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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน 

และ เลขานุการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
อายุ 71 ปี

ตําแหน่ง  ประธานกรรมการ
 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน (6)

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคัญ 

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัท

 

ตําแหน่ง  รองประธานกรรมการ

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

นายชุมพล ณ ลําเลียง
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นายเกษม วัฒนชัย

ตําแหน่ง  กรรมการ
      ประธานกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนา 
      อย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 

 

 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (1)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน (3)

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั

 

 

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร  

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั
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พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

ตําแหน่ง  กรรมการ
      กรรมการกจิการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนื
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน (4)

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9)

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคัญ 

 

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั
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ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคัญ

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั

ตําแหน่ง  กรรมการ
     

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน (12)

 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคัญ

 

นางธาริษา วัฒนเกส
อายุ 71 ปี
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จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั

 

นายกานต์ ตระกูลฮุน

ตําแหน่ง  กรรมการ
 กรรมการกิจการสงัคมเพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

 

 

 

 

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอ่ืนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)
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       เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ (17)

 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งท่ีสาํคญั
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จาํนวนการถือหุน้สามัญของบรษิทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนบัสนนุและให้คาํปรกึษาในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกับธรุกจิ
ของบรษิทั

ตําแหน่ง  กรรมการ
     

 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  (5)

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
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การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)

การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอืน่/กิจการอืน่ (13)

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งท่ีสาํคญั

จาํนวนการถือหุน้สามัญของบรษิทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนบัสนนุและให้คาํปรกึษาในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจ
ของบรษิทั

 

ตําแหน่ง  กรรมการ
     

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

นายพสุ เดชะรินทร์

ความเชี่ยวชาญ
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ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ

วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

นางพรรณสิรี อมาตยกุล

ความเชี่ยวชาญ   

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (6)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคัญ 

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคัญ

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั

นายชลณัฐ ญาณารณพ

ตําแหน่ง  กรรมการ
     
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (1)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน (7)
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ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตําแหน่งท่ีสาํคญั 

 

       อย่างยั่งยืน

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

การสนับสนุนและให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธรุกิจของบรษิทั

ตําแหน่ง   กรรมการอิสระ
     
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 

 

 

 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/(1) ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)
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การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จํานวน 12 กลุ่ม
ธุรกิจ)

 
 

การดํารงตําแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (จํานวน 2 แห่ง)

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั  
–

–

–

–

–

–

–  

–
–

–

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ตําแหน่ง  กรรมการ

 กรรมการกิจการสงัคมเพือ่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ (20)

 

 

การดาํรงตําแหน่งอืน่ในเอสซีจี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งท่ีสาํคัญ
  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –

 –

  –

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบรษิทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 

การสนบัสนนุและให้คาํปรกึษาในกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจ
ของบริษทั



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบร ิษัทปูนซ ิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) ในบริษัทย่อยและบริษัทร ่วม
(ณ วนัที 1 มกราคม 2564)
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ธุรกจิซ ีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์อ่สร ้าง X ประธานกรรมการ
บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

1 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั X / กรรมการ
2 บรษัิทผลติภณัฑแ์ละวตัถกุ่อสรา้ง จาํกดั X // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
3 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย (แก่งคอย) จาํกดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
4 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จาํกดั
5 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย (ทุ่งสง) จาํกดั
6 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย (ลาํปาง) จาํกดั
7 Khammouane Cement Co., Ltd.
8 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ จาํกดั
9 บรษัิทอีโค่ แพลนท ์เซอรว์ิสเซส จาํกดั

10 บรษัิทเอสซีไอ โค่ เซอรว์ิสเซส 
11 บรษัิทคิวมิกซซ์พัพลาย จาํกดั
12 บรษัิทศิลาไทยสงวน (2540) จาํกดั
13 บรษัิทศิลาสานนท ์จาํกดั
14 PT SCG Pipe and Precast Indonesia 
15 PT Semen Lebak
16 PT SCG Readymix Indonesia
17 PT CPAC Surabaya
18 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
19 SCG Cement-Building Materials Vietnam Limited Liability Company
20 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
21 Song Gianh Cement Joint Stock Company
22 Mien Trung Cement One Member Company Limited
23 Danang Cement One Member Company Limited
24 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
25 บรษัิทซีแพคคอนสตรคัชนัโซลชูนั จาํกดั
26 บรษัิทเอสซีจี ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั X
27 บรษัิทยิปซมัซเิมนตไ์ทย จาํกดั 
28 บรษัิทเอม็อารซี์ รูฟฟิง จาํกดั
29 บรษัิทเซรามิคซเิมนตไ์ทย จาํกดั X
30  Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. 
32 บรษัิทกระเบืองกระดาษไทย จาํกดั X
33 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั
34 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั
35 บรษัิทสยามไฟเบอรก์ลาส จาํกดั
36 บรษัิทเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั
37 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
38 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.      
39 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.
40 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
41 บรษัิทเอสซีจี ดิสทรบิิวชนั จาํกดั
42 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั X
43 บรษัิทเอสซีจี อนิเตอรเ์นชนัแนล คอรป์อเรชนั จาํกดั
44 SCG International Australia Pty. Ltd.
45 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
46 SCG International Hong Kong Limited
47 SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
48 SCG International USA Inc.
49 PT SCG International Indonesia
50 SCG International Laos Co., Ltd.
51 SCG Marketing Philippines Inc.
52 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.
53 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.
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54 SCG International Middle East Dmcc X ประธานกรรมการ
55 SCG International Vietnam Co., Ltd. * รองประธานกรรมการ
56 SCG International India Private Limited / กรรมการ
57 บรษัิทเอสซีจี โลจิสตกิส ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd. /// กรรมการผูจ้ดัการ
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.

60 Unify Smart Tech Joint Stock Company

61 บรษัิทเน็กซเตอร ์ลีฟวงิ จาํกดั

62 Myanmar CBM Services Co., Ltd.
63 บรษัิทเน็กซเตอร ์ดจิิตอล จาํกดั
64 บรษัิทเบต็เตอรบี์ มารเ์ก็ตเพลส จาํกดั
65 บรษัิทเน็กซเตอร ์เวนเจอรส์ จาํกดั
66 บรษัิทเน็กซเตอร ์รีเทล จาํกดั
67 บรษัิทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ ์จาํกดั 
68 บรษัิทเอสซีจี สกิลส ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
69 บรษัิทเอสซีจี รีเทล โฮลดงิ จาํกดั
70 Prime Group Joint Stock Company
71 Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company

72 Prime International Import-Export and Service Trading Company Limited
73 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company 
74 Prime Pho Yen Joint Stock Company  
75 Prime - Yen Binh Joint Stock Company 
76 Prime - Tien Phong Joint Stock Company 

77 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company 

78 Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
79 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
80 PT Semen Jawa
81 Mawlamyine Cement Limited
82 Prime Dai An Joint Stock Company  
83 Kampot Cement Co., Ltd.
84 PT KIA Serpih Mas
85 PT KIA Keramik Mas
86 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
87 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
88 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตตงิส ์จาํกดั
89 บรษัิทเอสซีจี เซรามกิส ์จาํกดั (มหาชน)
90 บรษัิทโสสโุก ้เซรามคิ จาํกดั
91 Prime Dai Viet Joint Stock Company
92 Prime Thein Phuc Joint Stock Company  
93 Prime Phong Dien Joint Stock Company  
94 Prime Dai Loc Joint Stock Company 
95 CPAC Cambodia Co., Ltd.
96 บรษัิทสระบรีุรชัต ์จาํกดั 
97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
99 PT Surya Siam Keramik 

100 บรษัิทกรีน คอนเซอรเ์วชนั โซลชูนั จาํกดั 
101 บรษัิทสยามซานิทารีแวร ์จาํกดั 
102 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั
103 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี (หนองแค) จาํกดั 
104 Prime Hao Phu Joint Stock Company  

105 บรษัิทควอลตีิคอนสตรคัชนัโปรดคัส ์จาํกดั (มหาชน)

106 บรษัิทควิ-คอน อีสเทอรน์ จาํกดั
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107 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จาํกดั X ประธานกรรมการ
108 บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซเ์พรส จาํกดั * รองประธานกรรมการ
109 บริษัทรูดี เทคโนโลยี จาํกดั

110 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิงส ์จาํกดั / กรรมการ
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company  // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.

113 บริษัทพาเนล เวิลด ์จาํกดั

114 บริษัทจมัโบบ้าจส ์แอนด ์ทกัส ์จาํกดั 

115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.

116 บริษัทไทยคอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จาํกดั

117 บริษัทบางกอก อินเตอร ์เฟรท ฟอรเ์วิรด์ดิง จาํกดั

118 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส ์จาํกดั

119 บริษัทเอสซีจีโฮม รีเทล จาํกดั

120 บริษัทเอสซีจี-บญุถาวร โฮลดิง จาํกดั

121 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.

122 Mingalar Motor Co., Ltd.

123 PT Siam-Indo Gypsum Industry

124 PT Siam-Indo Concrete Products

125 PT Pion Quarry Nusantara

126 Home Center Quaung Ninh Joint Stock Company

127 PT SCG Barito Logistics

128 PT Renos Marketplace Indonesia

129 PT Tambang Semen Sukabumi

130 Kampot Land Co., Ltd.

131 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.

บริษัทร ่วม การร ่วมค้าและบริษัทอืน

132 บริษัทโกลบอลเฮา้ส ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั

133 บริษัทบิมอ็อบเจ็คท ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั

134 บริษัทซีแพค เอสบีแอนดเ์อ็ม ไลฟ์ไทมโ์ซลูชนั จาํกดั

135 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส ์จาํกดั

136 บริษัทสยาม สมารท์ ดาตา้ จาํกดั

137 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จาํกดั

138 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd.

139 บริษัทเซอรเ์วย ์มารีน เซอรว์ิส จาํกดั 

140 Green Siam Resources Corporation 

141 Mariwasa Holdings, Inc.

142 CMPI Holdings, Inc.
143 บริษัทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 
144 บริษัทสยาม เซยซ์อน จาํกดั
145 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
146 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
147 PT Catur Sentosa Berhasil
148 PT Catur Sentosa  Anugerah
149 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
150 บริษัทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั จาํกดั
151 บริษัทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สระบรุี) จาํกดั
152 บริษัทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สงขลา) จาํกดั
153 PT M Class Industry
154 PT Caturaditya Sentosa
155 PT Catur Logamindo Sentosa
156 บริษัทสยาม วาลิตสั แคปปิตอล จาํกดั
157 Global House (Cambodia) Company Limited
158 PT Catur Hasil Sentosa
159 PT Kusuma Kemindo Sentosa
160 PT Caturadiluhur Sentosa
161 PT Eleganza Tile Indonesia
162 บริษัทปนูซีเมนตเ์อเซีย จาํกดั (มหาชน)
163 บริษัทนอริตาเก ้เอสซีจี พลาสเตอร ์จาํกดั
164 Finfloor S.p.A.
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X ประธานกรรมการ
บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

165 บรษัิทเอสซีจี เคมคิอลส ์จาํกดั x / กรรมการ
166 บรษัิทไทยโพลเิอททีลีน จาํกดั // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
167 บรษัิทเอสซีจี พลาสตกิส ์จาํกดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
168 บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์เคมคิอลส ์จาํกดั
169 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
170 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซ่อมบาํรุง จาํกดั
171 บรษัิทโปรเทค เอา้ทซ์อสซิง จาํกดั
172 บรษัิทเรป็โก เมนเทนแนนซ ์จาํกดั
173 บรษัิทอาร ์ไอ แอล 1996  จาํกดั
174 บรษัิทเท็กซพ์ลอร ์จาํกดั 
175 บรษัิทวีนา เอสซีจี เคมคิอลส ์จาํกดั
176 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. /
177 บรษัิทดบัเบลิย ูที อี จาํกดั
178 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
179 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
180 Hexagon International, Inc.
181 SENFI Norway AS
182 Norner AS
183 Norner Research AS
184 SCGN AS
185 Norner Verdandi AS
186 CO2 Technologies AS
187 บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั
188 PT TPC Indo Plastic and Chemicals
189 บรษัิทไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน)
190 บรษัิททีพีซี เพสต ์เรซิน จาํกดั
191 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั
192 บรษัิทนวอินเตอรเ์ทค จาํกดั
193 Chemtech Co., Ltd.
194 บรษัิทโทเทิลแพลนทเ์ซอรว์สิ จาํกดั
195 HTExplore S.R.L.
196 SENFI UK Limited
197 SENFI Swiss GmbH
198 บรษัิทระยองไปป์ไลน ์จาํกดั
199 บรษัิทเอสซีจี ไอโค พอลเิมอร ์จาํกดั
200 บรษัิทมาบตาพดุ แทงค ์เทอรม์นิลั จาํกดั
201 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
202 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
203 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
204 บรษัิทระยองโอเลฟินส ์จาํกดั 
205 บรษัิทมาบตาพดุโอเลฟินส ์จาํกดั
206 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. 
207 บรษัิทเซอรค์ลูาร ์พลาส จาํกดั
208 PT Nusantara Polymer Solutions
209 Binh Minh Plastics Joint Stock Company
210 North Binh Minh Plastics Limited Company
211 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
212 บรษัิทโฟลวแ์ลบ็ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั

บร ิษัทร่วม และบร ิษัทอ ืน
213 SCG Plastics (China) Co., Limited
214 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
215 บรษัิทสยามสไตรีนโมโนเมอร ์จาํกดั
216 บรษัิทสยามเลเทกซส์งัเคราะห ์จาํกดั
217 บรษัิทสยามโพลเิอททีลีน จาํกดั
218 บรษัิทสยามโพลีสไตรีน จาํกดั
219 บรษัิทระยอง เทอรม์นิลั จาํกดั
220 PT Siam Maspion Terminal
221 บรษัิทกรุงเทพ ซินธิตกิส ์จาํกดั
222 บรษัิทไทย เอ็มเอ็มเอ จาํกดั

       ธุรกิจเคมิคอลส ์
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หมายเหตุ

223 บรษัิทแกรนด ์สยาม คอมโพสติ จาํกดั
224 บรษัิทไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั
225 บรษัิทสยาม โทเซลโล จาํกดั
226 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
227 PT Trans-Pacific Polyethylindo
228 บรษัิทรเิกน้ (ไทยแลนด)์ จาํกดั
229 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
230 PT Styrindo Mono Indonesia
231 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
232 Future Materials AS
233 Da Nang Plastics Joint Stock Company
234 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company
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X ประธานกรรมการ
      บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

235 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจงิ จาํกดั (มหาชน) / X * / กรรมการ
236 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จาํกดั // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
237 บรษัิทอนิวีนิค จาํกดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
238 บรษัิทเอสซีจีพี เอค็เซลเลนซ ์เทรนนงิ เซน็เตอร ์จาํกดั
239 บรษัิทเอสซีจี เปเปอร ์เอน็เนอรยี์ จาํกดั
240 บรษัิทเอสซีจีพี โซลชูนั จาํกดั
241 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
242 บรษัิทเอสซีจีพี รีจดิ พลาสติกส ์จาํกดั
243 บรษัิท เอสเคไอซี อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั
244 บรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จาํกดั (มหาชน)
245 บรษัิทวีซี แพ็คเกจงิ (ประเทศไทย) จาํกดั 
246 United Pulp and Paper Co., Inc. 
247 บรษัิทพรีซชินั พรนิท ์จาํกดั
248 บรษัิทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั
249 บรษัิทไทยคอนเทนเนอรข์อนแก่น จาํกดั 
250 บรษัิทไทยคอนเทนเนอรร์ะยอง จาํกดั
251 Vina Kraft Paper Co., Ltd.
252 New Asia Industries Co., Ltd.
253 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
254 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
255 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
256 บรษัิทโอเรียนทค์อนเทนเนอร ์จาํกดั
257 PT Indoris Printingdo
258 PT Indocorr Packaging Cikarang
259 บรษัิทฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จาํกดั (มหาชน)
260 บรษัิทฟินิคซ ยทูิลตีิส ์จาํกดั
261 บรษัิทผลติภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั
262 บรษัิทสยามฟอเรสทรี จาํกดั
263 บรษัิทพนสันิมิต จาํกดั
264 บรษัิทไทยพนาสณฑ ์จาํกดั
265 บรษัิทไทยพนาดร จาํกดั
266 บรษัิทไทยพนาราม จาํกดั
267 บรษัิทสวนป่ารงัสฤษฎ ์จาํกดั
268 บรษัิทสยามพนาเวศ จาํกดั
269 บรษัิทไทยพนาบรูณ ์จาํกดั
270 บรษัิทไทยวนภมูิ จาํกดั
271 TCG Solutions Pte. Ltd.
272 Interpress Printers Sendirian Berhad 
273 PT Primacorr Mandiri
274 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
275 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
276 PT Dayasa Aria Prima
277 Tin Thanh Packing Joint Stock Company
278 บรษัิทพรีแพค ประเทศไทย จาํกดั 
279 บรษัิททีซี เฟลก็ซเิบิลแพคเกจจงิ จาํกดั
280 บรษัิทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส ์จาํกดั 
281 บรษัิทตะวนันาบรรจภุณัฑ ์จาํกดั
282 บรษัิทคอนิเมก จาํกดั

   บร ิษัทร ่วมและบร ิษัทอนื 
283 บรษัิทสยามทบพนัแพคเกจจงิ จาํกดั
284 P&S Holdings Corporation
285 บรษัิทสยามนิปปอน อนิดสัเตรียล เปเปอร ์จาํกดั
286 บรษัิทสหกรีน ฟอเรสท ์จาํกดั 

      ธุรกจิแพคเกจจงิ
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ส่วนงานอนื X ประธานกรรมการ
บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

287 บรษัิทซเิมนตไ์ทยโฮลดิง จาํกดั X / กรรมการ
288 บรษัิทซเิมนตไ์ทยพรอ็พเพอรตี์ (2001) จาํกดั (มหาชน) // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
289 บรษัิทพรอ็พเพอรตี์ แวล ูพลสั จาํกดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
290 บรษัิทเอสซีจีแอคเคา้นต์ิง เซอรว์ิสเซส จาํกดั
291 บรษัิทกฎหมายเอสซีจี จาํกดั X
292 บรษัิทซีทีโอ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั
293 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
294 บรษัิทสยามผลิตภณัฑน์วตักรรมและโซลชูนั จาํกดั 
295 บรษัิทเอสซีจี เลิรน์นงิ เอ็กเซลเลนซ ์จาํกดั
296 บรษัิทเอสซีจี เอชอาร ์โซลชูนัส ์จาํกดั
297 SCG Vietnam Co., Ltd.
298 PT SCG Indonesia
299 บรษัิทบางซืออตุสาหกรรม จาํกดั
300 บรษัิทแอด เวนเจอรส์ แคปปิตอล จาํกดั 
301 บรษัิทแอด เวนเจอรส์ แคปปิตอล อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 
302 บรษัิทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร ์เอ็นเนอรยี์ จาํกดั

บร ิษัทร ่วมและบร ิษัทอนื
303 บรษัิทสยามคโูบตา้คอรป์อเรชนั จาํกดั
304 Kubota Cambodia Co., Ltd.
305 Kubota Lao Sole Co., Ltd.
306 บรษัิทสยามคโูบตา้เมททลัเทคโนโลยี จาํกดั
307 บรษัิทสยามคโูบตา้ ลีสซงิ จาํกดั
308 Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
309 บรษัิทสยามเอทีอตุสาหกรรม จาํกดั
310 บรษัิทผลิตภณัฑว์ิศวไทย จาํกดั
311 บรษัิทนวโลหะอตุสาหกรรม จาํกดั
312 บรษัิทไอซนิ ทาคาโอกา้ ฟาวนด์ร ิบางปะกง จาํกดั
313 บรษัิทนวโลหะไทย จาํกดั
314 Lysando AG
315 บรษัิทไอทีวนั จาํกดั
316 บรษัิทโตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั
317 บรษัิทเหล็กสยามยามาโตะ จาํกดั
318 บรษัิทสยามโตโยตา้อตุสาหกรรม จาํกดั
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ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ตําแหน่ง  กรรมการ

 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ความเชี่ยวชาญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ (20)
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การดาํรงตําแหน่งอืน่ในเอสซจีี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งท่ีสาํคญั
  –

  –

  –

  –

  –

  –

  –  

  –

 –

  –

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบรษิทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 

การสนบัสนนุและให้คาํปรกึษาในกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจ
ของบริษทั

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

ตําแหน่ง

      อย่างยั่งยืน                                                                                                                                                  
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)

 
       

การดํารงตําแหน่งอ่ืนในเอสซีจี
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคัญ
–

–  

–

–  

–
–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 
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การดํารงตําแหน่งอ่ืนในเอสซีจี
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคัญ
–

–

–
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

ตําแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)

การดํารงตําแหน่งอ่ืนในเอสซีจี
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคัญ
–

–

–
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563) 

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

ตําแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
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นายสุรชา อุดมศักดิ์

ตําแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
 

การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั

–

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

นายนิธิ ภัทรโชค

ตําแหน่ง 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)

การดาํรงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)

การดํารงตําแหน่งในบริษัทอ่ืน/กิจการอ่ืน (3)



020

การดํารงตําแหน่งอื่นในเอสซีจี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตาํแหน่งทีส่าํคัญ 

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

นายชนะ  ภูมี 

ตาํแหน่ง

คณุวุฒิการศกึษา/ประวติัการอบรม

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอ่ืน/กจิการอ่ืน (3)

การดํารงตําแหน่งอ่ืนในเอสซจีี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตําแหน่งท่ีสาํคญั
–
–
–

–

–

–

–

–

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 
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นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

ตาํแหน่ง

คณุวุฒิการศกึษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอ่ืน/กจิการอ่ืน 

การดํารงตําแหน่งอ่ืนในเอสซจีี

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตําแหน่งท่ีสาํคญั
–

–

–

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

นายยุทธนา  เจียมตระการ

ตาํแหน่ง 

คณุวุฒิการศกึษา/ประวติัการอบรม

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอ่ืน/กจิการอ่ืน (5)

การดํารงตําแหน่งอ่ืนในเอสซจีี
 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตําแหน่งท่ีสาํคญั
–

–

–

–

–
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       พระนครเหนือ

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

ตาํแหน่ง 
คณุวุฒิการศกึษา/ประวัติการอบรม

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

การดํารงตําแหน่งในบรษิทัอ่ืน/กจิการอ่ืน (3)

การดํารงตําแหน่งอ่ืนในเอสซจีี

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตําแหน่งท่ีสาํคญั
–

–

–  

–

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบรษิทั (ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 
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นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

ตาํแหน่ง

คณุวุฒิการศกึษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอ่ืน/กจิการอ่ืน (3)

การดาํรงตําแหน่งอ่ืนในเอสซจีี
 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือตําแหน่งท่ีสาํคญั
–

–

–

–

–

–

–

–

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งของคณะจัดการบร ิษัทปูนซ ิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) ในบร ิษัทย่อยและบร ิษัทร ่วม
(ณ วนัที 1 มกราคม 2564)
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ธ ุรกิจซ ีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสร ้าง X ประธานกรรมการ
บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

1 บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต ์จาํกดั X // / / / / / / กรรมการ
2 บรษัิทผลติภณัฑแ์ละวตัถกุ่อสรา้ง จาํกดั X / / / / / // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
3 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จาํกดั / X / /// กรรมการผูจ้ดัการ
4 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (ท่าหลวง) จาํกดั / X /
5 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (ทุ่งสง) จาํกดั / X
6 บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย (ลาํปาง) จาํกดั / X
7 Khammouane Cement Co., Ltd. X
8 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ จาํกดั X
9 บรษัิทอีโค ่แพลนท ์เซอรว์สิเซส จาํกดั X

10 บรษัิทเอสซีไอ โค ่เซอรว์สิเซส X
11 บรษัิทควิมกิซซ์พัพลาย จาํกดั X
12 บรษัิทศลิาไทยสงวน (2540) จาํกดั
13 บรษัิทศลิาสานนท ์จาํกดั X
14 PT SCG Pipe and Precast Indonesia X
15 PT Semen Lebak X
16 PT SCG Readymix Indonesia X
17 PT CPAC Surabaya
18 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. X
19 SCG Cement-Building Materials Vietnam Limited Liability Company X
20 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
21 Song Gianh Cement Joint Stock Company
22 Mien Trung Cement One Member Company Limited
23 Danang Cement One Member Company Limited
24 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
25 บรษัิทซีแพคคอนสตรคัชนัโซลชูนั จาํกดั
26 บรษัิทเอสซีจี ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั X // / / / /
27 บรษัิทยิปซมัซิเมนตไ์ทย จาํกดั X /
28 บรษัิทเอ็มอารซี์ รูฟฟิง จาํกดั
29 บรษัิทเซรามคิซิเมนตไ์ทย จาํกดั X / / / / /
30 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. /
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. /
32 บรษัิทกระเบืองกระดาษไทย จาํกดั X / / / / /
33 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั X /
34 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั X /
35 บรษัิทสยามไฟเบอรก์ลาส จาํกดั X /
36 บรษัิทเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั X
37 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd. X
38 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.      X
39 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc. /
40 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia X
41 บรษัิทเอสซีจี ดสิทรบิวิชนั จาํกดั X /
42 บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต-์ผลติภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั X // / /
43 บรษัิทเอสซีจี อินเตอรเ์นชนัแนล คอรป์อเรชนั จาํกดั X /
44 SCG International Australia Pty. Ltd.
45 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
46 SCG International Hong Kong Limited
47 SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
48 SCG International USA Inc.
49 PT SCG International Indonesia
50 SCG International Laos Co., Ltd.
51 SCG Marketing Philippines Inc. /
52 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.

53 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน)
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54 SCG International Middle East Dmcc X ประธานกรรมการ
55 SCG International Vietnam Co., Ltd. * รองประธานกรรมการ
56 SCG International India Private Limited / กรรมการ
57 บรษัิทเอสซีจี โลจสิติกส ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั X / // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
58 SCG Logistics Lao Co., Ltd. /// กรรมการผูจ้ดัการ
59 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
60 Unify Smart Tech Joint Stock Company
61 บรษัิทเน็กซเตอร ์ลีฟวิง จาํกดั
62 Myanmar CBM Services Co., Ltd. X
63 บรษัิทเน็กซเตอร ์ดิจติอล จาํกดั
64 บรษัิทเบ็ตเตอรบี์ มารเ์ก็ตเพลส จาํกดั
65 บรษัิทเน็กซเตอร ์เวนเจอรส์ จาํกดั X
66 บรษัิทเน็กซเตอร ์รีเทล จาํกดั
67 บรษัิทเอสซีจี เอก็ซพีเรียนซ ์จาํกดั 
68 บรษัิทเอสซีจี สกิลส ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั X
69 บรษัิทเอสซีจี รีเทล โฮลดิง จาํกดั X /
70 Prime Group Joint Stock Company X
71 Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company
72 Prime International Import-Export and Service Trading Company Limited
73 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company 
74 Prime Pho Yen Joint Stock Company  
75 Prime - Yen Binh Joint Stock Company 
76 Prime - Tien Phong Joint Stock Company 
77 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company 
78 Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
79 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company X
80 PT Semen Jawa / X
81 Mawlamyine Cement Limited X
82 Prime Dai An Joint Stock Company  
83 Kampot Cement Co., Ltd. / X
84 PT KIA Serpih Mas
85 PT KIA Keramik Mas
86 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. X
87 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
88 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตตงิส ์จาํกดั X
89 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) X
90 บรษัิทโสสโุก ้เซรามิค จาํกดั X /
91 Prime Dai Viet Joint Stock Company
92 Prime Thein Phuc Joint Stock Company  
93 Prime Phong Dien Joint Stock Company  
94 Prime Dai Loc Joint Stock Company 
95 CPAC Cambodia Co., Ltd. X
96 บรษัิทสระบรุีรชัต ์จาํกดั X /
97 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. /
98 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd. / X
99 PT Surya Siam Keramik X

100 บรษัิทกรีน คอนเซอรเ์วชนั โซลชูนั จาํกดั 
101 บรษัิทสยามซานิทารีแวร ์จาํกดั X
102 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์นิดสัทรี จาํกดั
103 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์นิดสัทรี (หนองแค) จาํกดั 
104 Prime Hao Phu Joint Stock Company  
105 บรษัิทควอลตีิคอนสตรคัชนัโปรดคัส ์จาํกดั (มหาชน) X /
106 บรษัิทคิว-คอน อีสเทอรน์ จาํกดั X /
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107 บรษัิทเอสซีจีที ออโตโมบลิ จาํกดั X X ประธานกรรมการ
108 บรษัิทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซเ์พรส จาํกดั X * รองประธานกรรมการ
109 บรษัิทรูดี เทคโนโลยี จาํกดั
110 บรษัิทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดงิส ์จาํกดั / / กรรมการ
111 Prime Dai Quang Joint Stock Company  // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
112 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd. / /
113 บรษัิทพาเนล เวลิด ์จาํกดั X
114 บรษัิทจมัโบบ้าจส ์แอนด ์ทกัส ์จาํกดั X
115 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd. /
116 บรษัิทไทยคอนเน็คทิวตีิ เทอมนิอล จาํกดั
117 บรษัิทบางกอก อินเตอร ์เฟรท ฟอรเ์วริด์ดงิ จาํกดั
118 บรษัิทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส ์จาํกดั X
119 บรษัิทเอสซีจีโฮม รีเทล จาํกดั X
120 บรษัิทเอสซีจี-บญุถาวร โฮลดงิ จาํกดั
121 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
122 Mingalar Motor Co., Ltd. X
123 PT Siam-Indo Gypsum Industry X
124 PT Siam-Indo Concrete Products X
125 PT Pion Quarry Nusantara X
126 Home Center Quaung Ninh Joint Stock Company
127 PT SCG Barito Logistics
128 PT Renos Marketplace Indonesia
129 PT Tambang Semen Sukabumi
130 Kampot Land Co., Ltd. X
131 SCG-Boonthavorn (Cambodia) Co., Ltd.

บร ิษัทร่วม การร่วมค้าและบร ิษัทอ ืน
132 บรษัิทโกลบอลเฮา้ส ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั / /
133 บรษัิทบมิอ็อบเจ็คท ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั
134 บรษัิทซีแพค เอสบีแอนดเ์อ็ม ไลฟ์ไทมโ์ซลชูนั จาํกดั
135 บรษัิทเอสซีจี นิชิเร โลจิสตกิส ์จาํกดั /
136 บรษัิทสยาม สมารท์ ดาตา้ จาํกดั
137 บรษัิทเซกิซุย-เอสซีจี อินดสัทรี จาํกดั /
138 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd. *
139 บรษัิทเซอรเ์วย ์มารีน เซอรว์สิ จาํกดั 
140 Green Siam Resources Corporation 
141 Mariwasa Holdings, Inc. X
142 CMPI Holdings, Inc.
143 บรษัิทสยามโกลบอลเฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) / /
144 บรษัิทสยาม เซยซ์อน จาํกดั
145 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk /
146 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
147 PT Catur Sentosa Berhasil
148 PT Catur Sentosa  Anugerah
149 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
150 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั จาํกดั /
151 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สระบรีุ) จาํกดั /
152 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สงขลา) จาํกดั /
153 PT M Class Industry /
154 PT Caturaditya Sentosa
155 PT Catur Logamindo Sentosa
156 บรษัิทสยาม วาลติสั แคปปิตอล จาํกดั
157 Global House (Cambodia) Company Limited
158 PT Catur Hasil Sentosa
159 PT Kusuma Kemindo Sentosa
160 PT Caturadiluhur Sentosa
161 PT Eleganza Tile Indonesia
162 บรษัิทปนูซีเมนตเ์อเซีย จาํกดั (มหาชน) /
163 บรษัิทนอรติาเก ้เอสซีจี พลาสเตอร ์จาํกดั
164 Finfloor S.p.A. /
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X ประธานกรรมการ
บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

165 บรษัิทเอสซีจี เคมคิอลส ์จาํกดั X // / / / / กรรมการ
166 บรษัิทไทยโพลเิอททีลีน จาํกดั X / / / // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
167 บรษัิทเอสซีจี พลาสตกิส ์จาํกดั X / / / /// กรรมการผูจ้ดัการ
168 บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์เคมคิอลส ์จาํกดั X / / /
169 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd. / /
170 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซ่อมบาํรุง จาํกดั X
171 บรษัิทโปรเทค เอา้ทซ์อสซิง จาํกดั X
172 บรษัิทเรป็โก เมนเทนแนนซ ์จาํกดั X
173 บรษัิทอาร ์ไอ แอล 1996  จาํกดั X /
174 บรษัิทเท็กซพ์ลอร ์จาํกดั X /
175 บรษัิทวีนา เอสซีจี เคมคิอลส ์จาํกดั X /
176 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. X / * /
177 บรษัิทดบัเบลิย ูที อี จาํกดั X
178 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. / /
179 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. /
180 Hexagon International, Inc. X
181 SENFI Norway AS X /
182 Norner AS X /
183 Norner Research AS
184 SCGN AS X
185 Norner Verdandi AS X
186 CO2 Technologies AS X
187 บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั
188 PT TPC Indo Plastic and Chemicals X /
189 บรษัิทไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ ์จาํกดั (มหาชน) X / / /
190 บรษัิททีพีซี เพสต ์เรซิน จาํกดั X
191 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั X /
192 บรษัิทนวอินเตอรเ์ทค จาํกดั X
193 Chemtech Co., Ltd. X /
194 บรษัิทโทเทิลแพลนทเ์ซอรว์สิ จาํกดั X
195 HTExplore S.R.L.
196 SENFI UK Limited X /
197 SENFI Swiss GmbH X /
198 บรษัิทระยองไปป์ไลน ์จาํกดั X /
199 บรษัิทเอสซีจี ไอโค พอลเิมอร ์จาํกดั X /
200 บรษัิทมาบตาพดุ แทงค ์เทอรม์นิลั จาํกดั X / /
201 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. X
202 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. X /
203 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. / /
204 บรษัิทระยองโอเลฟินส ์จาํกดั X / / /
205 บรษัิทมาบตาพดุโอเลฟินส ์จาํกดั X / /
206 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. X
207 บรษัิทเซอรค์ลูาร ์พลาส จาํกดั X
208 PT Nusantara Polymer Solutions X
209 Binh Minh Plastics Joint Stock Company X
210 Northern Binh Minh Plastics One Member Limited Company
211 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia X
212 บรษัิทโฟลวแ์ลบ็ แอนด ์เซอรว์สิ จาํกดั X

บร ิษัทร่วม และบร ิษัทอนื
213 SCG Plastics (China) Co., Limited X /
214 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
215 บรษัิทสยามสไตรีนโมโนเมอร ์จาํกดั / / / /
216 บรษัิทสยามเลเทกซส์งัเคราะห ์จาํกดั / / / /
217 บรษัิทสยามโพลเิอททีลีน จาํกดั / / / /
218 บรษัิทสยามโพลีสไตรีน จาํกดั / / / /
219 บรษัิทระยอง เทอรม์นิลั จาํกดั X / /
220 PT Siam Maspion Terminal X
221 บรษัิทกรุงเทพ ซินธิตกิส ์จาํกดั / / / /
222 บรษัิทไทย เอ็มเอ็มเอ จาํกดั X /

        ธุรกิจเคมิคอลส ์
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223 บรษัิทแกรนด ์สยาม คอมโพสติ จาํกดั X /
224 บรษัิทไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั X /
225 บรษัิทสยาม โทเซลโล จาํกดั X /
226 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
227 PT Trans-Pacific Polyethylindo
228 บรษัิทรเิกน้ (ไทยแลนด)์ จาํกดั / /
229 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. / /
230 PT Styrindo Mono Indonesia
231 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. /
232 Future Materials AS
233 Da Nang Plastics Joint Stock Company
234 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company
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X ประธานกรรมการ
      บร ิษัทย่อย * รองประธานกรรมการ

235 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง จาํกดั (มหาชน) / / / กรรมการ
236 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จาํกดั / // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
237 บรษัิทอินวีนิค จาํกดั /// กรรมการผูจ้ดัการ
238 บรษัิทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ ์เทรนนิง เซน็เตอร ์จาํกดั
239 บรษัิทเอสซีจี เปเปอร ์เอ็นเนอรยี์ จาํกดั
240 บรษัิทเอสซีจีพี โซลชูนั จาํกดั
241 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. /
242 บรษัิทเอสซีจีพี รจิีด พลาสติกส ์จาํกดั
243 บรษัิท เอสเคไอซี อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั
244 บรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จาํกดั (มหาชน) /
245 บรษัิทวีซี แพค็เกจิง (ประเทศไทย) จาํกดั
246 United Pulp and Paper Co., Inc.
247 บรษัิทพรซีิชนั พรนิท ์จาํกดั
248 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั /
249 บรษัิทไทยคอนเทนเนอรข์อนแก่น จาํกดั /
250 บรษัิทไทยคอนเทนเนอรร์ะยอง จาํกดั /
251 Vina Kraft Paper Co., Ltd. /
252 New Asia Industries Co., Ltd.
253 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
254 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
255 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
256 บรษัิทโอเรยีนทค์อนเทนเนอร ์จาํกดั
257 PT Indoris Printingdo
258 PT Indocorr Packaging Cikarang
259 บรษัิทฟินิคซ พลัพ แอนด ์เพเพอร ์จาํกดั (มหาชน) /
260 บรษัิทฟินิคซ ยทิูลิตีส ์จาํกดั /
261 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั /
262 บรษัิทสยามฟอเรสทร ีจาํกดั /
263 บรษัิทพนสันิมิต จาํกดั /
264 บรษัิทไทยพนาสณฑ ์จาํกดั /
265 บรษัิทไทยพนาดร จาํกดั /
266 บรษัิทไทยพนาราม จาํกดั /
267 บรษัิทสวนป่ารงัสฤษฎ ์จาํกดั /
268 บรษัิทสยามพนาเวศ จาํกดั /
269 บรษัิทไทยพนาบรูณ ์จาํกดั /
270 บรษัิทไทยวนภมิู จาํกดั /
271 TCG Solutions Pte. Ltd.
272 Interpress Printers Sendirian Berhad 
273 PT Primacorr Mandiri
274 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
275 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. X
276 PT Dayasa Aria Prima
277 Tin Thanh Packing Joint Stock Company
278 บรษัิทพรแีพค ประเทศไทย จาํกดั 
279 บรษัิททีซี เฟล็กซิเบิลแพคเกจจิง จาํกดั /
280 บรษัิทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส ์จาํกดั
281 บรษัิทตะวนันาบรรจภุณัฑ ์จาํกดั
282 บรษัิทคอนิเมก จาํกดั

   บร ิษัทร ่วมและบร ิษัทอนื  
283 บรษัิทสยามทบพนัแพคเกจจิง จาํกดั /
284 P&S Holdings Corporation
285 บรษัิทสยามนิปปอน อินดสัเตรยีล เปเปอร ์จาํกดั
286 บรษัิทสหกรนี ฟอเรสท ์จาํกดั 

      ธุรกจิแพคเกจจงิ
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ส่วนงานอนื X ประธานกรรมการ
บร ิษัทยอ่ย * รองประธานกรรมการ

287 บริษัทซิเมนตไ์ทยโฮลดิง จาํกดั X / / / // / กรรมการ
288 บริษัทซิเมนตไ์ทยพร็อพเพอรตี์ (2001) จาํกดั (มหาชน) / X // กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
289 บริษัทพร็อพเพอรตี์ แวล ูพลสั จาํกดั X /// กรรมการผูจ้ดัการ
290 บริษัทเอสซีจีแอคเคา้นติ์ง เซอรวิ์สเซส จาํกดั X
291 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จาํกดั X /
292 บริษัทซีทีโอ แมเนจเมน้ท ์จาํกดั X
293 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
294 บริษัทสยามผลติภณัฑน์วตักรรมและโซลชูนั จาํกดั X /
295 บริษัทเอสซีจี เลริน์นิง เอ็กเซลเลนซ ์จาํกดั X
296 บริษัทเอสซีจี เอชอาร ์โซลชูนัส ์จาํกดั X
297 SCG Vietnam Co., Ltd.
298 PT SCG Indonesia
299 บริษัทบางซอือตุสาหกรรม จาํกดั X
300 บริษัทแอด เวนเจอรส์ แคปปิตอล จาํกดั /
301 บริษัทแอด เวนเจอรส์ แคปปิตอล อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั X /
302 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจาํกดั X /

บร ิษัทร ่วมและบร ิษัทอ ืน
303 บริษัทสยามคโูบตา้คอรป์อเรชนั จาํกดั /1 / /
304 Kubota Cambodia Co., Ltd. /
305 Kubota Lao Sole Co., Ltd. /
306 บริษัทสยามคโูบตา้เมททลัเทคโนโลยี จาํกดั /
307 บริษัทสยามคโูบตา้ ลสีซงิ จาํกดั
308 Kubota Leasing (Cambodia) Plc.
309 บริษัทสยามเอทีอตุสาหกรรม จาํกดั *
310 บริษัทผลติภณัฑวิ์ศวไทย จาํกดั *
311 บริษัทนวโลหะอตุสาหกรรม จาํกดั *
312 บริษัทไอซิน ทาคาโอกา้ ฟาวนด์ริ บางปะกง จาํกดั *
313 บริษัทนวโลหะไทย จาํกดั *
314 Lysando AG /
315 บริษัทไอทีวนั จาํกดั X /
316 บริษัทโตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั /
317 บริษัทเหลก็สยามยามาโตะ จาํกดั / /
318 บริษัทสยามโตโยตา้อตุสาหกรรม จาํกดั *

หมายเหต ุ1. ขอ้มลูกรรมการ ณ วนัที 1 มกราคม 2564
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นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา

ตาํแหน่ง
คณุวุฒิการศกึษา/ประวติัการอบรม

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2)
 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอ่ืน/กจิการอ่ืน (1)

ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

การดํารงตําแหน่งอ่ืนในเอสซจีี 
 
 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตําแหน่งท่ีสาํคญั
–  

–

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

นางจันทนิดา สาริกะภูติ

ตาํแหน่ง
คณุวุฒกิารศกึษา/ประวัติการอบรม

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1)

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัอ่ืน/กจิการอ่ืน 

การดาํรงตําแหน่งอ่ืนในเอสซจีี
 
 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตําแหน่งท่ีสาํคญั

–
จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 
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นางภัทรวรรณ  ตุ้นสกุล

ตาํแหน่ง

คณุวุฒิการศกึษา/ประวัติการอบรม

การอบรมบทบาทหน้าทีเ่กีย่วกบัเลขานกุารบรษิทั/อบรมหลัก
สตูรอ่ืนๆ (8)

เลขานุการบริษัท

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

การดํารงตําแหน่งในบรษิทัอ่ืน/กจิการอ่ืน (1)

การดํารงตําแหน่งอ่ืนในเอสซจีี
 

ประสบการณ์ทํางาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตําแหน่งท่ีสาํคญั
–

จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร  
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อย

ที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก
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ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	Harvard	Business	School	สหรฐัอเมรกิา
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาอุตสาหการ	University	of	 
	 Texas	(Arlington)	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาเหมืองแร่	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ	
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก		
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน	
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)	
•	 การต่างประเทศ
•	 การบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ	
	 (Crisis	Management)
•	 การตลาด
•	 ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ	หรือต่างประเทศ	
	 (Market	Insight)
•	 บัญชี	/	Financial	Literacy
•	 การเงิน
•	 การบริหารจัดการทุนมนุษย์	(Human	Capital	Management)
•	 สิ่งแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับดูแล	(Environmental,	
	 Social	&	Governance	หรือ	“ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	2004	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษิทัอ่ืนท่ีจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ไม่มี)	
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)
•	 ตั้งแต่	2558	 คณะกรรมการอ�านวยการจัดหาทุน	
	 	 	 		 	 	 อาคารนวมินทรบพิตร	84	พรรษา	
	 	 	 		 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
	 	 	 		 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
•	 ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษา	สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
	 	 	 		 	 	 ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์		 	
	 	 	 		 	 	 (วปอ.)
•	 ตั้งแต่	2558	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 พัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีแห่งชาติ			
	 	 	 		 	 	 (กวทช.)
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
	 	 	 		 	 	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

