นคู่คา้ /คูธ่ ุรกิจมีรายชื่อในระบบของเอสซีจีแล้ว นอกจากใน
บางกรณี ท่ีใช้การสืบราคาหรือการประกวดราคา คู่คา้ /คูธ่ ุรกิจอาจได้รบั เชิญเข้าเสนอราคาก่อนจะมี
รายชื่อในระบบและเมื่อได้รบั การคัดเลือกแล้วจึงจะสมัครเป็ นคู่คา้ /คู่ธุรกิจก็ได้ ทัง้ นีเ้ อสซีจีอาจขอให้
คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจ ตอบรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกรวดเร็วภายใต้กฎหมายที่บงั คับ
ใช้กบั ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบสั่งซื อ้ หรือสัญญาตามข้อตกลงระหว่างคู่คา้ /คู่ธุรกิจและเอสซีจี ที่จดั ทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะ
ถื อเป็ นข้อผูกมัดในการทําธุรกรรมระหว่างเอสซีจีและคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี
3. ในการเสนอราคาหรือการทําสัญญา เอสซี จีอาจขอให้ค่คู า้ /คู่ธุ รกิจวางหลักประกันการปฏิบัติ ตาม
ข้อตกลงโดยเอสซีจีจะแจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเอสซีจีจะคืนหลักประกันให้เมื่อสิน้ สุด
ภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนัน้ ๆ แล้ว
4. เมื่อคู่คา้ /คู่ธุรกิ จปฏิ บตั ิตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื อ้ แล้วคู่คา้ /คู่ธุรกิ จจะต้องส่งมอบใบกํากับ
ภาษี ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารประกอบอื่นที่จาํ เป็ นเพื่อขอรับชําระเงิน ณ สถานที่และกําหนดเวลา
ตามที่เอสซีจีกาํ หนด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางานของทุกหน่วยงาน และเอสซีจีจะชําระเงิน
โดยการโอนค่าสินค้า/บริการหลังหักภาษี ณ ที่จา่ ย ตามที่ทางราชการกําหนดและภาระผูกพันอื่นๆ ตาม
สัญญา เช่น เงินคํา้ ประกันผลงาน ให้ท่ีบญ
ั ชีธนาคารที่คคู่ า้ /คูธ่ ุรกิจแจ้งไว้แล้ว หรือเว้นแต่คคู่ า้ /คูธ่ ุรกิจจะ
ขอรับเป็ นเช็ค ทัง้ นี ้ เอสซีจีขอสงวนสิทธิการชําระเป็ นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีเท่านัน้
5. คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจสามารถขอแก้ไขข้อมูลคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจในระบบของเอสซีจีได้ โดยติดต่อกับหน่วยงานที่ดาํ เนินการ
จัดหาของเอสซีจี พร้อมส่งเอกสารประกอบการแก้ไขที่ได้รบั การรับรองโดยผูม้ ีอาํ นาจของคูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจ
6. คูค่ า้ /คูธ่ ุรกิจสามารถแจ้งร้องเรียนการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อคู่คา้ /คูธ่ ุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
เอสซี จี ไ ด้ ต ามช่ อ งทางที่ เ อสซี จี ก ํ า หนดไว้ ที่ ร ะบบรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นและแจ้ ง เบาะแสเอสซี จี
https://whistleblower.scg.com
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นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเอสซีจี

เอสซีจี มุง่ มั่นสูค่ วามเป็ นผูน้ าํ ทางธุรกิจในภูมิภาคด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตระหนักว่าสิ่งสําคัญที่ ขับเคลื่ อนธุรกิ จให้เติบโตอย่างยั่งยื นได้คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศ เอสซีจี จึงได้กาํ หนดนโยบายฉบับนี ้ โดยปรับปรุ งจากนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ฉบับก่อน
หน้านี ้ (1 เมษายน 2559) เพื่ อให้เกิ ดการปฏิ บตั ิท่ี มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลในการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ดังแสดงเจตนารมณ์ไว้ในอุดมการณ์เอสซีจี
นโยบายฉบับนีใ้ ห้ครอบคลุมทุกการดําเนินงานการผลิต การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ การดําเนินงาน
ของหุน้ ส่วนธุรกิ จในห่วงโซ่คุณค่าและผูร้ ่วมธุรกิจของเอสซี จี ตัง้ แต่การออกแบบ การจัดซื อ้ จัดหา การผลิต
สินค้า บริการ และโซลูชนั การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ตลอดจนการจัดการของเสียและผลิตภัณฑ์หลังการ