•	 ตั้งแต่	2559	 หัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานร่วม	 	
	 	 	 		 	 	 รัฐ-เอกชน-ประชาชน	(ประชารัฐ)	
	 	 	 		 	 	 ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
	 	 	 		 	 	 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	E2	
	 	 	 		 	 	 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
•	 ตั้งแต่	2559	 Council	Member,	World	Business	Council	for	 
	 	 	 		 	 	 Sustainable	Development
•	 ตั้งแต่	2559	 Member,	Asia	Business	Council	
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์	
	 	 	 		 	 	 มูลนิธิอานันทมหิดล
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
•	 ตั้งแต่	2560	 อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ	
	 	 	 		 	 	 เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ	4.0																						
	 	 	 		 	 	 ส�านักนายกรัฐมนตรี
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
	 	 	 		 	 	 องค์การ	คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู	
	 	 	 		 	 	 โรงเรียนเทพศิรินทร์
•	 ตั้งแต่	2561	 คณะกรรมการพฒันานวตักรรมการบรหิาร 
	 	 	 		 	 	 จดัการสถานศกึษาในรปูแบบ	Public	School	
	 	 	 		 	 	 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
	 	 	 		 	 	 การศึกษาตามนโยบาย	THAILAND	4.0
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการมลูนิธพิระราชนเิวศน์มฤคทายวนั	
	 	 	 		 	 	 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
	 	 	 		 	 	 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	สิริโสภาพัณณวดี
•	 ตั้งแต่	2561	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ
	 	 	 		 	 	 ภาคสงัคม	มูลนิธริางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักรี
•	 ตั้งแต่	2561	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม
	 	 	 		 	 	 แห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)
•	 ตั้งแต่	2562	 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
	 	 	 		 	 	 การอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	
•	 ตั้งแต่	2563	 อนกุรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่วกับ 
	 	 	 		 	 	 การขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อนาคต
•	 ตั้งแต่	2563	 อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
	 	 	 		 	 	 การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนา	
	 	 	 		 	 	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
	 	 	 		 	 	 เทคโนโลยีแห่งชาติ
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการปฎิรูปประเทศด้านที่	13:		 	
	 	 	 		 	 	 วัฒนธรรม	กีฬา	แรงงาน	และการพัฒนา
	 	 	 		 	 	 ทรัพยากรมนุษย์	กระทรวงการท่องเที่ยว		
	 	 	 		 	 	 และกีฬา
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวน	7	บริษัท
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นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ	51	ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	MBA,	London	Business	School	
	 สหราชอาณาจักร	(Distinction)
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า		 	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Management	Development	Program,	The	Wharton	School,	The		
	 University	of	Pennsylvania	สหรัฐอเมริกา
•	 Executive	Development	Program,	Columbia	University		 	
	 สหรัฐอเมริกา
•	 Change	Management,	GE
•	 Total	Quality	Management	for	Executive,	JUSE	ประเทศญี่ปุ่น
•	 Marketing	for	Management,	Kellogg	School	สหรัฐอเมริกา
•	 Certificate	for	General	Bidding	Committee,	Bidding	Law,	MPI		 	
	 ประเทศเวียดนาม
•	 Leadership	Coaching,	APM	Group
•	 Innovation	Management	Program,	Dupont	สหรัฐอเมริกา
•	 Orientation	Course	–	CFO	Focus	on	Financial	Reporting	Class		 	
	 3/2018
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	 
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	159/2019	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	298/2020	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการบริษัทเอสซีจี	 แพคเกจจิ้ง	 จ�ากัด	 
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอืน่/กจิการอืน่ (3)
•	 ตั้งแต่	2561	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	Petrochemical	 
	 	 	 		 	 	 Tbk,	Indonesia*
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
•	 ตั้งแต่	2563	 Project	Director	โครงการพัฒนาระบบ	 	
	 	 	 		 	 	 ต้นแบบการช�าระเงนิโดยใช้สกลุเงนิดจิิทัล
	 	 	 		 	 	 ที่ออกโดยธนาคารกลาง
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การด�ารงต�าแหน่งอืน่ในเอสซจีี
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ในบรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	และบรษิทัอ่ืน	ๆ	
ของเอสซีจี	 ท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่
ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคญั
•	 2543	–	2547		 eCommerce	and	eBusiness	Manager	
	 	 	 		 	 	 ธุรกิจเคมิคอลส์
•	 2547	–	2553	 Business	Development	and	Corporate	Planning	
	 	 	 		 	 	 Director	ธุรกิจเคมิคอลส์	
•	 2551	–	2555	 Deputy	General	Director,	Long	Son	
	 	 	 		 	 	 Petrochemicals	Company	Limited
•	 2555	–	2561		 General	Director,	Long	Son	Petrochemicals	
	 	 	 		 	 	 Company	Limited
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
(ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2554	–	2558	 ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
	 	 	 		 	 	 บรหิาร	บรษิทัไทยบรติชิ	ซเีคยีวรติี	้พริน้ต้ิง	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2554	–	2558	 ประธานกรรมการ	บริษัทไทยเคนเปเปอร์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2554	–	2558	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี	
	 	 	 		 	 	 เปเปอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 	 		 	 	 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี	
	 	 	 		 	 	 แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	–	2558	 กรรมการ	บรษิทัไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2556	–	2557	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ	 	
	 	 	 		 	 	 กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)
•	 2556	–	2557	 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 		 	 	 กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)

•	 2556	–	2558	 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผล
	 	 	 		 	 	 กระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท	
	 	 	 		 	 	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ	 	
	 	 	 		 	 	 เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	
•	 2558	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2560	–	2561		 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง
	 	 	 		 	 	 การปรบัเปลีย่นตามนโยบาย	THAILAND	4.0	
•	 2560	–	2562	 ที่ปรึกษา	สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์	 	
	 	 	 		 	 	 มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 2561	–	2562	 ท่ีปรกึษา	สมาคมนสิติเก่าวศิวกรรมศาสตร์
	 	 	 		 	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)
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นายยุทธนา  เจียมตระการ
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	149/2018	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทอื่นที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
•	 ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษา	มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
	 	 	 		 	 	 เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการอ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
	 	 	 		 	 	 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการมูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนี
	 	 	 		 	 	 ออร์เคสตร้า
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการมูลนิธิสวนหลวง	ร.9
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	 
บรษิทัร่วม	และบรษิทัอืน่	ๆ 	ของเอสซจี	ีทีอ่ยู่นอกตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

นายนิธิ ภัทรโชค
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	MBA	(Finance	and	Operations	Management),	
	 University	of	Chicago	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ		 	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	140/2017	สมาคมส่งเสรมิ 
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2551 – 2558	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเอสซีจี
	 	 	 		 	 	 เพอร์ฟอร์มานซ์	เคมิคอลส์	จ�ากัด
•	 2553 – 2556	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเอสซีจี	
	 	 	 		 	 	 โพลิโอเลฟินส์	จ�ากัด
•	 2554 – 2558	 หวัหน้ากลุม่ธรุกจิ	Compound	and	Formulation	
	 	 	 		 	 	 ธุรกิจเคมิคอลส์
•	 2555 – 2559	 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
	 	 	 		 	 	 ประเทศไทย
•	 2555 – 2559	 ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรม
	 	 	 		 	 	 พลาสติก	สภาอุตสาหกรรมแห่ง	 	
	 	 	 		 	 	 ประเทศไทย
•	 2555 – 2559	 ที่ปรึกษา	สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์
	 	 	 		 	 	 และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม	(TIPMSE)	
	 	 	 		 	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 2558 – 2562	 ที่ปรึกษา	สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก	 	
	 	 	 		 	 	 ชีวภาพไทย
•	 2559 – 2561	 กรรมการร่วมทุน	NSTDA	Chair	Professor		 	
	 	 	 		 	 	 โครงการทุน	NSTDA	Chair	Professor
•	 2560 – 2562	 กรรมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
	 	 	 		 	 	 ก�าลังคนเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม	4.0	
	 	 	 		 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
	 	 	 		 	 	 พระนครเหนือ
•	 2560 – 2562	 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3)
•	 ต้ังแต่	2555	 กรรมการ	บรษัิทสยามโกลบอลเฮ้าส์	จ�ากดั	 
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
•	 ต้ังแต่	2561	 ประธานกรรมการบรษัิท	ประธานกรรมการ 
	 	 	 		 	 	 บริหาร	และกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	 
	 	 	 		 	 	 และบรรษัทภิบาล	
	 	 	 		 	 	 บริษัทเอสซีจี	เซรามิกส์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการบริษัท	และประธาน
	 	 	 		 	 	 กรรมการบริหาร	บริษัทควอลิตี้
	 	 	 		 	 	 คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ากัด	(มหาชน)
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นายชนะ ภูมี
อายุ 55 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาเอก	วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 (วิศวกรรมอุตสาหการ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•	 ปรญิญาโท	สส.ม.	ส่ิงแวดล้อม	มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช		
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	136/2017	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	261/2018	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษิทัอ่ืนท่ีจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	และ
	 	 	 		 	 	 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล
	 	 	 		 	 	 บรษิทัควอลติีค้อนสตรคัชัน่โปรดคัส์	จ�ากดั	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ (3)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย	จ�ากัด		 	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2563	 นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	 
บรษัิทร่วม	และบรษัิทอืน่	ๆ 	ของเอสซจีี	ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2548	–	2550	 Managing	Director,	Kampot	Cement	Co.,	Ltd.
•	 2551	–	2553	 Supply	Chain	Director	บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์		
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด
•	 2551	–	2553	 Managing	Director	บริษัทเอส	ซี	ไอ	อีโค่	
	 	 	 		 	 	 เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	
•	 2553	–	2556	 Energy	Director	บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์-	 	
	 	 	 		 	 	 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด
•	 2556	–	2558		 Country	 Director-Myanmar	บริษัทเอสซีจ	ี 
	 	 	 		 	 	 ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด
•	 2556	–	2558	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทอีโค่	แพลนท์	
	 	 	 		 	 	 เซอร์วิสเซส	จ�ากัด
•	 2556	–	2557	 Managing	Director,	Mawlamyine	Cement		Limited
•	 2557	–	2559	 Managing	Director,	Myanmar	CBM	Services	
	 	 	 		 	 	 Company	Limited
•	 2558	–	2560	 Vice	President-Operations	บริษัทเอสซีจี	
	 	 	 		 	 	 ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
(ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
•	 ตั้งแต่	2556	 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจ
	 	 	 		 	 	 แห่งประเทศไทย
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	 
บรษิทัร่วม	และบรษิทัอืน่	ๆ 	ของเอสซจี	ีทีอ่ยู่นอกตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ 
•	 2548	–	2553	 ผู้อ�านวยการส�านักงานวางแผนกลาง		 	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2553	–	2556	 กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทัเอสซจี	ีโลจสิติกส์	
	 	 	 		 	 	 แมเนจเม้นท์	จ�ากัด
•	 2556	–	2560	 Vice	President-Domestic	Market	เอสซีจี	
	 	 	 		 	 	 ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
•	 2557	–	2561	 กรรมการ	บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย	 จ�ากัด	 
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)

•	 2559	–	2561		 รองประธาน	สภาอุตสาหกรรมแห่ง
	 	 	 		 	 	 ประเทศไทย
•	 2560	–	2561	 Vice	President-Building	Products	and	
	 	 	 		 	 	 Distribution	Business	ธุรกิจซีเมนต์และ
	 	 	 		 	 	 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
•	 2560	–	2562		 Commissioner,	PT	KOKOH	INTI	AREBAMA	Tbk,	
	 	 	 		 	 	 Indonesia*
•	 2561	–	2563	 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 2562	–	2563	 President	Commissioner,	PT	KERAMIKA	
	 	 	 		 	 	 INDONESIA	ASSOSIASI,	Tbk.*
•	 2562	–	2563	 President	Commissioner,	PT	KOKOH	
	 	 	 		 	 	 INTI	AREBAMA	Tbk.*	
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)
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นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
อายุ	53	ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	M.S.	Operational	Management	&	Finance,	
	 Massachusetts	Institute	of	Technology	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	พระนครเหนือ
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	258/2018	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2561		 กรรมการบรษิัทสยามโกลบอลเฮ้าส์	จ�ากัด	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น 
(ไม่มี)

นายสุรชา อุดมศักดิ์
อายุ	52	ปี

ต�าแหน่ง •	 Vice	 President-Chemicals	 Business	 และดูแลงาน	 
	 	 	 		 	 Chief	Technology	Officer-Innovation	and	Technology	
	 	 	 		 	 ธุรกิจเคมิคอลส์
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาเอก	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเคมี	
	 Texas	A&M	University
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเคมี	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการศนูย์ความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยี
	 	 	 		 	 	 ปิโตรเคมแีละวสัด	ุจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 ตั้งแต่	2561	 ทีป่รกึษา	Japan	Advanced	Institute	of	Science	
	 	 	 		 	 	 and	Technology
•	 ตั้งแต่	2561	 ผู้แทนสมาคม	Thai-UK	Business	Leadership	
	 	 	 		 	 	 Council

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	ในบรษัิทย่อย	
บรษัิทร่วม	และบรษัิทอืน่	ๆ 	ของเอสซจี	ีท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2550	–	2554	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทนวพลาสติก	 	
	 	 	 		 	 	 อุตสาหกรรม	จ�ากัด
•	 2554	–	2555	 หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ	Fabricated	Products	
	 	 	 		 	 	 บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ากัด
•	 2555	–	2559	 Operations	Vice	President	Director,	PT.	Chandra	
	 	 	 		 	 	 Asri	Petrochemicals	Tbk,	Indonesia*
•	 2559	–	2560	 กรรมการผูจ้ดัการ	บริษทักรงุเทพ	ซนิธิตกิส์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
(ไม่มี)

•	 ตั้งแต่	2561	 ทีป่รกึษาวทิยาลยัปิโตรเลยีมและปิโตรเคม	ี
	 	 	 		 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการสมาคมการบรหิารการอนญุาตให้
	 	 	 		 	 	 ใช้สิทธิ	(ประเทศไทย)
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	 
บรษัิทร่วม	และบรษัิทอืน่	ๆ 	ของเอสซจี	ีท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2547	 	 	 รองกรรมการผู้จดัการ	บรษัิทแกรนด์	สยาม	
	 	 	 		 	 	 คอมโพสิต	จ�ากัด
•	 2550	 	 	 กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทัไทยโพลเิอททลีนี	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด
•	 2556	–	2560	 Research	and	Development	Director,	Business	
	 	 	 		 	 	 Group	Head	-	Technology	
	 	 	 		 	 	 บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ากัด	
•	 2561	–	2562	 Research	and	Development	Director,	Emerging	
	 	 	 		 	 	 Business	Director	บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)
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ธุรกิจเคมิคอลส์  
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	Harvard	Business	School	สหรฐัอเมรกิา
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาอุตสาหการ	University	of	 
	 Texas	(Arlington)	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาเหมืองแร่	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ	
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก		
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน	
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)	
•	 การต่างประเทศ
•	 การบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ	
	 (Crisis	Management)
•	 การตลาด
•	 ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ	หรือต่างประเทศ	
	 (Market	Insight)
•	 บัญชี	/	Financial	Literacy
•	 การเงิน
•	 การบริหารจัดการทุนมนุษย์	(Human	Capital	Management)
•	 สิ่งแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับดูแล	(Environmental,	
	 Social	&	Governance	หรือ	“ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	2004	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษิทัอ่ืนท่ีจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ไม่มี)	
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20)
•	 ตั้งแต่	2558	 คณะกรรมการอ�านวยการจัดหาทุน	
	 	 	 		 	 	 อาคารนวมินทรบพิตร	84	พรรษา	
	 	 	 		 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
	 	 	 		 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล	
•	 ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษา	สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
	 	 	 		 	 	 ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์		 	
	 	 	 		 	 	 (วปอ.)
•	 ตั้งแต่	2558	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 พัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีแห่งชาติ			
	 	 	 		 	 	 (กวทช.)
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัล
	 	 	 		 	 	 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

•	 ตั้งแต่	2559	 หัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะท�างานร่วม	 	
	 	 	 		 	 	 รัฐ-เอกชน-ประชาชน	(ประชารัฐ)	
	 	 	 		 	 	 ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน
	 	 	 		 	 	 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	E2	
	 	 	 		 	 	 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
•	 ตั้งแต่	2559	 Council	Member,	World	Business	Council	for	 
	 	 	 		 	 	 Sustainable	Development
•	 ตั้งแต่	2559	 Member,	Asia	Business	Council	
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์	
	 	 	 		 	 	 มูลนิธิอานันทมหิดล
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
•	 ตั้งแต่	2560	 อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ	
	 	 	 		 	 	 เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ	4.0																						
	 	 	 		 	 	 ส�านักนายกรัฐมนตรี
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา
	 	 	 		 	 	 องค์การ	คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู	
	 	 	 		 	 	 โรงเรียนเทพศิรินทร์
•	 ตั้งแต่	2561	 คณะกรรมการพฒันานวตักรรมการบรหิาร 
	 	 	 		 	 	 จดัการสถานศกึษาในรปูแบบ	Public	School	
	 	 	 		 	 	 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
	 	 	 		 	 	 การศึกษาตามนโยบาย	THAILAND	4.0
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการมลูนธิพิระราชนเิวศน์มฤคทายวนั	
	 	 	 		 	 	 ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
	 	 	 		 	 	 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	สิริโสภาพัณณวดี
•	 ตั้งแต่	2561	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ
	 	 	 		 	 	 ภาคสงัคม	มูลนธิริางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักรี
•	 ตั้งแต่	2561	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม
	 	 	 		 	 	 แห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)
•	 ตั้งแต่	2562	 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
	 	 	 		 	 	 การอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	
•	 ตั้งแต่	2563	 อนกุรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่วกับ 
	 	 	 		 	 	 การขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อนาคต
•	 ตั้งแต่	2563	 อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
	 	 	 		 	 	 การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนา	
	 	 	 		 	 	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
	 	 	 		 	 	 เทคโนโลยีแห่งชาติ
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการปฎิรูปประเทศด้านที่	13:		 	
	 	 	 		 	 	 วัฒนธรรม	กีฬา	แรงงาน	และการพัฒนา
	 	 	 		 	 	 ทรัพยากรมนุษย์	กระทรวงการท่องเที่ยว		
	 	 	 		 	 	 และกีฬา
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นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ	51	ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	MBA,	London	Business	School	
	 สหราชอาณาจักร	(Distinction)
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า		 	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Management	Development	Program,	The	Wharton	School,	The		
	 University	of	Pennsylvania	สหรัฐอเมริกา
•	 Executive	Development	Program,	Columbia	University		 	
	 สหรัฐอเมริกา
•	 Change	Management,	GE
•	 Total	Quality	Management	for	Executive,	JUSE	ประเทศญี่ปุ่น
•	 Marketing	for	Management,	Kellogg	School	สหรัฐอเมริกา
•	 Certificate	for	General	Bidding	Committee,	Bidding	Law,	MPI		 	
	 ประเทศเวียดนาม
•	 Leadership	Coaching,	APM	Group
•	 Innovation	Management	Program,	Dupont	สหรัฐอเมริกา
•	 Orientation	Course	–	CFO	Focus	on	Financial	Reporting	Class		 	
	 3/2018
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	 
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	159/2019	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	298/2020	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการบริษัทเอสซีจี	 แพคเกจจิ้ง	 จ�ากัด	 
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทอืน่/กจิการอืน่ (3)
•	 ตั้งแต่	2561	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	Petrochemical	 
	 	 	 		 	 	 Tbk,	Indonesia*
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
•	 ตั้งแต่	2563	 Project	Director	โครงการพัฒนาระบบ	 	
	 	 	 		 	 	 ต้นแบบการช�าระเงนิโดยใช้สกลุเงนิดจิิทัล
	 	 	 		 	 	 ที่ออกโดยธนาคารกลาง
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การด�ารงต�าแหน่งอืน่ในเอสซจีี
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	ในบรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	และบรษิทัอ่ืน	ๆ	
ของเอสซีจี	 ท่ีอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่
ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคญั
•	 2543	–	2547		 eCommerce	and	eBusiness	Manager	
	 	 	 		 	 	 ธุรกิจเคมิคอลส์
•	 2547	–	2553	 Business	Development	and	Corporate	Planning	
	 	 	 		 	 	 Director	ธุรกิจเคมิคอลส์	
•	 2551	–	2555	 Deputy	General	Director,	Long	Son	
	 	 	 		 	 	 Petrochemicals	Company	Limited
•	 2555	–	2561		 General	Director,	Long	Son	Petrochemicals	
	 	 	 		 	 	 Company	Limited
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
(ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่
นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวน	7	บริษัท
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2554	–	2558	 ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
	 	 	 		 	 	 บรหิาร	บรษิทัไทยบรติชิ	ซเีคยีวรติี	้พริน้ต้ิง	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2554	–	2558	 ประธานกรรมการ	บริษัทไทยเคนเปเปอร์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2554	–	2558	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี	
	 	 	 		 	 	 เปเปอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 	 		 	 	 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี	
	 	 	 		 	 	 แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	–	2558	 กรรมการ	บรษิทัไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2556	–	2557	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ	 	
	 	 	 		 	 	 กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)

•	 2556	–	2557	 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 		 	 	 กองทุนบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)
•	 2556	–	2558	 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผล
	 	 	 		 	 	 กระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท	
	 	 	 		 	 	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ	 	
	 	 	 		 	 	 เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	
•	 2558	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2560	–	2561		 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรอง
	 	 	 		 	 	 การปรบัเปลีย่นตามนโยบาย	THAILAND	4.0	
•	 2560	–	2562	 ที่ปรึกษา	สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์	 	
	 	 	 		 	 	 มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 2561	–	2562	 ท่ีปรกึษา	สมาคมนสิติเก่าวศิวกรรมศาสตร์
	 	 	 		 	 	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)
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นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง	 •	 กรรมการ																																																																																																																																												
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาไฟฟ้า	สถาบันเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าธนบุรี
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	149/2018	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2558		 กรรมการบริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด		
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ (5)
•	 ตั้งแต่	2562	 President	Commissioner,	PT	Fajar	Surya	Wisesa	
	 	 	 		 	 	 Tbk.*
•	 ตั้งแต่	2562	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	Petrochemical	
	 	 	 		 	 	 Tbk.*
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการ	มูลนิธิเอสซีจี
•	 ตั้งแต่	2561		 อนุกรรมการ	มูลนิธิโครงการหลวง
•	 ตั้งแต่	2563	 Chairman	of	PTIT	Refining	and	Petrochemical	 
	 	 	 		 	 	 Standing	Committee,	 Petroleum	 Institute	 of	 
	 	 	 		 	 	 Thailand
หมายเหตุ:	 *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	 
บรษัิทร่วม	และบรษัิทอืน่	ๆ 	ของเอสซจีี	ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2550	–	2553	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทระยองโอเลฟินส์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด
•	 2551	–	2555	 General	Director,	Long	Son	Petrochemicals	
	 	 	 		 	 	 Company	Limited
•	 2555	–	2558	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง	
	 	 	 		 	 	 เอสซีจี
•	 2557	–	2561	 กรรมการบรหิาร	ส�านกังานพฒันาธรุกรรม
	 	 	 		 	 	 ทางอิเล็กทรอนิกส์
•	 2558	–	2560		 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 2558	–	2562		 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี	
	 	 	 		 	 	 แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร 
(ไม่มี)

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
อายุ	53	ปี

ต�าแหน่ง	 •	 กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเคมี	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	148/2018	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอ่ืนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
•	 ตั้งแต่	2562	 ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

•	 ต้ังแต่	2563	 ผู้แทนสมาคมนสิติเก่าวศิวกรรมศาสตร์แห่ง
	 	 	 		 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	 
บรษัิทร่วม	และบรษัิทอืน่	ๆ 	ของเอสซจีี	ท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2548	–	2552	 Managing	 Director,	 Mehr	 Petrochemical	 
	 	 	 		 	 	 Company,	Iran	
•	 2552	–	2560	 กรรมการผูจั้ดการ	บรษิทัเอสซจี	ีพลาสติกส์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด
•	 2558	–	2562	 กรรมการสถาบันพลาสติก
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)
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นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
อายุ	52	ปี

ต�าแหน่ง	 •	 กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมเคมี	
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	263/2018	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษิทัอ่ืนท่ีจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
•	 ตั้งแต่	2560	 รองประธานสายงานสังคมและภาพลกัษณ์
	 	 	 		 	 	 อุตสาหกรรม	กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	
	 	 	 		 	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 ตั้งแต่	2561	 รองประธานคณะกรรมการสถาบัน
	 	 	 		 	 	 พลังงานเพื่ออุตสาหกรรม	
	 	 	 		 	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	 ในบริษัทย่อย	
บรษัิทร่วม	และบรษัิทอืน่	ๆ 	ของเอสซจี	ีท่ีอยูน่อกตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2553	–	2556	 ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัทมาบตาพุด
	 	 	 		 	 	 โอเลฟินส์	จ�ากัด
•	 2556	–	2561		 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทมาบตาพุด
	 	 	 		 	 	 โอเลฟินส์	จ�ากัด
•	 2558	–	2560	 Olefins	Leader	บรษิทัเอสซจี	ีเคมคิอลส์	จ�ากดั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)
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ธุรกิจแพคเกจจิ้ง  
คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด 

ต�าแหน่ง •	 ประธานกรรมการ
	 	 	 		 •	 กรรมการอิสระ
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 21	มิถุนายน	2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 Doctor	of	Business	Administration,	Harvard	University,	
	 Massachusetts	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Master	in	Business	Administration,	Harvard	University,	
	 Massachusetts	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Master	of	Engineering	in	Industrial	Engineering	and	Management,	
	 Asian	Institute	of	Technology	ประเทศไทย
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	
	 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สถาบันบัณฑิต
	 พัฒนบริหารศาสตร์
•	 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 เศรษฐศาสตรดุษฎบีณัฑิตกติติมศักดิ	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	 บรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
	 ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท	และตลาดผู้บริโภค
•	 ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น	ๆ
•		 ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภมูภิาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านเศรษฐกิจ	บัญชี	และการเงิน
•	 ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
•	 ด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	2/2001	สมาคมส่งเสริม 
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

•	 Director	Certification	Program	(DCP)	21/2002	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Ethical	Leadership	Program	(ELP)	2/2015	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Board	Nomination	and	Compensation	Program	(BNCP)	5/2018	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG)	15/2020	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (3)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการ		บริษัทเซ็นทรัล	รีเทล	
	 	 	 		 	 	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการ	บริษัทพฤกษา	โฮลดิ้ง	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	(เริ่มเป็นกรรมการอิสระ
	 	 	 		 	 	 ตั้งแต่	2559)
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการ
	 	 	 		 	 	 พจิารณาผลตอบแทน	บรษัิทปูนซเิมนต์ไทย	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	(เริ่มเป็นกรรมการอิสระ
	 	 	 		 	 	 เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2562)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (13)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานคณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
•	 ตั้งแต่	2561	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการบริหาร
	 	 	 		 	 	 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการ	บริษัทสยามสินธร	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการ	บริษัททุนลดาวัลย์	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการสภามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
•	 ตั้งแต่	2561	 ศาสตราภิชาน	คณะพาณิชยศาสตร์และ
	 	 	 		 	 	 การบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการ
	 	 	 		 	 	 ทรัพย์สิน	วชิราวุธวิทยาลัย
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการ	โครงการทุนเล่าเรียนหลวง
	 	 	 		 	 	 ส�าหรับพระสงฆ์ไทย
•	 ตั้งแต่	2560	 Chairman	of	the	Council	of	Trustees	and	the	
	 	 	 		 	 	 Board	of	Directors,	Thailand	Development	
	 	 	 		 	 	 Research	Institute	(TDRI)
•	 ตั้งแต่	2559	 ที่ปรึกษาอาวุโส	กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 จดัการทรพัย์สนิ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 ต้ังแต่	2558	 ท่ีปรกึษา	ส�านกังานทรพัย์สนิพระมหากษตัรย์ิ
•	 ต้ังแต่	2541	 กรรมการ		และกรรมการบรหิาร	สภากาชาดไทย

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
อายุ	68	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที่	26	สิงหาคม	2562)
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ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอื ต�าแหน่งทีส่�าคญั
•	 2560	-	2562	 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
	 	 	 		 	 	 ด้านเศรษฐกิจ
•	 2560	-	2562	 กรรมการ	คณะกรรมการอิสระเพื่อการ
	 	 	 		 	 	 ปฏิรูปการศึกษา
•	 2560	-	2562	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการก�ากบัการ
	 	 	 		 	 	 จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
•	 2558	-	2562	 กรรมการ	คณะกรรมการต่อต้านการทจุรติ
	 	 	 		 	 	 แห่งชาติ
•	 2558	-	2562	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาขีดความ
	 	 	 		 	 	 สามารถในการแข่งขันของประเทศ
•	 2557	-	2562	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบาย
	 	 	 		 	 	 รัฐวิสาหกิจ

•	 2553	-	2558	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 2547	-	2553	 กรรมการผูจ้ดัการ	ธนาคารกสกิรไทย	จ�ากดั	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
•	 2542	-	2546	 เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
	 	 	 		 	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)

นายชลณัฐ ญาณารณพ
อายุ	61	ปี

ต�าแหน่ง •	 รองประธานกรรมการ
     •	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 1	มิถุนายน	2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 Master	of	Chemical	Engineering,	Imperial	College,	University	of			
	 London	สหราชอาณาจักร
•	 Bachelor	of	Environmental	Chemical	Engineering	(เกียรตินิยม
	 อันดับ	2)	Salford	University,	Manchester	สหราชอาณาจักร
•	 Advanced	Management	Program	(AMP),	Harvard	Business	School	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Inno-Leadership	Program,	INSEAD
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
	 รุ่นที่	16		
•	 หลักสตูรผู้บรหิารระดบัสูง	สถาบนัวิทยาการพลงังาน	รุน่ที	่5
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจหลักของบริษัท	ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท	
•	 ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น	ๆ
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน	 	
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภูมภิาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่การ
	 บริหารทรัพยากรบุคคล
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านการตลาด	บัญชีและการเงิน
•	 ด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธรุกจิ
•	 ด้านการบริหารคุณภาพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	39/2005	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	38/2016	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการ	และกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 
		 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (7)
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการ	มูลนิธิเอสซีจี
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการ	บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการ	บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2559	 ท่ีปรกึษาคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคมี
	 	 	 		 	 	 และปิโตรเคมี	วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	
	 	 	 		 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)
•	 ตั้งแต่	2552	 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
	 	 	 		 	 	 ประยุกต์แห่งประเทศไทย
•	 ตั้งแต่	2551		 Authorized	Representative	at	the	Members	
	 	 	 		 	 	 Council,	Long	Son	Petrochemicals	Co.,	Ltd.			
	 	 	 		 	 	 ประเทศเวียดนาม
•	 ตั้งแต่	2549	 กรรมการอ�านวยการสถาบันปิโตรเลียม
	 	 	 		 	 	 แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2561	-	2562	 Chairman	of	the	Members	Council,	Long	Son		
	 	 	 		 	 	 Petrochemicals	Company	Limited,
	 	 	 		 	 	 ประเทศเวียดนาม	
•	 2561	-	2563	 กรรมการ	SENFI	Swiss	GmbH	
	 	 	 		 	 	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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ต�าแหน่ง •	 กรรมการอิสระ
	 	 	 		 •	 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 21	มิถุนายน	2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Harvard	Business	School	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาเครื่องกล	University	of	
	 Washington	ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจหลักของบริษัท	ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท	
	 และตลาดผู้บริโภค
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภูมภิาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านบัญชีและการเงิน
•	 ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
•	 ด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	2/2001	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2563	 รองประธานกรรมการ	กรรมการอสิระ	และ
	 	 	 		 	 	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (3)
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการ		บริษัททุนลดาวัลย์	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2555	 กรรมการ	บริษัทเคมปินสยาม	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2553	 กรรมการ	บริษัทสยามสินธร	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอื ต�าแหน่งทีส่�าคญั
•	 2555	–	2560	 กรรมการ	Kempinski	International	SA
•	 2550	–	2559	 กรรมการ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
•	 2548	–	2552	 กรรมการ	British	Airways	Public	Company	
	 	 	 		 	 	 Limited
•	 2547	–	2554	 ประธานและกรรมการ	Singapore	
	 	 	 		 	 	 Telecommunication	Company	Limited	
	 	 	 		 	 	 ประเทศสิงคโปร์
•	 2536	–	2548	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2535	–	2548	 ประธานกรรมการ	บรษัิทเยือ่กระดาษสยาม	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	(บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	ในปัจจุบัน)
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	28,329	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0007)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)

นายชุมพล ณ ล�าเลียง
อายุ	73	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที่	21	มิถุนายน	2562)

•	 2560	-	2563		 กรรมการ	SENFI	UK	Limited	สหราชอาณาจกัร
•	 2560	-	2562		 รองผู้จัดการใหญ่	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2558	-	2559	 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
•	 2557	-	2563	 กรรมการ	SENFI	Norway	AS	(ชื่อเดิม	Norner	
	 	 	 		 	 	 Holding	AS)	ประเทศนอร์เวย์
•	 2557	-	2559		 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2556	-	2558	 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
•	 2555	-	2562	 ประธานกรรมการ	บรษิทัไทยพลาสตกิและ
	 	 	 		 	 	 เคมีภัณฑ์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 255	-	2562	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	Petrochemical	
	 	 	 		 	 	 Tbk,	ประเทศอินโดนีเซีย*
•	 2551	-	2562	 Authorized	Representative	at	the	Members	
	 	 	 		 	 	 Council,	Long	Son	Petrochemicals	Company	
	 	 	 		 	 	 Limited,	ประเทศเวียดนาม	

•	 2550	-	2562		 กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธุรกิจเคมิคอลส์		
•	 2550	-	2551	 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมี
	 	 	 		 	 	 ประยุกต์แห่งประเทศไทย
•	 2549	-	2563	 กรรมการ	บริษัทกรุงเทพ	ซินธิติกส์	จ�ากัด
•	 2549	-	2563	 กรรมการ	บริษัทบีเอสที	อิลาสโตเมอร์ส	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด
•	 2548	-	2553	 กรรมการ	บริษัทปตท.	เคมิคอล	จ�ากัด	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	2,607	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0001)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร  
(ไม่มี)
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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ต�าแหน่ง •	 กรรมการอิสระ
	 	 	 		 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 1	มิถุนายน	2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	ด้านการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน	 	
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•	 การก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล
•	 การบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านตลาดผู้บริโภค	บัญชี	และการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	0/2000	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	30/2013	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Role	of	the	Compensation	Committee	Program	(RCC)	16/2013	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	36/2020	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Director	Leadership	Certification	Program	0/2020	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
อายุ	59	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	2562)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2559	 ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
	 	 	 		 	 	 กรรมการบริหาร	บริษัทแม็คกรุ๊ป	จ�ากัด	
	 	 	 		 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (6)
•	 ตั้งแต่	2563		 กรรมการอิสระ	บริษัทอินโดรามา	
	 	 	 		 	 	 เวนเจอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 ตั้งแต่	2562		 ประธานกรรมการ	บริษัทบูโอโน่		 	
	 	 	 		 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2561		 กรรมการ	สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ
	 	 	 		 	 	 บริษัทไทย
•	 ตั้งแต่	2559		 กรรมการธรรมาภิบาล	ธนาคารแห่ง
	 	 	 		 	 	 ประเทศไทย
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิรากแก้ว
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการ	บริษัทท๊อป	ที	2015	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2561	-	2562	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 		 	 	 บริษัทเอสซีจี	เซรามิกส์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2559	-	2560	 ที่ปรึกษา	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
	 	 	 		 	 	 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)
•	 2553	-	2557	 กรรมการ	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
•	 2546	-	2558	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเคพีเอ็มจี	
	 	 	 		 	 	 ภูมิไชย	โฮลดิ้ง	จ�ากัด
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	ไม่มี	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)

ต�าแหน่ง •	 กรรมการอิสระ
	 	 	 		 •	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
	 	 	 		 •	 กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 21	มิถุนายน	2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 Master	in	Business	Administration	(Finance)	Texas	A&M	University	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 พาณิชยศาสตรบัณฑิต	สาขาการเงินการธนาคาร	
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	สถาบันวทิยาการตลาดทุน	(วตท.)	
	 รุ่นที่	5
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	
	 (TEPCoT)	รุ่นที่	5	สถาบันวิทยาการการค้า	
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นาย ชาลี จันทนยิ่งยง
อายุ	64	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที่	21	มิถุนายน	2562)
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ต�าแหน่ง •	 กรรมการอิสระ
	 	 	 		 •	 กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 21	มิถุนายน	2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 Master	of	Business	Administration	(Finance),	Katholieke	
	 University	ประเทศเบลเยียม	
•	 บญัชมีหาบณัฑติ	สาขาวิชาบญัช	ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์		
•	 บญัชบีณัฑติ	สาขาวชิาการบญัช	ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์		
•	 Advanced	Management	Program,	Wharton	School	of	
	 Management	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู	สถาบันวทิยาการตลาดทุน	(วตท.)	
	 รุ่นที่	3	
•	 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู	“ธรรมศาสตร์เพือ่สงัคม”	(นมธ.)	
	 รุ่นที่	3	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
•	 หลักสูตรต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง
	 ประเทศ	การบรหิารความเสีย่ง	การด�าเนนินโยบายการเงิน	และ
	 การธนาคารกลาง	
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ 
•	 ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่	
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล	

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
อายุ	65	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที่	21	มิถุนายน	2562)

•	 Advance	Senior	Executive	Program	(ASEP)	(2006),	
	 SASIN	GRADUATE	Institute	of	Business	Administration	of	
	 Chulalongkorn	University	in	collaboration	with	Kellogg	School	of		
	 management,	Northwestern	University,	Chicago.	IL
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน	รวมถึงกฎระเบียบ	
	 ข้อปฏิบัติต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสถาบันการเงิน
•	 ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	(7/2001)	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Anti-corruption	for	Executive	Program	(ACEP)	(8/2013)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	(38/2020)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Risk	Management	Program	for	Corporate	Leaders	(RCL)	
	 (21/2020)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Boards	that	Make	a	Difference	(BMD)	(10/2020)	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 วิทยากรหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	และ	
	 Audit	Committee	Program	(ACP)	ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
	 กรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5)
•	 ตั้งแต่	2562		 ประธานอนุกรรมการวินัย	บริษัทส�านัก
	 	 	 		 	 	 หักบัญชี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการอุทธรณ์	บริษัทตลาด
	 	 	 		 	 	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(ประเทศไทย)	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการอทุธรณ์	ตลาดหลกัทรัพย์
	 	 	 		 	 	 แห่งประเทศไทย
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการ	กองทุนเพื่อความเสมอภาค
	 	 	 		 	 	 ทางการศึกษา
•	 ตั้งแต่	2556	 กรรมการ	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	
	 	 	 		 	 	 (ประเทศไทย)
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอื ต�าแหน่งทีส่�าคญั
•	 2560	–	2563	 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	ธนาคาร
	 	 	 		 	 	 แห่งประเทศไทย
•	 2560	–	2561						 ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 2558	–	2561	 กรรมการธรรมาภิบาล	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 2558	–	2561	 กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 2552	–	2558	 รองเลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
(ไม่มี)
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•	 ด้านการบรหิารความเส่ียง	การบรหิารจัดการในภาวะวกิฤต	ิ
•	 ด้านบัญชีและการเงิน		
•	 ด้านกลยุทธ์การลงทุน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	262/2018	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย 
(ไม่มี)	
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5) 
•	 ตั้งแต่	2562	ประธานคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการลงทุน
	 หาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน	กองทุน
	 เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	
•	 ตั้งแต่	2562	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 สภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	
•	 ตั้งแต่	2562	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
	 การค้าระหว่างประเทศกลาง	
•	 ตั้งแต่	2560	ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกองทุนดัชนี
	 พันธบัตรไทยเอบีเอฟ	(ABFTH)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
•	 ตั้งแต่	2559	อนุกรรมการ	ในคณะอนุกรรมการบริหาร
	 การลงทุน	กองทุนประกันสังคม	
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรอื ต�าแหน่งทีส่�าคญั 
•	 2561	–	2563		 อนุกรรมการ	ในคณะอนุกรรมการบริหาร 
	 	 	 		 	 	 ความเส่ียง	กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	
•	 2561		 	 	 กรรมการ	ในคณะกรรมการธนาคารออมสนิ	
•	 2559	–	2563		 ประธานคณะกรรมการ	
	 	 	 		 	 	 บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จ�ากัด		

•	 2558	–	2559		 ท่ีปรกึษาผู้ว่าการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
•	 2556	–	2560		 กรรมการ	ในคณะกรรมการค่าจ้าง	
	 	 	 		 	 	 ชุดที่	19	กระทรวงแรงงาน	
•	 2555	–	2558			 กรรมการ	ในคณะกรรมการกองทุนบ�าเหนจ็ 
	 	 	 		 	 	 บ�านาญข้าราชการ	กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญ
	 	 	 		 	 	 ข้าราชการ	
•	 2555	–	2558			 กรรมการ	ในคณะกรรมการ	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	 	 	 		 	 	 กรรมการ	ในคณะกรรมการนโยบายการเงนิ	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	 	 	 		 	 	 กรรมการ	ในคณะกรรมการนโยบาย
	 	 	 		 	 	 สถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย	
	 	 	 		 	 	 รองผู้ว่าการ	ด้านเสถียรภาพการเงิน	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
•	 2553	–	2554		 ผู้ช่วยผู้ว่าการ	สายตลาดการเงิน	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
•	 2552	–	2553		 ผูอ้�านวยการอาวโุส	ฝ่ายนโยบายความเสีย่ง	
	 	 	 		 	 	 สายนโยบายสถาบันการเงิน	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
•	 2548	–	2552		 ผูอ้�านวยการอาวโุส	ฝ่ายตลาดการเงนิและ
	 	 	 		 	 	 บริหารเงินส�ารอง	สายตลาดการเงิน	
	 	 	 		 	 	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	
จ�านวนการถือหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)	
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)	
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร  
(ไม่มี)	

ต�าแหน่ง •	 กรรมการอิสระ
	 	 	 		 •	 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 21	สิงหาคม	2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 LL.M.,	The	University	of	British	Columbia,	ประเทศแคนาดา	
•	 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 เนติบัณฑิตไทย		
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับสอง)		 	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขานิติศาสตร์		
	 ประเภทวิชาการ	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	
•	 วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
	 การพาณิชย์	รุ่นที่	1	สถาบันวิทยาการค้า	(TEPCoT)	

•	 วฒุบิตัรผูบ้รหิารระดบัสงู	สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ	(วตท.)	
	 รุ่นที่	4	
•	 ประกาศนียบัตรหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(Director	
	 Executive	Program)	School	of	Management	
	 มหาวิทยาลัยเยล	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
•	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรกรรมการบริษัท	(Certificate	of	
	 Completion	on	Company	Directors)	
	 สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย	ประเทศออสเตรเลีย	
•	 ประกาศนียบัตรส�าหรับผู้บริหาร	(Certificate	Executive	
	 Program)	เจแอล	เคลล็อค	มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ 
•	 ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท	
•	 ด้านการบริหารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภมิูภาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม	

ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
อายุ	65	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที่	21	สิงหาคม	2562)
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ต�าแหน่ง •	 กรรมการอิสระ
	 	 	 		 •	 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 24	มีนาคม	2563
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยซานตา	 	
	 คลาร่า	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•	 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ศ์
อายุ	61	ปี
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	(ตั้งแต่วันที่	24	มีนาคม	2563)

•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล	
•	 ด้านการบรหิารความเส่ียง	การบรหิารจัดการในภาวะวกิฤต	ิ
•	 ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน	
•	 ด้านกฎหมายตลาดทุน	ภาษี	การควบรวมกิจการ	
	 การปรับโครงสร้าง	และธุรกิจครอบครัว	
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	21/2009	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	0/2000	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 IT	Governance	and	Cyber	Resilience	Program	(ITG)	
	 15/2020	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผูบ้รหิารในบริษทัจดทะเบียน
อืน่ในประเทศไทย (1) 
•	 ตั้งแต่	2562			 กรรมการอิสระ	และกรรมการบริหาร
	 	 	 		 	 	 ความเสี่ยงระดับองค์การ		
	 	 	 		 	 	 บริษัทพฤกษา	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)		
การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอ่ืน / กิจการอืน่ (20) 
•	 ตั้งแต่	2563	 ประธานกรรมการ	บริษัทโชติวัฒน์
	 	 	 		 	 	 อุตสาหกรรมการผลิต	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2563	 อนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริม
	 	 	 		 	 	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	
•	 ตั้งแต่	2563	 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกฎหมาย	
	 	 	 		 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	
•	 ตั้งแต่	2563	 ทีป่รกึษาในคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน	
	 	 	 		 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการในคณะกรรมการก�ากบัดูแลกิจการ	
	 	 	 		 	 	 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
•	 ตั้งแต่	2563	 กรรมการในคณะกรรมการบริหาร	
	 	 	 		 	 	 สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ	
	 	 	 		 	 	 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	 	
	 	 	 		 	 	 โคโรนา	2019	(โควิด	19)	(ศบศ.)	

•	 ตั้งแต่	2562		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ	 	
	 	 	 		 	 	 อ�านวยการ	ส�านักงานสภานโยบาย
	 	 	 		 	 	 การอุดมศึกษา		วิทยาศาสตร์วิจัยและ	 	
	 	 	 		 	 	 นวัตกรรมแห่งชาติ			
•	 ตั้งแต่	2562		 กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง	 	
	 	 	 		 	 	 ประเทศไทย			
•	 ตั้งแต่	2561		 กรรมการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์	
	 	 	 		 	 	 รัชคาร	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2561		 กรรมการ	สถาบันกรรมการบริษัทไทย	
•	 ตั้งแต่	2561		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 ด�าเนนิการปฏริปูกฎหมายในระยะเร่งด่วน	
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่ง
	 	 	 		 	 	 และพาณิชย์ในคณะกรรมการพัฒนาการ		
	 	 	 		 	 	 บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	
•	 ตั้งแต่	2560		 ประธานคณะกรรมการ	บริษัทชีวามิตร	
	 	 	 		 	 	 วิสาหกิจเพื่อสังคม	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2560		 กรรมการ	บริษัทเดอะฮับ	99	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2560		 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน	
	 	 	 		 	 	 กฎหมาย	
•	 ตั้งแต่	2555			 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและ	
	 	 	 		 	 	 กฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
•	 ตั้งแต่	2552			 ประธานกรรมการ	บริษัทเบเคอร์		 	
	 	 	 		 	 	 แอนด์	แม็คเค็นซี่	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2542			 กรรมการ	บริษัทสยามพิวรรธน์	รีเทล	
	 	 	 		 	 	 โฮลดิ้ง	จ�ากัด	
•	 ตั้งแต่	2542			 กรรมการบริหาร	บริษัทสยามพิวรรธน์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	
•	 ต้ังแต่	2536			 กรรมการ	บรษัิทกลยทุธ์ธรุกิจโฮลด้ิง	จ�ากดั	
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรอืต�าแหน่งทีส่�าคญั 
•	 2557	–	2558			 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	
•	 2542			 กรรมการอิสระ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563)  
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)		
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)	
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 
(ไม่มี)	



044

ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท	และตลาดผู้บริโภค
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
•	 ด้านการต่างประเทศ
•	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
•	 ด้านการพัฒนาชุมชน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	70/2006	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย  
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (58)
•	 ตั้งแต่	2561		 ประธานคณะกรรมการบริหาร	
	 	 	 		 	 	 บริษัทเบทาโกร	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 กรรมการ	กลุ่มบริษัทเบทาโกร	(34	บริษัท)
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัย
	 หอการค้าไทย
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล	
•	 กรรมการบริหาร	มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
	 (มจธ.)
•	 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าธนบุรี	(มจธ.)	
•	 กรรมการอ�านวยการส�านักเคเอ็กซ์		
•	 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์
	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(กวทช.)
•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
•	 กรรมการบรหิารสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรม 
	 เกษตร	(สท.)			
•	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและ
	 นวัตกรรม	(กสว.)
•	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการที่ปรึกษาภารกิจการส่งเสริมระบบ
	 การน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	 ส�านักงาน 
	 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 
	 (สกสว.)
•	 กรรมการอ�านวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม	
	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)
•	 กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

•	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีป่รกึษาการจดัท�ากรอบนโยบายและ
	 ยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนาก�าลังคนของ
	 ประเทศ	ส�านกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา	วทิยาศาสตร์	
	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สอวช)			
•	 กรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาก�าลังคนให้มีทักษะ
	 ชัน้สงูตามความต้องการของประเทศ	กระทรวงการอดุมศกึษา	
	 วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม
•	 กรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
	 รปูแบบ	Partnership	School	เพือ่รองรบัการขับเคลือ่นการปฏริปู
	 การศึกษาตามนโยบาย	Thailand	4.0		ส�านักคณะกรรมการ
	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ)		
•	 กรรมการบริหาร	หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย			
•	 กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม	
	 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
•	 กรรมการสรรหากรรมการอ�านวยการ	สมาคมนิสิตเก่า
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์		
•	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ประธานมูลนิธิสายธาร
•	 ประธานกรรมการมูลนิธิเบทาโกร	
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคญั      
•	 2561	-	2562	 คณะกรรมการด�าเนนิงานพฒันานวตักรรม
	 	 	 		 	 	 การบรหิารจดัการสถานทีศ่กึษาในรปูแบบ	
	 	 	 		 	 	 Partnership	School	ส�านกังานคณะกรรมการ
	 	 	 		 	 	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)
•	 2560	-	2562	 คณะท�างานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
	 	 	 		 	 	 กระทรวงศึกษาธิการ	
	 	 	 		 	 	 (ศ.	คลินิก	นพ.	อุดม	คชินทร)
•	 2559	-	2562		 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัย		
	 	 	 		 	 	 ขอนแก่น
•	 2557	-	2561	 กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุ	ิสถาบันอาชีวะ
	 	 	 		 	 	 ศึกษาเกษตรภาคกลาง
•	 2556	-	2561	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เครือเบทาโกร
•	 2556	-	2559	 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัย
	 	 	 		 	 	 เกษตรศาสตร์
•	 2530	-	2556	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	เครือเบทาโกร		
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี)



045

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
อายุ 57 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 23	มีนาคม	2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาไฟฟ้า	สถาบันเทคโนโลยี
	 พระจอมเกล้าธนบุรี
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจหลกัของบริษัท	และธรุกิจในห่วงโซ่ธรุกิจของบรษิทั
•	 ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น	ๆ
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภมูภิาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล

นายวิบูลย์  ตวงสิทธิสมบัติ
อายุ 55 ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ 
	 	 	 		 •	 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 24	มีนาคม	2563
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 Master	of	Business	Administration	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Bachelor	of	Science	(B.S.)	in	Management,	Indiana	State	
	 University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Strategic	Leaders	Program:	Vision,	Strategy,	and	Managing	the	
	 Organization	to	Drive	Results,	Michigan	Ross	Executive	Education,	
	 University	of	Michigan	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Advanced	Human	Resource	Executive	Program,	Michigan	Ross	
	 Executive	Education,	University	of	Michigan	ประเทศสหรฐัอเมรกิา
•	 Leading	in	a	Disruptive	world	(LDW),	Stanford	Center	for	
	 Professional	Development,	Stanford	University	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Breakthrough	Program	for	Senior	Executives,	IMD	Business	School	
	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	รุ่นที่	57)
•	 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.รุ่นที่	16)
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท	และตลาดผู้บริโภค
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภูมภิาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล

•	 การบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
•	 ด้านการตลาดในและต่างประเทศ
•	 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	237/2017	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (22)
•	 ตั้งแต่	2562		 ที่ปรึกษา		หอการค้าไทย
•	 ตั้งแต่	2560		 กรรมการ	
	 	 	 		 	 	 บริษัทไอคอนิค	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2558		 กรรมการ	บริษัทท๊อปที	2015	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2556	 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
	 	 	 		 	 	 กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์	(18	บริษัท)
•	 ตั้งแต่	2544		 กรรมการ	บริษัทแพดดี้	โฮลดิ้ง	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคญั
•	 ด�ารงต�าแหน่งในบรษัิทย่อยของกลุ่มบรษัิทนนัยางเท็กซ์ไทล์	
•	 กรรมการ		สมาคมอตุสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิง่ทอไทย	
•	 กรรมการ		สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	1,042	หุ้น	
	 (คิดเป็นร้อยละ	0.00002)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร  
(ไม่มี)



046

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ	51	ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ 
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 1	ตุลาคม	2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	MBA	(Distinction),	London	Business	School	
	 สหราชอาณาจักร	
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Management	Development	Program,	The	Wharton	School,
	 The	University	of	Pennsylvania	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Executive	Development	Program,	Columbia	University	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Advanced	Management	Program	(AMP),	Harvard	Business	School	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจหลกัของบริษัท	และธรุกิจในห่วงโซ่ธรุกิจของบรษิทั
•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภมูภิาค	และ
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม	
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน	
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
•	 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
•	 ด้านการตลาด	บัญชี	และการเงิน
•	 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมและภาคธุรกจิ

•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน	
•	 ด้านตลาดผู้บริโภค	บัญชี	และการเงิน
•	 ด้านการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	149/2018	สมาคมส่งเสรมิ 
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธุรกิจเคมิคอลส์		 	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (45)
•	 ตั้งแต่	2563	 Chairman	of	PTIT	Refining	and	Petrochemical	
	 	 	 		 	 	 Standing	Committee	
	 	 	 		 	 	 สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
•	 ตั้งแต่	2562		 กรรมการ	SENFI	Swiss	GmbH	
	 	 	 		 	 	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการ	SENFI	UK	Limited	
	 	 	 		 	 	 สหราชอาณาจักร
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการ	SENFI	Norway	AS	(Norner	Holding	AS)	
	 	 	 		 	 	 ประเทศนอร์เวย์
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการ	Norner	AS	
	 	 	 		 	 	 ประเทศนอร์เวย์
•	 ตั้งแต่	2562	 President	Commissioner,	PT	Fajar	Surya	Wisesa	Tbk.,	
	 	 	 		 	 	 ประเทศอินโดนีเซีย*
•	 ตั้งแต่	2562	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	Petrochemical	 
	 	 	 		 	 	 Tbk,	ประเทศอินโดนีเซีย*

•	 ตั้งแต่	2562	 Chairman	of	the	Members’	Council,	Long	Son	
	 	 	 		 	 	 Petrochemicals	Co.,	Ltd.	ประเทศเวียดนาม
•	 ตั้งแต่	2561		 อนุกรรมการ	มูลนิธิโครงการหลวง
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัท
	 ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ที่อยู่นอก
	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและต่างประเทศในเอสซีจี		
	 ตามที่ได้รับมอบหมาย	(36)
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2558	–	2562	 ประธานกรรมการ	บริษัทไทยเคนเปเปอร์	
	 	 	 		 	 	 จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2558	–	2562	 ประธานกรรมการ	บริษัทฟินิคซ	
	 	 	 		 	 	 พัลพ	แอนด์	เพเพอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2558	–	2562	 ประธานกรรมการ	บริษัทกลุ่มสยาม
	 	 	 		 	 	 บรรจุภัณฑ์		จ�ากัด	
•	 2558	–	2562	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2558	–	2560		 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 2557	–	2561	 กรรมการบรหิาร	ส�านกังานพฒันาธรุกรรม
	 	 	 		 	 	 ทางอิเล็กทรอนิกส์
•	 2555	–	2558	 ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่-การบรหิารกลาง	เอสซจีี
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี)
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย



047

นายวิชาญ จิตร์ภักดี
อายุ	54	ปี

ต�าแหน่ง • กรรมการ
     •	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
•	 1	มิถุนายน	2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตร	Pulp	&	Paper	Technology	
	 มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์	ประเทศนิวซีแลนด์
•	 Advanced	Management	Program	(AMP),		Harvard	Business	School	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 Executive	Education	Program	–	Columbia	Business	School	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	
•	 Management	Development	Program	XIX,	The	Wharton	School,	
	 University	of	Pennsylvania	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
•	 Building	Competitive	Advantage	Through	Operations	Program,	
	 Harvard	Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร	Top	Executive	Program	in	Commerce	
	 and	Trade	(TEPCoT#10)	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
•	 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	29	สถาบัน
	 วิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	
ความรู้ / ความช�านาญ / ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้านธุรกิจหลักของบริษัท	และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจ
	 ของบริษัท

•	 ด้านการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	นโยบาย	การวางแผน
	 กลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
•	 ด้านการบรหิารธรุกจิระหว่างประเทศหรอืระดบัภมูภิาค	และ 
	 การบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม	
•	 ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน	
•	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการ	การบริหารองค์กรขนาดใหญ่	
	 การบริหารทรัพยากรบุคคล
•	 ด้านการบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
•	 ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
•	 ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	163/2019	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย 
(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการบริหาร	หอการค้าไทย
•	 ตั้งแต่	2562	 Commissioner,	PT	Fajar	Surya	Wisesa	Tbk.,	
	 	 	 		 	 	 ประเทศอินโดนีเซีย*
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง (42)
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทใน
	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	
	 แพคเกจจิ้งที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
	 ที่ได้รับมอบหมาย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	159/2019	สมาคมส่งเสรมิ
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	298/2020	สมาคมส่งเสริม
	 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อื่นในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2561	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (42)
•	 ตั้งแต่	2563	 Project	Director	โครงการพัฒนาระบบ	 	
	 	 	 		 	 	 ต้นแบบการช�าระเงินโดยใช้สกลุเงนิดจิทัิล
	 	 	 		 	 	 ที่ออกโดยธนาคารกลาง
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการ		สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 ตั้งแต่	2561	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	Petrochemical	
	 	 	 		 	 	 Tbk,	Indonesia*

•	 ตั้งแต่	2561	 Authorized	Representative	at	the	Members	
	 	 	 		 	 	 Council,	Long	Son	Petrochemicals		
	 	 	 		 	 	 Company	Limited,	Vietnam
•	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และ
	 บริษัทอื่น	ๆ	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
	 เอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย	(38)
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2555	–	2561		 General	Director,	Long	Son	Petrochemicals	
	 	 	 		 	 	 Company	Limited,	Vietnam
•	 2551	–	2555	 Deputy	General	Director,	Long	Son	Petrochemicals	
	 	 	 		 	 	 Company	Limited,	Vietnam
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี)
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย



048

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลงั และ / หรอืต�าแหน่งท่ีส�าคัญ
•	 2562		 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	
	 	 	 		 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2561	–	2562	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทกลุ่มสยาม
	 	 	 		 	 	 บรรจุภัณฑ์	จ�ากัด
•	 2560	–	2561	 นายกสมาคม	สมาคมอตุสาหกรรมเยือ่และ
	 	 	 		 	 	 กระดาษไทย
•	 2557	–	2562	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทสยามคราฟท์
	 	 	 		 	 	 อุตสาหกรรม	จ�ากัด
•	 2554	–	2557	 President	&	CEO,	United	Pulp	and	Paper	
	 	 	 		 	 	 Co.,	Inc.,	ประเทศฟิลิปปินส์
•	 2554	 	 	 ผูอ้�านวยการฝ่ายจัดหา	บรษิทัสยามคราฟท์
	 	 	 		 	 	 อุตสาหกรรม	จ�ากัด

•	 2553	–	2554	 ผู้อ�านวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	
	 	 	 		 	 	 บริษัทเอสซีจี	เปเปอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2550	–	2553	 Vice	President	-	Manufacturing,	United	Pulp		
	 	 	 		 	 	 and	Paper	Co.,	Inc.,	ประเทศฟิลิปปินส์
จ�านวนการถอืหุน้สามญัของบรษัิท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) 
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร  
(ไม่มี)
หมายเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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รายละเอียดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานกาํกับดแูล

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย



นายพิทยา จั่นบุญมี

ตาํแหน่ง
คณุวุฒกิารศกึษา/ประวตักิารอบรม

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอ่ืน 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั 
–

–

จาํนวนการถอืหุ้นสามญัของบรษิทั (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร 



นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

ตาํแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 
 
 

 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนทีจ่ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

การดาํรงตาํแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่ 
 

 
 
 
 

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย

 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืตาํแหน่งทีส่าํคญั 
–

–

–
–

–

–

–

 

–

–

 

–  

จาํนวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 



051051

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

สินทรัพยท์ีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

สินทรัพยร์วม 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของเอสซีจี เท่ากบั 749,381 ลา้นบาท โดยรอ้ยละ 29 เป็นสนิทรพัย์
หมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี ้
หมนุเวียนอ่ืน และสนิคา้คงเหลอื สนิทรพัยท่ี์เหลอืรอ้ยละ 71 สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุ และท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์

 สนิทรพัยร์วมตามท่ีแสดงในงบการเงินรวมของเอสซีจี ส่วนใหญ่เป็นทรพัยส์ินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทและ
บรษัิทยอ่ย เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของธุรกิจ  
 สนิทรพัยร์วมสามารถแยกไดต้ามกลุม่ธุรกิจหลกั ดงันี ้

  ปี 2563 ปี 2562  

 ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 212,615 211,573 ลา้นบาท 

 ธุรกิจเคมิคอลส ์ 283,614 230,543 ลา้นบาท 

 ธุรกิจแพคเกจจิง้ 172,429 139,513 ลา้นบาท 

 สว่นงานอ่ืน 318,831 307,424 ลา้นบาท 

 

จากขอ้มลูในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เอสซีจีมีสนิทรพัยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์มลูค่า
ตามบญัชีรวม 363,425 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 48 ของสนิทรพัยร์วม 

 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ  

 
หมายเหต:ุ ขอ้มลูงบการเงินจาํแนกตามประเภทธุรกิจก่อนปรบัปรุงรายการระหวา่งสว่นงานธุรกิจ 

 

  

หนว่ย: ล้านบาท

 กล ุม่ธุรกิจ  ที่ดนิ  อาคาร  เคร ือ่งจักรและอื่นๆ  รวม

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62

 ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภัณฑก์่อสรา้ง           18,899           16,680           24,908           23,938           63,095           65,197         106,902         105,815

 ธุรกิจเคมิคอลส ์           10,258             2,681             6,788             5,632         151,203         107,200         168,249         115,513

 ธุรกิจแพคเกจจิง้             7,533             6,660           10,458             9,468           69,280           66,736           87,271           82,864

 สว่นงานอื่น                 232                 180             1,457             1,579                 918                 898             2,607             2,657

 งบการเงนิรวมเอสซีจี           35,737           25,286           42,914           40,414         284,774         240,286         363,425         305,986



2 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

สินทรัพยท์ีไ่ม่มีตัวตน 

• สิทธิบัตร 

ณ สิน้ปี 2563 เอสซีจี มีสิทธิบตัรท่ีสามารถบงัคบัใชส้ิทธิไดจ้าํนวนทัง้สิน้ 789 ฉบบั แบ่งเป็นสิทธิบตัรการประดิษฐ์จาํนวน 325 ฉบบั อนุสิทธิบตัรจาํนวน 116 ฉบบัและสิทธิบตัรการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์348 ฉบบั โดยเป็นของบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 8 ฉบบั ธุรกิจเคมิคอลส ์จาํนวน 372 ฉบบั ธุรกิจแพคเกจจิง้ จาํนวน 66 ฉบบั ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 

จาํนวน 325 ฉบบั  ธุรกิจเคมิคอลสร์ว่มกบัธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 15 ฉบบั ธุรกิจแพคเกจจิง้รว่มกบัธุรกิจซีเมนตแ์ละผลติภณัฑก์่อสรา้ง 1 ฉบบั ธุรกิจแพคเกจจิง้รว่มกบัธุรกิจเคมิคอลส ์
2 ฉบบั โดยรายช่ือสทิธิบตัรท่ีสามารถบงัคบัใชส้ทิธิไดข้องบรษัิทและบรษัิทยอ่ยท่ีมีการดาํเนินธุรกิจมีดงันี ้ 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

บริษัทปูนซเิมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) 

1  71209 22 ส.ค. 62 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 1502000122 14 ม.ค. 58 - ลวดลายกล่อง
บรรจภุณัฑ ์

13 ม.ค. 68 

2  สิทธิบตัร 

ES2690073 

(สเปน) 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 15001396.9 

 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 1,3-  

บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 7 เม.ย. 78 

3  สิทธิบตัร
DE602015013 848.1 

(เยอรมนั) 
 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 15001396.9 

 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 1,3-  

บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

 

- 7 เม.ย. 78 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

4  สิทธิบตัร 

3090801  

(สหราชอาณาจกัร) 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 15001396.9 

 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 1,3-  

บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 7 เม.ย. 78 

5  สิทธิบตัร 

3090801  

(อิตาลี) 

25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 15001396.9 

 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 1,3-  

บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 7 เม.ย. 78 

6  สิทธิบตัร 

3090801 (ฝรั่งเศส) 
25 ก.ค. 61 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 15001396.9 

 

8 เม.ย. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 1,3-  

บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 7 เม.ย. 78 

7  สิทธิบตัร 6793719 

(ญ่ีปุ่ น) 
12 พ.ย. 63 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 2018-510693 4 พ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาในการเตรียม 1,3-  

บวิตะไดอีนจากเอทานอล 

- 4 พ.ค. 79 

8  สิทธิบตัร 

10-2018-7026734 

(เกาหลี) 

25 ก.ค. 62 บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 

 

102004111 23 ก.พ. 60 สตูรปนูหล่อแบบฟันปอ้งกนัจลุชีพท่ี
มีกรดเบนโซอิกและ 3-ไอโอโด-2-

โพรไพนิวบวิทลิคารบ์าเมทความ
เขม้ขน้ต ํ่าเป็นสารตา้นจลุชีพและชิน้
หล่อแบบฟันจากสตูรดงักล่าว 

- 22 ก.พ. 80 

ธุรกิจเคมิคอลส ์

9  65437 9 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1602000062 8 ม.ค. 59 - จาน 7 ม.ค. 69 

10  65438 9 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1602000063 8 ม.ค. 59 - จาน 7 ม.ค. 69 

11  65439 9 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1602000064 8 ม.ค. 59 - ชาม 7 ม.ค. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

12  65440 9 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1602000065 8 ม.ค. 59 - ชาม 7 ม.ค. 69 

13  65435 9 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1602000066 8 ม.ค. 59 - แกว้ 7 ม.ค. 69 

14  65436 9 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1602000067 8 ม.ค. 59 - ชอ้น 7 ม.ค. 69 

15  70032 29 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1702003384 5 ก.ย. 60 - ทุน่ลอยนํา้ 4 ก.ย. 70 

16  70375 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1702003383 5 ก.ย. 60 - ทุน่ลอยนํา้ 3 ก.ย. 70 

17  70373 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1702003386 5 ก.ย. 60 - ทุน่ลอยนํา้ 3 ก.ย. 70 

18  70374 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1702003385 5 ก.ย. 60 - ทุน่ลอยนํา้ 3 ก.ย. 70 

19  30201906955Y 

(สิงคโปร)์ 
22 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 30201906955Y 22 ส.ค. 62 - ตวัยดึ 21 ส.ค. 72 

20  30201906956X 

(สิงคโปร)์ 
22 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 30201906956X 22 ส.ค. 62 - ตวัเช่ือมทุ่น  21 ส.ค. 72 

21  30201906954U 

(สิงคโปร)์ 
22 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 30201906954U 22 ส.ค. 62 - ท่ียดึ 21 ส.ค. 72 

22  30201906957V 

(สิงคโปร)์ 
22 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 30201906957V 22 ส.ค. 62 - แผงทุน่  21 ส.ค. 72 

23  อนสุิทธิบตัร 7762 16 ม.ค. 56 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1103000619 21 มิ.ย. 54 ถงัเก็บนํา้ - 20 มิ.ย. 64 

24  สิทธิบตัร 60106 

(อิหรา่น) 
22 ก.ค. 52 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 387091337 20 ธ.ค. 51 วธีิการเตรียมตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั

เอทธิลีน 

- 19 ธ.ค. 71 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

25  สิทธิบตัร 

11201403491T 

(สิงคโปร)์ 
 

9 ก.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 11201403491T 20 มิ.ย. 57  การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 18 ธ.ค. 75  

(นบัจาก PCT 

filing date18 

ธ.ค. 55) 

26  สิทธิบตัร 

4/13336/2014 (พม่า) 
2 ก.ย. 57 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 4/13336/2014 2 ก.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรแ์ละอปุกรณ์

รัง้สายเคเบลิ (Cable spacer) 

ประกอบรวมดว้ยองคป์ระกอบ 

พอลิเมอรด์งักล่าว 

- 1 ก.ย. 77 

27  สิทธิบตัร 

2816051B1 

(เยอรมนี) 

4 พ.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 13172833.9 19 มิ.ย. 56 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอรไ์ร
เซชนัของโอเลฟิน, วธีิการเตรียม 
และ การใชง้านตวัเรง่ปฏิกิรยิา
ดงักลา่ว 

- 18 มิ.ย. 76 

28  สิทธิบตัร 

602014002301.0 

(เยอรมนี) 
 

15 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14166673.5 30 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั 

ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์

- 29 เม.ย. 77 

29  สิทธิบตัร  

2939814 

(ฝรั่งเศส) 

15 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14166673.5 30 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั 

ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์ 

- 29 เม.ย. 77 



6 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

30  สิทธิบตัร 

502016000090465  

(อิตาลี) 

15 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14166673.5 30 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั 

ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์

- 29 เม.ย. 77 

31  สิทธิบตัร 2939814 

(ออสเตรีย) 
15 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14166673.5 30 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั 

ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์ 

- 29 เม.ย. 77 

32  สิทธิบตัร 2939814 

(เบลเยียม) 
15 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14166673.5 30 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบั 

ฝาปิดบรรจภุณัฑ ์

- 29 เม.ย. 77 

33  สิทธิบตัร 

9382123 

(สหรฐัอเมรกิา) 

5 ก.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14/367,437 20 มิ.ย. 57  การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 17 ธ.ค. 75 

(นบัจาก PCT 

filing date 

18 ธ.ค. 55) 

34  สิทธิบตัร
2012800702770 

 (จีน) 

14 ก.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2012800702770 20 มิ.ย. 57  การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 17 ธ.ค. 75 

(นบัจาก PCT 

filing date 

18 ธ.ค. 55) 

35  สิทธิบตัร 

6034399B2 (ญ่ีปุ่ น) 
4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2014-548249 20 มิ.ย. 57  การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 17 ธ.ค. 75 

(นบัจาก PCT 

filing date 

18 ธ.ค. 55) 



7 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

36  สิทธิบตัร 

2786978 

(เยอรมนี) 

7 ธ.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 602013014937.2 3 เม.ย. 56 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 2 เม.ย. 76 

37  สิทธิบตัร 

2786978 

(ฝรั่งเศส) 

7 ธ.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 13162080.9 3 เม.ย. 56 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 2 เม.ย. 76 

38  สิทธิบตัร 

2786978 

 (เนเธอรแ์ลนด)์ 

7 ธ.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 13162080.9 3 เม.ย. 56 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 2 เม.ย. 76 

39  สิทธิบตัร 

272518 

(อินเดีย) 

5 เม.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2658/MUM/2008   22 ธ.ค. 51 วธีิการเตรียมตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั
เอทธิลีน 

- 21 ธ.ค. 71 

40  สิทธิบตัร9,765,264B2 

(สหรฐัอเมรกิา) 
  

19 ก.ย. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 13/518,751 22 มิ.ย. 55 กรรมวธีิสาํหรบัลดดรรชนีโบรมีน
ของวสัดปุอ้นแอโรแมตกิดว้ย
กระบวนการดดูซบั 

- 21 ธ.ค. 72 

(นบัจาก PCT 

filing date 

24 ธ.ค. 52) 



8 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

41  สิทธิบตัร I609904 

(ไตห้วนั) 
 

 

1 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  105120175 27 มิ.ย. 59 องคป์ระกอบพลาสตไิซเซอร ์ - 26 มิ.ย. 79 

42  สิทธิบตัร I620709 

(ไตห้วนั) 
 

11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 102134589 25 ก.ย. 56 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์ 
- 26 ก.ย. 76  

43  สิทธิบตัร 

11201500993U 

(สิงคโปร)์ 

6 มิ.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 11201500993U 9 ก.พ. 58 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 26 ก.ย. 76 

(นบัจาก PCT 

filing date 

27 ก.ย. 56) 

44  สิทธิบตัร 

10,065,172 

(สหรฐัอเมรกิา) 

4 ก.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14/432,019 27 มี.ค. 58 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 26 ก.ย. 76 

(นบัจาก PCT 

filing date 

27 ก.ย. 56) 

45  สิทธิบตัร 

6360832 

(ญ่ีปุ่ น) 

29 มิ.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2015-534439 27 มี.ค. 58 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 26 ก.ย. 76 

(นบัจาก PCT 

filing date 

27 ก.ย. 56)  



9 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

46  สิทธิบตัร 

2018/0354809 A1 

(สหรฐัอเมรกิา) 

13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 16/054,324 27 มี.ค. 58 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 26 ก.ย. 76 

(นบัจาก PCT 

filing date 

27 ก.ย. 56)  

47  สิทธิบตัร 

2014800186210 

(จีน) 

16 มี.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2014800186210 25 ก.ย. 58 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 27 มี.ค. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

28 มี.ค. 57) 

48  สิทธิบตัร 

6353527 

(ญ่ีปุ่ น) 

15 มิ.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2016-520342 4 ธ.ค. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอไร
เซซนัของโอเลฟิน วธีิการสาํหรบัการ
เตรียมและ การใชต้วัเรง่ปฏิกิรยิา
ดงักลา่ว 

- 19 พ.ค. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

22 พ.ค. 57) 

49  สิทธิบตัร 

10,040,695B2 

(สหรฐัอเมรกิา) 
  

7 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/129,137 26 ก.ย. 59 เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี
ผิวสงู  

- 23 มี.ค. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

25 มี.ค. 58) 

50  สิทธิบตัร 

2993163  

(เยอรมนี) 

21 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 602014021085.6 5 ก.ย. 57 กระบวนการสาํหรบัแยก 

เอทลิเบนซีน  
- 4 ก.ย. 77 



10 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

51  สิทธิบตัร 

2993163 (ฝรั่งเศส) 
21 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14003073.5 5 ก.ย. 57 กระบวนการสาํหรบัแยก 

เอทลิเบนซีน  
- 4 ก.ย. 77 

52  สิทธิบตัร 2993163 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 
21 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14003073.5 5 ก.ย. 57 กระบวนการสาํหรบัแยก 

เอทลิเบนซีน  
- 4 ก.ย. 77 

53  สิทธิบตัร 2993163 

(อิตาลี) 
21 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 502018000014208 5 ก.ย. 57 กระบวนการสาํหรบัแยก 

เอทลิเบนซีน  
- 4 ก.ย. 77 

54  สิทธิบตัร 

10,143,997 

(สหรฐัอเมรกิา) 

4 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/524,026 3 พ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาววิธิพนัธซ์ึง่มีรีเนียม
เป็นพืน้ฐานซึง่ถูกทาํใหเ้สถียร และ
การใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 3 ส.ค. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

5 ส.ค. 58) 

55  สิทธิบตัร 

3152218 

(ฝรั่งเศส) 

26 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15725660.3 31 ธ.ค. 59 กระบวนการสาํหรบัสงัเคราะห์
อินดีน 

- 30 ธ.ค. 79 

56  สิทธิบตัร 

3152218 

(เยอรมนี) 

26 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15725660.3 31 ธ.ค. 59 กระบวนการสาํหรบัสงัเคราะห์
อินดีน 

- 30 ธ.ค. 79 

57  สิทธิบตัร 

3152218 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

26 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15725660.3 31 ธ.ค. 59 กระบวนการสาํหรบัสงัเคราะห์
อินดีน 

- 30 ธ.ค. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

58  สิทธิบตัร 

3152218 

(นอรเ์วย)์ 

26 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15725660.3 31 ธ.ค. 59 กระบวนการสาํหรบัสงัเคราะห์
อินดีน 

- 30 ธ.ค. 79 

59  สิทธิบตัร 

2014800351824 

(จีน) 

1 ก.พ. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2014800351824 18 ธ.ค. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอไร
เซซนัของโอเลฟิน วธีิการสาํหรบัการ
เตรียมและ การใชต้วัเรง่ปฏิกิรยิา
ดงักลา่ว 

- 19 พ.ค. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

22 พ.ค. 57) 

60  สิทธิบตัร 

I654228 

(ไตห้วนั) 

21 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  106142557 5 ธ.ค. 60 องคป์ระกอบพลาสตไิซเซอร ์ - 12 พ.ย. 80 

(นบัจาก PCT 

filing date 

11 พ.ย. 60) 

61  สิทธิบตัร 

31942 

(ยเูรเชีย) 
 

29 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 201691938 25 ต.ค. 59 เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี
ผิวสงู 

- 23 มี.ค. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

27 มี.ค. 58) 

62  สิทธิบตัร 

11201700375Q 

(สิงคโปร)์ 
  

25 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 11201700375Q 17 ม.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาววิธิพนัธซ์ึง่มีรีเนียม
เป็นพืน้ฐานซึง่ถูกทาํใหเ้สถียร และ
การใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 3 ส.ค. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

4 ส.ค. 58) 



12 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

63  สิทธิบตัร 

10,221,259 

(สหรฐัอเมรกิา) 
  

5 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/541,663 5 มิ.ย. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์
ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใชพ้วก
มนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่ปฏิกิรยิาใน
การพอลิเมอไรซเ์อทลีิน 

- 4 ม.ค. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

6 ม.ค. 59) 

64  สิทธิบตัร 

313835 

 (อินเดีย) 

7 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 201717006708 25 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยก 

เอทลิเบนซีน 

- 3 ก.ย. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

4 ก.ย. 59) 

 

65  สิทธิบตัร 

6563457 

 (ญ่ีปุ่ น) 

21 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-201447 18 ต.ค. 60 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 27 มี.ค. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

28 มี.ค. 57) 

66  สิทธิบตัร 

170946A 

 (มาเลเซีย) 

20 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2014701028 25 เม.ย. 57 องคป์ระกอบพอลิเมอรแ์ละอปุกรณ์
รัง้สายเคเบิล้ประกอบรวมดว้ย
องคป์ระกอบพอลิเมอรด์งักล่าว 

- 24 เม.ย. 77 

67  สิทธิบตัร I670258 

 (ไตห้วนั) 
1 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 104127863 26 ส.ค. 58 กระบวนการสาํหรบัแยก 

เอทลิเบนซีน 

 

- 24 ส.ค. 78 



13 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

68  สิทธิบตัร 2794486 

 (เยอรมนี) 
11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 602012063968.7 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 19 มิ.ย. 77 

69  สิทธิบตัร 2794486 

 (สหราชอาณาจกัร) 
11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 19 มิ.ย. 77 

70  สิทธิบตัร 2794486 

 (เนเธอรแ์ลนด)์ 
11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 19 มิ.ย. 77 

71  สิทธิบตัร 

2794486 

 (สาธารณรฐัเช็ก) 

11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 19 มิ.ย. 77 

72  สิทธิบตัร 

2794486 

 (อิตาลี) 

11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 19 มิ.ย. 77 

73  สิทธิบตัร 

2794486 

 (ฝรั่งเศส) 

11 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 12837660.5 20 มิ.ย. 57 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 19 มิ.ย. 77 

74  สิทธิบตัร 

6596027 

 (ญ่ีปุ่ น) 

4 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2016-572311 8 ธ.ค. 59 กระบวนการสาํหรบัสงัเคราะห์
อินดีน 

- 30 พ.ค. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

2 มิ.ย. 59) 



14 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

75  สิทธิบตัร 6616782 

 (ญ่ีปุ่ น) 
12 พ.ย. 62 

 

บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 

 

2016-559183 25 มี.ค. 58 

 

เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี
ผิวสงู 

- 

 

24 มี.ค. 78 

 

76  สิทธิบตัร 

10,479,743 

 (สหรฐัอเมรกิา) 

19 พ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/506,363 24 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยก 

เอทลิเบนซีน 

- 3 ก.ย. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

4 ก.ย. 58) 

 

77  สิทธิบตัร 

18697 (เวียดนาม) 
5 มี.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1-2008-03080 18 ธ.ค. 51 กรรมวธีิเตรียมตวัเรง่ปฏิกิรยิา

สาํหรบักระบวนการเอททีลีนโพลิ
เมอรไ์รเซชั่นและโคโพลิเมอรไ์รเซชั่น
ของเอททีลีน 

- 17 ธ.ค. 71 

78  สิทธิบตัร 

102121026 (เกาหลี) 
11 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2015-7006890 18 มี.ค. 58 การดดัแปรเลเยอรด์บัเบลิ 

ไฮดรอกไซด ์

- 26 ก.ย. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

27 ก.ย. 58) 

79  สิทธิบตัร 

10,329,219B2 

(สหรฐัอเมรกิา) 

25 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14/782,457 5 ต.ค. 58 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 27 มี.ค. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

28 มี.ค. 57) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

80  สิทธิบตัร 

10,329,220B2 

(สหรฐัอเมรกิา) 

25 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/616,975 8 มิ.ย. 60 กระบวนการสาํหรบัเปล่ียนสาร
พาราฟินเป็นสารโอเลฟินและตวัเรง่
ปฏิกิรยิาท่ีใชใ้นกระบวนการ
ดงักลา่ว 

- 27 มี.ค. 77 

81  สิทธิบตัร 

9556286 

(สหรฐัอเมรกิา) 

31 ม.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 14/896,555 22 พ.ค. 57 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัพอลิเมอไร
เซซนัของโอเลฟิน วธีิการสาํหรบัการ
เตรียมและ การใชต้วัเรง่ปฏิกิรยิา
ดงักลา่ว 

- 21 พ.ค. 77 

82  สิทธิบตัร 

2016/06526 

(แอฟรกิาใต)้ 

25 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2016/06526 21 ก.ย. 59 เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี
ผิวสงู 

- 24 มี.ค. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

25 มี.ค. 58) 

83  สิทธิบตัร 

3122687  

(สหราชอาณาจกัร) 

22 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15719621.3 25 มี.ค. 58 เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี
ผิวสงู 

- 24 มี.ค. 78 

84  สิทธิบตัร 3122687 

(อิตาลี) 
22 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 502019000038415 25 มี.ค. 58 เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี

ผิวสงู 

- 24 มี.ค. 78 

85  สิทธิบตัร  3122687 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 
22 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15719621.3 25 มี.ค. 58 เลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซดท่ี์มีพืน้ท่ี

ผิวสงู 

- 24 มี.ค. 78 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

86  สิทธิบตัร 

106488901  

(จีน) 

12 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 201580030543.0 8 ธ.ค. 59 กระบวนการสาํหรบัการสาํหรบั
สงัเคราะหอ์ินดีน 

- 1 มิ.ย. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

2 มิ.ย. 58) 

87  สิทธิบตัร 

3152218  

(สหราชอาณาจกัร) 

26 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 1410202.4 9 มิ.ย. 57 กระบวนการสาํหรบัการสาํหรบั
สงัเคราะหอ์ินดีน 

- 8 มิ.ย. 77 

88  สิทธิบตัร 

6629842  

(ญ่ีปุ่ น) 

13 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-512705 3 มี.ค. 60 กระบวนการสาํหรบัแยก 

เอทลิเบนซีน 

- 3 ก.ย. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

4 ก.ย. 58) 

89  สิทธิบตัร 

ZL 

2015800465373.4  

(จีน) 

9 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 201580046537.4 28 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยก 

เอทลิเบนซีน 

- 3 ก.ย. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

4 ก.ย. 58) 

90  สิทธิบตัร 

2673663  

(รฐัเซีย) 

29 พ.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017111205 4 เม.ย. 60 กระบวนการสาํหรบัแยก 

เอทลิเบนซีน 

- 3 ก.ย. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

4 ก.ย. 58) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

91  สิทธิบตัร 

6758289  

(ญ่ีปุ่ น) 

3 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-525809 12 พ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิา - 12 พ.ย. 78 

(นบัจาก PCT 

filing date 

13 พ.ย. 58) 

 

92  สิทธิบตัร 

6695341  

(ญ่ีปุ่ น) 

23 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-535735A 4 ก.ค. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์
ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใชพ้วก
มนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่ปฏิกิรยิาใน
การพอลิเมอไรซเ์อทลีิน 

- 5 ม.ค. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

6 ม.ค. 59) 

 

93  สิทธิบตัร 

ZL 201680005130.1  

(จีน) 

21 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 201680005130.1 6 ก.ค. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์
ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใชพ้วก
มนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่ปฏิกิรยิาใน
การพอลิเมอไรซเ์อทลีิน 

- 5 ม.ค. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

6 ม.ค. 59) 

 

94  สิทธิบตัร 

11201705079R 

(สิงคโปร)์ 

9 มิ.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 11201705079R 6 ม.ค. 59 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์
ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และการใชพ้วก
มนัเป็นตวัรองรบัตวัเรง่ปฏิกิรยิาใน
การพอลิเมอไรซเ์อทลีิน 

- 5 ม.ค. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

6 ม.ค. 59) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

95  สิทธิบตัร 

6739435  

(ญ่ีปุ่ น) 

27 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 2017-535733 6 ก.ค. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์
ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และวธีิการทาํ
สิ่งดงักล่าว 

- 5 ม.ค. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

6 ม.ค. 59) 

 

96  สิทธิบตัร 

10,773,246  

(สหรฐัอเมรกิา) 

15 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั 15/541,655 6 ก.ค. 60 ไมโครสเฟียร ์SiO2-เลเยอร์
ดบัเบลิไฮดรอกไซด ์และวธีิการทาํ
สิ่งดงักล่าว 

- 5 ม.ค. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

6 ม.ค. 59) 

 

97  สิทธิบตัร 

2016800304841 

(จีน) 

19 พ.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  2016800304841 24 พ.ย. 60 องคป์ระกอบพลาสตไิซเซอร ์ - 28 มิ.ย. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 มิ.ย. 59) 

 

98  สิทธิบตัร 

6659740 

(ญ่ีปุ่ น) 

10 ก.พ. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  2017-568442 28 ธ.ค. 60 องคป์ระกอบพลาสตไิซเซอร ์ - 28 มิ.ย. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 มิ.ย. 59) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

99  สิทธิบตัร 

10-2104480 (เกาหลี) 
20 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  2017-7036643 19 ธ.ค. 60 องคป์ระกอบพลาสตไิซเซอร ์ - 28 มิ.ย. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 มิ.ย. 59) 

100  สิทธิบตัร 

10,538,644 

(สหรฐัอเมรกิา) 

21 ม.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  15/567,993 20 ต.ค. 60 องคป์ระกอบพลาสตไิซเซอร ์ - 28 มิ.ย. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 มิ.ย. 59) 

101  สิทธิบตัร 

11201710650S 

(สิงคโปร)์ 

26 ก.พ. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  11201710650S 15 ก.ค. 59 โครงข่ายสารอนินทรียท่ี์มีรูพรุน-

วสัดเุลเยอรด์บัเบลิไฮดรอกไซด์
แกน-เปลือก 

- 14 ก.ค. 79 

102  สิทธิบตัร 

11201809887W 

(สิงคโปร)์ 

15 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  11201809887W 7 พ.ย. 61 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 6 พ.ย. 81 

103  สิทธิบตัร 

3455231B1  

(สหราชอาณาจกัร) 

30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  17724406.8 10 พ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซีนชนิดไม่
สมมาตรและการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 10 พ.ค. 80 

104  สิทธิบตัร 3455231B1 

(เยอรมนี) 
30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  17724406.8 10 พ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซีนชนิดไม่

สมมาตรและการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 10 พ.ค. 80 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