ใช้งาน นอกจากนี ย้ ัง ครอบคลุม ถึง คู่ธุรกิ จ และผูใ้ ห้บริการ รวมถึงหุน้ ส่วนทางธุรกิ จ ที่ สาํ คัญ อื่นๆ เช่น การ
ดําเนินงานที่ไม่มีอาํ นาจบริหาร หุน้ ส่วนในผูร้ ว่ มธุรกิจ การจัดจ้างภายนอก การดําเนินโครงการใหม่ โครงการ
ปรับปรุง การจัดทําข้อตกลงต่างๆ รวมถึงการควบรวมกิจการ ดังนี ้
1. ดําเนินธุรกิ จบนพื น้ ฐานข้อกําหนดทางกฎหมาย โดยสอดคล้องกับประเด็นระดับโลกและคํานึง ถึ ง
ประเด็นระดับท้องถิ่น ตามแนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และนโยบายอื่นๆ ของเอสซีจี
2. ดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การอนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม การใช้ทรัพยการธรรมชาติ พลังงาน และนํา้ อย่างยั่งยืน ผ่านการดําเนินงาน
ด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมุนเวียน: การดําเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลง
ปารีส การไม่มีของเสียไปฝั งกลบ อนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวิภาพและระบบนิเวศ การบริหารจัดการห่วง
โซ่อปุ ทาน การจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสินค้า บริการ และโซลูช่นั ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. จัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและการตรวจประเมินระบบการจัดการ เพื่อยกระดับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
4. ประเมินหาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) และจัดทําการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศ พร้อมทัง้ กําหนดดัชนีชีว้ ดั ที่สาํ คัญและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดําเนินงาน
5. เปิ ดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อการรายงานอย่างต่อเนื่องของข้อมูลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสภาพภูมิอากาศตามความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
6. เสริม สร้างความรู ้และความตระหนักเรื่ องการบริ หารจัด การสิ่ ง แวดล้อมและสภาพภูมิ อากาศให้
พนักงาน ลูกค้า คูธ่ ุรกิจ และผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศฉบับนี ้ ได้ถกู ปลูกฝั งเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
และนําไปปฏิ บัติ อ ย่ างเป็ น รู ปธรรม จึง ให้ทุกบริษัท นํา ไปปรับใช้ใ ห้เ หมาะสมกับ การดําเนิน ธุร กิ จ เพื่ อให้
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ เอสซีจี ต่อไป
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
นิยาม
เอสซีจี หมายถึง
1) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ
2) บริษทั ย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท หมายถึงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่อย หมายถึง
1) บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)เป็ นเจ้าของหรือถื อหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงใน
บริษัทหรือนิตบิ คุ คลนัน้ เกินกว่าร้อยละ 50 ไม่วา่ จะถือหุน้ เองโดยตรงหรือถือหุน้ โดยอ้อม หรือ
2) บริษัทหรือนิติบุคคลที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)มีอาํ นาจควบคุมในเรื่องการกําหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดําเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทหรือนิตบิ คุ คลนัน้
คณะกรรมการบริษัท หมายถึงคณะกรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
พนักงาน หมายถึงผูท้ ่ีทาํ สัญญาจ้างแรงงาน หรือสัญญาจ้างพิเศษกับเอสซีจี
ผู้ มีส่วนได้เสีย หมายถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับเอสซีจีในด้านต่างๆ เช่น กรรมการบริษัท พนักงาน ผูถ้ ื อหุน้
คูส่ ญ
ั ญา ผูร้ บั เหมา ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิจ เจ้าหนี ้ ลูกหนี ้ สังคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็ นต้น
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