105  สิทธิบตัร 

3455231B1 (สวีเดน) 
30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  17724406.8 10 พ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมทลัโลซีนชนิดไม่

สมมาตรและการใชส้ิ่งดงักล่าว 

- 10 พ.ค. 80 

106  สิทธิบตัร 

3318544  

(สหราชอาณาจกัร) 

18 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  16197563.6 7 พ.ย. 59 กระบวนการสาํหรบัเตรียม 

พอลิเอทลีินแวกซท่ี์ถกูพอลิเมอไรซ ์

- 6 พ.ย. 79 

107  สิทธิบตัร 3318544 

(สวีเดน) 
18 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  16197563.6 7 พ.ย. 59 กระบวนการสาํหรบัเตรียม 

พอลิเอทลีินแวกซท่ี์ถกูพอลิเมอไรซ ์

- 6 พ.ย. 79 

108  สิทธิบตัร 3318544 

(เยอรมนี) 
18 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  602016031913.6 7 พ.ย. 59 กระบวนการสาํหรบัเตรียม 

พอลิเอทลีินแวกซท่ี์ถกูพอลิเมอไรซ ์

- 6 พ.ย. 79 

109  48910 28 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

1102000372 4 ก.พ. 54 - อปุกรณย์ดึ
ภาชนะเพาะปลกู 

3 ก.พ. 64 

110  อนสุิทธิบตัร 

10718 

11 พ.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทอารไ์อแอล 1996 จาํกดั 

 

1403000584 11 มิ.ย. 57 กระบวนการจดัการกากตะกอนโดย
ใชไ้สเ้ดือนดนิ 

- 10 มิ.ย. 67 

111  74485 29 ม.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

1702003849 26 ก.ย. 60 - ฝาล็อคกลอ้ง
เลนสผ์่าตดั 

25 ก.ย. 70 



21 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

112  อนสุิทธิบตัร 

14173 

18 ก.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

1703001899 26 ก.ย. 60 ถงุคลมุกลอ้งผ่าตดั - 24 ก.ย. 70 

113  สิทธิบตัร 

104609450B (จีน) 
20 เม.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีเคมี และบรษัิท
เทคเลเยอร ์จาํกดั และมหาวทิยาลยั
ออกซฟอรด์ 

2014105284565 9 ต.ค. 57 กระบวนการผลิตเลเยอรด์บัเบลิไฮ 

ดรอกไซดท่ี์มีการกระจายตวัสงู  
- 6 ต.ค. 77 

114  อนสุิทธิบตัร 

16533 

24 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

1903001470 5 มิ.ย. 62 อปุกรณก์กัขยะ - 4 มิ.ย. 72 

115  สิทธิบตัร 

3272821B1 

(เบลเยียม) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

116  สิทธิบตัร 

3272821B1 (สเปน) 
29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

117  สิทธิบตัร 3272821B1 

(โปรตเุกส) 
29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

118  สิทธิบตัร 

3272821B1 (ตรุกี) 
29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

119  สิทธิบตัร 

3272821B1(ฝรั่งเศส) 
29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

120  สิทธิบตัร 

3272821B1   (สหราช
อาณาจกัร) 

29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

121  สิทธิบตัร 3272821B1 

(เยอรมนี) 
29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

122  สิทธิบตัร 

3272821B1 (อิตาลี) 
29 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16180302.8 20 ก.ค. 59 อิมลัชนัและการใชอ้ิมลัชนัสาํหรบั
การเคลือบสิ่งทอ  

- 18 ก.ค. 79 

123  สิทธิบตัร 

3293210B1 

(เยอรมนี) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

602016010626.4 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

124  สิทธิบตัร 

3293210B1(ฝรั่งเศส) 
6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

125  สิทธิบตัร 

3293210B1 (ตรุกี) 
6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

126  สิทธิบตัร 

3293210B1 

(สเปน) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

127  สิทธิบตัร 

3293210B1 

(โปรตเุกส) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

128  สิทธิบตัร 

3293210B1 

(ฮงัการี) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

129  สิทธิบตัร 3293210B1 

(อิตาลี) 
6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

130  สิทธิบตัร 

3293210B1 

(สหราชอาณาจกัร) 

6 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188335 12 ก.ย. 59 ฟิลม์ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

131  สิทธิบตัร 3293211B1 

(เยอรมนี) 
26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

602016015824.8 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

132  สิทธิบตัร 

3293211 

(สหราชอาณาจกัร) 

26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188337.6 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

133  สิทธิบตัร 

3293211 

(ฝรั่งเศส) 

26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188337.6 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

134  สิทธิบตัร 

3293211 

(อิตาลี) 

26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

502019000061668 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

135  สิทธิบตัร 

3293211 

(สเปน) 

26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188337.6 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

136  สิทธิบตัร 

3293211 (ตรุกี) 
26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

2019/13075T4 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

137  สิทธิบตัร 3293211 

(ฮงัการี) 
26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188337.6 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

138  สิทธิบตัร 3293211 

(โปรตเุกส) 
26 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188337.6 12 ก.ย. 59 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

139  สิทธิบตัร 3293207 

(สเปน) 
7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

140  สิทธิบตัร 3293207 

(ตรุกี) 
7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

141  สิทธิบตัร 

3293207 

(ฮงัการี) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

142  สิทธิบตัร 

3293207 (โปตเุกส) 
7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

143  สิทธิบตัร 

3293207 

(เยอรมนี) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

144  สิทธิบตัร 

3293207 

(ฝรั่งเศส) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

145  สิทธิบตัร 

3293207 

(อิตาลี) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

146  สิทธิบตัร 

3293207 

(สหราชอาณาจกัร) 

7 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188322.8 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

147  สิทธิบตัร  

3293213 

(เยอรมนี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

602016018482.6 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

148  สิทธิบตัร 

3293213 (สเปน) 
14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

149  สิทธิบตัร 3293213 

(ตรุกี) 
14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

150  สิทธิบตัร 3293213 

(ฮงัการี) 
14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

151  สิทธิบตัร 

3293213 

(โปรตเุกส) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

152  สิทธิบตัร 

3293213 

(ฝรั่งเศส) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

153  สิทธิบตัร 

3293213 

(อิตาลี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

154  สิทธิบตัร 

3293213 

(สหราชอาณาจกัร) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188343.4 12 ก.ย. 59 ภาชนะบรรจท่ีุเป็นพอลิเอทลีิน
ชนิดมลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

155  สิทธิบตัร 

3293209 

(ฝรั่งเศส) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188329.3 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

156  สิทธิบตัร 

3293209 

(เยอรมนี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

602016018481.8 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

157  สิทธิบตัร 

3293209 (ตรุกี) 
14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188329.3 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

158  สิทธิบตัร 

3293209 (สเปน) 
14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188329.3 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

159  สิทธิบตัร 

3293209 

(โปรตเุกส) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188329.3 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

160  สิทธิบตัร 

3293209 

(ออสเตรีย) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188329.3 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

161  สิทธิบตัร 

3293209  

(ฮงัการี) 

14 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188329.3 12 ก.ย. 59 ฟิลม์บางท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

162  สิทธิบตัร 

3293205 

(สเปน) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188318.6 12 ก.ย. 59 ระบบเครื่องปฏิกรณส์าํหรบัพอลิ
เมอไรเซชนัของพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

163  สิทธิบตัร 

3293205 

(ตรุกี) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188318.6 12 ก.ย. 59 ระบบเครื่องปฏิกรณส์าํหรบัพอลิ
เมอไรเซชนัของพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

164  สิทธิบตัร 

3293205 

(ฮงัการี) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

E047204 12 ก.ย. 59 ระบบเครื่องปฏิกรณส์าํหรบัพอลิ
เมอไรเซชนัของพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

165  สิทธิบตัร 

3293205 

(โปรตเุกส) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188318.6 12 ก.ย. 59 ระบบเครื่องปฏิกรณส์าํหรบัพอลิ
เมอไรเซชนัของพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

166  สิทธิบตัร 

3293205 

(ออสเตรีย) 

28 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188318.6 12 ก.ย. 59 ระบบเครื่องปฏิกรณส์าํหรบัพอลิ
เมอไรเซชนัของพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 11 ก.ย. 79 

167  สิทธิบตัร 3293206 

(เยอรมนี) 
23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

168  สิทธิบตัร 

3293206 

(สเปน) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

169  สิทธิบตัร 

3293206 (ตรุกี) 
23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

170  สิทธิบตัร 

3293206 

 (ฮงัการี) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

171  สิทธิบตัร 

3293206 

 (โปรตเุกส) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

172  สิทธิบตัร 

3293206 (ฝรั่งเศส) 
23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

173  สิทธิบตัร 

3293206 (อิตาลี) 
23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

502019000107475 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

174  สิทธิบตัร 

3293206 

 (สหราชอาณาจกัร) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188319.4 12 ก.ย. 59 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 11 ก.ย. 79 

175  สิทธิบตัร 

3293214 

 (สหราชอาณาจกัร) 

25 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188347.5 12 ก.ย. 59 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 79 

176  สิทธิบตัร 

3293214 

 (โปแลนด)์ 

25 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188347.5 12 ก.ย. 59 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

177  สิทธิบตัร 

3293214   

(ฝรั่งเศส) 

25 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

16188347.5 12 ก.ย. 59 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 79 

178  สิทธิบตัร 

3293214 

 (เยอรมนี) 

25 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

602016026729.2 12 ก.ย. 59 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 79 

179  สิทธิบตัร 

3510086 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

19 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17764410.1 11 ก.ย. 60 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 10 ก.ย. 80 

180  สิทธิบตัร 

3510086 (เยอรมนี) 
19 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17764410.1 11 ก.ย. 60 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 10 ก.ย. 80 

181  สิทธิบตัร 

2017/05981 

(แอฟรกิาใต)้ 

26 ก.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

2017/05981 4 ก.ย. 60 องคป์ระกอบพอลิเมอรส์าํหรบัฝา
ปิดบรรจภุณัฑ ์

- 31 ส.ค. 59 

(นบัจาก PCT 

filing date 

1 ก.ย. 60) 

182  สิทธิบตัร 

3293214  

(อิตาลี) 

25 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

502020000025867 12 ก.ย. 59 พอลิเอทลีินนํา้หนกัโมเลกลุสงูเป็น
พิเศษชนิดมลัตโิมดลัท่ีมี
ประสิทธิภาพสงู 

- 11 ก.ย. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

183  สิทธิบตัร 

3510054  

(เยอรมนี) 

4 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17768063.4 8 ก.ย. 60 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 7 ก.ย. 80 

184  สิทธิบตัร 

3510054  

(ออสเตรีย) 

4 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17768063.4 8 ก.ย. 60 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 7 ก.ย. 80 

185  สิทธิบตัร 

3510054  

(สหราชอาณาจกัร) 

4 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17768063.4 8 ก.ย. 60 ฝาเกลียวท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลั 

- 7 ก.ย. 80 

186  สิทธิบตัร 

3510053 (เยอรมนี) 
29 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท

ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17767780.4 8 ก.ย. 60 องคป์ระกอบพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลัและฟิลม์ท่ีประกอบรวม
ดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 7 ก.ย. 80 

187  สิทธิบตัร 

3510053  

(ฝรั่งเศส) 

29 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

17767780.4 8 ก.ย. 60 องคป์ระกอบพอลิเอทลีินชนิด 

มลัตโิมดลัและฟิลม์ท่ีประกอบรวม
ดว้ยสิ่งดงักล่าว 

- 7 ก.ย. 80 

188  สิทธิบตัร 

2722148  

(เกาหลี) 

25 พ.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
ไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 

2019-7010004 8 เม.ย. 62 ทอ่ท่ีเป็นพอลิเอทลีินชนิดมลัตโิมดลั - 6 ก.ย. 80 

(นบัจาก PCT 

filing date 

7 ก.ย. 60) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

189  สิทธิบตัร 

2670962 

(รสัเซีย) 

26 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 

จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 
2017111206 4 เม.ย. 60 กระบวนการแยกสาํหรบัของผสม 

C8 อะโรมาตกิ  
- 4 ก.ย. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

5 ก.ย. 57) 

 

190  สิทธิบตัร 

2670963 

(รสัเซีย) 

26 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

2017111207 4 เม.ย. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทลิ 

เบนซีนท่ีดีขึน้ 

- 4 ก.ย. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

5 ก.ย. 57) 

 

191  สิทธิบตัร 

I670259  (ไตห้วนั) 
1 ก.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 

จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 
104127868 26 ส.ค. 58 กระบวนการแยกสาํหรบัของผสม 

C8 อะโรมาตกิ 

 

- 24 ส.ค. 78 

192  สิทธิบตัร I675825 

(ไตห้วนั) 
1 พ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 

จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 
104127865 26 ส.ค. 58 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทลิ 

เบนซีนท่ีดีขึน้ 

- 24 ส.ค. 78 

193  สิทธิบตัร 

329995  

(อินเดีย) 

22 ม.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

201717007563 3 มี.ค. 60 กระบวนการแยกสาํหรบัของผสม 
C8 อะโรมาตกิ 

- 4 ก.ย. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

5 ก.ย. 57) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

194  สิทธิบตัร 

10,427,994B2 

(สหรฐัอเมรกิา) 

1 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

15/505,593 21 ก.พ. 60 กระบวนการแยกสาํหรบัของผสม 
C8 อะโรมาตกิ 

- 4 ก.ย. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

5 ก.ย. 57) 

 

195  สิทธิบตัร 

6735752  

(ญ่ีปุ่ น) 

16 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

2017-533157A 3 มี.ค. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทลิ 

เบนซีนท่ีดีขึน้ 

- 4 ก.ย. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

5 ก.ย. 57) 

 

196  สิทธิบตัร 

ZL2014800816111  

(จีน) 

31 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

201480081611.1 28 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทลิ 

เบนซีนท่ีดีขึน้ 

- 4 ก.ย. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

5 ก.ย. 57) 

 

197  สิทธิบตัร 

323494  

(อินเดีย) 

23 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

201717007569 3 มี.ค. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทลิ 

เบนซีนท่ีดีขึน้ 

- 4 ก.ย. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

5 ก.ย. 57) 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

198  สิทธิบตัร 

10,435,340 B2  

(สหราชอาณาจกัร) 

8 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 

15/505,590 21 ก.พ. 60 กระบวนการสาํหรบัแยกเอทลิ 

เบนซีนท่ีดีขึน้ 

- 4 ก.ย. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

5 ก.ย. 57) 

199  สิทธิบตัร 10,647,641 

(สหรฐัอเมรกิา) 
12 พ.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 

จีทีซี เทคโนโลยี ยเูอส จาํกดั (มหาชน) 
16/516,656 19 ก.ค. 62 กระบวนการแยกสาํหรบัของผสม 

C8 อะโรมาตกิ 

- 19 ก.ค. 82 

200  สิทธิบตัร 3176213B1 

(เยอรมนี) 
24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 

มิตซุย เคมิคอล อิงค ์จาํกดั 

602015028782.7 3 ธ.ค. 58 องคป์ระกอบเอทลีินโคพอลิเมอร ์ - 30 พ.ย. 78 

201  สิทธิบตัร 3176213B1 

(ฝรั่งเศส) 
24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 

มิตซุย เคมิคอล อิงค ์จาํกดั 

15197727.9 3 ธ.ค. 58 องคป์ระกอบเอทลีินโคพอลิเมอร ์ - 30 พ.ย. 78 

202  สิทธิบตัร 3176213B1 

(สหราชอาณาจกัร) 
24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 

มิตซุย เคมิคอล อิงค ์จาํกดั 

15197727.9 3 ธ.ค. 58 องคป์ระกอบเอทลีินโคพอลิเมอร ์ - 30 พ.ย. 78 

203  สิทธิบตัร 3176213B1 

(มาซโิดเนีย) 
24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 

มิตซุย เคมิคอล อิงค ์จาํกดั 

MK/P/2019/609 3 ธ.ค. 58 องคป์ระกอบเอทลีินโคพอลิเมอร ์ - 30 พ.ย. 78 

204  สิทธิบตัร 10604643 

(สหรฐัอเมรกิา) 
31 มี.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 

มิตซุย เคมิคอล อิงค ์จาํกดั 

15/780,645 15 พ.ย. 59 องคป์ระกอบเอทลีินโคพอลิเมอร ์ - 14 พ.ย. 79 

205  สิทธิบตัร 

10201807201W  

(สิงคโปร)์ 

22 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
อิงค ์สแควร ์จาํกดั 

10201807201W 24 ส.ค. 61 สขุา  - 23 ส.ค. 81 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

206  สิทธิบตัร 

10201807199W  

(สิงคโปร)์ 

22 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
อิงค ์สแควร ์จาํกดั 

10201807199W 24 ส.ค. 61 สขุา  - 23 ส.ค. 81 

207  สิทธิบตัร 

10201807200Q  

(สิงคโปร)์ 

6 ม.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 
อิงค ์สแควร ์จาํกดั 

10201807200Q 24 ส.ค. 61 ชดุอปุกรณฆ์่าเชือ้โรคและวธีิการ
สาํหรบับาํบดัของเสีย 

- 23 ส.ค. 81 

208  สิทธิบตัร 

28126 

30 มิ.ย. 53 บรษัิทไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 101003359 21 ส.ค. 44 องคป์ระกอบไทเทเนียมคะตะลิสต์
ในการทาํเอททลีินโพลีเมอไรเซชนั
และขบวนการทาํเอททลีินโพลีเมอ
ไรเซชั่นดว้ยคะตะลิสตด์งักล่าว 

- 20 ส.ค. 64 

209  สิทธิบตัร 

3360918 

(สหราชอาณาจกัร) 

4 พ.ย. 63 บรษัิทไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 17155580.8 10 ก.พ. 60 วธีิการเตรียมพอลิเมอรน์าโน 

คอมโพสิตมาสเตอรแ์บท 

- 9 ก.พ. 80 

210  สิทธิบตัร 

10201903296W 

(สิงคโปร)์ 

6 ต.ค. 63 บรษัิทไทยโพลิเอททลีิน จาํกดั 10201903296W 12 เม.ย. 62 องคป์ระกอบพอลิโพรพิลีนสาํหรบั
การใชง้านเป็นบรรจภุณัฑส์าํหรบั 

รีทอรต์ 

- 11 เม.ย. 82 

211  55522 20 มิ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั  1502000277 30 ม.ค. 58 - ทอ่ขอ้ตอ่  29 ม.ค. 68 

212  55523 20 มิ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั  1502000278 30 ม.ค. 58 - ทอ่ขอ้ตอ่  29 ม.ค. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

213  55524 20 มิ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั  1502000279 30 ม.ค. 58 - ทอ่ขอ้ตอ่  29 ม.ค. 68 

214  55525 20 มิ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั  1502000280 30 ม.ค. 58 - ทอ่ขอ้ตอ่  29 ม.ค. 68 

215  57200 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั  1402000197 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67 

216  57201 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000198 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั 30 ม.ค. 67 

217  57202 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั  1402000199 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67 

218  57203 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000200 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67 

219  57204 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000201 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67 

220  57205 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000202 31 ม.ค. 57 - หนา้ตดั  30 ม.ค. 67 

221  59102 21 พ.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502000281 30 ม.ค. 58 - ขอ้ตอ่ทอ่ 29 ม.ค. 68 

222  62069 20 เม.ย. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002514 5 ก.ย. 57 - ฝาปิดปลาย 4 ก.ย. 67 

223  59861 8 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002516 5 ก.ย. 57 - หนา้ตดั 4 ก.ย. 67 

224  59862 8 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002517 5 ก.ย. 57 - ชิน้ส่วนยดึ 

ระแนง 

4 ก.ย. 67 

225  62938 12 มิ.ย. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502000282 30 ม.ค. 58 - อปุกรณย์ดึทอ่ 29 ม.ค. 68 

226  65636 17 ต.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002935 27 ส.ค. 58 - เครื่องมือสาํหรบั
ช่วยติดตัง้
ผลิตภณัฑ์
สิ่งก่อสรา้ง 

26 ส.ค. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

227  60359 30 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002937 27 ส.ค. 58 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

26 ส.ค. 68 

228  60360 30 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002936 27 ส.ค. 58 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

26 ส.ค. 68 

229  60356 30 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002939 27 ส.ค. 58 - หนา้ตดั 26 ส.ค. 68 

230  60357 30 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002940 27 ส.ค. 58 - หนา้ตดั 26 ส.ค. 68 

231  60358 30 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002938 27 ส.ค. 58 - หนา้ตดั 26 ส.ค. 68 

232  64153 10 ส.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502003693 26 ต.ค. 58 - หนา้ตดั 25 ต.ค. 68 

233  64154 10 ส.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502003694 26 ต.ค. 58 - หนา้ตดั 25 ต.ค. 68 

234  64155 10 ส.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502003695 26 ต.ค. 58 - หนา้ตดั 25 ต.ค. 68 

235  64156 10 ส.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502003696 26 ต.ค. 58 - หนา้ตดั 25 ต.ค. 68 

236  65040 20 ก.ย. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502002941 27 ส.ค. 58 - หนา้ตดัโลหะ 26 ส.ค. 68 

237  71388 5 ก.ย. 62 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502000276 30 ม.ค. 58 - หนา้ตดั 29 ม.ค. 68 

238  71939 8 ต.ค. 62 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702000760 8 มี.ค. 60 - ขอ้ตอ่ทอ่ 5 มี.ค. 70 

239  72109 18 ต.ค. 62 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702000466 9 ก.พ. 58 - หนา้ตดั 5 ก.พ. 70 

240  73175 13 ธ.ค. 62 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702000465 9 ก.พ. 60 - หนา้ตดั 5 ก.พ. 70 

241  62421 11 พ.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502003340 29 ก.ย. 58 - ขอ้ตอ่ทอ่ระบาย
นํา้ 

26 ก.ย. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

242  62423 11 พ.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1502003341 29 ก.ย. 58 - ขอ้ตอ่ทอ่ระบาย
นํา้ 

26 ก.ย. 68 

243  74375 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702000767 8 มี.ค. 60 - ขอ้ตอ่ทอ่ 7 มี.ค. 70 

244  74376 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702000768 8 มี.ค. 60 - อปุกรณถ่์วง
นํา้หนกัสาํหรบั
ทอ่ระบายนํา้ 

7 มี.ค. 70 

245  79677 6 พ.ย. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702001528 5 พ.ค. 60 - รางสาํหรบั
เพาะปลกู 

4 พ.ค. 70 

246  79676 6 พ.ย. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1702001527 5 พ.ค. 60 - รางสาํหรบั
เพาะปลกู 

4 พ.ค. 70 

247  52998 22 ธ.ค. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002979 8 ต.ค. 57 - ตะขอแขวนราง 7 ต.ค. 67 

248  52999 22 ธ.ค. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002980 8 ต.ค. 57 - ตะขอแขวนราง 7 ต.ค. 67 

249  53000 22 ธ.ค. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002981 8 ต.ค. 57 - แผ่นปรบัองศา 7 ต.ค. 67 

250  57195 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000203 31 ม.ค. 57 - รางนํา้ 30 ม.ค. 67 

251  57196 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000204 31 ม.ค. 57 - รางนํา้ 30 ม.ค. 67 

252  57197 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000206 31 ม.ค. 57 - รางนํา้ 30 ม.ค. 67 

253  57198 5 ก.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402000207 31 ม.ค. 57 - รางนํา้ 30 ม.ค. 67 

254  59898 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002977 8 ต.ค. 57 - รางนํา้ 7 ต.ค. 67 



39 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

255  59899 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002978 8 ต.ค. 57 - ฝาปิดปลายราง 7 ต.ค. 67 

256  59900 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002982 8 ต.ค. 57 - ครอบรางนํา้ 7 ต.ค. 67 

257  59901 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002983 8 ต.ค. 57 - ครอบรางนํา้ 7 ต.ค. 67 

258  59902 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002984 8 ต.ค. 57 - ครอบรางนํา้ 7 ต.ค. 67 

259  59903 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002985 8 ต.ค. 57 - ครอบรางนํา้ 7 ต.ค. 67 

260  59904 9 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1402002986 8 ต.ค. 57 - อปุกรณเ์ช่ือมตอ่
รางนํา้ 

7 ต.ค. 67 

261  อนสุิทธิบตัร 9500 5 ก.พ. 58 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1403000069 31 ม.ค. 57 วงกบแบบตดิตัง้ไดร้วดเรว็ - 30 ม.ค. 67 

262  อนสุิทธิบตัร 

10795 

26 พ.ย. 58 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1403001034 5 ก.ย. 57 ระบบระแนง - 4 ก.ย. 67 

263  อนสุิทธิบตัร 

11343 

4 เม.ย. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1503000102 30 ม.ค. 58 รางระบายนํา้ฝน - 29 ม.ค. 68 

264  อนสุิทธิบตัร 

11417 

25 เม.ย. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1403000501 23 พ.ค. 57 องคป์ระกอบพีวีซี - 22 พ.ค. 67 

265  อนสุิทธิบตัร 

13423 

5 ม.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1603001707 8 ก.ย. 59 ชดุวงกบและวธีิการตดิตัง้ชดุวงกบ - 7 ก.ย. 69 

266  อนสุิทธิบตัร13891 28 พ.ค. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1703002412 1 ธ.ค. 60 อปุกรณเ์ช่ือมตอ่ทอ่ - 30 พ.ย. 70 

267  อนสุิทธิบตัร 11978 29 ก.ย. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1503001613 29 ก.ย. 58 ขอ้ตอ่ระบายนํา้กนัซมึ - 26 ก.ย. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

268  อนสุิทธิบตัร 

16127 

10 เม.ย. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1703000205 9 ก.พ. 60 ชดุแผงฉนวนกนัเสียงและวธีิการ
ตดิตัง้ชดุแผงฉนวนกนัเสียง 

- 8 ก.พ. 70 

269  อนสุิทธิบตัร 

15805 

8 ม.ค. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1703000768 5 พ.ค. 60 รางสาํหรบัใชใ้นการเกษตร 
 

4 พ.ค. 70 

270  อนสุิทธิบตัร 

2392 

27 ก.ค. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 2-2016-00031 29 ม.ค. 59 รางระบายนํา้ฝน - 28 ม.ค. 69 

271  สิทธิบตัร 54709 21 เม.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 1401006089 8 ต.ค. 57 ระบบรางนํา้ฝน - 6 ต.ค. 77 

272  61035 27 ก.พ. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1602002942 5 ส.ค. 59 - กล่องพกัสายไฟ 4 ส.ค. 69 

273  61036 27 ก.พ. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1602002943 5 ส.ค. 59 - กล่องพกัสายไฟ 4 ส.ค. 69 

274  61034 27 ก.พ. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1602002944 5 ส.ค. 59 - กล่องพกัสายไฟ 4 ส.ค. 69 

275  61033 27 ก.พ. 61 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1602002945 5 ส.ค. 59 - กล่องพกัสายไฟ 4 ส.ค. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

276  67420 14 ม.ค. 62 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1602003566 16 ก.ย. 59 - หนา้ตดั 15 ก.ย. 69 

277  67421 14 ม.ค. 62 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1602003568 16 ก.ย. 69 - หนา้ตดั 15 ก.ย. 69 

278  74379 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1702003319 28 ส.ค. 60 - ชิน้ส่วนเช่ือมตอ่
รางนํา้ 

27 ส.ค. 70 

279  74377 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

1702003317 28 ส.ค. 60 - 
 

ฝาปิดปลายราง
นํา้ 

27 ส.ค. 70 

280  74378 12 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 
 

1702003318 28 ส.ค. 60 - ตะขอรบัรางนํา้ 27 ส.ค. 70 

281  อนสุิทธิบตัร 

4/13546/2016 

13 ต.ค. 59 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

 
 

4/13546/2016 13 ต.ค. 59 ขอ้ตอ่ระบายนํา้กนัซมึ - 12 ต.ค. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

282  อนสุิทธิบตัร 

2452 

21 เม.ย. 60 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 

2-2016-00350 28 ก.ย. 59 ขอ้ตอ่ระบายนํา้กนัซมึ - 27 ก.ย. 69 

283  อนสุิทธิบตัร 

KH/GUM/00005 

18 ก.พ. 63 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม จาํกดั 
และบรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม 
(สระบรุี) จาํกดั 
 

KH/UM/2016/0001

5 

29 ก.ย. 59 ขอ้ตอ่ระบายนํา้กนัซมึ - 28 ก.ย. 69 

284  อนสุิทธิบตัร 

4/13942/2015 

16 ต.ค. 58 บรษัิทนวพลาสตกิอตุสาหกรรม (สระบรุี) 
จาํกดั 

4/13942/2015 16 ต.ค. 58 ระบบรางนํา้ฝน - 15 ต.ค. 68 

285  70033 29 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์ 
เคมิคอลส ์จาํกดั 

1602003569 16 ก.ย. 59 - มีดผ่าตดั 15 ก.ย. 69 

286  อนสุิทธิบตัร 

13153 

3 ต.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์ 
เคมิคอลส ์จาํกดั 

1603002548 14 ธ.ค. 59 ทุน่แผงพลงังานแสงอาทติย ์ - 11 ธ.ค. 69 

287  69092 29 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เพอรฟ์อรม์านซ ์ 
เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท เนชั่นแนล 
เฮลทแ์คร ์ซสิเทม็ส ์จาํกดั 

1602003570 16 ก.ย. 59 - ถงั 15 ก.ย. 69 

288  30201805823Q 

(สิงคโปร)์ 
1 พ.ย. 61 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 

จาํกดั 

30201805823Q 1 พ.ย. 61 - เครื่องมือสาํหรบั
ตรวจสอบการกดั
กรอ่น  
 

1 พ.ย. 76 

289  006396750-002 / 25 เม.ย. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 639675 25 เม.ย. 62 - เครื่องมือสาํหรบั 24 เม.ย. 72 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

006396750-001 

(สหราชอาณาจกัร) 
จาํกดั ตรวจสอบการกดั

กรอ่น   

290  IDD000055165 

(อินโดนีเซีย) 
27 ธ.ค. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 

จาํกดั 

A00201901351 24 เม.ย. 62 - เครื่องมือ
ตรวจสอบโลหะ 

23 เม.ย. 72 

291  30-1041621 (เกาหลี) 10 ม.ค. 63 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

30-2019-0020603 30 เม.ย. 62 - เครื่องมือ
ตรวจสอบโลหะ 

29 เม.ย. 72 

292  อนสุิทธิบตัร 

11586 

8 มิ.ย. 59 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

1503001900 6 พ.ย. 58 เครื่องมือสาํหรบัตรวจสอบการกดั
กรอ่น 

- 5 พ.ย. 68 

293  อนสุิทธิบตัร 

14816 

14 ม.ค. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

1703002476 12 ธ.ค. 60 หุน่ยนตต์รวจสอบพืน้ผิวสายเคเบลิ 
 

- 10 ธ.ค. 70 

294  สิทธิบตัร 

2016102 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

2 ส.ค. 60 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

2016102 15 ม.ค. 59 เครื่องตรวจสอบแบบเคล่ือนท่ีได้
และวธีิการสาํหรบัตรวจสอบ
อปุกรณใ์ชง้าน 
 

- 14 ม.ค. 79 

295  สิทธิบตัร 

3259570 

(สเปน) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

17730285.8 22 ก.ย. 60 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์
 

- 21 ก.ย. 80 

296  สิทธิบตัร 

3259570 

(ฝรั่งเศส) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

17730285.8 22 ก.ย. 60 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์

- 21 ก.ย. 80 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

297  สิทธิบตัร 

3259570 

(สหราชอาณาจกัร) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

17730285.8 22 ก.ย. 60 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์

- 21 ก.ย. 80 

298  สิทธิบตัร 

3259570 

(เบลเยียม) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

17730285.8 22 ก.ย. 60 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์

- 21 ก.ย. 80 

299  สิทธิบตัร 

3259570 

(เยอรมนี) 

27 ก.พ. 62 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

17730285.8 22 ก.ย. 60 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์

- 21 ก.ย. 80 

300  สิทธิบตัร 

10201609261X 

(สิงคโปร)์ 

1 ก.ย. 63 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

10201609261X 4 พ.ย. 59 เครื่องมือสาํหรบัตรวจสอบการกดั
กรอ่น 

- 3 พ.ย. 79 

301  สิทธิบตัร 

10656120B 

(สหรฐัอเมรกิา) 

19 พ.ค. 63 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

15/755,306 26 ก.พ. 61 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์

- 15 ม.ค. 80 

(นบัจาก PCT 

filing date 

16 ม.ค. 60) 

302  สิทธิบตัร 

2024040 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

2 ธ.ค. 63 บรษัิทระยองวศิวกรรมและซอ่มบาํรุง 
จาํกดั 

2024040 1 พ.ย. 61 เครื่องตรวจจบัแบบเคล่ือนท่ีไดแ้ละ
วธีิการสาํหรบัตรวจสอบสิ่งท่ีคลา้ย
ทอ่ยาวในอปุกรณ ์
 

- 31 ต.ค. 81 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

303  สิทธิบตัร 

10,131,594 

(สหรฐัอเมรกิา) 

10 พ.ย. 61 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 15/515,732 30 มี.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสีสบนตวั
รองรบัออกไซดข์องโลหะ-ซีโอไลต์
แบบผสมและกระบวนการใชส้ิ่ง
ดงักลา่ว 

- 27 ต.ค. 77 

(นบัจาก PCT 

filing date 

28 ต.ค. 57) 
 

304  สิทธิบตัร 

11201706042V 

(สิงคโปร)์ 

10 พ.ย. 61 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 11201706042V 25 ก.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสิส และ
กระบวนการสาํหรบัการผลิต 

โอเลฟิน 

- 28 ม.ค. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 ม.ค. 57) 

305  สิทธิบตัร 

3277421 

(เยอรมนี) 

15 พ.ค. 62 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 16732668.5 19 ต.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 
 

- 16 ต.ค. 80 

306  สิทธิบตัร 

3277421 

(โปแลนด)์ 

15 พ.ค. 62 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 16732668.5 19 ต.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

 
 

- 16 ต.ค. 80 

307  สิทธิบตัร 

3277421 

(เบลเยียม) 

15 พ.ค. 62 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 16732668.5 19 ต.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

 
 

- 16 ต.ค. 80 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

308  สิทธิบตัร 

3277421 

(สเปน) 

15 พ.ค. 62 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 16732668.5 19 ต.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

- 16 ต.ค. 80 

309  สิทธิบตัร 

3277421 

(ฝรั่งเศส) 

15 พ.ค. 62 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 16732668.5 19 ต.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

- 16 ต.ค. 80 

310  สิทธิบตัร 

3277421 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

15 พ.ค. 62 บรษัิทเอสเอ็มเอช จาํกดั 16732668.5 19 ต.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

- 16 ต.ค. 80 

311  สิทธิบตัร 10,472,304 

 (สหรฐัอเมรกิา) 
12 พ.ย. 62 

 
บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

15/737,848 
 

29 มิ.ย. 59 
 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

- 
 

28 มิ.ย. 79 
 

312  สิทธิบตัร  

10,457,616 

 (สหรฐัอเมรกิา) 

29  ต.ค. 62 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

15/515,703 
 

29 ม.ค. 59 
 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมดา้ทีสิสและ
กระบวนการสาํหรบัผลิตโอเลฟิน 

 
 

- 
 

28 ม.ค. 79 
 

313  สิทธิบตัร 

11201702901V 

(สิงคโปร)์ 

10  ต.ค. 62 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

11201702901V 28 ม.ค. 57 
 

ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสีสบนตวั
รองรบัออกไซดข์องโลหะ-ซีโอไลต์
แบบผสมและกระบวนการใชส้ิ่ง
ดงักลา่ว 

- 
 

27 ม.ค. 77 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

314  สิทธิบตัร 

6595606  

(ญ่ีปุ่ น) 

4  ต.ค. 62 บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 2017-540252 28 ก.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสิส และ
กระบวนการสาํหรบัการผลิต 

โอเลฟิน 

- 
 

28 ม.ค. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 ม.ค. 59) 

315  สิทธิบตัร 

I651128B  

(ไตห้วนั) 

21 ก.พ. 62 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

105103017 30 ม.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสิส และ
กระบวนการสาํหรบัการผลิต 

โอเลฟิน 

- 
 

29 ม.ค. 79 
 

316  สิทธิบตัร 

10336947  

(สหรฐัอเมรกิา) 

2 ก.ค. 62 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

15/737,762 19 ธ.ค. 60 กระบวนการสาหรบัเปล่ียนสารปอ้น
ไฮโดรคารบ์อน 

- 
 

28 มิ.ย. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 มิ.ย. 59) 
 

317  สิทธิบตัร 

11201705448V  

(สิงคโปร)์ 

1 มี.ค. 62 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

11201705448V 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบัเมตา้ที
สีสของโอเลฟิน 

 
 

- 
 

15 มี.ค. 79 
 

318  สิทธิบตัร 

I694862  

(ไตห้วนั) 

1 มี.ค. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

104135215 27 ต.ค. 58 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาเมตา้ทีสีสบนตวั
รองรบัออกไซดข์องโลหะ-ซีโอไลต์
แบบผสมและกระบวนการใชส้ิ่ง
ดงักลา่ว 
 

- 
 

26 ต.ค. 78 

319  สิทธิบตัร 13 มี.ค. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

2017-545707S 30 ส.ค. 60 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั - 
 

15 มี.ค. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

6676063  

(ญ่ีปุ่ น) 
เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน (นบัจาก PCT 

filing date 

16 มี.ค. 59) 

320  สิทธิบตัร 3238819 

(สเปน) 
4 พ.ย. 63 

 
บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

15 มี.ค. 79 
 

321  สิทธิบตัร 

3238819  

(โปแลนด)์ 

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

15 มี.ค. 79 
 

322  สิทธิบตัร 

3238819  

(เบลเยียม) 

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

15 มี.ค. 79 
 

323  สิทธิบตัร 

3238819  

(เยอรมนี) 

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

15 มี.ค. 79 
 

324  สิทธิบตัร 

3238819  

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

 
 

- 
 

15 มี.ค. 79 
 

325  สิทธิบตัร 

3238819  

4 พ.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

15 มี.ค. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

(สหราชอาณาจกัร) 

326  สิทธิบตัร 3238819 

(อิตาลี) 
4 พ.ย. 63 

 
บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

15 มี.ค. 79 
 

327  สิทธิบตัร 3238819 

(ฝรั่งเศส) 
4 พ.ย. 63 

 
บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

17171366.2 16 มี.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาสาํหรบั 

เมตา้ทีสีสของโอเลฟิน 

- 
 

15 มี.ค. 79 
 

328  สิทธิบตัร I692466 

(ไตห้วนั) 
1 พ.ค. 63 

 
บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

105120546 29 มิ.ย. 59 กระบวนการสาหรบัเปล่ียนสารปอ้น
ไฮโดรคารบ์อน 

- 
 

28 มิ.ย. 79 

329  สิทธิบตัร 

6698110 

(ญ่ีปุ่ น) 

30 เม.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

017-567290A 26 ธ.ค. 60 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาและกระบวนการ
เปล่ียนไฮโดรคารบ์อนท่ีใชต้วัเรง่
ปฏิกิรยิาดงักล่าว 

- 
 

28 มิ.ย. 79 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29มิ.ย. 59) 

330  สิทธิบตัร 

3335791  

(สเปน) 

8 เม.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203704.8 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการท่ีใชร้ะบบตวัเรง่
ปฏิกิรยิา 

- 
 

12 ธ.ค. 79 

331  สิทธิบตัร 

3335791  

(โปแลนด)์ 

8 เม.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203704.8 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการท่ีใชร้ะบบตวัเรง่
ปฏิกิรยิา 

- 
 

12 ธ.ค. 79 

332  สิทธิบตัร 

3335791  

30 เม.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203704.8 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการท่ีใชร้ะบบตวัเรง่

- 
 

12 ธ.ค. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

(เบลเยียม) ปฏิกิรยิา 
 

333  สิทธิบตัร 

602016033454.2  

(เยอรมนี) 

30 เม.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203704.8 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการท่ีใชร้ะบบตวัเรง่
ปฏิกิรยิา 

 
 

- 
 

12 ธ.ค. 79 

334  สิทธิบตัร 

3335791  

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

30 เม.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203704.8 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการท่ีใชร้ะบบตวัเรง่
ปฏิกิรยิา 

 
 

- 
 

12 ธ.ค. 79 

335  สิทธิบตัร 

3335792  

(สเปน) 

1 เม.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203692.5 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการสาํหรบัการเปล่ียนสาร
ปอ้นไฮโดรคารบ์อนโดยใชร้ะบบ
ตวัเรง่ปฏิกิรยิา 
 

- 
 

12 ธ.ค. 79 

336  สิทธิบตัร 

3335792  

(โปแลนด)์ 

1 เม.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203692.5 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการสาํหรบัการเปล่ียนสาร
ปอ้นไฮโดรคารบ์อนโดยใชร้ะบบ
ตวัเรง่ปฏิกิรยิา 

- 
 

12 ธ.ค. 79 

337  สิทธิบตัร 

3335792  

1 เม.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203692.5 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการสาํหรบัการเปล่ียนสาร

- 
 

12 ธ.ค. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

(เบลเยียม) ปอ้นไฮโดรคารบ์อนโดยใชร้ะบบ
ตวัเรง่ปฏิกิรยิา 

338  สิทธิบตัร 

602016032936.0  

(เยอรมนี) 

1 เม.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203692.5 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการสาํหรบัการเปล่ียนสาร
ปอ้นไฮโดรคารบ์อนโดยใชร้ะบบ
ตวัเรง่ปฏิกิรยิา 

- 
 

12 ธ.ค. 79 

339  สิทธิบตัร 

3335792  

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

1 เม.ย. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203692.5 13 ธ.ค. 59 ระบบตวัเรง่ปฏิกิรยิาและ
กระบวนการสาํหรบัการเปล่ียนสาร
ปอ้นไฮโดรคารบ์อนโดยใชร้ะบบ
ตวัเรง่ปฏิกิรยิา 

- 
 

12 ธ.ค. 79 

340  สิทธิบตัร  

3335793 

(สเปน) 

18 มี.ค. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203690.9 13 ธ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาการเปล่ียน
ไฮโดรคารบ์อน 

- 
 

12 ธ.ค. 79 

341  สิทธิบตัร  

3335793 

(โปแลนด)์ 

18 มี.ค. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203690.9 13 ธ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาการเปล่ียน
ไฮโดรคารบ์อน 

 
 

- 
 

12 ธ.ค. 79 

342  สิทธิบตัร 3335793 

(เบลเยียม) 
18 มี.ค. 63 

 
บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203690.9 13 ธ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาการเปล่ียน
ไฮโดรคารบ์อน 

- 
 

12 ธ.ค. 79 

343  สิทธิบตัร 18 มี.ค. 63 
 

บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203690.9 13 ธ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาการเปล่ียน - 
 

12 ธ.ค. 79 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

3335793  

(เยอรมนี) 
ไฮโดรคารบ์อน 

344  สิทธิบตัร 3335793 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 
18 มี.ค. 63 

 
บรษัิทเอส เอ็ม เอช จาํกดั 
 

16203690.9 13 ธ.ค. 59 ตวัเรง่ปฏิกิรยิาการเปล่ียน
ไฮโดรคารบ์อน 

- 
 

12 ธ.ค. 79 

345  สิทธิบตัร 

2809717 

(โรมาเนีย) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 28 ม.ค. 76 

346  สิทธิบตัร 

2809717 

(โปรตเุกส) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 28 ม.ค. 76 

347  สิทธิบตัร 

2809717 

(โปแลนด)์ 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

348  สิทธิบตัร 

2809717 

(อิตาลี) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

349  สิทธิบตัร 

2809717 

(ฮงัการี) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

350  สิทธิบตัร 

2809717 

(ฝรั่งเศส) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

351  สิทธิบตัร 

2809717 

(สเปน) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 
 

- 30 ม.ค. 76 

352  สิทธิบตัร 

2809717 

(เยอรมนี) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

353  สิทธิบตัร 

2809717 

(เบลเยียม) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 
 

- 30 ม.ค. 76 

354  สิทธิบตัร 

2809717 

(ออสเตรีย) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

 
 

- 30 ม.ค. 76 

355  สิทธิบตัร 

2809717 

(ตรุกี) 

13 ก.ค. 59 Norner AS 13702439.4 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

356  สิทธิบตัร
ZL201380017952.8 

(จีน) 

12 ต.ค. 59 Norner AS 201380017952.8 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

357  สิทธิบตัร 

6272237 

(ญ่ีปุ่ น) 

12 ม.ค. 61 Norner AS 2014-555196 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

358  สิทธิบตัร 

2049537 

(เกาหลี) 

21 พ.ย. 62 Norner AS 10-2014-7024238 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

359  สิทธิบตัร 

2930205 

(ออสเตรีย) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

360  สิทธิบตัร 

2930205 

(เบลเยียม) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว  
 

- 30 ม.ค. 76 

361  สิทธิบตัร 

2930205 

(เยอรมนี) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว  
 
 

- 30 ม.ค. 76 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

362  สิทธิบตัร 

2930205 

(สเปน) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

363  สิทธิบตัร 

2930205 

(ฝรั่งเศส) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

364  สิทธิบตัร 

2930205 

(สหราชอาณาจกัร) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

365  สิทธิบตัร 

2930205 

(ฮงัการี) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

366  สิทธิบตัร 

2930205 

(โปแลนด)์ 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว  

- 30 ม.ค. 76 

367  สิทธิบตัร 

2930205 

(โปรตเุกส) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 
 

- 30 ม.ค. 76 

368  สิทธิบตัร 10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ - 30 ม.ค. 76 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

2930205 

(โรมาเนีย) 
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

369  สิทธิบตัร 

2930205 

(ตรุกี) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

370  สิทธิบตัร 

2930205 

(อิตาลี) 

10 พ.ค. 60 Norner AS 15164618.9 31 ม.ค. 56 โพลีเอธิลีนโพลีเมอรห์ลายรูปแบบ
และกระบวนการในการจดัเตรียม 

โพลีเมอรด์งักล่าว 

- 30 ม.ค. 76 

371  สิทธิบตัร 9340646 

(สหรฐัอเมรกิา) 
17 พ.ค. 59 Norner IP AS 14/232,250 11 ก.ค. 55 กรรมวธีิสาํหรบัทาํโพลิ (อลัคลีิน

คารบ์อเนต) 
- 10 ก.ค. 75 

372  สิทธิบตัร 2731981 

(ฝรั่งเศส) 
31 ส.ค. 59 Norner IP AS 12733739.2 11 ก.ค. 55 กรรมวธีิสาํหรบัทาํโพลิ (อลัคลีิน

คารบ์อเนต) 
- 10 ก.ค. 75 

373  สิทธิบตัร 

2731981 

(สเปน) 

31 ส.ค. 59 Norner IP AS 12733739.2 11 ก.ค. 55 กรรมวธีิสาํหรบัทาํโพลิ (อลัคลีิน
คารบ์อเนต) 

- 10 ก.ค. 75 

374  สิทธิบตัร  

2731981 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

31 ส.ค. 59 Norner IP AS 12733739.2 11 ก.ค. 55 กรรมวธีิสาํหรบัทาํโพลิ (อลัคลีิน
คารบ์อเนต) 

- 10 ก.ค. 75 

375  สิทธิบตัร 31 ส.ค. 59 Norner IP AS 12733739.2 11 ก.ค. 55 กรรมวธีิสาํหรบัทาํโพลิ (อลัคลีิน - 10 ก.ค. 75 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

2731981 

(เยอรมนี) 
คารบ์อเนต) 

376  สิทธิบตัร 

103842406 (จีน) 
2 พ.ย. 59 Norner IP AS 201280044028.4 11 ก.ค. 55 กรรมวธีิสาํหรบัทาํโพลิ (อลัคลีิน

คารบ์อเนต) 
- 10 ก.ค. 75 

377  สิทธิบตัร 

ZL201480004698.2 

(จีน) 

15 ม.ค. 62 Norner IP AS 201480004698.2 10 ม.ค. 57 กระบวนการผลิต - 9 ม.ค. 77 

378  สิทธิบตัร 6479680 

(ญ่ีปุ่ น) 
15 ก.พ. 62 Norner IP AS 2015-552059 10 ม.ค. 57 กระบวนการผลิต - 9 ม.ค. 77 

379  สิทธิบตัร 

10370503 

(สหรฐัอเมรกิา) 

6 ส.ค. 62 Norner IP AS 14/760,356 10 ม.ค. 57 กระบวนการผลิต - 9 ม.ค. 77 

380  สิทธิบตัร 

2694769 

(รสัเซีย) 

16 ก.ค. 62 Norner Verdandi AS 2017126222 21 ก.ค. 58 โพลิเอธิลีนสาํหรบัทอ่ - 20 ก.ค. 78 

ธุรกิจแพคเกจจิง้ 

381  50419 14 ก.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 1102001273 3 พ.ค. 54 - 

 

เฝือก 2 พ.ค. 64 

382  78568 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 0901000582 11 ก.พ. 52 แบบพบัเกา้อีแ้ละเกา้อีท่ี้ไดจ้ากการ - 10 ก.พ. 72 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

ประกอบขึน้รูปแบบพบัเกา้อีน้ัน้ 

383  อนสุิทธิบตัร 11664 28 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 1503001838 29 ต.ค. 58 วธีิการตรวจสอบมาโครสติก๊กีใ้นเย่ือ
กระดาษ 

- 28 ต.ค. 68 

384  อนสุิทธิบตัร 

12725 

7 มิ.ย. 60 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 1503001837 29 ต.ค. 58 รถขนส่งวสัดท่ีุมีพืน้สาํหรบับรรทกุ
วสัดหุลายชัน้ 

- 28 ต.ค. 68 

385  อนสุิทธิบตัร 14843 21 ม.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 1703002391 29 มี.ค. 60 วสัดคุลมุดนิแบบชัน้โครงสรา้ง - 28 มี.ค. 70 

386  อนสุิทธิบตัร 

9259 

24 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และ สาํนกังาน
กองทนุสนบัสนนุการวิจยั 

 

1203000685 29 มิ.ย. 55 วสัดจีุโอโพลิเมอรจ์ากเถา้ลอยและ
เถา้ชีวมวลจากการเผาแบบฟลูอิด
ไดซเ์บดผสมรว่มกบัเถา้ลอยจากการ
เผาแบบใชถ่้านหินบดและยิปซมั 

- 28 มิ.ย. 65 

387  อนสุิทธิบตัร 

10340 

4 ก.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแหง่ชาต ิ 

1103000736 28 ก.ค. 54 กรรมวธีิการปรบัสภาพเย่ือใน
ขัน้ตอนการบดเย่ือของกระบวนการ
ผลิตกระดาษโดยใชเ้อนไซม ์ 

- 27 ก.ค. 64 

388  อนสุิทธิบตัร 

16465 

9 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 
บรษัิทโรงพยาบาลผิวหนงัอโศก จาํกดั 

1903001921 26 ก.ค. 62 อปุกรณย์ดึปากแผล - 25 ก.ค. 72 

389  อนสุิทธิบตัร 

10041 

2 ก.ค. 58 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จาํกดั  1403000945 22 ส.ค. 57 เครื่องวดัความชืน้ชนิดส่งขอ้มลู
แบบไรส้าย  

- 21 ส.ค. 67 

390  อนสุิทธิบตัร 24 ม.ค. 60 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จาํกดั 1403001694 12 ธ.ค. 57 อปุกรณท์บัรอยวสัดแุบบ - 11 ธ.ค. 67 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

12351 เคล่ือนยา้ยได ้

391  19467 

(เวียดนาม) 

13 มิ.ย. 61 บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จาํกดั 1-2015-04170 28 มี.ค. 57 วสัดแุผ่นท่ีมีตวัเตมิอินทรีย ์ - 27 มี.ค. 77 

392  46617 26 ต.ค. 58 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1202002433 14 ก.ย. 55 - แบบพบักล่อง  13 ก.ย. 65 

393  49033 4 เม.ย. 59 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1202002432 14 ก.ย. 55 - กล่อง 13 ก.ย. 65 

394  49034 4 เม.ย. 59 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1202002431 14 ก.ย. 55 - กล่อง 13 ก.ย. 65 

395  53597 1 ก.พ. 60 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1402003369 3 พ.ย. 57 - ปา้ยโฆษณา 2 พ.ย. 67 

396  58761 3 พ.ย. 60 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1402003368 3 พ.ย. 57 - ปา้ยโฆษณา 2 พ.ย. 67 

397  63990 3 ส.ค. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 0701005183 15 ต.ค. 50 แทน่รองรบันํา้หนกั - 14 ต.ค. 70 

398  66067 6 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1502003764 29 ต.ค. 58 - เกา้อี ้ 28 ต.ค. 68 

399  66068 6 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1502003765 29 ต.ค. 58 - แบบพบัเกา้อี ้ 28 ต.ค. 68 

400  66433 19 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 0701006255 7 ธ.ค. 50 แทน่รองรบันํา้หนกั - 6 ธ.ค. 70 

401  66472 21 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1302001479 4 มิ.ย. 56 - กล่อง 3 มิ.ย. 66 

402  66471 21 พ.ย. 61 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1302001480 4 มิ.ย. 56 - แบบพบักล่อง 3 มิ.ย. 66 

403  69428 23 เม.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702000703 3 มี.ค. 60 - กล่อง 2 มี.ค. 70 

404  69429 23 เม.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702000704 3 มี.ค. 60 - แบบพบักล่อง 2 มี.ค. 70 

405  70253 11 มิ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702002115 8 มิ.ย. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 7 มิ.ย. 70 

406  70254 11 มิ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702002116 8 มิ.ย. 60 - แบบพบับรรจุ 7 มิ.ย. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

ภณัฑ ์

407  70255 11 มิ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702002117 8 มิ.ย. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 7 มิ.ย. 70 

408  70256 11 มิ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702002118 8 มิ.ย. 60 - แบบพบับรรจุ
ภณัฑ ์

7 มิ.ย. 70 

409  71053 08 ส.ค. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702002533 7 ก.ค. 60 - แบบพบับรรจุ
ภณัฑ ์

6 ก.ค. 70 

410  71054 08 ส.ค. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1702002534 7 ก.ค. 60 - แบบพบับรรจุ
ภณัฑ ์

6 ก.ค. 70 

411  72812 25 พ.ย. 62 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 0701006254 7 ธ.ค. 50 เกา้อีแ้บบถอดประกอบได ้ - 6 ธ.ค. 70 

412  อนสุิทธิบตัร 

9838 

28 เม.ย. 58 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั  1403000528 30 พ.ค. 57 ปลอกกนันํา้สาํหรบัขาแท่นรองรบั
สินคา้  

- 29 พ.ค. 67 

413  อนสุิทธิบตัร11075 26 ม.ค. 59 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1503000291 9 มี.ค. 58 กล่องท่ีมีแนวทบัรอยและวธีิการทาํ
แนวทบัรอยบนกล่อง 

- 8 มี.ค. 68 

414  อนสุิทธิบตัร 15813 10 ม.ค. 63 บรษัิทกลุ่มสยามบรรจภุณัฑ ์จาํกดั 1803002959 21 ธ.ค. 61 บรรจภุณัฑท่ี์ระบายอากาศได ้ - 20 ธ.ค. 71 

415  55526 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1402002351 22 ส.ค. 57 - กล่อง 21 ส.ค. 67 

416  55527 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1402002352 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67 

417  55528 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1402002353 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67 

418  55529 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1402002354 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

419  55530 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1402002355 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67 

420  55531 20 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1402002356 22 ส.ค. 57 - แบบพบักล่อง 21 ส.ค. 67 

421  58757 3 พ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004293 17 ธ.ค. 58 - ภาชนะบรรจ ุ 16 ธ.ค. 68 

422  58758 3 พ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004294 17 ธ.ค. 58 - ภาชนะบรรจ ุ 16 ธ.ค. 68 

423  58759 3 พ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004295 17 ธ.ค. 58 - แบบพบัภาชนะ
บรรจ ุ

16 ธ.ค. 68 

424  58760 3 พ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004296 17 ธ.ค. 58 - แบบพบัภาชนะ
บรรจ ุ

16 ธ.ค. 68 

425  61702 30 มี.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502003338 29 ก.ย. 58 - ภาชนะบรรจ ุ 28 ก.ย. 68 

426  61703 30 มี.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004005 24 พ.ย. 58 - กล่อง 23 พ.ย. 68 

427  61704 30 มี.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004006 24 พ.ย. 58 - แบบพบักล่อง 23 พ.ย. 68 

428  61705 30 มี.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502004007 24 พ.ย. 58 - แบบพบักล่อง 23 พ.ย. 68 

429  63510 5 ก.ค. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1602001211 31 มี.ค. 59 - บรรจภุณัฑ ์ 30 มี.ค. 69 

430  66313 13 พ.ย. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702002966 4 ส.ค. 60 - ฝา 3 ส.ค. 70 

431  66314 13 พ.ย. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1502003339 29 ก.ย. 58 - แบบพบักล่อง 28 ก.ย. 68 

432  71076 9 ส.ค. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702002840 27 ก.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 26 ก.ค. 70 

433  71077 9 ส.ค. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702002841 27 ก.ค. 60 - แบบพบับรรจุ
ภณัฑ ์

26 ก.ค. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

434  72457 8 พ.ย. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702004851 30 พ.ย. 60 - แบบพบัสายคาด
ภาชนะบรรจ ุ

29 พ.ย. 70 

435  72458 8 พ.ย. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702004852 30 พ.ย. 60 - ภาชนะบรรจุ
พรอ้มสายคาด 

 

29 พ.ย. 70 

436  72459 8 พ.ย. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702004853 30 พ.ย. 60 - ภาชนะบรรจุ
พรอ้มสายคาด 

29 พ.ย. 70 

437  73657 10 ม.ค. 63 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702005000 14 ธ.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 13 ธ.ค. 70 

438  73658 10 ม.ค. 63 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702004999 14 ธ.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 13 ธ.ค. 70 

439  73659 10 ม.ค. 63 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1702005001 14 ธ.ค. 60 - บรรจภุณัฑ ์ 13 ธ.ค. 70 

440  อนสุิทธิบตัร 

12796 

23 มิ.ย. 60 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1603001729 9 ก.ย. 59 ภาชนะสาํหรบับรรจอุาหาร - 8 ก.ย. 69 

441  อนสุิทธิบตัร 

13983 

15 มิ.ย. 61 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1603000174 1 ก.พ. 59 ภาชนะท่ีมีส่วนบรรจแุบบแยกส่วน
และถอดออกได ้

- 31 ม.ค. 69 

442  อนสุิทธิบตัร 

15101 

17 เม.ย. 62 บรษัิทผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 1703001413 4 ส.ค. 60 ชดุภาชนะบรรจ ุ - 3 ส.ค. 70 

443  AU349045 

(ออสเตรเลีย) 
6 มิ.ย. 56 Visy R&D Pty Ltd 201310113 7 ม.ค. 56 - ฝาเกลียวสาํหรบั

ขวดโหล 

6 ม.ค. 66 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

444  CN302813835S 

(จีน) 
7 พ.ค. 57 Visy R&D Pty Ltd 201330308180.6 5 ก.ค. 56 - ฝาเกลียวสาํหรบั

ขวดโหล 

4 ก.ค. 66 

445  3-2013-000811 

(ฟิลิปปินส)์ 
14 พ.ค. 57 Visy R&D Pty Ltd 3-2013-000811 5 ก.ค. 56 - ฝาเกลียวสาํหรบั

ขวดโหล 

4 ก.ค. 66 

446  USD723370S 

(สหรฐัอเมรกิา) 
3 มี.ค. 58 Visy R&D Pty Ltd 29/459,982 5 ก.ค. 56 - ฝาเกลียวสาํหรบั

ขวดโหล 

2 มี.ค. 72 

ธุรกิจซเีมนตแ์ละผลิตภัณฑก่์อสร้าง 

447  47306 8 ธ.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1102000780 21 มี.ค. 54 - โครงสรา้งรองรบั
อิฐทนไฟ 

20 มี.ค. 64 

448  49089 8 เม.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1102000784 21 มี.ค. 54 - อิฐทนไฟ 20 มี.ค. 64 

449  49090 

 

8 เม.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1102000782 

 

21 มี.ค. 54 - อิฐทนไฟ 

 

20 มี.ค. 64 

450  51916 18 ต.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1102000781 21 มี.ค. 54 - อิฐทนไฟ 20 มี.ค. 64 

451  52081 26 ต.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1102000783 21 มี.ค. 54 - อิฐทนไฟ 20 มี.ค. 64 

452  54694 20 เม.ย. 60 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1402003424 6 พ.ย. 57 - ผานพรวนดนิ 5 พ.ย. 67 

453  อนสุิทธิบตัร 

9756 

4 เม.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1103000179 23 ก.พ. 54 กรรมวธีิสงัเคราะหห์นิมวลเบาจาก
เถา้ชีวมวลและผลิตภณัฑท่ี์ได ้

- 22 ก.พ. 64 

454  อนสุิทธิบตัร 4 ส.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1203001476 7 ธ.ค. 55 วสัดปุอซโซลานจากดินท่ีมีแรเ่หล็ก - 6 ธ.ค. 65 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

11798 สงูและกรรมวธีิการผลิต 

 

455  อนสุิทธิบตัร 

12528 

21 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603000176 2 ก.พ. 59 ชิน้งานคอนกรีตท่ีสามารถตบแตง่
ผิวได ้

- 1 ก.พ. 69 

456  อนสุิทธิบตัร 

12794 

23 มิ.ย. 60 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603001632 2 ก.ย. 59 ชดุอปุกรณย์กถงุบรรจภุณัฑข์นาด
ใหญ่ประเภทท่ีมีหหูิว้ 

- 1 ก.ย. 69 

457  อนสุิทธิบตัร 

13228 

3 พ.ย. 60 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603001194 6 มิ.ย. 59 ปนูซีเมนตผ์สมชนิดแหง้ตวัเร็ว
สาํหรบังานก่อหรืองานฉาบ 

- 5 มิ.ย. 69 

458  อนสุิทธิบตัร 

13229 

3 พ.ย. 60 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603001193 6 มิ.ย. 59 ผลิตภณัฑผ์งสีท่ีกระจายตวัไดด้ีใน
วสัดซีุเมนตแ์ละกรรมวธีิการผลิตนัน้ 

- 5 มิ.ย. 69 

459  อนสุิทธิบตัร13535 7 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603000177 2 ก.พ. 59 ปนูซีเมนตส์าํหรบัซอ่ม - 1 ก.พ. 69 

460  อนสุิทธิบตัร13614 28 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603000645 20 เม.ย. 59 ปนูมอรต์ารยื์ดหยุ่นตวัสาํหรบัยดึ
รอยตอ่แผ่นวสัดกุ่อสรา้ง 

- 19 เม.ย. 69 

461  อนสุิทธิบตัร13745 11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1703001856 22 ก.ย. 60 ชดุอปุกรณด์นัแผ่นเหล็กเขา้ไป
แทรกระหวา่งกอ้นอิฐทนไฟ 

- 21 ก.ย. 70 

462  อนสุิทธิบตัร 15051 8 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1703001373 27 ก.ค. 60 สารเพ่ิมการขยายตวั - 26 ก.ค. 70 

463  สิทธิบตัรUS8864903 

(สหรฐัอเมรกิา) 
21 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั US13/717,054 29 ต.ค. 55 ปลาสเตอรผ์สมท่ีรวมถงึสารเตมิ

แตง่อินทรีย ์ 
- 28 ต.ค. 75 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

 

464  สิทธิบตัร 

20285 

28 ก.ค. 49 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

0301003134 

(084687) 

22 ส.ค. 46 กรรมวธีิการบรรจอุิฐเบสิกท่ี
ปรบัปรุงการลดการอบัอากาศ 

- 21 ส.ค. 66 

465  สิทธิบตัร 

25337 

23 ม.ค. 52 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

0301003133 22 ส.ค. 46 อิฐทนไฟท่ีพ่น ราด หรือฉาบผิวหนา้
สาํเรจ็ดว้ยปนูทนไฟ 

- 21 ส.ค. 66 

466  อนสุิทธิบตัร 

 8528 

11 ธ.ค. 56 บรษัิทเอส ซี ไอ อีโค ่เซอรว์สิเซส จาํกดั 1203000839 10 ส.ค. 55 ผลิตภณัฑเ์ชือ้เพลิงแข็งจากของเสีย 
(Solid as fuel ) 

 

- 9 ส.ค. 65 

467  สิทธิบตัร 

75620 

15 เม.ย. 63 บรษัิท เอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1801003726 24 ธ.ค. 58 วธีิการสรา้งโครงสรา้งแบบชัน้และ
อปุกรณส์าํหรบัวธีิการดงักล่าว 

- 23 ธ.ค. 78 

468  อนสุิทธิบตัร 16130 15 เม.ย. 63 บรษัิท เอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 1603001865 21 ก.ย. 59 ระบบอปุกรณล์ดก๊าซซลัเฟอรไ์ด
ออกไซดใ์นการผลิตซีเมนตท่ี์ตอ่
โดยตรงกบัหมอ้บดวตัถดุบิ และ
วธีิการลดก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
นัน้ 

- 20 ก.ย. 69 

469  สิทธิบตัร 
11201807807Y 

(สิงคโปร)์ 

12 มิ.ย. 63 บรษัิท เอสซีจี ซเิมนต ์จาํกดั 11201807807Y 11 ก.ย. 61 องคป์ระกอบสตูรซีเมนตส์าํหรบั
ก่อสรา้งวสัดแุบบหลายชัน้ 

 

- 10 ก.ย. 81 

470  สิทธิบตัร 28 ก.ค. 49 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 0301003134 22 ส.ค. 46 กรรมวธีิการบรรจอุิฐเบสิกท่ี - 21 ส.ค. 66 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

20285 จาํกดั (084687) ปรบัปรุงการลดการอบัอากาศ 

471  สิทธิบตัร 

25337 

23 ม.ค. 52 บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

0301003133 22 ส.ค. 46 อิฐทนไฟท่ีพ่น ราด หรือฉาบผิวหนา้
สาํเรจ็ดว้ยปนูทนไฟ 

- 21 ส.ค. 66 

472  อนสุิทธิบตัร 

 8528 

11 ธ.ค. 56 บรษัิทเอส ซี ไอ อีโค ่เซอรว์สิเซส จาํกดั 1203000839 10 ส.ค. 55 ผลิตภณัฑเ์ชือ้เพลิงแข็งจากของเสีย 
(Solid as fuel ) 

- 9 ส.ค. 65 

473  49595 30 พ.ค. 59 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย จาํกดั 1202002887 2 พ.ย. 55 - ท่ีนั่ง 1 พ.ย. 65 

474  51075 6 ก.ย. 59 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย จาํกดั 1302000153 24 ม.ค. 56 - ศาลา 23 ม.ค. 66 

475  77851 29 ก.ค. 63 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย จาํกดั 1702001616 15 พ.ค 60 - แบบจาํลองรูปไข่ 14 พ.ค 70 

476  อนสุิทธิบตัร 

15396 

9 ส.ค 62 บรษัิทกระเบือ้งกระดาษไทย จาํกดั 1703000818 15 พ.ค 60 ชดุตวัตอ่สาํเรจ็รูป - 14 พ.ค 70 

477  49317 4 พ.ค. 59 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1202002474 17 ก.ย. 55 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

16 ก.ย. 65 

478  49596 30 พ.ค. 59 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402000487 14 มี.ค. 57 - ลวดลายบนแผ่น
วสัด ุ

13 มี.ค. 67 

479  53439 20 ม.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1302002661 24 ก.ย. 56 - อปุกรณย์ดึ 23 ก.ย. 66 

480  53440 20 ม.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1302002660 24 ก.ย. 56 - อปุกรณย์ดึ 23 ก.ย. 66 

481  53971 24 ก.พ. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402003915 19 ธ.ค. 57 - ลวดลายบนแผ่น
วสัด ุ

18 ธ.ค. 67 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

482  53972 24 ก.พ. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402003916 19 ธ.ค. 57 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

18 ธ.ค. 67 

483  53973 24 ก.พ. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402003917 19 ธ.ค. 57 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

18 ธ.ค. 67 

484  58152 11 ต.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502000029 6 ม.ค. 58 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

5 ม.ค. 68 

485  58153 11 ต.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402000734 28 มี.ค. 57 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

27 มี.ค. 67 

486  60014 12 ม.ค.61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502001733 29 พ.ค. 58 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

28 พ.ค. 68 

487  60804 16 ก.พ. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502001416 30 เม.ย. 58 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

29 เม.ย. 68 

488  60805 16 ก.พ. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502001741 29 พ.ค. 58 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

28 พ.ค. 68 

489  61072 28 ก.พ. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402000291 12 ก.พ. 57 - ลวดลายบนแผ่น
วสัด ุ

11 ก.พ. 67 

490  61919 11 เม.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502001738 29 พ.ค. 58 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

28 พ.ค. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

491  62386 30 เม.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502004404 24 ธ.ค. 58 - ลวดลายฝ้า 23 ธ.ค. 68 

492  62387 30 เม.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502004405 24 ธ.ค. 58 - ลวดลายฝ้า 23 ธ.ค. 68 

493  62388 30 เม.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502004406 24 ธ.ค. 58 - ลวดลายฝ้า 23 ธ.ค. 68 

494  63420 3 ก.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1602002718 15 ก.ค. 59 - ลวดลายฝ้า 14 ก.ค. 69 

495  63421 3 ก.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1602002720 15 ก.ค. 59 - ลวดลายฝ้า 14 ก.ค. 69 

496  63425 3 ก.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1602002719 15 ก.ค. 59 - ลวดลายฝ้า 14 ก.ค. 69 

497  65195 28 ก.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502001136 10 เม.ย. 58 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

9 เม.ย. 68 

498  65196 28 ก.ย. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1502001135 10 เม.ย. 58 - ลวดลายบนวสัดุ
แผ่นผืน 

9 เม.ย. 68 

499  65826 25 ต.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1402001287 14 พ.ค. 57 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

13 พ.ค. 67 

500  75617 14 เม.ย. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 

 

1702000696 2 มี.ค. 60 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

1 มี.ค. 70 

501  77525 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1602001299 8 เม.ย. 59 - ตะปเูกลียว 7 เม.ย. 69 

502  77523 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1702000609 24 ก.พ. 60 - ดอกไขควง 23 ก.พ. 70 

503  16485 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1703000309 24 ก.พ. 60 - แผ่นปิดขัน้บนัได 23 ก.พ. 70 

504  77524 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1702000610 24 ก.พ. 60 - ชิน้ส่วน 23 ก.พ. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

สิ่งก่อสรา้ง 

505  77522 3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1802004601 25 ต.ค. 61 - แผ่นปผูนงั 24 ต.ค. 71 

506  77920 11 ส.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1802004229 28 ก.ย. 61 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

27 ก.ย. 71 

507  77921 11 ส.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1802004228 28 ก.ย. 61 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

27 ก.ย. 71 

508  อนสุิทธิบตัร 

8721 

17 มี.ค. 57 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1303001128 24 ก.ย. 56 ระบบการตดิตัง้แผ่นวสัด ุ - 23 ก.ย. 66 

509  อนสุิทธิบตัร  
10440 

28 ก.ย. 58 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1403001403 30 ต.ค. 57 อปุกรณปิ์ดปลายหลงัคา และการ
ตดิตัง้ของอปุกรณน์ัน้ 

- 30 ต.ค. 67 

510  อนสุิทธิบตัร 11004 11 ม.ค. 59 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1503000960 25 มิ.ย. 58 เชิงชาย - 24 มิ.ย. 68 

511  อนสุิทธิบตัร 11738 15 ก.ค. 59 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1503001907 9 พ.ย. 58 ฝา้ระบายอากาศ - 8 พ.ย. 68 

512  อนสุิทธิบตัร 

12648 

15 พ.ค. 60 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1603000339 1 มี.ค. 59 อปุกรณต์ดิตัง้วงกบและวธีิการ
ตดิตัง้วงกบดว้ยอปุกรณน์ัน้ 

- 28 ก.พ. 69 

513  อนสุิทธิบตัร 

13560 

16 ก.พ. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1603001100 24 มิ.ย. 59 กระบวนการพิมพด์ว้ยระบบดิจิตอล
บนวสัดไุฟเบอรซี์เมนตแ์ละ
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากสิ่งนัน้ 

- 23 มิ.ย. 69 

514  อนสุิทธิบตัร 3 ก.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1603000590 8 เม.ย. 59 ตะปเูกลียว - 7 เม.ย. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

14047 

515  อนสุิทธิบตัร 

14707 

13 ธ.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1703000595 7 เม.ย. 60 ฝา้ระบายอากาศและระบบการ
ตดิตัง้ของสิ่งนัน้ 

- 6 เม.ย. 70 

516  อนสุิทธิบตัร 

14708 

13 ธ.ค. 61 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1703000915 29 พ.ค. 60 เชิงชาย - 28 พ.ค. 70 

517  อนสุิทธิบตัร 

15362 

25 ก.ค. 62 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1703001274 14 ก.ค 60 ระบบและวธีิปิดขอบแผ่นวสัด ุ - 13 ก.ค 70 

518  อนสุิทธิบตัร 

16485 

3 ก.ค. 63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1703000309 24 ก.พ. 60 แผ่นปิดขัน้บนัได - 23 ก.พ. 70 

519  อนสุิทธิบตัร 16535 29 ก.ค.63 บรษัิทสยามไฟเบอรซี์เมนตก์รุ๊ป จาํกดั 1703001860 22 ก.ย. 60 อปุกรณเ์วน้รอ่ง - 21 ก.ย. 70 

520  54434 27 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 0701004624 13 ก.ย. 50 วสัดมุงุหลงัคา - 12 ก.ย. 70 

521  54435 27 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 0701004625 13 ก.ย. 50 อปุกรณย์ดึตดิวสัดมุงุหลงัคา - 12 ก.ย. 70 

522  56127 21 ก.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 0701004623 13 ก.ย. 50 ระบบตดิตัง้วสัดมุงุหลงัคาและ
วธีิการตดิตัง้ 

- 12 ก.ย. 70 

523  56256 27 ก.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 0901001969 4 พ.ค. 52 กรรมวธีิและชดุเครื่องสาํหรบัขึน้รูป
วสัดชุนิดผง 

- 3 พ.ค. 72 

524  64005 3 ส.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั
และบรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั 

0701004776 21 ก.ย. 50 ชดุเครื่องและกรรมวธีิการทาํ
ลวดลายและการขึน้รูปเซรามิกแบบ

- 20 ก.ย. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

(มหาชน) แผ่นและผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากกรรมวธีิ
นี ้

525  68316 22 ก.พ. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1101000516 8 เม.ย. 54 ระบบระบายอากาศสาํหรบัสิ่งปลกู
สรา้ง 

- 7 เม.ย. 74 

526  69124 29 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1201004386 27 ส.ค. 55 เครื่องรวบรวมจดัเรียงและรดั
กระเบือ้งหลงัคา 

- 26 ส.ค. 75 

527  79974 26 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1101000132 28 ม.ค. 54 ระบบการตดิตัง้ผนงั - 27 ม.ค. 74 

528  44001 30 เม.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1102000953 31 มี.ค. 54 - แผ่นปพืูน้ 31 มี.ค. 64 

529  44641 12 มิ.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1202001166 3 พ.ค. 55 - อปุกรณย์ดึ 3 พ.ค. 65 

530  48365 1 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1102001140 12 เม.ย. 54 - วสัดปุพืูน้ 11 เม.ย. 64 

531  48366 1 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1102001137 12 เม.ย. 54 - วสัดปุพืูน้ 11 เม.ย. 64 

532  48367 1 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1102001138 12 เม.ย. 54 - วสัดปุพืูน้ 11 เม.ย. 64 

533  48368 

 

1 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1102001139 

 

12 เม.ย. 54 - วสัดปุพืูน้ 11 เม.ย. 64 

534  48471 

 

7 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1202001165 

 

3 พ.ค. 55 - อปุกรณย์ดึ 

 

2 พ.ค. 65 

535  48472 7 มี.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1302002137 31 ก.ค. 56 - พดัลมระบาย
อากาศ 

30 ก.ค. 66 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

536  49321 

 

4 พ.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1202000189 

 

26 ม.ค. 55 - ผนงัสาํเรจ็รูป 

 

26 ม.ค. 65 

537  52230 4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1302002995 18 ต.ค. 56 - อปุกรณย์ดึ 17 ต.ค. 66 

538  52231 4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 

 

1302002994 18 ต.ค. 56 - อปุกรณย์ดึ 

 

17 ต.ค. 66 

539  52234 4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1302002996 18 ต.ค. 56 - อปุกรณย์ดึ 17 ต.ค. 66 

540  52235 4 พ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1302003588 6 ธ.ค. 56 - อปุกรณย์ดึ 5 ธ.ค. 66 

541  55988 14 ก.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1102000097 11 ม.ค. 54 - กระเบือ้งมงุ
หลงัคา 

10 ม.ค. 64 

542  56898 22 ส.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1402000375 28 ก.พ. 57 - ภาชนะเพาะปลกู 27 ก.พ. 67 

543  58157 11 ต.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1302003804 27 ธ.ค. 56 - บล็อกปพืูน้ 26 ธ.ค. 68 

544  60803 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1502000028 6 ม.ค. 58 - ชดุระบายอากาศ 5 ม.ค. 68 

545  60813 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1502001743 29 พ.ค. 58 - อปุกรณป์อ้งกนั
ความรอ้น 

28 พ.ค. 68 

546  60816 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602001695 4 พ.ค. 59 - อ่างลา้งหนา้ 3 พ.ค. 69 

547  61073 28 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1502003708 27 ต.ค. 58 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

26 ต.ค. 68 

548  61924 11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602000691 1 มี.ค. 59 - ชิน้ส่วน 28 ต.ค. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

 สิ่งก่อสรา้ง 

549  62509 17 พ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1502003709 27 ต.ค. 58 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

26 ต.ค. 68 

550  65194 28 ก.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004273 4 พ.ย. 59 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

3 พ.ย. 69 

551  66881 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004282 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

552  66882 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004281 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

553  66883 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004280 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

554  66884 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004279 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

555  66885 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004278 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

556  66886 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004277 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

557  66887 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004276 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

558  66888 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004275 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

559  66889 13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004274 4 พ.ย. 59 - แผงระแนง 3 พ.ย. 69  

560  68318 22 ก.พ. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001392 28 เม.ย. 60 - อปุกรณย์ดึ 27 เม.ย. 70 

561  69463 24 เม.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602004272 4 พ.ย. 59 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

3 พ.ย. 69 

562  70401 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000374 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

563  70402 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000376 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

564  70403 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000377 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

565  70404 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000378 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

566  70405 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000379 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

567  70406 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000380 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

568  70407 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000383 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

569  70408 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000384 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

570  70409 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000385 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

571  70410 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000386 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

572  70411 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000392 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

573  70412 20 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000393 2 ก.พ. 60 - แผ่นหลงัคา 1 ก.พ. 70 

574  70898 25 ก.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702003751 22 ก.ย. 60 - อปุกรณแ์ขวน
เพดาน 

 

21 ก.ย. 70 

575  184579 25 ก.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702004859 1 ธ.ค. 60 - อปุกรณค์วบคมุ
พดัลม 

30 พ.ย. 70 

576  71302 30 ส.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1802001216 23 มี.ค. 61 - ชดุระบายอากาศ 22 มี.ค. 71 

577  75544 2 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702000818 10 มี.ค. 60 - แผ่นมงุหลงัคา 9 มี.ค. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

578  75545 2 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 

 

1702000819 10 มี.ค. 60 - แผ่นหลงัคาเซลล์
แสงอาทติย ์

9 มี.ค. 70 

579  76830 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1202001164 3 พ.ค. 55 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

2 พ.ค. 65 

580  6831 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1202001163 3 พ.ค. 55 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

2 พ.ค. 65 

581  76822 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001385 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

582  76823 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001386 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

583  76825 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001387 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

584  76828 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001388 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

585  76824 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001389 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

586  76826 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001390 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

587  76829 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001391 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

588  76821 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001384 28 เม.ย. 60 - แผงระแนง 27 เม.ย. 70 

589  76827 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702003936 27 ก.ย. 60 - แผงระแนง 26 ก.ย. 70 

590  76820 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702004860 1 ธ.ค. 60 - ลวดลายสาํหรบั
จอแสดงผล 

30 พ.ย. 70 

591  77518 3 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1602001440 22 เม.ย. 59 - ช่องระบาย 21 เม.ย. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

อากาศ 

592  77517 3 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702001615 15 พ.ค. 60 - กระเบือ้งระบาย
อากาศ 

14 พ.ค. 70 

593  77852 29 ก.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702004861 1 ธ.ค. 60 - ลวดลายสาํหรบั
จอแสดงผล 

30 พ.ย. 70 

594  78576 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702002846 27 ก.ค. 60 - ครอบหลงัคา 26 ก.ค. 70 

595  78581 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702002847 27 ก.ค. 60 - ครอบหลงัคา 26 ก.ค. 70 

596  78577 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702004173 11 ต.ค. 60 - ครอบหลงัคา 10 ต.ค. 70 

597  78580 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702004174 11 ต.ค. 60 - ครอบหลงัคา 10 ต.ค. 70 

598  78579 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1702004175 11 ต.ค. 60 - ครอบหลงัคา 10 ต.ค. 70 

599  อนสุิทธิบตัร 

6471 

11 ส.ค. 54 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1103000368 12 เม.ย. 54 แผ่นปพืูน้ท่ีมีการปรบัปรุงเพ่ือให้
เหมาะสมกบัแผ่นซึง่มีวสัดปุระเภทซิ
เมนตท์เิชียสเป็นส่วนประกอบ 

- 11 เม.ย. 64 

600  อนสุิทธิบตัร 6889 26 ม.ค. 55 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1103000303 25 มี.ค. 54 ระบบการตดิตัง้ไมร้ะแนง - 24 มี.ค. 64 

601  อนสุิทธิบตัร 

7794 

24 ม.ค. 56 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1103001300 6 ธ.ค. 54 อปุกรณส์าํหรบัการกรองนํา้ฝน - 5 ธ.ค. 64 

602  อนสุิทธิบตัร 

7898 

4 มี.ค. 56 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1203000406 24 เม.ย. 55 ระบบตดิตัง้ฐานโครงสรา้ง - 23 เม.ย. 65 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

603  อนสุิทธิบตัร 

8140 

15 ก.ค. 56 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1103001301 6 ธ.ค. 54 อปุกรณส์าํหรบัการกรองนํา้ฝน - 5 ธ.ค. 64 

604  อนสุิทธิบตัร 

8327 

24 ก.ย. 56 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303000079 24 ม.ค. 56 อปุกรณด์กัและระบายความรอ้นใต้
หลงัคา 

- 23 ม.ค. 66 

605  อนสุิทธิบตัร 

8637 

12 ก.พ. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303000336 27 มี.ค. 56 ชิน้ส่วนสาํหรบัการตดิตัง้กรอบ - 26 มี.ค. 66 

606  อนสุิทธิบตัร 

8916 

9 มิ.ย. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303000299 20 มี.ค. 56 ระบบจดัการจ่ายไฟฟ้าในอาคารท่ีมี
หน่วยผลิตไฟฟ้าสาํรองในตวัเอง 

- 19 มี.ค. 66 

607  อนสุิทธิบตัร 9162 24 ก.ย. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303001541 6 ธ.ค. 56 ชดุปรบัระดบัสาํหรบัพดัลม - 5 ธ.ค. 66 

608  อนสุิทธิบตัร 9215 13 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1403000092 12 ก.พ. 57 ระบบการปลกูตน้ไมใ้นแนวตัง้ - 11 ก.พ. 67 

609  อนสุิทธิบตัร 9216 13 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1403000050 17 ม.ค. 57 ระบบการตดิตัง้กระเบือ้งหลงัคา - 16 ม.ค. 67 

610  อนสุิทธิบตัร 9217 13 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303001325 18 ต.ค. 56 ชดุระบายอากาศสาํหรบัหลงัคา - 17 ต.ค. 66 

611  อนสุิทธิบตัร 

9218 

13 ต.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303001540 6 ธ.ค. 56 อปุกรณส์าํหรบัการตดิตัง้วตัถบุน
หลงัคา 

- 5 ธ.ค. 66 

612  อนสุิทธิบตัร 9306 10 พ.ย. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1203000444 3 พ.ค. 55 ระบบการตดิตัง้แผ่นพืน้ - 2 พ.ค. 65 

613  อนสุิทธิบตัร  9592 27 ก.พ. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1403000991 1 ก.ย. 57 แผ่นพืน้หอ้งนํา้คอนกรีตสาํเรจ็รูป - 31 ส.ค. 67 

614  อนสุิทธิบตัร 10188 7 ส.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1503000012 6 ม.ค. 58 ชดุระบายอากาศสาํหรบัหลงัคา - 5 ม.ค. 68 

615  อนสุิทธิบตัร 10438 28 ก.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1403000776 17 ก.ค. 57 อปุกรณส์าํหรบัเสรมิแปและตดิตัง้ - 16 ก.ค. 67 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

เชิงชาย และการตดิตัง้ของอปุกรณ์
นัน้ 

616  อนสุิทธิบตัร 10441 28 ก.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1303001502 28 พ.ย. 56 ระบบผลติไฟฟ้าสาํหรบัอาคารจาก
เซลลเ์ชือ้เพลิง 

- 27 พ.ย. 66 

617  อนสุิทธิบตัร 10857 4 ธ.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1403001721 19 ธ.ค. 57 อปุกรณป์ลกูพืชบนผิวนํา้ - 18 ธ.ค. 67 

618  อนสุิทธิบตัร 

11005 

11 ม.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1503000330 

 

16 มี.ค. 58 ระบบระบายอากาศ 

 

- 15 มี.ค. 68 

619  อนสุิทธิบตัร 

11006 

11 ม.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1503000815 

 

29 พ.ค. 58 อปุกรณต์ดัการนาํความรอ้นและลด
การสั่นสะเทือน 

- 28 พ.ค. 68 

620  อนสุิทธิบตัร 

11636 

17 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1403000091 

 

12 ก.พ. 57 ภาชนะเพาะปลกู 

 

- 11 ก.พ. 67 

621  อนสุิทธิบตัร12333 20 ม.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1503001396 4 ก.ย. 58 อปุกรณต์ดัการนาํความรอ้น - 3 ก.ย. 68 

622  อนสุิทธิบตัร 12334 20 ม.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1603000755 4 พ.ค. 59 ชดุอ่างชาํระสาํเรจ็รูป - 3 พ.ค. 69 

623  อนสุิทธิบตัร 12857 14 ก.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1503001858 30 ต.ค. 58 ระบบควบคมุการส่องสว่างอตัโนมตั ิ - 29 ต.ค. 68 

624  อนสุิทธิบตัร 13813 3 พ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1603002401 21 พ.ย. 59 ระบบการตดิตัง้ผนงั - 20 พ.ย. 69 

625  อนสุิทธิบตัร 13862 17 พ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703000917 31 มี.ค. 60 ระบบระบายอากาศอตัโนมตัิ - 30 มี.ค. 70 

626  อนสุิทธิบตัร13861 17 พ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703000916 31 มี.ค. 60 ระบบระบายอากาศอตัโนมตัิ - 30 มี.ค. 70 

627  อนสุิทธิบตัร 14048 3 ก.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1603000655 22 เม.ย. 59 ช่องอากาศ - 21 เม.ย. 69 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

628  อนสุิทธิบตัร 

14706 

13 ธ.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703001857 22 ก.ย. 60 อปุกรณต์ดัการนาํความรอ้นและลด
การสั่นสะเทือน 

- 21 ก.ย. 70 

629  อนสุิทธิบตัร 14851 23 ม.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703000719 28 เม.ย. 60 ระบบการตดิตัง้แผงระแนง - 27 เม.ย. 70 

630  อนสุิทธิบตัร 15233 7 มิ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703002028 11 ต.ค. 60 ครอบหลงัคา - 10 ต.ค. 70 

631  อนสุิทธิบตัร 15696 14 พ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703002120 25 ต.ค. 60 แผ่นปกคลมุท่ีมีชดุระบายอากาศ - 24 ต.ค. 70 

632  อนสุิทธิบตัร 15697 14 พ.ย. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703000718 28 เม.ย. 60 แผ่นปอ้งกนัการกระแทก - 27 เม.ย. 70 

633  อนสุิทธิบตัร 15741 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703000717 28 เม.ย. 60 แผ่นปพืูน้สาํเรจ็รูป - 27 เม.ย. 70 

634  อนสุิทธิบตัร 15928 17 ก.พ. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703001275 14 ก.ค. 60 แผ่นหลงัคา - 13 ก.ค. 70 

635  อนสุิทธิบตัร 15929 17 ก.พ. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703001371 27 ก.ค. 60 ระบบระบายอากาศสาํหรบัสิ่งปลกู
สรา้ง 

- 26 ก.ค. 70 

636  อนสุิทธิบตัร 15930 17 ก.พ. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1803002230 28 ก.ย. 61 ภาชนะเพาะปลกู - 27 ก.ย. 71 

637  อนสุิทธิบตัร 16398 23 มิ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703001858 22 ก.ย. 60 ระบบแจง้เตือนการเคล่ือนท่ี - 21 ก.ย. 70 

638  อนสุิทธิบตัร 16597 11 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1703001370 27 ก.ค. 60 ระบบระบายอากาศสาํหรบัสิ่งปลกู
สรา้ง 

- 26 ก.ค. 70 

639  อนสุิทธิบตัร 16797 30 ก.ย.63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1803000694 23 มี.ค. 61 แผ่นปพืูน้สาํเรจ็รูป - 22 มี.ค. 71 

640  อนสุิทธิบตัร 

16977 

26 พ.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 1803000695 23 มี.ค. 61 แผ่นปพืูน้สาํเรจ็รูป - 22 มี.ค. 71 

641  สิทธิบตัร 7 ส.ค. 54 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั  ZL200710305114.7 20 ก.ย. 50 กรรมวธีิการทาํลวดลายและการขึน้ - 19 ก.ย. 70 



80 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

ZL200710305114.7 

(จีน) 
รูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากกรรมวธีินี ้

642  สิทธิบตัร 

US8333916 B2 

(สหรฐัอเมรกิา) 

18 ธ.ค. 55 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั  11/859684 21 ก.ย. 50 กรรมวธีิการทาํลวดลายและการขึน้
รูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากกรรมวธีินี ้

- 20 ก.ย. 70 

643  สิทธิบตัร 

11310 

(เวียดนาม) 

16 เม.ย. 56 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั  1-2007-01913 

 

20 ก.ย. 50 กรรมวธีิการทาํลวดลายและการขึน้
รูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากกรรมวธีินี ้

- 19 ก.ย. 70 

644  สิทธิบตัร
EP2036694B1 

(อิตาลี) 

5 มี.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั  07116535.1 17 ก.ย. 50 กรรมวธีิการทาํลวดลายและการขึน้
รูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากกรรมวธีินี ้

- 16 ก.ย. 70 

645  สิทธิบตัรEP2036694 

(สเปน) 
5 มี.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั  07116535.1 17 ก.ย. 50 กรรมวธีิการทาํลวดลายและการขึน้

รูปเซรามิกแบบแผ่นและผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากกรรมวธีินี ้

- 16 ก.ย. 70 

646  สิทธิบตัร
602007035323.8 

(เยอรมนี) 

5 มี.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 07450217.0 27 เม.ย. 50 อปุกรณก์ารทาํลวดลายภายในเนือ้
กระเบือ้ง 

- 26 เม.ย. 70 

647  สิทธิบตัร 5 มี.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 07450217.0 27 เม.ย. 50 อปุกรณก์ารทาํลวดลายภายในเนือ้ - 26 เม.ย. 70 



81 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

2065150 

(อิตาลี) 
กระเบือ้ง 

648  สิทธิบตัร 2065150 

(สเปน) 
5 มี.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 07450217.0 27 เม.ย. 50 อปุกรณก์ารทาํลวดลายภายในเนือ้

กระเบือ้ง 

- 26 เม.ย. 70 

649  ZL2017303396490 

(จีน) 
5 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 2017303396490 28 ก.ค. 60 - แผ่นหลงัคา 27 ก.ค. 70 

650  ZL2017303393539(จีน) 30 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 2017303393539 28 ก.ค. 60 - แผ่นหลงัคา 27 ก.ค. 70 

651  68537 (อินเดีย) 22 พ.ย 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 296226 28 ก.ค 60 - แผ่นหลงัคา 27 ก.ค 70 

652  63841 (อินเดีย) 22 มี.ค 61 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง จาํกดั 29227 28 ก.ค 60 - แผ่นหลงัคา 27 ก.ค 70 

653  50454 15 ก.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1302000201 1 ก.พ. 56 - แผ่นปพืูน้ 31 ม.ค. 66 

654  61920 11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1602000240 29 ม.ค. 59 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

28 ม.ค. 69 

655  61921 11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1602000241 29 ม.ค. 59 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

28 ม.ค. 69 

656  61925 11 เม.ย. 61 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1602000693 1 มี.ค. 59 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

28 ก.พ. 69 

657  71886 4 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001123 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 



82 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

658  71887 4 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001124 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

659  71888 4 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001125 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

660  71889 4 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001126 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

661  73001 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001127 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

662  73002 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001128 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

663  73003 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001129 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

664  73004 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001130 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

665  73005 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001131 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

666  73006 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001132 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 



83 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

667  73007 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001133 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

668  73008 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001134 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

669  73009 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001135 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

670  73010 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001137 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

671  73011 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001138 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

672  73012 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001139 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

673  73013 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001140 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

674  73014 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001142 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

675  73015 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001143 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 



84 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

676  73018 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001141 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

677  73019 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1702001136 31 มี.ค. 60 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

30 มี.ค. 70 

678  77922 11 ส.ค. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001642 24 เม.ย. 61 - ลวดลายแผ่นปู
พืน้และผนงั 

23 เม.ย. 71 

679  185121 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001659 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

23 เม.ย. 71 

680  78584 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001660 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

23 เม.ย. 71 

681  78578 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001652 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

23 เม.ย. 71 

682  78585 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001653 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

23 เม.ย. 71 

683  78575 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001654 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

23 เม.ย. 71 

684  78586 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001655 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

 

23 เม.ย. 71 



85 

 

                                    

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

685  78582 16 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1802001656 24 เม.ย. 61 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

23 เม.ย. 71 

686  อนสุิทธิบตัร 10186 7 ส.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1503000634 30 เม.ย. 58 เกรียงสาํหรบัปรบัระดบัพืน้ผิวและ
ตดิตัง้กระเบือ้ง 

 

- 30 เม.ย. 68 

687  อนสุิทธิบตัร 10439 28 ก.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 1503000635 30 เม.ย. 58 เกรียงหวีสาํหรบัตดิตัง้และวาง
กระเบือ้งบนวสัดซุเิมนต ์

- 30 เม.ย. 68 

688  40369 9 มิ.ย. 57 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1102003513 6 ธ.ค. 54 - ภาชนะบรรจ ุ 5 ธ.ค. 64 

689  44002 30 เม.ย. 58 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1102003514 6 ธ.ค. 54 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

6 ธ.ค. 64 

690  46643 27 ต.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1102003516 6 ธ.ค. 54 - ท่ีนั่ง 6 ธ.ค. 64 

691  58154 11 ต.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402000975 25 เม.ย. 57 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

24 เม.ย. 67 

692  58155 11 ต.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402000974 25 เม.ย. 57 - แผ่นปพืูน้และ
ผนงั 

24 เม.ย. 67 

693  60015 12 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402001809 17 ก.ค. 57 - บล็อคปพืูน้ 16 ก.ค. 67 

694  60009 12 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402003353 30 ต.ค. 57 - แผ่นปพืูน้ 29 ต.ค. 67 

695  60010 12 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402003352 30 ต.ค. 57 - แผ่นปพืูน้ 29 ต.ค. 67 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

696  60011 12 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402003351 30 ต.ค. 57 - แผ่นปพืูน้ 29 ต.ค. 67 

697  60012 12 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402003350 30 ต.ค. 57 - แผ่นปพืูน้ 29 ต.ค. 67 

698  60013 12 ม.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1402003349 30 ต.ค. 57 - แผ่นปพืูน้ 29 ต.ค. 67 

699  60806 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001857 12 มิ.ย. 58 - อิฐบล็อค 11 มิ.ย. 68 

700  60807 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001858 12 มิ.ย. 58 - อิฐบล็อค 11 มิ.ย. 68 

701  60814 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001859 12 มิ.ย. 58 - อิฐบล็อค 11 มิ.ย. 68 

702  60815 16 ก.พ. 61 บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001860 12 มิ.ย. 58 - อิฐบล็อค 11 มิ.ย 68 

703  61795 4 เม.ย.61  บรษัิทเอสซีจี แลนดส์เคป จาํกดั 1502001376 27 เม.ย. 58 - กระถาง 26 เม.ย. 68 

704  71654 23 ก.ย. 62 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1201002592 1 มิ.ย. 55 อปุกรณส์าํหรบัเก่ียวหลงัคา - 31 พ.ค. 75 

705  73777 16 ม.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1001001355 3 ก.ย. 53 อปุกรณป์อ้งกนัการตกจากหลงัคา - 2 ก.ย. 73 

706  73778 16 ม.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1001001891 13 ธ.ค. 53 อปุกรณช่์วยเคล่ือนไหวบนหลงัคา - 12 ธ.ค. 73 

707  44791 25 มิ.ย. 58 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1102002691 6 ก.ย. 54 - ขอยดึกระเบือ้ง
หลงัคา 

6 ก.ย. 64 

708  51074 6 ก.ย. 59 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1102000098 11 ม.ค. 54 - อปุกรณข์อยดึ
กระเบือ้ง 

10 ม.ค. 64 

709  52232 4 พ.ย. 59 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1402000099 17 ม.ค. 57 - อปุกรณย์ดึ 16 ม.ค. 67 

710  52233 4 พ.ย. 59 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1402000100 17 ม.ค. 57 - อปุกรณย์ดึ 16 ม.ค. 67 

711  55987 14 ก.ค. 60  บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1502000543 27 ก.พ. 58 - อปุกรณย์ดึ 26 ก.พ. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

712  55989 14 ก.ค. 60 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1502000544 27 ก.พ. 58 - อปุกรณย์ดึ 26 ก.พ. 68 

713  60016 12 ม.ค. 61 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1402001810 17 ก.ค. 57 - ชิน้ส่วน
สิ่งก่อสรา้ง 

16 ก.ค. 67 

714  61573 23 มี.ค. 61 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1602000766 7 มี.ค. 59 - กระเบือ้ง 

หลงัคา 

6 มี.ค. 69 

715  64257 16 ส.ค 61 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1602003634 21ก.ย. 59 - กระเบือ้งมงุ
หลงัคา 

20 ก.ย.69 

716  73000 6 ธ.ค. 62 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1602001694 4 พ.ค. 59 - กระเบือ้งหลงัคา 3 พ.ค. 69 

717  77521 3 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1602003417 6 ก.ย. 59 - กระเบือ้งหลงัคา 5 ก.ย. 69 

718  77519 3 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000697 2 ก.ย.60 - ครอบหลงัคา 1 ก.ย.70 

719  77520 3 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1702000698 2 ก.ย.60 - ครอบหลงัคา 1 ก.ย.70 

720  79307 20 ก.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1802002254 8 มิ.ย. 61 - กระเบีอ้งมงุ
หลงัคา 

7 มิ.ย. 71 

721  80231 14 ธ.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1802002794 10 ก.ค 61 - ครอบหลงัคา 9 ก.ค 71 

722  อนสุิทธิบตัร 8719 14 มี.ค. 57 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1203001424 1 มิ.ย. 55 แผ่นตดิหลงัคา - 31 พ.ค. 65 

723  อนสุิทธิบตัร 10187 7 ส.ค. 58 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1403000775 17 ก.ค. 57 ระบบการตดิตัง้ครอบป้ันลม - 16 ก.ค. 67 

724  อนสุิทธิบตัร 

11253 

7 มี.ค. 59 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1503000803 29 พ.ค. 58 อปุกรณเ์พิ่มพืน้ท่ีทางเดนิท่ีสามารถ
ปรบัระยะอปุกรณไ์ด ้

- 28 พ.ค. 68 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

725  อนสุิทธิบตัร14513 25 ต.ค. 61 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1703002027 11 ต.ค. 60 แผ่นปิดเชิงชาย - 10 ต.ค. 70 

726  อนสุิทธิบตัร 

16598 

11 ต.ค. 63 บรษัิท เอสซีจี รูฟฟ่ิง จาํกดั 1903002592 4 ต.ค. 62 ระบบการตดิตัง้อปุกรณส์าํหรบั
ปอ้งกนัสตัว ์

- 3 ต.ค. 72 

727  อนสุิทธิบตัร 9002 23 ก.ค. 57 บรษัิทเอสซีจี เทรดดิง้ จาํกดั 1103000443 3 พ.ค. 54 เชือ้เพลิงถ่านหนิเหลว - 2 พ.ค. 64 

728  72311 31 ต.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1201002379 23 พ.ค. 55 อปุกรณภ์ายในหมอ้นํา้โถสขุภณัฑ ์ - 22 พ.ค. 75 

729  72312 31 ต.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1301005911 15 ต.ค 56 โถสขุภณัฑแ์ละระบบชาํระลา้ง
ภายในโถสขุภณัฑด์งักล่าว 

- 14 ต.ค 76 

730  72313 31 ต.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1501001269 9 มี.ค 58 ระบบลาํเลียงแผ่นรองรบัชิน้งาน
หล่ออตัโนมตัสิาํหรบัการผลิตเครื่อง
สขุภณัฑ ์

- 8 มี.ค 78 

731  40572 25 มิ.ย. 57 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1102001262 29 เม.ย. 54 - ก๊อกนํา้ 28 เม.ย. 64 

732  41048 6 ส.ค. 57 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1102001263 29 เม.ย. 54 - อ่างลา้งหนา้ 

 

28 เม.ย. 64 

733  41049 6 ส.ค. 57 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1102001261 29 เม.ย. 54 - อ่างลา้งหนา้ 

 

28 เม.ย. 64 

734  41695 1 ต.ค. 57 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1102003640 20 ธ.ค. 54 - โถสขุภณัฑ ์ 19 ธ.ค. 64 

735  42053 11 พ.ย. 57 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1102001259 29 เม.ย. 54 - อ่างลา้งหนา้ 

 

28 เม.ย. 64 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

736  42054 11 พ.ย. 57 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1102001260 29 เม.ย. 54 - อ่างลา้งหนา้ 

 

28 เม.ย. 64 

737  43147 9 มี.ค. 58 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1202001026 23 เม.ย. 55 - ถงัเก็บนํา้ 23 เม.ย. 65 

738  51555 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302001680 19 มิ.ย. 56 - ถงัเก็บนํา้ 18 มิ.ย. 66 

739  51556 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302001681 19 มิ.ย. 56 - ถงัเก็บนํา้ 18 มิ.ย. 66 

740  51557 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302001682 19 มิ.ย. 56 - ถงัเก็บนํา้ 18 มิ.ย. 66 

741  51558 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302001683 19 มิ.ย. 56 - ถงัเก็บนํา้ 18 มิ.ย. 66 

742  51559 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302001684 19 มิ.ย. 56 - ถงัเก็บนํา้ 18 มิ.ย. 66 

743  51560 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302001685 19 มิ.ย. 56 - ถงัเก็บนํา้ 18 มิ.ย. 66 

744  51562 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002772 7 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 6 ต.ค. 66 

745  51563 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002773 7 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 6 ต.ค. 66 

746  51564 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002775 7 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 6 ต.ค. 66 

747  51565 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002776 7 ต.ค. 56 - อ่างลา้งหนา้ 6 ต.ค. 66 

748  51566 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002777 7 ต.ค. 56 - อ่างลา้งหนา้ 6 ต.ค. 66 

749  51567 27 ก.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002778 7 ต.ค. 56 - อ่างลา้งหนา้ 6 ต.ค. 66 

750  51940 18 ต.ค. 59 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1302002774 7 ต.ค. 56 - โถสขุภณัฑ ์ 6 ต.ค. 66 

751  54269 16 มี.ค. 60 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1402002184 6 ส.ค. 57 - อ่างลา้งหนา้ 5 ส.ค. 67 

752  71216 22 ส.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารีแวรอ์ินดสัทรี จาํกดั 1802000452 30 ม.ค. 61 - ฝารองนั่ง 29 ม.ค. 71 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

753  40144 23 พ.ค. 57 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1102001189 21 เม.ย. 54 - ก๊อกนํา้ 20 เม.ย. 64 

754  49197 21 เม.ย. 59 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1202001997 30 ก.ค. 55 - วาลว์เปิด-ปิดนํา้ 29 ก.ค. 65 

755  54455 28 มี.ค. 60 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1402000964 24 เม.ย. 57 - ก๊อกนํา้ 23 เม.ย. 67 

756  55511 19 มิ.ย. 60 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1402000963 24 เม.ย. 57 - ก๊อกนํา้ 23 เม.ย. 67 

757  61965 17 เม.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1602001432 21 เม.ย. 59 - ราวจบัสาํหรบัโถ
สขุภณัฑ ์

20 เม.ย. 69 

758  61966 17 เม.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1602001860 18 พ.ค. 59 - ราวจบั 17 พ.ค. 69 

759  61967 17 เม.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1602001861 18 พ.ค. 59 - ราวจบั 17 พ.ค. 69 

760  61968 17 เม.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1602001862 18 พ.ค. 59 - ราวจบั 17 พ.ค. 69 

761  62930 12 มิ.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1602001431 21 เม.ย. 59 - ก๊อกนํา้ 20 เม.ย. 69 

762  66002 2 พ.ย. 61 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1602001430 21 เม.ย. 59 - ก๊อกนํา้ 20 เม.ย. 69 

763  74764 12 ก.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1702002392 27 มิ.ย 60 - ก๊อกนํา้ 26 มิ.ย 70 

764  74765 12 ก.ค 62 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1702002393 27 มิ.ย 60 - ก๊อกนํา้ 26 มิ.ย 70 

765  อนสุิทธิบตัร 9302 7 พ.ย. 57 บรษัิทสยามซานิทารีฟิตติง้ส ์จาํกดั 1403000383 24 เม.ย. 57 ก๊อกนํา้ - 23 เม.ย. 67 

766  73016 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
จาํกดั 

1702001283 12 เม.ย. 60 - แผงระแนง 11 เม.ย. 70 

767  73017 6 ธ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
จาํกดั 

1702001284 12 เม.ย. 60 - แผงระแนง 11 เม.ย. 70 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

768  อนสุิทธิบตัร 

12995 

22 ส.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
จาํกดั 

1703000308 24 ก.พ. 60 ชดุอปุกรณส์าํหรบัการทดสอบผนงั - 23 ก.พ. 70 

769  อนสุิทธิบตัร 

16798 

30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
จาํกดั 

1803002977 24 ธ.ค. 61 อปุกรณส์าํหรบัช่วยพลิกตวัผูป่้วย - 23 ธ.ค. 71 

770  อนสุิทธิบตัร 

16799 

30 ก.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
จาํกดั 

1803002978 24 ธ.ค. 61 อปุกรณส์าํหรบัช่วยพลิกตวัผูป่้วย - 23 ธ.ค. 71 

771  อนสุิทธิบตัร 15234 7 มิ.ย 62 บรษัิทสยามไฟเบอรก์ลาส จาํกดั 1703000715 28 เม.ย 60 แผ่นฉนวนกนัเสียง - 27 เม.ย 70 

ธุรกิจเคมิคอลสร่์วมกับธุรกิจซเีมนตแ์ละผลิตภัณฑก่์อสร้าง 

772  สิทธิบตัร
11201402718T 

(สิงคโปร)์ 

22 มิ.ย. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

11201402718T 

 

29 ก.พ. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 28 ก.พ. 75 

773  สิทธิบตัร 

I500721 

(ไตห้วนั) 

29 ก.ค. 58 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั  

102107293 1 มี.ค. 56 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น  

- 28 ก.พ. 76 

774  สิทธิบตัร2.863.294 

(แคนาดา) 
16 ส.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

2.863.294 

 

29 ก.พ. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 28 ก.พ. 75 

775  สิทธิบตัร 

5982502  

31 ส.ค. 59 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 

2014-559867 2 เม.ย. 57 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มคา่สมัประสิทธ์ิการ

- 1 เม.ย. 77 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

(ญ่ีปุ่ น) จาํกดั ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

776  สิทธิบตัร9,587,120B2 

(สหรฐัอเมรกิา) 
7 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

14/240,550 24 ก.พ. 57 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

 

- 23 ก.พ. 77 

777  สิทธิบตัร
602012030318.2 

(เยอรมนี) 

22 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

12869694.5 29 ก.พ. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 28 ก.พ. 75 

778  สิทธิบตัร 

2820364 

(เนเธอรแ์ลนด)์ 

22 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

12869694.5 29 ก.พ. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 28 ก.พ. 75 

779  สิทธิบตัร 

2820364 

(ฝรั่งเศส) 

22 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

12869694.5 29 ก.พ. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 28 ก.พ. 75 

780  สิทธิบตัร 

2820364 

(สหราชอาณาจกัร) 

22 มี.ค. 60 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

12869694.5 29 ก.พ. 55 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 28 ก.พ. 75 

781  สิทธิบตัร 

1908000 

8 ต.ค. 61 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
2014-7018583 4 ก.ค. 57 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต

สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
- 3 ก.ค. 77 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

(สาธารณรฐัเกาหลี) จาํกดั ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

782  สิทธิบตัร 

6461050 

(ญ่ีปุ่ น) 

30 ม.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 
บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

2016-127184 28 มิ.ย. 59 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเคลือบเพิ่มคา่สมัประสิทธ์ิกา
businessรปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 27 ก.พ. 75 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 ก.พ. 57) 

783  สิทธิบตัร 

10,400,150 

(สหรฐัอเมรกิา) 

8 ต.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

15/421,241 31 ม.ค. 60 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

-  27 ก.พ. 75 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 ก.พ. 57) 

784  สิทธิบตัร 

75579  

 

10 เม.ย. 63 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และ 

บรษัิทสยามอตุสาหกรรมวสัดทุนไฟ 
จาํกดั 

1301001031 28 ก.พ. 56 ส่วนประกอบและกระบวนการผลิต
สารเพ่ิมคา่สมัประสิทธ์ิการ
ปลดปล่อยรงัสีความรอ้น 

- 27 ก.พ. 75 

(นบัจาก PCT 

filing date 

29 ก.พ. 57) 

785  70030 29 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท
อนรุกัษพ์ลงังานซเิมนตไ์ทย จาํกดั 

 

1702003753 22 ก.ย. 60 - โครงทุน่ลอยนํา้ 21 ก.ย. 80 

786  70031 29 พ.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั และบรษัิท 1702003754   22 ก.ย. 60 - โครงทุน่ลอยนํา้ 21 ก.ย. 80 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  
 

 

ลาํดับ เลขที ่

สิทธิบัตร 

วันทีอ่อก 

สิทธิบัตร 

ผู้ทรงสิทธิ เลขทีค่าํขอ วันยื่นคาํขอ สิทธิบัตร 

การประดิษฐ ์

สิทธิบัตรการ 

ออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

วันสิน้อายุ 

อนรุกัษพ์ลงังานซเิมนตไ์ทย จาํกดั 

ธุรกิจแพคเกจจิง้ร่วมกับธุรกิจซเีมนตแ์ละผลิตภัณฑก่์อสร้าง 

787  อนสุิทธิบตัร 

15003 

12 มี.ค. 62 บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกดั (มหาชน) 
บรษัิทเอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
จาํกดั 

1703000534 29 มี.ค. 60 องคป์ระกอบวสัดปุระสานสาํหรบั
งานก่อสรา้ง 

- 28 มี.ค. 70 

 

ธุรกิจแพคเกจจิง้ร่วมกับธุรกิจเคมิคอลส ์

788  อนสุิทธิบตัร 

16520 

22 ก.ค. 63 บรษัิท ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 
บรษัิท นวอินเตอรเ์ทค จาํกดั 

1903002389 16 ก.ย. 62 ชดุพบัขึน้รูปภาชนะบรรจแุบบ
กระดาษสาํหรบัเครื่องขึน้รูปภาชนะ
บรรจแุบบกระดาษ 

- 15 ก.ย. 72 

789  อนสุิทธิบตัร 

16521 

22 ก.ค. 63 บรษัิท ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 
บรษัิท นวอินเตอรเ์ทค จาํกดั 

1903002390 16 ก.ย. 62 เครื่องขึน้รูปภาชนะบรรจแุบบ
กระดาษ 

- 15 ก.ย. 72 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

 

 

• ใบอนุญาตสัมปทาน 

ประทานบตัรในการทาํเหมืองแรหิ่นปนูและยิปซมัเป็นประทานบตัรท่ีมีอายรุะยะยาว และมกัจะไดร้บัสทิธิในการตอ่อายุ
ประทานบตัรตอ่เน่ือง เน่ืองจากปนูซีเมนตเ์ป็นสนิคา้พืน้ฐานท่ีใชใ้นการกอ่สรา้ง และเก่ียวขอ้งกบัภาพรวมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

รายละเอียดประทานบัตรเหมืองแร่ของบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทในธุรกิจซีเมนตแ์ละ 

ผลิตภณัฑก์่อสร้าง ที่ใช้ประโยชนใ์นปัจจุบัน 

เจ้าของใบอนุญาต 

สัมปทาน 
สถานที่ต้ัง ชนิดของแร่ 

จาํนวน 

ประทานบัตร 

(ฉบับ) 

ประเภท

พืน้ที่ 
เนือ้ที ่(ไร่) 

อายุ 

ประทานบัตร     

ทีเ่หลืออยู่ (ปี) 

ปีที ่

ใบอนุญาต 

สิน้อายุ 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 
จาํกดั (มหาชน) 

สระบรุ ี

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

15 ป่าไม ้ 3,312 15 2579 

ไพโรฟิลไลท ์
1 ป่าไม ้ 96 7 2571 

2 ป่าไม ้ 139 11 2575 

นครสวรรค ์ ยิปซมั 
1 ป่าไม ้ 298 10 2574 

1 ป่าไม ้ 278 4 2568 

บรษัิทเอสซีจี  
ซเิมนต ์จาํกดั 

ลาํปาง 
ถ่านหนิ, 

บอลเคลย ์
1 ป่าไม ้ 210 11 2575 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 

(ลาํปาง) จาํกดั 
ลาํปาง 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม  
ปนูซีเมนต ์

17 ป่าไม ้ 4,977 21 2585 

หนิดินดานเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

2 ป่าไม ้ 596 18 2582 

3 ป่าไม ้ 846 21 2585 

ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

1 กรรมสิทธ์ิ 51 8 2572 

1 กรรมสิทธ์ิ 280 14 2578 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 

(แก่งคอย) จาํกดั 
สระบรุ ี

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม  
ปนูซีเมนต ์

10 ป่าไม ้ 2,571 6 2570 

หนิดินดานเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

3 กรรมสิทธ์ิ 874 6 2570 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

 

 

เจ้าของใบอนุญาต 

สัมปทาน 

สถานที่ต้ัง ชนิดของแร่ จาํนวน 

ประทานบัตร 

(ฉบับ) 

ประเภท

พืน้ที่ 

เนือ้ที ่(ไร่) อายุ 

ประทานบัตร     

ทีเ่หลืออยู่ (ปี) 

ปีที ่

ใบอนุญาต 

สิน้อายุ 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 

(แก่งคอย) จาํกดั 

ลพบรุ ี
ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

1 กรรมสิทธ์ิ 218 17 2581 

ปราจีนบรุ ี
ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

2 กรรมสิทธ์ิ 507 16 2580 

นครราชสีมา 
ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

4 กรรมสิทธ์ิ 997 21 2585 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 

(ทา่หลวง) จาํกดั 
สระบรุ ี

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม  
ปนูซีเมนต ์

5 ป่าไม ้ 956 9 2573 

13 ป่าไม ้ 3,877 21 2585 

ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

1 กรรมสิทธ์ิ 280 5 2569 

3 กรรมสิทธ์ิ 840 17 2581 

1 กรรมสิทธ์ิ 86 3 2567 

1 กรรมสิทธ์ิ 208 20 2584 

บรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 
(ทุง่สง) จาํกดั 

นครศรธีรรมราช 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม  
ปนูซีเมนต ์

19 ป่าไม ้ 4,971 14 2578 

ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

1 กรรมสิทธ์ิ 118 20 2584 

1 กรรมสิทธ์ิ 65 12 2576 

กระบ่ี 
ดนิอตุสาหกรรม
ชนิดดินซีเมนต ์

2 กรรมสิทธ์ิ 372 17 2581 

สรุาษฎรธ์านี ยิปซมั 1 กรรมสิทธ์ิ 39 5 2569 

บรษัิทศลิาสานนท ์
จาํกดั 

สระบรุ ี

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม

ปนูซีเมนต,์ เพ่ือ
ทาํปนูขาว และ

เพ่ืออตุสาหกรรม
ก่อสรา้ง 

1 ป่าไม ้ 257 13 2577 

บรษัิทศลิาไทยสงวน 
(2540) จาํกดั 

ขอนแก่น 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม  

ก่อสรา้ง 

1 กรรมสิทธ์ิ 167 
(อยู่ระหวา่ง
ขอตอ่อาย)ุ 

2563 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

 

 

เจ้าของใบอนุญาต 

สัมปทาน 

สถานที่ต้ัง ชนิดของแร่ จาํนวน 

ประทานบัตร 

(ฉบับ) 

ประเภท

พืน้ที่ 

เนือ้ที ่(ไร่) อายุ 

ประทานบัตร     

ทีเ่หลืออยู่ (ปี) 

ปีที ่

ใบอนุญาต 

สิน้อายุ 

บรษัิทคาํม่วน  
ซเิมนต ์จาํกดั 

สปป. ลาว 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม  
ปนูซีเมนต ์

1 ป่าไม ้

21,500 

(3,440 ha) 
26 2590 

Laterite เพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

5,300 

(848 ha) 
26 2590 

Clay  
4,675 

(748 ha) 
26 2590 

Kampot Cement 

Co.,Ltd. 
ประเทศกมัพชูา 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

1 

Ministry of 

industry, 

Mines and 

Energy 

6,133 45 2609 

PT Tambang 

Semen Sukabumi 

(สาํหรบั PT. SEMEN 

JAWA) 

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์ 

(Mt. Guha) 

1 
Ministry of 

forestry 
3,006 17 2581 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์ 
(Mt. Batu) 

1 

ยงัเป็น
กรรมสิทธ์ิ
ชาวบา้น 

741 18 2582 

หนิดินดานเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

1 
Ministry of 

forestry 
743 17 2581 

Mawlamyine 

Cement Limited 

ประเทศ 

เมียนมา 

หนิปนูเพ่ือ
อตุสาหกรรม
ปนูซีเมนต ์

1 
Ministry of 

forestry 

800 

(320 Acre) 
15 2579 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

 

 

• บัตรส่งเสริมการลงทุน 

เอสซีจีถือเป็นนโยบายปฏิบัติในทุกกลุ่มธุรกิจท่ีจะขอรบัส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจท่ีมีสิทธิไดร้บัส่งเสริมการลงทุน 
เน่ืองจากเอสซีจีมีการดาํเนินงานท่ีโปรง่ใสตามหลกัของบรรษัทภิบาลท่ีดี และเช่ือมั่นว่าจะสามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ของสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุไดท้กุประการ 

o ธุรกิจเคมิคอลส ์

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ
ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้
การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริม่มีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) กระบวนผลิต
เม็ดพลาสติกโพลเิอททีลีน 

6 พ.ค. 2554 ต.ค. 2569 

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) ผลิตภณัฑแ์ละ
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอตุสาหกรรม 

ปิโตรเคมี 

10 พ.ย. 2554 ธ.ค. 2567 

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) การสงัเคราะห์
สารเคมี / เคมีภณัฑส์าํหรบังานอตุสาหกรรม 

9 ก.ย. 2558 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

บรกิารสอบเทียบมาตรฐาน 22 พ.ค. 2555 

22 พ.ค. 2557 

24 ก.ค. 2562 

พ.ย. 2568 

ก.พ. 2573 

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

บรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร ์(CI Bot) 16 ก.พ. 2559 พ.ย. 2573 

บรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร ์(Oval Bot) 16 ก.พ. 2559 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

พฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 16 ธ.ค. 2554 ม.ค. 2570 

Mould 25 พ.ย. 2553 พ.ย. 2566 

กิจการผลิตเครื่องจกัรท่ีเป็นระบบอตัโนมติั 25 ต.ค. 2561 

13 ธ.ค. 2561 

ก.พ. 2575 

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กิจการบรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร ์(ADC) 15 ก.พ. 2562 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

 

 

กรณีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสทิธิ
และประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ และการ
ยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่
รวมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 
50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

PP 3 1 พ.ย. 2556 ม.ีค. 2566 

HDPE 4 1 พ.ย. 2556 ก.พ. 2566 

ท่าเทียบเรอืและคลงัเก็บผลิตภณัฑ ์
 

12 ธ.ค. 2550 

14 ส.ค. 2552 

5 มี.ค. 2553 

26 มิ.ย. 2555 

4 ส.ค. 2557 

มี.ค. 2566 

ก.ย. 2566 

พ.ค. 2567 

ธ.ค. 2568 

มี.ค. 2571 

โอเลฟินส ์(MOC) 25 ธ.ค. 2549 ธ.ค. 2565 

ผลิตสไตรนีโมโนเมอร ์ 19 เม.ย. 2561 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิต Ethylene และ Propylene (Side 

Cracker)  

23 เม.ย. 2561 13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

PE Compound 

 

 
 

1 พ.ย. 2556 

5 ม.ค. 2558 

5 ม.ค. 2558 

ก.ค. 2563 

มี.ค. 2569 

ก.พ. 2571 

ไอนํา้ 1 พ.ย. 2556 เม.ย. 2567 

Catalyst 1 พ.ย. 2556 ส.ค. 2576 

Industrial Wax 1 พ.ย. 2556 พ.ย. 2569 

เม็ดพลาสติก LDPE (DPEX) 22 พ.ย. 2556 เม.ย. 2573 

บาํบดันํา้เสีย กาํจดัหรอืขนถ่ายขยะ 

กากอตุสาหกรรมหรอืสารเคมีท่ีเป็นพิษ 

20 มี.ค. 2551 เม.ย. 2566 
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

 

 

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

PVC Resin 5 ส.ค. 2548 ก.ค. 2563 

Profile ท่อ ขอ้ต่อ 1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

มี.ค. 2563 

ม.ค. 2567 

พ.ค. 2567 

มี.ค. 2568 

ต.ค. 2568 

มี.ค. 2568 

ต.ค. 2570 

ก.พ. 2572 

ก.ย. 2572 

ม.ค. 2576 

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กิจการนาํวสัดท่ีุไม่ตอ้งการใชแ้ลว้นาํกลบัมาใช้
ใหม่ 

16 ต.ค. 2556 

 

ก.ย. 2573 

 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บน
ทุ่นลอยนํา้ 

22 ส.ค. 2560 พ.ค. 2575 

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 29 มี.ค. 2561 ธ.ค. 2574 

อปุกรณจ์บัยดึ และ  ชิน้ส่วนโลหะ 27 ธ.ค. 2560 

27 ธ.ค. 2560 

27 ธ.ค. 2560 

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

13 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริม่มีรายได ้แต่
ไมไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

 

 

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) กระบวนการ
เพ่ิมความบรสิทุธ์ิของสารอะโรเมติกสใ์น
อตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

27 ส.ค. 2552 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) ผลิตภณัฑ์
ตวัเรง่ปฎิกิรยิาในอตุสาหกรรมปิโตรเคม ี

20 ต.ค. 2554 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

วิจยัและพฒันา (SCG CHEM) สารเติมแต่ง
ของผลิตภณัฑพ์อลิเมอร ์

21 ก.ค. 2559 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กิจการบรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร ์(CPP) 9 มิ.ย. 2560 ม.ค. 2570 

วิจยัและพฒันา (TPE) เทคโนโลยีกระบวนการ
ผลิตเม็ดพลาสติก (SMX) 

20 เม.ย. 2559 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

วิจยัและพฒันา (TPE) สตูรและกระบวนการ
ของตวัเรง่ปฏิกิรยิา (PP Pilot Plant) 

21 เม.ย. 2559 พ.ย. 2570 
 

วจัยัและพฒันาระดบัโรงงานสาธิตเพ่ือผลิต 
PYROLYSIS NAPHTHA (CIRPLAS) จาก
พลาสติกท่ีใชแ้ลว้ 

6 ต.ค. 2563 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตนํา้มนัสงัเคราะห ์PYROLYSIS 

(CIRPLAS) 

24 ก.ย. 2563 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 

ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมนุเวียน นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้แต่ไม่ไดร้บัการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติ
บคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

วิจยัและพฒันา (PVC) เคมีภณัฑเ์พ่ือ
อตุสาหกรรม 

11 ต.ค. 2560 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

Thermal cracked PE WAX  3 เม.ย. 2562 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้
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กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 7 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
เงินลงทนุ โดยไมร่วมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้แตไ่มไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ท่อ ขอ้ต่อ 1 ต.ค. 2562 มี.ค. 2563 

 1 ต.ค. 2562 ก.พ. 2565 

 1 ต.ค. 2562 ม.ค. 2566 

 1 ต.ค. 2562 พ.ย. 2566 

 1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

1 ต.ค. 2562 

ก.ค. 2566 

ม.ค. 2570 

7 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรบักาํไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 6 ปี นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้แตไ่มไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ซอฟตแ์วร ์ประเภท ENTERPRISE 

SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT 

13 ก.ย. 2559 พ.ย. 2565 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียนสาํหรบัโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ท่าเทียบเรอืและคลงัเก็บผลิตภณัฑ ์ 10 ต.ค. 2555 ต.ค. 2563 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน เพ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตดา้นประหยดัพลงังาน และปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรเพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพการผลติ ทัง้นี ้นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากไดร้บับตัร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

LLDPE, MDPE 5 พ.ค. 2560 พ.ค. 2563 

 กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทุน โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียนสาํหรบัโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ท่าเทียบเรอืและคลงัเก็บผลิตภณัฑ ์ 21 มิ.ย. 2560 มิ.ย. 2563 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 6 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล
ในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

Raw Water Plant  15 ม.ค. 2561 ส.ค. 2572 

 

o ธุรกิจแพคเกจจิง้ 

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ
ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้
การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมนุเวียน นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 50 

เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตแผ่นกระดาษลกูฟกูและกลอ่งกระดาษ
ลกูฟกู 

24 ก.ค. 2550 ม.ค. 2565 

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรอืเคลือบดว้ยพลาสติก 27 มี.ค. 2552 

27 มี.ค. 2556 

17 เม.ย. 2557 

19 มี.ค. 2558 

19 มี.ค. 2558 

ก.ย. 2565 

ก.ค. 2569 

ก.ค. 2570 

ส.ค. 2571 

ก.ค. 2573 
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กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสยีภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้
แตไ่มไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ปลกูป่ายคูาลิปตสั 6 ก.พ. 2556 มิ.ย. 2564 

ผลิตไฟฟ้าจากกากอตุสาหกรรมท่ีไม่ใช่ขยะ
อนัตราย 

26 ก.ค. 2560 ต.ค. 2569 

บรกิารดา้นจดัการพลงังาน 3 ต.ค. 2561 ต.ค. 2573 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 150 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู 1 เม.ย. 2556 ก.ย. 2563 

 14 พ.ค. 2556 มิ.ย. 2568 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวียน ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยู่เดิม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตสิ่งพิมพ ์ 12 ต.ค. 2558 ต.ค. 2566 

ผลิตไฟฟ้าและไอนํา้ 11 ธ.ค. 2557 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บน
หลงัคา 

26 ต.ค. 2561 

26 ต.ค. 2561 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

มิ.ย. 2570 

มี.ค. 2571 

มิ.ย. 2571 

ธ.ค. 2571 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์ละไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตัง้บนทุ่นลอยนํา้ 

8 ก.พ. 2562 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้
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กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียนสาํหรบัโครงการตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 6 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกระดาษเคลอืบพลาสติกชนิด Hygienic 7 มี.ค. 2556 พ.ค. 2563 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตสิ่งพิมพ ์ 26 ส.ค. 2558 

19 ต.ค. 2560 

มี.ค. 2564 

5 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตเย่ือกระดาษชนิดพิเศษหรอืกระดาษชนิด
พิเศษ (Glassine paper) 

18 ต.ค. 2560 เม.ย. 2565 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกระดาษคราฟท ์ 19 เม.ย. 2561 

12 มิ.ย. 2561 

3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตถงุกระดาษอตุสาหกรรม 5 ม.ค. 2561 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ผลิตแผ่นกระดาษลกูฟกู 28 ก.ค. 2559 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

 28 ก.ค. 2559 3 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกระดาษคราฟท ์ 14 ก.พ. 2556 ธ.ค. 2563 

 20 พ.ค. 2556 พ.ค. 2564 

 20 ก.พ. 2557 ก.พ. 2565 
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โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตบรรจภุณัฑจ์ากกระดาษปลอดเชือ้ 18 ธ.ค. 2560 

2 ก.พ. 2561 

ก.พ. 2564 

มี.ค. 2564 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวียน สาํหรบัโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือการลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตเย่ือกระดาษ 21 ก.ค. 2560 ก.ค. 2563 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน สาํหรบัโครงการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือการใชพ้ลงังานทดแทน ทัง้นี ้
ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู 12 เม.ย. 2560 

27 ก.พ. 2561 

3 ก.ย. 2561 

3 ก.ย. 2561 

20 ส.ค. 2562 

เม.ย. 2563 

ก.พ. 2564 

ก.ย. 2564 

ก.ย. 2564 

ส.ค. 2565 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่า
ท่ีดินและทนุหมนุเวียน สาํหรบัโครงการปรบัเปลี่ยนเครือ่งจกัรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทัง้นี ้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบคุคลจากรายไดข้องกิจการท่ีดาํเนินการอยูเ่ดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรส่งเสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตกลอ่งกระดาษลกูฟกู 20 ส.ค. 2562 ส.ค. 2565 
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o ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก์่อสร้าง 

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ
ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้
การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริม่มีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหยอ่นภาษี
เงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการหอ้งปฏิบติัการสิ่งแวดลอ้ม 29 มิ.ย. 2555 พ.ค. 2570 

โครงการผลิตเชือ้เพลิงจากขยะ               

(RDF – Refuse Derived Fuel) 

8 ม.ค. 2557 

 

ก.ค. 2570 

 

โครงการผลิตพลงังานไฟฟ้าและไอนํา้จากขยะ
หรอืเชือ้เพลิงขยะ (RDF – Refuse Derived 

Fuel) 

25 ม.ค. 2562 ธ.ค. 2574 

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ
ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้
การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่าท่ีดิน
และทนุหมุนเวียน นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็น
เวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลิตชิน้ส่วนหรอือปุกรณป์ระกอบหอ้งนํา้และ
หอ้งครวั 

31 ต.ค. 2555 ก.พ. 2570 

กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้ แต่
ไมไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการผลิตเชือ้เพลิงจากขยะ (RDF – 

Refuse Derived Fuel) 

22 มิ.ย. 2558 

5 เม.ย. 2559 

ก.ย. 2566 

ก.พ. 2567 

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชีวมวลและ 

ไอนํา้ 

2 ธ.ค. 2557 ม.ค. 2567 
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กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสยีภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 8 ปีเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของเงิน
ลงทุน โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้แต่ไม่ไดร้บัการลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ 21 ก.พ. 2562 

29 เม.ย. 2562 

29 เม.ย. 2562 

29 เม.ย. 2562 

29 เม.ย. 2562 

29 เม.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

13 ธ.ค. 2562 
 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ก.ค. 2571 

มิ.ย. 2570 

พ.ค. 2570 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

มิ.ย. 2570 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติดตัง้บนทุ่นลอยนํา้ (Solar Floating) 

29 เม.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562 

มิ.ย. 2570 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติดตัง้บนหลงัคา 

27 ก.พ. 2562 

29 เม.ย. 2562 

22 พ.ย. 2562  

 4 ต.ค. 2561 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

ก.พ. 2570 

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริ่มมีรายได ้

โครงการผลิตเชือ้เพลิงจากขยะ (RDF – 

Refuse Derived Fuel) 

18 ส.ค. 2559 พ.ค. 2568 

กิจการขนถ่ายสินคา้สาํหรบัเรอืเดินทะเล  

(วดับนัได) 

20 ส.ค. 2556 ธ.ค. 2565 
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กรณีท่ีไดร้บัการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นเวลา 7  ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของ
เงินลงทนุ โดยไมร่วมคา่ท่ีดินและทนุหมนุเวียน นบัตัง้แตว่นัท่ีเริม่มีรายได ้แต ่ไมไ่ดร้บัการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ขยายกาํลงัการผลิตกระเบือ้งมงุหลงัคา
เซรามิค LINE 4  

4 ธ.ค. 2555 พ.ย. 2563 

ขยายกาํลงัการผลิต ฉนวนใยแกว้ 9 พ.ย. 2553 ก.พ. 2563 

ผลิตกระเบือ้งเซรามิค 19 ต.ค. 2561 มี.ค. 2566 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ
สาํหรบัการปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลติ เป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของเงินลงทนุ โดยไม่รวมค่าท่ีดิน
และทนุหมนุเวียน นบัแตว่นัท่ีเริม่มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการผลติอิฐทนไฟและคอนกรตีทนไฟ 21 มี.ค. 2561 มี.ค. 2564 

ผลติผลติภณัฑเ์ซรามกิส ์(ยกเวน้ Earthen 

Ware และกระเบือ้งเซรามิกส)์ 
21 ก.พ. 2561 ก.พ. 2564 

กรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ตบิคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ 
เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ มี
กาํหนดเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากไดร้บับตัรสง่เสรมิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

ผลติผลติภณัฑเ์ซรามกิส ์(ยกเวน้ Earthen 

Ware และกระเบือ้งเซรามิกส)์ 
10 ก.ย. 2563 ก.ย. 2566 
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o Corporate & Investments 

ไดร้บัการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุหรือบีโอไอ (BOI) โดยไดร้บัสิทธิและ
ประโยชนท์างภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครือ่งจกัรและอปุกรณท่ี์นาํเขา้จากตา่งประเทศ และการยกเวน้
การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรบักาํไรสทุธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีเริม่มีรายได ้หลงัจากนัน้ไดร้บัลดหย่อน
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นเวลาอีก 5 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้

โครงการ วนัท่ีไดร้บับตัรสง่เสรมิ สิน้สดุสิทธิประโยชนภ์าษีเงินได ้

โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติดตัง้บนหลงัคา 

20 มี.ค. 2557 ก.พ. 2570 

  

เคร่ืองหมายการค้า 

เครื่องหมายการคา้ที่สาํคญัของบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย เช่น เครื่องหมายรูปชา้ง
ในหกเหลี่ยม เครื่องหมายรูปช้างในวงกลม เครื่องหมายรูปช้างเอราวัณในวงกลม เครื่องหมายรูปเสือในวงกลม 
เครื่องหมายรูปชา้งในหกเหลี่ยมและคาํว่า SCG ฯลฯ โดยมีเครื่องหมายการคา้ท่ีกรมทรพัยส์ินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชยร์บัจดทะเบียนไวป้ระมาณ 537 รูป 
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นโยบายการลงทุนในบร ิษัทย่อยและบร ิษัทร ่วม 
บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะบริษัทโฮลดิง โดยเขา้ไปถือหุน้หรือลงทุนในธุรกิจ

ต่างๆ ดังนัน เพือใหเ้กิดความชัดเจนในการบริหารงาน การจัดการทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสรา้งความ
แข็งแกรง่ในการดาํเนินธุรกิจตามแผนกลยทุธร์ะยะยาว และสอดคลอ้งกบัการบรหิารองคก์รตามหลกับรรษัทภิบาลบรษัิท
ไดจ้ัดผังการบริหารงาน โดยมีกลุ่มธุรกิจหลกั 3 กลุ่มธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภัณฑก่์อสรา้ง ธุรกิจเคมิคอลส ์
และธุรกิจแพคเกจจิง นอกจากนนัยงัมี ธุรกิจการลงทนุ ทาํหนา้ทีบรหิารการลงทนุในธุรกิจรว่มทนุของ เอสซีจีในธุรกิจอืนๆ 
เช่น ธุรกิจเครืองจักรกลการเกษตร ธุรกิจยานยนต ์ธุรกิจชินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต ์และธุรกิจเหล็ก ทังนีจะไดร้บั
ผลตอบแทนจากการลงทุน ในรูปของเงินปันผล และค่าธรรมเนียมการจดัการ โดยโครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท   
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 สดัสว่นการลงทนุของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) ในบรษัิทย่อยบรษัิทรว่ม กิจการที
ควบคมุรว่มกนั และบรษัิทอืนซงึเป็นบรษัิททีมีการประกอบธุรกิจทีเป็นสาระสาํคญั แยกตามกลุ่มธุรกิจ ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้
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สารจากคณะกรรมการบริษัท 

 เอสซีจี ดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองมากว่า 100 ปี ภายใตก้ารกาํกบัดแูลอย่างจริงจงัของคณะกรรมการ
บริษัท โดยมุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และยึดถือ
อดุมการณซ์ึ่งไดป้ฏิบตัิมาเป็นเวลานานตัง้แตเ่ริ่มก่อตัง้บริษัท ภายใตก้รอบของจรรยาบรรณท่ีมีการพฒันาให้
เหมาะสมกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมอยู่ตลอดเวลา บนพืน้ฐานของการเติบโตอย่างสมดลุ
และยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหลักการกํากับดูแลกิจการหรือหลักบรรษัทภิบาล (Corporate 

Governance) เป็นแนวทางการบรหิารองคก์รท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล เป็นเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัอดุมการณแ์ละ
จรรยาบรรณของเอสซีจี จึงไดร้วบรวมองคค์วามรูแ้ละแนวปฏิบตัิตา่งๆ ในการบริหารจดัการองคก์รท่ีไดด้าํเนิน
ธุรกิจโดยยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม และรบัผิดชอบตอ่สงัคม ตามแบบแผนท่ีปฏิบตัิสืบทอดต่อๆ กนัมา จน
พิสูจนใ์หเ้ห็นและเป็นท่ียอมรับแลว้ว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนัน้ สอดคลอ้งและบรรลุผลไดต้ามวัตถุประสงค์
เดียวกนักบัแนวคดิตามหลกับรรษัทภิบาล จงึไดน้าํมาประมวลไวเ้ป็นคูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจดัพิมพ์
เผยแพรค่รัง้แรกตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 

 เน่ืองจากพฒันาการดา้นสงัคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคม
โลกท่ีพยายามกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองคก์รท่ีเป็นมาตรฐานสากลตามหลัก
บรรษัทภิบาล เพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นใหก้ับผูมี้ส่วนไดเ้สียและสนบัสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรใหป้รบัปรุงเนือ้หาของคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี ใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
โดยยดึแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หลกัการกาํกับดแูล
กิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑข์อง ASEAN Corporate Governance 

Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ท่ีตอ้งการยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน
อาเซียนใหมี้ความเป็นสากลมากย่ิงขึน้  
 เอสซีจีมีความมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาองคก์รใหเ้ป็นแบบอย่างทางดา้นบรรษัทภิบาล โดยไดก้าํหนดไวใ้น
วิสยัทศันข์องเอสซีจี ดว้ยเช่ือมั่นว่าหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจดัการท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม 

โปรง่ใส สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูคา่ระยะยาวใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความเช่ือมั่นตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทกุฝ่าย และสนนัสนนุสง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิทใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืน 

 

 

      (พลอากาศเอก สถิตยพ์งษ ์สขุวิมล) 
      ประธานกรรมการ 
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ส่วนที ่1 บทนาํ 

อุดมการณเ์อสซจี ี

 การท่ีเอสซีจีเจริญกา้วหนา้อย่างมั่นคงมาไดจ้นถึงปัจจบุนัเพราะมีอุดมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรม ซึ่งทัง้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังานทุกระดบัไดถื้อปฏิบตัิและใหค้วามสาํคญั
อยา่งสมํ่าเสมอตลอดมา คือ 

ตั้งม่ันในความเป็นธรรม 

มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

เชื่อม่ันในคุณค่าของคน 

ถอืม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตั้งม่ันในความเป็นธรรม 

เอสซีจี มีความรบัผิดชอบท่ีจะใหผู้มี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายไดร้บัความเป็นธรรมกล่าวคือ 

• ใหผู้ใ้ชส้ินคา้และบรกิารไดร้บัประโยชนส์งูสดุ ทัง้ดา้นคณุภาพและราคา 

• ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุในอตัราท่ีเหมาะสม 

• ใหพ้นกังานไดร้บัผลประโยชนแ์ละมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

• ใหผู้มี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายไดร้บัการปฏิบตัท่ีิเป็นธรรม 

มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

เอสซีจี มุง่กระทาํสิ่งท่ีถกูตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลในทางท่ีเป็นเลิศเสมอ 

พนกังานทกุระดบัและผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุคนตระหนกัดีวา่เราตอ้งทุม่เทกาํลงักาย กาํลงัใจ ความรูแ้ละ
ความสามารถท่ีมีอยูใ่หม้ากย่ิงขึน้ไปกวา่เดมิอยูเ่สมอ ใฝ่เรียนรูแ้ละศกึษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพ่ือฟันฝ่าอปุสรรค
และกา้วหนา้ตอ่ไปดว้ยความมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือผลท่ีดีท่ีสดุแก่เอสซีจีและผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

เชื่อม่ันในคุณค่าของคน 

 เอสซีจีถือวา่พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีคา่ท่ีสดุ 

การท่ีเอสซีจีเจริญรุ่งเรืองมาไดต้ราบเท่าทุกวนันี ้ก็เพราะมีคนเก่งและดีท่ีมีความรูค้วามสามารถและ
คณุธรรมเป็นประการสาํคญัเอสซีจีจึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเขา้ทาํงาน และพฒันาคนใหพ้รอ้มท่ีจะเผชิญ
สภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกนัก็สรา้งความมั่นคงและความผกูพนัทางใจใหพ้นกังาน
มีความรกัเอสซีจี ทาํใหพ้นกังานเกิดความมั่นใจท่ีจะทาํงานเพ่ือความเจรญิกา้วหนา้ในอนาคต 

ถอืม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม 

เอสซีจีปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีในทุกชุมชนและทุกประเทศท่ีดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม รวมทัง้ใหค้วามสาํคญักับการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
อยา่งยั่งยืน 
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จรรยาบรรณเอสซจี ี

แนวทางจรรยาบรรณ 

1. บุคคลทีม่ีหน้าทีต่้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 

พนกังานเอสซีจีทกุคนมีหนา้ท่ีปฏิบตัติามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี โดยมี
กรรมการบรษัิทปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี   

2. ข้อแนะนาํเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 

1) ทาํความเขา้ใจหลกัการและแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี โดยเฉพาะเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของทา่น 

2)  ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาหรือสอบถามในระบบใหค้าํปรกึษาจรรยาบรรณเอสซีจีเม่ือท่านไมม่ั่นใจว่าสิ่งท่ี
จะกระทาํถกูตอ้งตามจรรยาบรรณเอสซีจีหรือไม ่

3) ส่ือสารใหบุ้คคลอ่ืนท่ีท่านร่วมงานดว้ยหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ใจแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังาน
เอสซีจีตามหลกัจรรยาบรรณเอสซีจี  

4) แจง้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีไมถ่กูตอ้งตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางท่ีเอสซีจีกาํหนด
ไวแ้ละใหค้วามรว่มมือในกระบวนการสืบสวนหาขอ้เท็จจรงิ 

3. การไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณเอสซีจ ี

• การไม่ปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีกาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี อาจมีความผิดทางวินยั
หรือกฎหมายตามแตล่ะกรณี และอาจถกูพิจารณาลงโทษตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

• นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีข้างต้นแล้ว การสนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระทําผิด
จรรยาบรรณ การเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ การขดัขวางกระบวนการสืบสวน
ขอ้เท็จจรงิ และการกระทาํอย่างไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูใ้หข้อ้เท็จจรงิ ถือเป็นการไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ
เอสซีจีเชน่กนั 

4. การดาํเนินการเมื่อพบการกระทาํผิดจรรยาบรรณ 

เอสซีจีมีระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส (Whistleblowing System) ซึ่งเป็นไปตามหลกัสากล 

ในกรณีท่ีทา่นทราบ หรือพบเห็นการกระทาํ หรือเป็นผูเ้ดือดรอ้นเสียหายท่ีเก่ียวกบัการทจุริต ไมป่ฏิบตัติาม
กฏหมาย กฏระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท และจรรยาบรรณ ทา่นสามารถใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการกระทาํดงักล่าว
ไดโ้ดยดาํเนินการ ดงันี ้

• แจง้ไปท่ีผูร้บัขอ้รอ้งเรียน ตามช่องทางการรอ้งเรียนท่ีกาํหนด ทัง้นีต้อ้งไม่เป็นการรอ้งเรียนขอ้มลูเท็จ
หรือเป็นการกลั่นแกลง้ ซึ่งเอสซีจีถือวา่ผิดวินยัตามขอ้บงัคบัการบรหิารงานบคุคล 

• บริษัทมีกระบวนการดาํเนินการเม่ือได้รับข้อรอ้งเรียน และมีการคุ้มครองแก่พนักงานท่ีแจ้งข้อ
รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส 
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5. นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 

เอสซีจีมีนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีแจง้ขอ้มลูหรือใหเ้บาะแส คณะทาํงาน
หาขอ้เท็จจริง กรรมการสอบสวน เก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
บรษัิท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) ดงันี ้ 
1. กรณีผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มูลเปิดเผยช่ือ บริษัทสามารถรายงานความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจริงให้

ทราบได ้หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ย่ิงขึน้ 

2. เอสซีจีถือว่าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความ
ปลอดภยั และความเสียหายของผูร้ายงาน แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. กรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเห็นว่าตนอาจไมป่ลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผูร้อ้งเรียนสามารถ
รอ้งขอใหบ้ริษัทกาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบริษัทอาจกาํหนดมาตรการคุม้ครอง
โดยผูร้อ้งเรียนไมต่อ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นวา่เป็นเรื่องท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหายหรือ
ความไมป่ลอดภยั 

4. ผูท่ี้ไดร้ับความเดือดร้อนเสียหายจะไดร้ับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม  

 

แนวปฏิบัตติามจรรยาบรรณเอสซีจี 

1.  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

 เอสซีจีตระหนักถึงความสาํคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตัิต่อทุกคน
อย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ สนบัสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน  นอกจากนีเ้อสซีจียังตระหนักถึงความสาํคญัในดา้นแรงงานโดยปฏิบัติต่อ
พนกังานตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

2.  สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

2.1 สิ่งแวดล้อม 

 เอสซีจีมุ่งมั่นท่ีจะดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มตลอดกระบวนการของการดาํเนินธุรกิจ โดยเริ่มตัง้แต่การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มก่อนจะลงทนุในธุรกิจตา่ง ๆ การออกแบบ กระบวนการผลิต เครื่องจกัร 
อุปกรณ ์และการนาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชเ้พ่ือป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มท่ีอาจเกิดขึน้
จากการประกอบกิจการ ไปจนถึงการปลกูฝังจิตสาํนึกในเร่ืองดงักล่าวใหพ้นกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินธุรกิจ ใหด้าํเนินการตามแนวปฏิบตัใินเรื่องตา่ง ๆ  

2.2  สุขภาพและความปลอดภัย  

 เอสซีจีใหค้วามสาํคญัอย่างย่ิงในเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน คูธุ่รกิจ ลกูคา้ ชมุชน 
และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดกระบวนการของการดาํเนินธุรกิจ โดยเริ่มตัง้แต่การประเมินผลกระทบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ และความปลอดภยั ก่อนท่ีจะมีการลงทนุหรือรว่มทนุในกิจการใด ๆ รวมทัง้การ
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ดแูลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจกัร อปุกรณ ์วตัถดุบิใหมี้ความปลอดภยั 
ไม่ส่งผลกระทบตอ่สขุภาพเม่ือใชง้าน ตลอดจนปลกูฝังจิตสาํนึกในเร่ืองดงักล่าวใหก้บัพนกังานและ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหด้าํเนินการตามแนวปฏิบตัใินเรื่องตา่ง ๆ  
2.3  ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

เอสซีจีมีการดาํเนินการให้มั่นใจว่าสินคา้และบริการมีมาตรฐานความปลอดภัยสอดคล้องหรือ
มากกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด มีมาตรฐานทดัเทียมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลท่ี
เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีไดต้กลงไวก้ับลกูคา้ ตัง้แต่กระบวนการออกแบบ ผลิต จนถึง
การให้ข้อมูลหรือคาํเตือนเก่ียวกับสินคา้ บริการ และวิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง เพียงพอต่อความ
ปลอดภยัของลกูคา้ตลอดอายกุารใชง้าน (Life Cycle)  รวมทัง้ใหค้วามสาํคญักบัความปลอดภยัของ
สินคา้ท่ีเอสซีจีวา่จา้งใหผ้ลิต นาํเขา้ และนาํมาประกอบการสง่เสรมิการขายดว้ย 

3.  การต่อต้านคอรรั์ปชัน  

การดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีกับผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งดาํเนินการอย่างถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา โปร่งใส 
ซ่ือสตัย ์ตรวจสอบไดแ้ละไมค่อรร์ปัชนั โดยปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั
ของเอสซีจี รวมทัง้ไมท่าํใหเ้กิดขอ้ครหา หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบรษัิท  

4.  ของกาํนัลและการเลีย้งรับรอง 

การรบัหรือใหผ้ลประโยชนต์า่ง ๆ ซึ่งรวมถึงทรพัยส์ิน บรกิาร การอาํนวยความสะดวก หรือการเลีย้งรบัรองกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถ่ินหรือแต่ละประเทศ รวมทัง้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีมลูคา่เหมาะสม และไมเ่ป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจท่ีไมช่อบธรรม  

 5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

 เอสซีจีมุ่งกระทาํสิ่งท่ีถูกตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลท่ีเป็นเลิศเสมอ ดงันัน้การปฏิบตัิงานของพนกังาน
ตอ้งยึดถือประโยชนส์งูสุดของเอสซีจี ภายใตค้วามถกูตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเล่ียงการ
กระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจสง่ผลกระทบในการตดัสินใจใด ๆ  

 6.  การดาํเนินการด้านการเมือง  

เอสซีจีวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนดา้นการเงินหรือ
รูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุม่แนวรว่มทางการเมือง ผูมี้อาํนาจทางการเมือง หรือผูล้งสมคัรรบัเลือกตัง้
ทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค หรือระดบัประเทศ อยา่งไรก็
ตาม เอสซีจีใหค้วามเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนกังานในฐานะพลเมืองท่ีดีตามรฐัธรรมนญูไมว่า่จะ
เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

7. การปฏิบัตติ่อข้อมูลและทรัพยส์ิน 

7.1  ข้อมูลส่วนบุคคล  

เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวประวตัิ ประวตัิการทาํงาน ขอ้มูลทางการเงิน 
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ขอ้มลูสาํหรบัการติดต่อ ขอ้มลูสขุภาพ หรือขอ้มลูส่วนตวัอ่ืน ๆ  ตอ้งไดร้บัความคุม้ครองไม่ใหถู้กใช ้
เปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยงับคุคลอ่ืนอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย  

7.2  การบันทกึ การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล  

เอสซีจีตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการขอ้มลูภายในองคก์ร โดยการบนัทึกหรือรายงานขอ้มลู
ตอ้งสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑท่ี์เอสซีจีกาํหนดและถกูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรกัษา
ขอ้มลูจะตอ้งดาํเนินการใหอ้ยู่ในสภาพท่ีปลอดภยั และสามารถนาํมาใชอ้า้งอิงหรือใชป้ระโยชนก์ับ
เอสซีจีไดเ้ม่ือตอ้งการ  

7.3  การซือ้ขายหลักทรัพย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 

 การใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มลูสาํคญัตอ้งดาํเนินการใหเ้หมาะสม โดยคาํนงึถึงผลกระทบตอ่ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียโดยรวมและความถกูตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด และตอ้งไมใ่ชข้อ้มลูนัน้เพ่ือประโยชนส์่วนตวั
หรือบคุคลอ่ืน 

7.4  การใช้และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษัท 

เอสซีจีใชท้รพัยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพและใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหพ้นกังาน
ดแูลรกัษาทรพัยส์ินมิใหเ้สียหาย สญูหาย หรือนาํไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตวัหรือเพ่ือบคุคลอ่ืน 

7.5 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 เอสซีจีถือว่าทรัพยส์ินทางปัญญาเป็นทรัพยส์ินท่ีมีค่าของเอสซีจี พนักงานมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติตาม
“นโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาเอสซีจี (SCG IP Policy)” อย่างเคร่งครดั โดยตอ้งปกป้องและดูแล
รักษาทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซี จีให้พ้นจากการนําไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ ได้รับ
อนญุาต รวมทัง้ตอ้งเคารพและไมล่ะเมิดในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

8. การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร 

8.1  การเปิดเผยข้อมูล  

การเปิดเผยขอ้มูลของเอสซีจี ยึดถือหลกัความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยตอ้งมั่นใจไดว้่า
เป็นการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะ
เปิดเผยอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร ดว้ยวาจา การแถลงขา่ว หรือโดยชอ่งทางอ่ืนใด 

8.2 การสื่อสาร 

การสื่อสารของเอสซีจี ซึ่งรวมถึงการสื่อสารแบรนดเ์อสซีจีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร การ
ส่ือสารการตลาดของแบรนดส์ินคา้ในเอสซีจี การใชต้ราสัญลักษณเ์อสซีจี และการส่ือสารผ่าน
สื่อสงัคมออนไลน ์จะตอ้งดาํเนินการอย่างเหมาะสม ถูกตอ้งตามความเป็นจริง คาํนึงถึงความ
เป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเอสซีจี โดยปฏิบตัิตาม
แนวทางการสื่อสารแบรนด ์และนโยบายการใชสื้่อสงัคมออนไลนข์องเอสซีจี (SCG Social 

Media Policy) อย่างเคร่งครดั   
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9. การทาํธุรกรรมของเอสซีจี 

9.1 การทาํธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจ ี

การดาํเนินธุรกิจหรือปฏิบตัิงานท่ีเป็นการทาํธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี ตอ้งคาํนึงถึง
กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐั รวมถึงระเบียบและอาํนาจดาํเนินการของเอสซีจี 

ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นแตล่ะทอ้งถ่ิน 

9.2  การทาํธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก 

 การทาํธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนัน้จะตอ้งปฏิบตัิใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และกระบวนการท่ี
กาํหนดไวต้ามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐั และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงไดร้บั
การอนมุตัิตามอาํนาจดาํเนินการของเอสซีจีอย่างเครง่ครดั นอกจากนีจ้ะตอ้งปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีได้
ตกลงไวอ้ย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยหลีกเล่ียงการทาํธุรกรรมท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายไมว่า่ตอ่เอสซีจีหรือบคุคลภายนอก 

10. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 

10.1 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 

 การประกอบธุรกิจในตา่งประเทศไมว่่าจะเป็นการตัง้บริษัท โรงงาน สาํนกังาน สาขา ตวัแทน การทาํ
ธุรกรรมการคา้กบัผูจ้ดัจาํหน่าย หรือการเขา้ซือ้กิจการในต่างประเทศ จะตอ้งคาํนึงถึงและปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายภายในท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศตา่ง ๆ ท่ีเอสซีจีเขา้ไปลงทุน และปฏิบตัิตนเป็น
พลเมืองท่ีดีในแตล่ะทอ้งถ่ิน นอกจากนีย้งัตอ้งคาํนงึถึงสภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วฒันธรรมในแตล่ะทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 

10.2 การค้าระหว่างประเทศ 

การนาํเขา้-ส่งออกสินคา้ หรือการทาํธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้งกับต่างประเทศ จะตอ้ง
ปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั เชน่ กฎหมายการนาํเขา้และสง่ออก กฎหมายศลุกากร 
กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของสินคา้ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมถึงระเบียบ
และแนวปฏิบตัขิองเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

11.  การแข่งขันทางการค้า  

เอสซีจีตัง้มั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา้และกฎหมาย
แข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่าง ๆ ท่ีเอสซีจีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ ทัง้ต่อลูกคา้และคู่คา้ของเอสซีจี รวมถึง
ดาํเนินการตามแนวปฏิบตัขิองเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้ง                  

12.  การป้องกันการฟอกเงนิ 

เอสซีจียึดถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกนัการฟอกเงิน กล่าวคือ เอสซีจี
จะไมร่บัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยส์ิน หรือสนบัสนนุใหมี้การรบัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยส์ินตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิด เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หผู้ห้นึ่งผูใ้ดใชเ้อสซีจีเป็นชอ่งทางหรือเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายเท ปกปิด หรืออาํพรางแหลง่ท่ีมาของทรพัยส์ินท่ีไดม้าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ www.scg.com  
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สวนที่ 2 

โครงสราง นโยบายและ                      

หลักการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 
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โครงสร้างบรรษัทภบิาลเอสซจี ี

 

 

  

ผูถือหุน 

บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

 

สํานักงาน
เลขานุการบริษัท 

แตง่ตัง้ ถอดถอน และกาํหนดคา่ตอบแทน 

                      สายรายงาน 

สรา้งผลตอบแทน และเพ่ิม

มลูคา่ในระยะยาว 

ส่วนที ่2 โครงสร้าง นโยบายและหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี
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นโยบายบรรษัทภบิาลเอสซจี ี

เอสซีจีดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ โปรง่ใส และเป็นธรรม โดยยดึมั่นในอดุมการณซ์ึ่งไดถื้อปฏิบตัิ
สืบเน่ืองกนัมาภายใตก้รอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพืน้ฐานแหง่ประโยชนส์ขุอย่างสมดลุและยั่งยืน โดย
มีกรรมการบรษัิทเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี 

 นโยบายบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดาํเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาทาํหน้าท่ีกํากับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการกําหนดนโยบายและ 

แนวปฏิบตัิ ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการเอสซีจีใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
บรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวน 

แนวปฏิบตัิใหมี้ความเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจและสอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิทางดา้นบรรษัทภิบาลทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัสากล เป็นประจาํทกุปี โดยใหเ้ร่ืองบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลกัวาระหนึ่งในการประชมุ
คณะกรรมการบรษัิท 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 243 (8/2563) วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 25 พฤศจิกายน 2563) 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูข้ ับเคลื่อนองคก์รมีบทบาทและหนา้ที่ในการกําหนดกลยุทธ ์และ
นโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงัและรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริตเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัทบนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี (Good 

Corporate Governance) นอกจากนัน้ยงัมีบทบาทและหนา้ท่ีในการกาํกับดแูลและประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะจดัการเอสซีจี และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในการบริหารกิจการเอสซีจีใหส้าํเร็จตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้
ดงันัน้คณะกรรมการบรษัิทจงึไดมี้มตกิาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการบรษัิทฉบบันีข้ึน้เพ่ือใหก้รรมการบรษัิททกุคน
ตระหนักถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ ์และเพ่ือสรา้งคุณค่าอย่าง
ยั่งยืน ใหแ้ก่ทัง้เอสซีจี ลกูคา้ ผูมี้สว่นไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม 

1. ขอบเขตหน้าที ่

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

รบัผิดชอบในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน  
1.1 บรหิารกิจการใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุแก่ผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฏิบตัสิาํคญั 

4 ประการ คือ  

1.1.1 การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

1.1.2 การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต (Duty of Loyalty) 

1.1.3 การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมตท่ีิ
ประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 
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1.1.4 การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of 

Disclosure) 

1.2 กาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีต่อการสรา้งคณุค่าอย่างยั่งยืน
ใหแ้ก่ทัง้เอสซีจี ลกูคา้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม และใหม้ีการทบทวนและอนมุตัิเป็นประจาํ
ทกุปี  

1.3 จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท 
และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต เพ่ือ
ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย  

1.4 กาํกับดูแลและพฒันาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีใหอ้ยู่ในระดบัสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนิน
ธุรกิจ ตดิตามใหมี้การปฏิบตั ิและเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
เอสซีจี  

กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน  
1.1 พิจารณาแผนหลักในการดาํเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ 

ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถของเอสซีจีใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษัิทท่ีมีประสิทธิผล 

1.2 กาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจาํนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ 
คณุสมบตัิท่ีหลากหลาย ทัง้ในดา้นความรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์และความสามารถเฉพาะ
ดา้นของกรรมการเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้แตง่ตัง้กรรมการชดุยอ่ยเพ่ือ
ช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท และอาจแตง่ตัง้ประธานกรรมการ
ชดุยอ่ยดว้ยก็ได ้ 

1.3 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํทุกปี โดยใหมี้การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) 

ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการ รวมทัง้ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือ
พิจารณารว่มกนัในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของกรรมการ
บรษัิทและกรรมการชดุยอ่ยเป็นประจาํสมํ่าเสมอ  

1.4 กาํกับดแูลใหมี้กระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
กาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม  

1.5 อทิุศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเพียงพอ เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถื้อหุน้ 
เวน้แตใ่นกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัโดยกรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแจง้ใหป้ระธาน
กรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิททราบลว่งหนา้ก่อนการประชมุ  

1.6 พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานเขา้อบรมหรือเขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับการ



 

17 
 

ปฏิบตัหินา้ท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตังิานอย่างตอ่เน่ือง 

สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

1.7 พิจารณาแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกาํกับดแูลใหมี้
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจาํทกุปี และมีระบบการ
พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีรอบคอบ โปรง่ใส สอดคลอ้งกบัความรบัผิดชอบ
และผลการดาํเนินงานเพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

1.8 กํากบัดแูลและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก ่อใหเ้กิดมลูคา่แก่เอสซีจีควบคูก่บัการสรา้ง
คณุประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้ดแูลให้
ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.9 กาํกบัดแูลใหมี้การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของ
ระบบเทคโลยีสารสนเทศ 

1.10 ติดตามดแูลใหมี้การนาํกลยทุธข์องบริษัทไปปฏิบตัิ และติดตามการวดัผลการดาํเนินงานทัง้ในระดบักลุม่
ธุรกิจ และระดบัเอสซีจี โดยกาํหนดใหมี้การรายงานผลการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ให้
นโยบายเพ่ือการพัฒนาและปรบัปรุงการดาํเนินงานของธุรกิจ โดยคาํนึงถึง ความปลอดภัยและ
สขุอนามยั ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบคุลากรของเอสซีจี  

ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

1.11 กาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และกาํกบัดแูลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการ
ทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อระดบัความเสี่ยงมีการ
เปล่ียนแปลง  

1.12 ส่งเสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัของเอสซีจี พรอ้มทัง้กาํกับดแูลใหมี้ระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้าํนาจ
อยา่งไมถ่กูตอ้ง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระทาํผิดกฎหมาย  

1.13 ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ กาํกบัดแูลใหมี้การปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ินของ
เอสซีจีและการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบัเอสซีจีในลกัษณะท่ีไมส่มควร  

รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู  

1.14 ติดตามดแูลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้รวมทัง้แผนหรือกลไกในการ
แกไ้ขหากเกิดปัญหา  
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1.15 กาํกับดูแลให้ระบบการจัดทาํรายงานทางเงินและการเปิดเผยขอ้สาํคัญต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ 
ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวขอ้ง  

สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้  

1.16 ดแูลใหม้ั่นใจว่าผูถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการตดัสินใจในเรื่องสาํคญัของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบตัิตอ่
ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่ รายย่อยและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปรง่ใส กาํกับดแูลใหมี้
กระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรือผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/
รอ้งเรียนในเรื่องท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง  

ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอคาํปรกึษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสม 

2. บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

ใหป้ระธานกรรมการมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

2.1 พิจารณากาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิทรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และดแูลใหก้รรมการ
บรษัิทไดร้บัขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพ่ือใหก้รรมการบรษัิท
สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม  

2.2 เป็นผูน้าํของคณะกรรมการบรษัิท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

2.2.1 ดาํเนินการประชมุคณะกรรมการบรษัิทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎหมาย  
2.2.2 จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมใหก้รรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายอยา่งครบถว้น 

2.2.3 สรุปมตท่ีิประชมุและสิ่งท่ีจะตอ้งดาํเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 

2.2.4 กาํหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยไมมี่กรรมการบรษัิทท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

2.3 เป็นผูน้าํในการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย โดย
จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั และ
ดแูลใหมี้การตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

2.4 สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี 

2.5 เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจดัการ และสนบัสนุนการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษัิท 

2.6 กาํกบัดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอยา่งโปรง่ใสในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2.7 กาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม  
2.8 กาํกบัดแูลใหก้ารปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ และ
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กรรมการบรษัิทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทมีองคป์ระกอบดงันี ้

3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตัง้และ
ถอดถอนโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้และกรรมการบรษัิทไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหนึง่ตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

3.2 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการบริษัทท่ีเป็นอิสระไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการ
บริษัททัง้หมด กรรมการบริษัทท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และกรรมการบริษัทท่ีมาจากคณะ
จดัการเอสซีจี 

3.3 ใหค้ณะกรรมการบรษัิทเลือกกรรมการบรษัิทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

เม่ือบคุคลใดไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท บรษัิทจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะนาํส่ง
คู่มือกรรมการบริษัท และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ับกรรมการบริษัทท่ีเขา้ใหม่ทุกคนเพ่ือใหท้ราบถึง
บทบาทหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบรษัิท 

4. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท  

4.1 มีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัดและขอ้บงัคบัของบริษัทกาํหนด 
รวมทัง้ตอ้งไม่มีสถานะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

4.2 มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล และเขา้ใจลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี 

4.3 กรรมการบริษัททกุคนตอ้งสามารถปฏิบตัหินา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ สามารถอทุิศเวลา
ในการปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 

4.4 ดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวม
ไมเ่กิน 4 บรษัิท 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี กรรมการบริษัทตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม ถ้า
จาํนวนกรรมการบริษัทแบ่งออกใหต้รงเป็นส่วนสามไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
กรรมการบริษัทท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหนง่นัน้ใหพ้ิจารณาจากกรรมการบรษัิทท่ีอยู่ในตาํแหนง่นานท่ีสุดเป็นผู้
ออกจากตาํแหนง่ อยา่งไรก็ตามกรรมการบริษัทท่ีออกไปนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่อีกได ้

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษัทขา้งตน้แลว้ กรรมการบริษัทอาจพน้จาก
ตาํแหนง่เม่ือ 

1) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายและ
ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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2) ย่ืนใบลาออกตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบรษัิท 

3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครัง้ติดต่อกันโดยมิไดล้าการประชมุ และ
คณะกรรมการบริษัทมีมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการบริษัท
ทัง้หมด 

4) ผูถื้อหุน้มีมตใิหอ้อกจากตาํแหนง่ตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั 

5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

6) ตาย 

ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพน้จากตาํแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบริษัทท่ีพน้จากตาํแหนง่ยงัคงตอ้ง
อยูร่กัษาการในตาํแหนง่เพ่ือดาํเนินกิจการของบรษัิทตอ่ไปเพียงเทา่ท่ีจาํเป็นจนกวา่คณะกรรมการบริษัทชุด
ใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีตาํแหนง่กรรมการบรษัิทวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแตง่ตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท
คราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษัทนัน้จะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการ
บรษัิทแทนอยูใ่นตาํแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบรษัิทซึ่งตนแทน  

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บรษัิทกาํหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ยปีละ 8 ครัง้ โดยแตล่ะครัง้จะมีการกาํหนดวาระ
หลกัในการประชมุไวล้ว่งหนา้อยา่งชดัเจน และอาจมีการประชมุครัง้พิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสาํคญัหรือ
เร่งด่วน ในการพิจารณากาํหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะพิจารณารว่มกนั  

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทโดย
คาํสั่งของประธานกรรมการแจง้กรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็น
รีบดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานในท่ีประชมุอาจกาํหนดใหมี้การ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมท่ีแม้จะมิได้อยู่ในสถานท่ีเดียวกันสามารถประชุม
ปรกึษาหารือและแสดงความคดิเห็นระหวา่งกนัได ้โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด  

7. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวน
กรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่
มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือก
กรรมการบรษัิทท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 
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การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งใหมี้เสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

กรรมการบรษัิทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการบรษัิทซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

ในกรณีตาํแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการ
บริษัทท่ีเหลืออยู่กระทาํการในนามของคณะกรรมการบริษัทไดแ้ตเ่ฉพาะการจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือ
เลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนตาํแหน่งท่ีว่างทัง้หมดเท่านัน้ และการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งจดัใหมี้ขึน้
ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีจาํนวนกรรมการบรษัิทว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชมุ  

8. อาํนาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัของบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการกาํหนดตารางกาํหนด
อาํนาจอนุมตัิ (Delegation of Authority) การกาํหนดและทบทวนวิสยัทัศน ์พนัธกิจ กลยุทธใ์นการดาํเนินงาน 

แผนหลกัในการดาํเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการดาํเนินงานธุรกิจ
ประจาํปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาํหนดเปา้หมายท่ีตอ้งการของผลของการดาํเนินงาน การตดิตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และการดแูลรายจ่ายลงทนุ (Capital Expenditure) 

รายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญั การเขา้ควบรวมกิจการ การแบง่แยกกิจการ และการเขา้รว่มทนุ  
9. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัคา่ตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะไดอ้นมุตั ิ
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                    
(มตคิณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 240 (5/2563) วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2563) 

บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) (บริษัท) มีอุดมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจ คือ “ตัง้มั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นใน
ความเป็นเลิศ เช่ือมั่นในคุณค่าของคน และถือมั่นในความรบัผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมท่ี
บริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด บริษัทไดป้ระมวลจริยธรรมในการ
ดาํเนินธุรกิจและขอ้พงึประพฤติปฏิบตัิของพนกังาน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไดถื้อปฏิบตัิกนัอย่างสมํ่าเสมอตลอดมา แตก่ระจดั
กระจายอยู่ในท่ีต่าง ๆ บางเร่ืองก็ถือเป็นประเพณีสืบทอดกันมารวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเรียกว่า 
“จรรยาบรรณ” และประกาศใชเ้ม่ือปี พ.ศ. 2530 

การมีคณะกรรมการตรวจสอบถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีบรรษัทภิบาลท่ีดี คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้มติ
กาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันีข้ึน้ โดยใชแ้นวทางจรรยาบรรณของบรษัิทเป็นหลกั ตลอดจนได้
นาํหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบเป็นสว่นหนึ่งของกฎบตัรฉบบันี ้

1. ขอบเขตหน้าที่ 

ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

ด้านการกาํกับดูแล การบริหารความเส่ียง การกาํกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน 

1.1 สอบทานใหมี้ระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ  

1.2 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

1.3 สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียง กระบวนการทาํงาน การควบคมุ การกาํกับดูแล 
ดา้นการปฏิบตังิาน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูและ
ระบบเครือขา่ยส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

1.4 สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการในการต่อตา้นคอรร์ปัชนัอย่างมีประสิทธิผลสอดคลอ้งตามแนวทางของ
หน่วยงานกาํกับดแูลต่าง ๆ เช่น แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (CAC) 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เริ่มตัง้แตก่ารส่งเสริมและสรา้งความตระหนกัรู ้(Awareness) การประเมินความเส่ียง การ
ควบคมุภายใน การสรา้งระบบงานเชิงปอ้งกนั การรายงานการกระทาํความผิด การตรวจสอบ จนถึง
การสอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัตามท่ีสาํนกังานตรวจสอบได้
ตรวจสอบและประเมินแลว้ 
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1.5 สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการควบคมุและติดตามการปฏิบตัิงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

1.6 สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control 

Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตาม
วิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรบัโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายใน” ซึ่งสาํนกังานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

1.7 สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกําหนดมาตรการป้องกันภายในองคก์ร รวมทั้งสอบทาน
กระบวนการภายในของบรษัิทเก่ียวกบัการแจง้เบาะแสและการรบัขอ้รอ้งเรียน 

1.8 สอบทานใหมี้ระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชนใ์หก้ับหน่วยงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตังิานใหดี้ย่ิงขึน้ 

ด้านอื่น ๆ 

1.9 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้หรือเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของ
บริษัท รวมทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของ
ผูส้อบบญัชี  

1.10 จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาํปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.11 สอบทานและใหค้วามเห็นในการปฏิบตัิงานของสาํนกังานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับ
ผูส้อบบญัชี และจดัใหมี้การประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชมุอย่างนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ 

1.12 พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาํลังพลของสาํนักงานตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อาํนวยการสาํนักงาน
ตรวจสอบภายใน 

1.13 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีและ
รายงานตา่ง ๆ รวมทัง้สายการบงัคบับญัชา และสอบทานใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานตรวจสอบของ
สาํนกังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

1.14 สอบทานใหก้รรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบตังิานของตนเองเป็นประจาํทกุปี  

1.15 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือคณะกรรมการบรษัิทจะมอบหมาย  
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 ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเรียก สั่งการใหฝ่้ายจดัการ 
หวัหนา้หนว่ยงานหรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นว่า
เก่ียวขอ้งจาํเป็น รวมทัง้แสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จาํเป็นดว้ยคา่ใชจ้่าย
ของบรษัิท 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามคําสั่ งของ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบการดาํเนินงานของบริษัทโดยตรงตอ่ผูถื้อหุน้ ผูมี้สว่น
ไดเ้สียและบคุคลทั่วไป 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 กรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน และตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรูแ้ละ
ประสบการณเ์พียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 คน 

2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  

3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

 ใหก้รรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามท่ีบริษัท
ประกาศ และภายใตข้อ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ใหก้รรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยครบกาํหนดออกตามวาระในวนั
ประชมุ สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแต่งตัง้ใหด้าํรง
ตาํแหนง่ตอ่ไปอีกได ้ 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตาํแหนง่
ตอ้งอยู่รกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินงานตอ่ไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่จะเขา้
รบัหนา้ท่ี 

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหนง่เม่ือ 

1) ลาออก 

2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้ 
3) คณะกรรมการบริษัทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่ 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหท้าํเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธานกรรมการบริษัท ทัง้นีก้าร
ลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบรษัิท 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูใหพ้น้จากตาํแหนง่ก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ใหบ้ริษัท
แจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัที  ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถกูใหพ้น้จากตาํแหน่งสามารถชีแ้จงถึง
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สาเหตดุงักล่าว ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ทราบดว้ยก็ได ้

ในกรณีท่ีต ําแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพ่ือใหก้รรมการ
ตรวจสอบมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่
ในตาํแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

5. การประชุม 

 ใหมี้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้  
 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยคาํสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นรีบดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในท่ีประชมุอาจกาํหนดให้
มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมท่ีแม้จะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกันสามารถประชุม
ปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จาํนวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งเขา้ร่วม
ประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการตรวจสอบซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1 หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบกรณีท่ีผูส้อบบญัชีพบพฤตกิารณอ์นัควรสงสยัวา่กรรมการ
ผูจ้ัดการ หรือบุคคลซึ่งรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษัทกระทาํความผิดตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 
309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการตรวจสอบ
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และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบั
แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี  

7.2 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา
ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การแก้ไขปรบัปรุงภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบกาํหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทาํดงักล่าวต่อ
สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา                                                   
(มตคิณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 240 (5/2563) วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2563) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนา้ท่ีเสนอแนะแนวปฏิบตัิและการดาํเนินการ
ดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจีตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีหนา้ที่พิจารณาสรรหาผูที้่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือในกรณีอ่ืน ๆ ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาฉบับนีข้ึน้เพ่ือให้
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัิหนา้ท่ีได้
อยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์

1. ขอบเขตหน้าที ่

 ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 กาํหนดขอบเขตและนโยบายดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ  
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1.2 เสนอแนะแนวปฏิบตัิดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจีตอ่คณะกรรมการบริษัท พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนาํแก่
คณะกรรมการบรษัิทในเรื่องเก่ียวกบับรรษัทภิบาล 

1.3 ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นบรรษัทภิ
บาลของเอสซีจี 

1.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจและ
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิในระดบัสากล และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหมี้การพิจารณา
ปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง 

1.5 กาํกบัดแูลใหมี้นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัท่ีเหมาะสมเพียงพอตอ่การดาํเนินธุรกิจ 

1.6 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทัง้การมีผลประโยชนข์ดัแยง้ท่ีอาจ
เกิดขึน้ในการปฏิบตัหินา้ท่ี  

1.7 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคณุสมบตัขิองกรรมการบรษัิท 

1.8 พิจารณาจดัทาํแผนพฒันากรรมการ เพ่ือสรา้งเสริม พฒันาความรู ้ทกัษะ แก่คณะกรรมการบริษัท
เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ มาตรฐาน ความเส่ียง 
สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้
จดัทาํแบบความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้น (Board Skill Matrix) เพ่ือพิจารณาความหลากหลายของ
กรรมการใหมี้ความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี 

1.9 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยชดุตา่ง ๆ และ
ประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปี รวมทัง้ติดตามและสรุปผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือนาํไปปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและเสริมสรา้งความรู้
ความสามารถของกรรมการบรษัิท 

1.10 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.11 กาํหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผูมี้คุณสมบตัิเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการ
ชดุย่อยตา่ง ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบรษัิท 
โดยคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ ์และความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์ับบริษัท เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษัิทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตั ิ

1.12 จัดทําแผนสืบทอดตาํแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะจัดการของบริษัท เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 
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1.1.3 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสรา้ง หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 
รวมทัง้แนวปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎบตัร (Charter) ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ยชดุตา่ง ๆ เป็นประจาํทกุปี  

1.1.4 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นประจาํทุกปี โดยประเมินการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมิน
ตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment) 

1.1.5 สง่เสรมิใหพ้นกังานในทกุระดบั มีจิตสาํนกึในจรยิธรรมและคณุธรรม ปฏิบตัติามจรรยาบรรณเอสซีจี และ
หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

1.1.6 ปฏิบตัหินา้ท่ีในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ีให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอาํนาจเรียกสั่ งการให ้

ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ี
เห็นว่าเก่ียวขอ้งจาํเป็น นอกจากนัน้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีของกฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคาํปรกึษาจากท่ีปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หาก
เห็นวา่มีความจาํเป็นและเหมาะสมโดยบรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ย 3 คน  
2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 

2.3 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

3. คุณสมบัตขิองกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

3.1 เป็นกรรมการบรษัิท 

3.2 มีความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองบรรษัทภิบาลเป็นอยา่งดี 

3.3 มีวิสยัทศันก์วา้งไกล ตดิตามการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบับรรษัทภิบาลในระดบัสากลอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือ
นาํมาปรบัปรุงนโยบายดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจี 

3.4 สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายไดโ้ดยอิสระ และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3.5 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ท่ีสมควรไดร้ับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมทัง้จดัเตรียมขอ้มูลของบุคคล
ดงักลา่วอยา่งเพียงพอเพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 
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4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาํหนดออกตาม
วาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ทั้งนีเ้ม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัแต่งตัง้ให้ดาํรง
ตาํแหนง่ตอ่ไปอีกได ้

 นอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพน้จากตาํแหนง่เม่ือ 

1) ลาออก 

2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามกฎบตัรนี ้ 
3) คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่ 

 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ทาํเป็นหนังสือย่ืนต่อประธาน
กรรมการบรษัิท ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท  

 ในกรณีท่ีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพน้จากตาํแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาท่ีพ้นจากตําแหน่งต้องอยู่ร ักษาการในตําแหน่งเพ่ือดาํเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่า
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระใหค้ณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
แทน เพ่ือใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบคุคลท่ี
เขา้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งตนแทน 

5. การประชุม 

  ใหมี้การเรียกประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาหรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่จาํเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามตอ้งจดัใหมี้การ
ประชมุไมน่อ้ยกวา่ปีละ 4 ครัง้ 

 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ใหป้ระธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
หรือเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคาํสั่งของประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

แจง้ไปยงักรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วน
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

 ในการประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา หรือ
ประธานในท่ีประชมุอาจกาํหนดใหมี้การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ใน
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สถานท่ีเดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

 ในการประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ตอ้งมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเขา้รว่ม
ประชมุไมน่อ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้
จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชมุหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งเขา้รว่มประชมุเลือกกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งใหมี้เสียง
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้  

 การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุและมีผล
สมบูรณเ์สมือนหนึ่งว่าไดมี้การประชุมลงมติแลว้ เม่ือกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนไดล้งลายมือช่ือ
รบัรองไวใ้นมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดร้บัคา่ตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

กฎบัตรคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน                                                       
(มตคิณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 240 (5/2563) วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2563) 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนทาํหนา้ท่ีพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง 
ๆ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของคณะ
จัดการเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้มติกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนฉบับนีข้ึน้เพ่ือให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนทุกคนตระหนักถึงหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบของตน และปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์ 

1. ขอบเขตหน้าที ่

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้
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1.1 เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยชุด
ตา่ง ๆ ท่ีคณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้ ซึ่งรวมถึงโบนสัประจาํปี และเบีย้ประชมุ 

1.2 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะจดัการเอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่ง
รวมถึงเงินเดือน โบนสัประจาํปี โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทและผลการปฏิบตัิงาน
ของคณะจัดการเป็นรายบุคคล ในกรณีท่ีเห็นสมควรใหว้่าจา้งบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือใหค้าํแนะนาํการ
ดาํเนินโครงการ 

1.3 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือกาํหนดคา่ตอบแทนก่อนนาํเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจาํทกุปี 

1.4 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะจดัการเอสซีจีเป็นรายบุคคลตามขอ้เสนอของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
เพ่ือกาํหนดคา่ตอบแทนก่อนนาํเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจาํทกุปี 

1.5 พิจารณางบประมาณการขึน้คา่จา้ง การเปล่ียนแปลงคา่จา้งและผลตอบแทน เงินรางวลัประจาํปีของ
พนกังานจดัการระดบัสงูก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท 

1.6 พิจารณาทบทวน ศกึษา ตดิตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการ
บรษัิท รวมทัง้คณะจดัการเอสซีจีอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบรษัิทอนมุตั ิ  

1.7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการเอสซีจีเปรียบเทียบกับบริษัท
จดทะเบียนชัน้นาํอ่ืน ๆ ท่ีมีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกนัเพ่ือใหเ้อสซีจีรกัษาความเป็นผูน้าํในตลาด
ธุรกิจอตุสาหกรรมนัน้ ๆ และเพ่ือเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการบรหิารงานใหเ้จรญิกา้วหนา้ 

1.8 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.9 ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบรษัิททราบ 

1.10 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกับกฎบตัร (Charter) คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือขออนมุตัปิรบัปรุงใหเ้หมาะสมและมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

1.11 ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าท่ีให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอํานาจเรียก สั่ งการให ้

ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หนว่ยงานหรือพนกังานของบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือสง่เอกสารท่ี
เห็นวา่เก่ียวขอ้งจาํเป็น นอกจากนัน้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีของกฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนอาจขอคาํปรกึษาจากท่ีปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็น
วา่มีความจาํเป็นและเหมาะสมโดยบรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ย 3 คน  
2.2 กรรมการพิจารณาผลตอบแทนตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท  
2.3 ประธานกรรมการพิจาณาผลตอบแทนอาจไดร้บัแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน  

3. คุณสมบัตขิองกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

3.1 เป็นกรรมการบรษัิท 

3.2 มีวิสยัทศันก์วา้งไกล ติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการดาํเนินงานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ
นาํมาปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทน 

3.3 สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บั
มอบหมายไดโ้ดยอิสระ และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ใหก้รรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาํหนดออกตามวาระ
ในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแตง่ตัง้ให้
ดาํรงตาํแหนง่ตอ่ไปอีกได ้ 

 นอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนพน้จากตาํแหนง่เม่ือ 

1) ลาออก 

2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามกฎบตัรนี ้ 
3) คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่ 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ทาํเป็นหนังสือย่ืนต่อประธาน
กรรมการบรษัิท ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท 

ในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาผลตอบแทนพ้นจากตาํแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนท่ีพ้นจากตาํแหน่งต้องอยู่ร ักษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่า
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีตาํแหนง่กรรมการพิจารณาผลตอบแทนวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทน เพ่ือให้
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็น
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนซึ่งตนแทน 
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5. การประชุม 

ใหมี้การเรียกประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
หรือประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเห็นว่าจาํเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามตอ้งจดัใหมี้การ
ประชมุไมน่อ้ยกวา่ปีละ 5 ครัง้ 

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการพจิารณาผลตอบแทน หรือเลขานกุาร
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโดยคําสั่ งของประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
แจง้ไปยังกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วน
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน หรือประธาน
ในท่ีประชุมอาจกาํหนดใหมี้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ี
เดียวกนัสามารถประชมุปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวา่งกนัได ้โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตอ้งมีกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเขา้ร่วม
ประชมุไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่ไดเ้ขา้ร่วมในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้ให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งเข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งใหมี้เสียงหนึ่ง
เสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

การลงมติของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อาจกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุและมีผล
สมบรูณเ์สมือนหนึ่งว่าไดมี้การประชมุลงมติแลว้ เม่ือกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทกุคนไดล้งลายมือช่ือ
รบัรองไวใ้นมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการพิจารณาผลตอบแทนไดร้บัคา่ตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิ
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กฎบัตรคณะกรรมการกจิการสังคมเพีอ่การพฒันาอย่างย่ังยนื                                                   
(มตคิณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 240 (5/2563) วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 29 กรกฎาคม 2563) 

เอสซีจีมุ่งมั่นดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของชุมชนและสงัคมในประเทศท่ี
เอสซีจีลงทุน โดยมุ่งเนน้สรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละก้าวทันการเปล่ียนแปลงอย่าง
สมดลุ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้มติกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน (คณะกรรมการกิจการสงัคมฯ) ฉบบันีข้ึน้เพ่ือใหก้รรมการกิจการสงัคมฯ ทุกคนตระหนักถึงหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์

 

1. ขอบเขตหน้าที ่

 ใหค้ณะกรรมการกิจการสงัคมฯ มีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 กาํหนดนโยบาย แนวทางการดาํเนินงาน และงบประมาณ ดา้นกิจการสังคมเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน 
เพ่ือนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทอนมุตัเิป็นประจาํทกุปี 

1.2 ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานตามแผนงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ 
ตามนโยบายและเปา้หมายท่ีกาํหนดไว ้

1.3 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังท่ีมีการประชุม
คณะกรรมการกิจการสงัคมฯ อยา่งสมํ่าเสมอ  

1.4 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการบรษัิททราบ 

1.5 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกับกฎบตัรคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ต่อ
คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือขออนมุตัิปรบัปรุงใหเ้หมาะสมและมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

1.6 ปฏิบตัหินา้ท่ีในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีอํานาจเรียกสั่ งการให ้

ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุ หรือส่งเอกสารท่ี
เห็นวา่เก่ียวขอ้งจาํเป็น นอกจากนัน้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีของกฏบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการ
กิจการสงัคมฯ อาจคาํขอปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นว่ามี
ความจาํเป็นและเหมาะสมโดยบรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 บรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการกิจการสังคมเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 ใหค้ณะกรรมการกิจการสงัคมฯ มีองคป์ระกอบดงันี ้
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2.1 คณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ย 3 คน และฝ่ายจดัการของเอสซีจี
ไมเ่กิน 3 คน โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการกิจการสงัคมฯ โดยตาํแหนง่ 

2.2 กรรมการกิจการสงัคมฯ ตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 

2.3 ประธานกรรมการกิจการสงัคมฯ อาจไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกิจการ
สงัคมฯ    

3. คุณสมบัตขิองกรรมการกิจการสังคมฯ  

3.1 เป็นกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจดัการของเอสซีจีตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม 

3.2 มีความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองกิจการสงัคมและการพฒันาอยา่งยั่งยืนเป็นอยา่งดี 

3.3 มีวิสยัทศันก์วา้งไกล ตดิตามการเปล่ียนแปลงในเร่ืองกิจการสงัคมและการพฒันาอย่างยั่งยืนของสากล
อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือนาํมาปรบัปรุงนโยบายดา้นกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืนในภาพรวมของ
เอสซีจี 

3.4 สามารถปฏิบตัหินา้ท่ี และแสดงความคดิเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตังิานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย
ไดโ้ดยอิสระ และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

  ใหก้รรมการกิจการสงัคมฯ มีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 3 ปี โดยครบกาํหนดออกตามวาระในวนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ ทัง้นีเ้ม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ตอ่ไปอีกได ้ 

  นอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการกิจการสงัคมฯ พน้จากตาํแหนง่เม่ือ 

1) ลาออก 

2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการกิจการสงัคมฯ ตามกฎบตัรนี ้ 
3) คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่  

   กรรมการกิจการสงัคมฯ คนใดจะลาออกจากตาํแหนง่ ใหท้าํเป็นหนงัสือย่ืนตอ่ประธานกรรมการบริษัท 
ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบรษัิท  

  ในกรณีท่ีกรรมการกิจการสังคมฯ พน้จากตาํแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการกิจการสังคมฯ ท่ีพน้จาก
ตาํแหนง่ตอ้งอยูร่กัษาการในตาํแหนง่เพ่ือดาํเนินงานตอ่ไชชปพลางก่อนจนกว่ากรรมการกิจการสงัคมฯ ชดุใหม่
จะเขา้รบัหนา้ท่ี 

  ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการกิจการสงัคมฯ ว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการกิจการสังคมฯ แทน เพ่ือให้
กรรมการกิจการสังคมฯ มีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการ
กิจการสงัคมฯ แทนอยูใ่นตาํแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการกิจการสงัคมฯ ซึ่งตนแทน 
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5. การประชุม 

  ให้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ตามท่ีคณะกรรมการกิจการสังคมฯ หรือประธาน
กรรมการกิจการสงัคมฯ เห็นวา่จาํเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามตอ้งจดัใหมี้การประชมุไมน่อ้ยกวา่ปีละ 4 ครัง้ 

  ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ให้ประธานกรรมการกิจการสังคมฯ หรือเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ โดยคาํสั่งของประธานกรรมการกิจการสงัคมฯ แจง้ไปยังกรรมการกิจการ
สงัคมฯ ล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นรีบดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธี
อ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ประธานกรรมการกิจการสงัคมฯ หรือประธานในท่ีประชมุ
อาจกาํหนดใหมี้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกัน
สามารถประชมุปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
กาํหนด 

คณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ควรจดัใหมี้การประชมุเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

  ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ตอ้งมีกรรมการกิจการสังคมฯ เข้าร่วมประชุมรวมกัน 

ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการกิจการสงัคมฯ ทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้จึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการกิจการสงัคมฯ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ให้
กรรมการกิจการสงัคมฯ ซึ่งเขา้รว่มประชมุเลือกกรรมการกิจการสงัคมฯ ท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานใน
ท่ีประชมุ 

  การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการกิจการสงัคมฯ คนหนึ่งใหมี้เสียงหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

กรรมการกิจการสงัคมฯ ซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

  การลงมติของคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ อาจกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุ และมีผลสมบรูณเ์สมือน
หนึ่งวา่ไดมี้การประชมุลงมตแิลว้ เม่ือกรรมการกิจการสงัคมฯ ทกุคนไดล้งลายมือช่ือรบัรองไวใ้นมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

กรรมการกิจการสงัคมฯ ปฏิบตัหินา้ท่ีโดยไมมี่คา่ตอบแทนใด ๆ 
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กฎบัตรสาํนักงานตรวจสอบ                                                            
(มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 131 (2/2563) วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 14 พฤษภาคม 2563) 
กฎบตัรนีจ้ดัทาํโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกาํหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน อาํนาจและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
ตลอดจนแนวทางการดาํเนินการและการปฏิบตังิานของสาํนกังานตรวจสอบ บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และ
เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิท คณะจดัการ และพนกังานทกุระดบัของเอสซีจี มีความเขา้ใจ โดยสรุปในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

พันธกิจ 

สาํนกังานตรวจสอบมีพนัธกิจในการเสริมสรา้ง  ป้องกัน และรกัษาคณุค่าขององคก์รโดยการใหค้วามเช่ือมั่น
ตามความเส่ียงอย่างเท่ียงธรรม การใหค้าํแนะนาํและเขา้ใจธุรกิจในเชิงลึก สอดคลอ้งกบัเปา้หมายและกลยทุธ์
ขององคก์ร 

นิยาม 

สาํนกังานตรวจสอบมีภารกิจในการบรกิารใหค้วามเช่ือมั่น (Assurance Services) และการบรกิารใหค้าํปรกึษา 
(Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือเพิ่มมลูคา่และปรบัปรุงการดาํเนินงานของบริษัทในเอสซีจี 

โดยสาํนกังานตรวจสอบมีส่วนช่วยใหธุ้รกิจในเอสซีจีบรรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดดว้ยการประเมินและปรบัปรุง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน และกระบวนการกาํกับดูแล
กิจการโดยใชวิ้ธีการท่ีเป็นระบบและมีแบบแผน 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

สาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ี ดงันี ้

ด้านการกาํกับดูแล การบริหารความเส่ียง การกาํกับดูแลการปฏิบัตงิาน และการควบคุมภายใน 

1. ตรวจสอบใหมี้การจดัทาํรายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีไทยและสากล มีกระบวนการ
จดัทาํและหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีท่ีถูกตอ้งครบถว้น มีความโปร่งใสและเช่ือถือได ้มีการเปิดเผย
ขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทัง้การพิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบญัชีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงและการเลือกใชน้โยบายการบญัชีใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวโยงกัน การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลทัรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

3. ประเมินระบบการบริหารความเส่ียงและกระตุน้ให้บริษัทในเอสซีจีบริหารความเส่ียงอย่างเป็นสากล 
สามารถบ่งชีถึ้งความเส่ียงท่ีสาํคญั และไดจ้ดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ มีดชันีชีว้ัดท่ีเหมาะสม  
รวมทัง้การกาํหนดสญัญาณเตือนภยั และตรวจสอบความถกูตอ้งและประสิทธิผลของกระบวนการทาํงาน 
การบริหารความเส่ียง การควบคุม กาํกับดูแล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ
เครือขา่ยส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 
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4. ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมและสรา้งความตระหนักรู ้(Awareness) การประเมินความเส่ียง การ
ควบคุมภายใน การสรา้งระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ รวมทัง้ทบทวนการประเมินแบบประเมิน
ตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานกาํกบัดแูลตา่ง ๆ เชน่ แนว
ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ 

5. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตังิานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกระบวนการกาํกบัดแูลท่ีดี 

6. ตรวจสอบกระบวนการควบคมุและติดตามการปฏิบตังิาน (Compliance) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

7. ประเมินระบบการควบคมุภายในเพ่ือช่วยใหกิ้จกรรมทางธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษัทในเอสซีจี มีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั มีการประเมินภาพรวมของระบบการ
ควบคมุภายในของบรษัิทท่ีเขา้ตรวจสอบตามกรอบแนวทางการควบคมุภายในของ COSO 2013 

8. ตรวจสอบการทจุริตและขอ้รอ้งเรียนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้กาํหนดของกฎหมายและกาํหนดแนว
ทางการแกไ้ขและปอ้งกนัการทจุรติ 

9. กาํหนดและพฒันาระบบเชิงป้องกันและวิธีการตรวจสอบ เพ่ือส่งเสริมการดาํเนินงานของบริษัทในเอสซีจีใน
แนวทางเชิงป้องกันใหเ้กิดประโยชน ์และเพิ่มคุณค่าแก่องคก์รย่ิงขึน้ โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงคต์าม
เปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบของบริษัท รวมทัง้กฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืน ๆ 

ด้านอื่น ๆ 

10. พิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทและค่าตอบแทนรวมทัง้ประสานงาน
กบัผูส้อบบญัชีเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ และประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

11. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณาและลงนามเพ่ือเปิดเผย
ในรายงานประจาํปีของบรษัิท 

12. จดัทาํงบประมาณและกาํลงัพลของสาํนกังานตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนมุตั ิ

13. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนไดใ้นกรณีท่ี
มีความจาํเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาใหค้วามเห็นต่อการดาํเนินการต่าง ๆ ของบริษัท โดยบริษัท
เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย 

14. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุปี 

15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะ
มอบหมาย 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

สาํนกังานตรวจสอบรบัผิดชอบงานดา้นการตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทย่อยท่ีเอสซีจีมีอาํนาจควบคมุ 
สว่นบรษัิทรว่มทนุและบรษัิทอ่ืนจะตรวจสอบตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายบริหาร
ระดบัสงูของแตล่ะธุรกิจหรือกรณีพบเหตกุารณผ์ิดปกติ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าระบบการบริหารความเส่ียง การควบคมุ
ภายใน และการกาํกับดแูลกิจการของเอสซีจีเพียงพอมีประสิทธิภาพ และตรงตามวตัถุประสงค ์ ทัง้นีส้าํนกังาน
ตรวจสอบยงัมีส่วนในการเสนอใหมี้การปรบัปรุงในทุก ๆ ดา้น เช่น การควบคมุทางการบริหาร โอกาสในการสรา้ง
กาํไร รวมทัง้ช่ือเสียงและภาพลกัษณ ์ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. มีการระบปัุจจยัเส่ียง ประเมินความเส่ียง และบรหิารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

2. การควบคมุภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย 

2.1 ขอ้มลูดา้นการเงิน การบรหิาร และการปฏิบตังิานท่ีสาํคญัถกูตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลา 

2.2 การปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตัิ รวมทัง้กฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 การปฏิบตังิานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.4 การจดัหาสินทรพัยไ์ดม้าอย่างประหยดั ใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการควบคมุดแูลปอ้งกนัอยา่งเพียงพอ 

อาํนาจในการตรวจสอบ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบอาวุโส และผูต้รวจสอบไดร้บัอนุมตัิและมีอาํนาจในการเขา้ถึงขอ้มูล 
ระบบงาน และบุคคลของบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
ฝ่ายจัดการทุกระดบัของบริษัทในเอสซีจีมีหนา้ท่ีสนับสนุนใหก้ารปฏิบัติงานของสาํนักงานตรวจสอบบรรลุตาม
วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่เอสซีจี 

เอกสารและขอ้มูลใด ๆ  ซึ่งผูต้รวจสอบไดม้า หรือรบัรูจ้ากการตรวจสอบจะถูกรกัษาไวเ้ป็นความลบัและไม่
เปิดเผยแก่บคุคลอ่ืนใดโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากผูมี้อาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย 

การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 

1. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีควบคมุและบริหารใหมี้การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และ
จัดทาํรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายจัดการของบริษัทท่ีเข้าตรวจสอบ และจัดทาํรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบเสนอคณะจดัการเอสซีจีและคณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรบังานดา้นการบริหารใหผู้อ้าํนวยการ
สาํนกังานตรวจสอบรายงานตอ่ ชจญ-การเงินและการลงทนุ 

2. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีกาํหนดและควบคมุใหมี้ระบบการติดตาม ผลการตรวจสอบ และสรา้ง
ระบบงานเชิงปอ้งกนั 

ความเป็นอิสระและความเทีย่งธรรม 

1. กิจกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นอิสระจากอิทธิพลอ่ืนใดทัง้ขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ตอน ระยะเวลา และเนือ้หา
ของรายงานการตรวจสอบ เพ่ือใหก้ารปฏิบตังิานตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บรรลเุปา้หมาย และ
แผนการตรวจสอบท่ีวางไว ้
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2. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบอาวโุส และผูต้รวจสอบตอ้งมีทศันคติท่ีเป็นกลาง ไม่ลาํเอียง ไมมี่
อคต ิและหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflicts of Interest) 

3. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบอาวโุส และผูต้รวจสอบควรละเวน้การตรวจสอบงานท่ีตนเองเคย
รบัผิดชอบมาก่อน การท่ีผูต้รวจสอบอาวโุสหรือผูต้รวจสอบใหค้วามเช่ือมั่นแก่กิจกรรมท่ีเคยรบัผิดชอบในรอบปี
ท่ีผา่นมา อาจพิจารณาไดว้า่เป็นเหตบุั่นทอนความเท่ียงธรรม 

4. กรณีท่ีความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรมถกูบั่นทอน ควรเปิดเผยรายละเอียดของเหตบุั่นทอนดงักล่าวต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม โดยลกัษณะของการเปิดเผยขึน้อยูก่บัเหตบุั่นทอนท่ีเกิดขึน้ 

คุณสมบัตขิองผู้ตรวจสอบภายใน 

1. มีความรู ้ความสามารถ และความชาํนาญในการปฏิบตังิานตรวจสอบ 

2. มีความรูแ้ละความเขา้ใจในหลกัการเร่ืองการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง กฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ คาํสั่ง สาํหรบัผูต้รวจสอบดา้นสารสนเทศจะตอ้งมีความรูใ้นการควบคมุและเทคนิคในการตรวจสอบ
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

3. มีการพัฒนาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงานตรวจสอบภายในอย่าง
ตอ่เน่ือง 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนก์ับเอสซีจีและ
สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

5. มีความเป็นอิสระและไมมี่สว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องท่ีตรวจสอบ 

จรรยาบรรณ 
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยยึดถือตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ประกอบดว้ยหลกั 5 ประการ คือ 

1. ความซ่ือสตัย ์(Integrity) 

2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 

3. การรกัษาความลบั (Confidentiality) 

4. ความรูค้วามสามารถ (Competency) 

5. ความโปรง่ใส (Transparency) 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานวิชาชีพ 

การปฏิบตังิานของสาํนกังานตรวจสอบจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตังิานวิชาชีพ  การตรวจสอบภายใน 
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สวนที่ 3 

นโยบายที่เกี่ยวของกบัการปฏิบัตติาม

หลักบรรษัทภิบาลเอสซีจ ี
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ส่วนที ่3 นโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัตติามหลักบรรษัทภบิาลเอสซีจี 

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตสิาํหรับกรรมการและผู้บริหาร  

นโยบายการกาํหนดคุณสมบัตแิละการสรรหากรรมการบริษัท 

1. หลักการ 

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคัญอย่างย่ิงตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี 
เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดกลยทุธแ์ละแนวทางการดาํเนินธุรกิจ 
เพ่ือการเตบิโตอยา่งยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรกาํหนดนโยบายการกาํหนดคณุสมบตัิ
และการสรรหากรรมการบรษัิทขึน้ 

2. นโยบายการกาํหนดคุณสมบัตแิละการสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัคิรบถว้นและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด และขอ้บงัคบัของบริษัท และควรมีความหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความรูแ้ละความ
ชาํนาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์อ่บริษัท ตลอดจนไมจ่าํกดัหรือแบง่แยกในเร่ือง เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาติ 
ศาสนา ประเทศตน้กาํเนิด วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม เป็นตน้ เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถบรรลุวตัถุประสงค์
และเปา้หมายทางธุรกิจ รวมทัง้ส่งเสริมสนบัสนนุใหบ้ริษัทมีการบริหารจดัการตามหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ี
ก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวใหก้ับผูถื้อหุน้และสรา้ง
ความเช่ือมั่นตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ซึ่งจะชว่ยนาํพาใหเ้อสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืน 

3. การสรรหากรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร
หาคดัเลือกจากผูท้รงคณุวุฒิท่ีมีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ วิสยัทศัน์
กวา้งไกล เป็นผูมี้คณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการทาํงานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย รวมทัง้มีความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยควรคาํนงึถึงองคป์ระกอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

3.1 คณุลกัษณะท่ีตอ้งการในกรรมการแตล่ะคน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและกาํหนดคณุลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูท่ี้จะ
คดัเลือกเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการในดา้นตา่ง ๆ เชน่ 

- ความมีคณุธรรมและความรบัผิดชอบ (Integrity and accountability) 

- การตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล (Informed judgment) 

- ความมีวฒุิภาวะและความมั่นคง เป็นผูร้บัฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกตา่งและเป็นอิสระ 

- ยดึมั่นในการทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชีพ 

- คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความสาํคญั 
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3.2 ความรูค้วามชาํนาญท่ีตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณากาํหนดองคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นท่ี
จาํเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ และจดัทาํ Board Skill Matrix เพ่ือประกอบในการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ี
เหมาะสมเป็นกรรมการ ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นดงักล่าวเพ่ือส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสามารถกาํหนด
กลยทุธแ์ละนโยบาย รวมทัง้กาํกบัดแูลใหมี้การปฏิบตัติามกลยทุธไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เชน่ 

- ความรูท้างบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 

- การบริหารจัดการองคก์รซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการดา้นทรพัยากรบุคคล (Organization and 

Human Resource Management) 

- การบรหิารความเส่ียง (Risk Management) 

- การจดัการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 

- ความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิท (Industry Knowledge) 

- การตลาดระหวา่งประเทศ (International Marketing) 

- การกาํหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ ์(Vision and Strategic Planning) 

- ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจาํเป็นต่อ
บรษัิทในระยะ 3 – 5 ปีขา้งหนา้ เชน่ ความรูเ้ก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-commerce) การวิจยัและ
พัฒนา (Research and Development) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ทักษะด้าน
เทคโนโลยี/ Cybersecurity การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ธุรกิจค้าปลีก (Retail 

Business) ซพัพลายเชน (Supply Chain) สุขภาพและความปลอดภัย และประสบการณใ์นการบริหาร
จดัการองคก์รระดบัภมูิภาค/หรือระดบัโลก ฯลฯ 

3.3 ความหลากหลายของกรรมการ 

นอกเหนือจากการกาํหนดองคป์ระกอบสองประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหายงัอาจพิจารณากาํหนดแนวทางเก่ียวกบัความหลากหลายของคณุสมบตัอ่ืิน ๆ ของกรรมการทัง้
คณะ เชน่ เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ประเทศตน้กาํเนิด วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม ฯลฯ 

4. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดมิ  

กรณีท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอช่ือกรรมการรายเดิมใหเ้ป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรคาํนงึถึงผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักลา่วดว้ย  
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กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 

วัตถุประสงค ์

กรรมการบริษัทเป็นผูน้าํองคก์รท่ีมีบทบาท หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีสาํคญัมาก เพ่ือใหก้ารสรรหา
และคดัเลือกกรรมการมีขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีชดัเจน เป็นระบบแบบแผนและโปรง่ใส สอดคลอ้งกบันโยบายการ
กาํหนดคณุสมบตัิและการสรรหากรรมการบริษัท และหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี เพ่ือสามารถสรรหาบคุคลท่ีมี
คุณสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ทักษะและประสบการณส์อดคลอ้งกับกลยุทธข์องบริษัท คณะกรรมการ
บรษัิทจงึเห็นสมควรกาํหนดกระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการใหมข่ึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 

การสรรหาและคดัเลือกกรรมการใหม ่ประกอบดว้ยขัน้ตอนรวม 4 ขัน้ตอน มีรายละเอียดดงันี ้

1. การวางแผน 

 เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณากาํหนดแนวทางและวางแผนในการสรรหาบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการใหมอ่ย่างละเอียดรอบคอบ และในเวลาท่ีเหมาะสม 
เลขานกุารบรษัิทมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนีแ้ละเสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา 

- ทบทวนความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณข์องกรรมการใน Board Skill Matrix 

- จดัเตรียมตารางกาํหนดครบวาระการดาํรงตาํแหนง่รวมถึงการครบวาระในคณะกรรมการชดุย่อยของ
กรรมการแตล่ะคน 

- ทบทวนการกาํหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระของบริษัท  
- รวบรวมแนวทางการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการบริษัท ขอ้กาํหนดคณุสมบตัิของบคุคลท่ีจะ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้ง 
แนวทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

- เสนอกาํหนดเวลาในการดาํเนินการเพ่ือใหส้อดคล้องกับกาํหนดเวลาประชุมของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรษัิท และการประชมุสามญัผูถื้อหุน้   

2. การสรรหารายชื่อ 

 การสรรหารายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ควร
พิจารณาจากแหลง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การเสนอช่ือกรรมการใหมโ่ดยกรรมการบริษัท 
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 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทขอใหก้รรมการ
เสนอรายช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และสอดคลอ้งกบักลยทุธ์
ในการดาํเนินธุรกิจภายในเวลาท่ีกาํหนด 

2.2 การเสนอช่ือกรรมการใหมโ่ดยผูถื้อหุน้ 

 เพ่ือใหมี้กระบวนการท่ีจะทาํใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถมีสว่นรว่มในการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ 
และมั่นใจไดว้่าผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเลือกตัง้กรรมการท่ีเป็นอิสระเพ่ือดแูลผลประโยชนแ์ทนตน
ได ้บรษัิทจะเปิดโอกาสเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 3 เดือนใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายสามารถเสนอรายช่ือบคุคลเขา้
รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนท่ีกาํหนด โดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพิจารณาคดัเลือกและเสนอเลือกตัง้ในขัน้ตอนต่อไป ซึ่งเลขานุการ
บรษัิทจะดาํเนินการแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบถึงชว่งเวลาและรายละเอียดตา่งๆ รวมทัง้เผยแพร่
บนเว็บไซตข์องบรษัิท 

2.3 การรวบรวมรายช่ือจากแหลง่ขอ้มลูท่ีนา่เช่ือถือ 

 เลขานุการบริษัทรวบรวมรายช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Chartered Director) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรายช่ือกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกับ Board Skill Matrix ของบริษัท 
เสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพ่ือประกอบการพิจารณา  

3. การคัดเลือก 

 เลขานุการบริษัทรวบรวมรายช่ือท่ีไดจ้ากขัน้ตอนท่ี 2 เสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาพิจารณา  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) จะพิจารณาความ
เหมาะสมในคณุสมบตัิของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพ่ือกลั่นกรองรายช่ือบุคคลท่ีมีความเหมาะสม
เป็นกรรมการใหม่จากรายช่ือในขัน้ตอนท่ี 2 ท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายการกาํหนดคุณสมบตัิและการสรรหา
กรรมการบรษัิท โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทและคดัเลือกบคุคลท่ีมี
ความรู ้ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ท่ีจะให้ข้อแนะนาํอันจะเป็นประโยชนใ์นการกาํหนดกลยุทธ์และ
นโยบายการดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่ งยืน เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา 

 ทัง้นีเ้ลขานกุารบริษัทจะตรวจสอบคณุสมบตัิเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะ
ท่ีเก่ียวกับการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท 
และคณุสมบตักิารเป็นกรรมการอิสระ 
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4. การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) จะพิจารณาคุณสมบตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ
ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือเสนอช่ือบคุคลท่ี
เหมาะสมใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 

 ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือกรรมการท่ีเหมาะสม
ติดต่อทาบทามบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทใหเ้ขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และรายงาน
ความคืบหนา้ผลการทาบทามบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ/ พิจารณา 
จากนัน้เลขานุการบริษัทจะแจง้เร่ืองท่ีจะขออนุมัติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีให้ตลาดหลักทรัพยฯ์ ทราบ 
รวมทัง้เผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลงบนเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และของบรษัิท 

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกระหว่างกาล 

 ดาํเนินการตามกระบวนการเช่นเดียวกับการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาเลือกตัง้กรรมการ โดยไม่ตอ้งเสนอใหท่ี้
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้ 

อนึ่ง ในกรณีท่ีกรรมการท่ีลาออกระหว่างกาลคงเหลือวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการนอ้ยกว่า 2 

เดือน กฎหมายกาํหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกนัน้ 
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ข้อกาํหนดคุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

ณ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดมี้การปรบัปรุงขอ้กาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท 
ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน) โดยกรรมการอิสระ (Independent 

Director) ของบรษัิท ตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผู้
มีอาํนาจควบคมุของบริษัท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือของผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท 
หรือบรษัิทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุของบริษัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม ค ํา้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤตกิารณอ่ื์นทาํนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษัิทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่
รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ่ากว่า 
ทัง้นีก้ารคาํนวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่น
การพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนักงาน 
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สอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัคา่บริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของ 

ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ี
รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรือบรษัิทยอ่ย 

9. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสินใจในเรื่องตา่ง ๆ ไดโ้ดยอิสระ  
10. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษัท  
11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
12. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
13. ไม่เคยต้องคาํพิพากษาว่าได้กระทาํความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

กฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าดว้ยการประกันชีวิต กฎหมายว่าดว้ยการประกันวินาศภัย 

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทาํนอง
เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายนัน้ 
ทัง้นีใ้นความผิดเก่ียวกบัการกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือการบรหิารงานท่ีมี
ลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรือทจุรติ 

ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามขอ้ 1-13 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บริษัท
รว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิตบิคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจแบบองคค์ณะ (Collective 

Decision) ไดโ้ดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน    

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือ
การใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ท่ีกาํหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6  ใหบ้รษัิทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคย
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเม่ือบริษัทไดจ้ัดใหมี้ความเห็น
คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ลว้ว่าการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 
และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 
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นโยบายการกาํหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท  

เพ่ือส่งเสริมใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความโปรง่ใส หลากหลาย และมีจาํนวนกรรมการ
อิสระมากพอ เพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตัิหนา้ท่ี และดแูลรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่า
เทียมกนั คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรกาํหนดสดัสว่นของกรรมการท่ีมีคณุสมบติเป็นกรรมการอิสระใหมี้
ไมน่อ้ยกวา่ครึง่หนึ่งของจาํนวนกรรมการบรษัิททัง้หมด 

นโยบายกาํหนดจาํนวนบริษัทจดทะเบยีนทีก่รรมการสามารถไปดาํรงตาํแหน่งได ้

เพ่ือส่งเสริมใหก้รรมการบริษัทอทิุศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรกาํหนดใหก้รรมการบริษัทแต่ละคนดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรวมไมเ่กิน 4 บรษัิท  

นโยบายการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเร่ืองนโยบายของคณะกรรมการเก่ียวกบัพนกังานเป็นกรรมการหรือใชเ้วลาของ
บรษัิททาํงานในสถาบนันอกเอสซีจี ดงันี ้

1. คณะกรรมการไม่ขัดขอ้งในกรณีเขา้ร่วมเป็นกรรมการในองคก์รของภาครฐับาลซึ่งไม่ไดต้ัง้ขึน้เพ่ือ
ผลประโยชนข์องพรรคการเมือง เพราะถือเป็นหนา้ท่ีในการใหค้วามรว่มมือแก่ทางราชการ ซึ่งจะเป็น
ประโยชนต์อ่สว่นรวม 

2. คณะกรรมการไม่ขดัขอ้งในกรณีเขา้รว่มเป็นกรรมการในองคก์ารของภาคเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์
สว่นรวม เชน่ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หอการคา้ไทย สมาคมจดัการธุรกิจ ฯลฯ 

3. หากเป็นองคก์ารภาคเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือการคา้และไม่ขดักบัผลประโยชนข์องเอสซีจี และไม่ใชเ้วลาอนั
จะเป็นผลเสียแก่บรษัิท  

นโยบายกาํหนดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือส่งเสริมใหก้รรมการเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
กาํหนดใหก้ารประชมุคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปีควรมีกรรมการเขา้รว่มการประชมุโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
80 และกรรมการแตล่ะคนควรเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจาํนวนครัง้ของการประชมุทัง้ปี 

 ในกรณีมีเหตจุาํเป็นท่ีทาํใหก้รรมการคนใดไม่สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการในครัง้ใดได ้
ใหก้รรมการคนนัน้แจง้เหตจุาํเป็นดงักลา่วตอ่ประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อนการประชมุครัง้นัน้ 

 ทัง้นี ้การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี ้ใหห้มายความรวมถึงการประชุมผ่าน 

ส่ืออิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งกรรมการท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความ
คดิเห็นระหวา่งกนัได ้
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กระบวนการจัดทาํแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการ 

การดาํเนินธุรกิจในปัจจบุนัตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนั การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีท่ีรวดร็ว เพ่ือ
ตอบสนองตอ่สถานการณด์งักล่าว และรองรบักบัการเติบโตของเอสซีจีไดอ้ย่างยั่งยืน กรรมการบริษัทในฐานะผูน้าํ
องคก์ร ควรไดร้บัการเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ความสามารถ อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้
กําหนดกระบวนการจัดทาํแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษร ดงันี ้

 

ข้ันตอน สิ่งทีต่้องดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ/อนุมัต ิ กาํหนดเวลา 

1 กําหนดจํานวน/สัดส่วนกรรมการท่ีมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัทท่ีบริษัทตอ้งการ โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนธุรกิจระยะปานกลาง 
เป้าหมาย และกลยุทธข์องเอสซีจี รวมทัง้หลกับรรษัทภิ
บาล ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

พฤษภาคม - มิถนุายน  

2 

2.1 

 

2.2 

ประเมินตนเองในเร่ืองตอ่ไปนี ้

ทกัษะ ความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์มีตาม 
Board Skill Matrix 

ความตอ้งการพฒันาความรูแ้ละประสบการณใ์นเร่ืองท่ี
สนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี และการปฏิบัติ
หนา้ท่ีกรรมการ 

กรรมการแตล่ะคน กรกฎาคม – สิงหาคม  

3 

3.1 

 

3.2 

จดัทาํขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

ทะเบียนประวตักิารฝึกอบรม การเสวนา ของกรรมการแตล่ะคน 

ตารางเปรียบเทียบระหว่างจาํนวน/สดัส่วนกรรมการท่ีมี
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์บริษัท
ตอ้งการกบัท่ีมีอยู ่

เลขานกุาร
คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหา 

พฤศจิกายน - ธนัวาคม  
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ข้ันตอนที ่ สิ่งทีต่้องดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ/อนุมัต ิ กาํหนดเวลา 

4 

 

 

4.1 

 

 

 

 

4.2 

จดัใหมี้แผนการอบรมและพฒันาคณะกรรมการ โดย
เนน้ในเร่ืองท่ีกรรมการบริษัทยงัขาดอยู่หรือเร่ืองท่ีอยู่
ในความสนใจของกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

แผนฯ สาํหรบัคณะกรรมการ เช่น การรวบรวมขอ้มลู
ท่ีน่าสนใจและเป็นประโยชนใ์หก้รรมการทราบ การ
จดัเสวนาใหก้รรมการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
การจัดใหก้รรมการเย่ียมชมกิจการหรือนิทรรศการ
ภายในเอสซีจี 

แผนฯ สาํหรบักรรมการรายบคุคล เช่น การจดัใหเ้ขา้
รบัการอบรม หรือสมัมนาท่ีหนว่ยงานภายนอกจดั 

เลขานกุาร 

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหา 
เสนอใหท่ี้ประชมุ 

คณะ กรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาพิจารณา
ก่อนเสนอขออนมุตัจิาก
คณะกรรมการบรษัิท 

พฤศจิกายน - 
ธนัวาคม  

5 ดาํเนินการตามแผนฯ ท่ีไดร้บัอนมุตั ิ เลขานกุาร 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

มกราคม - ธันวาคม 
ปีถดัไป  

6 ประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนฯ  และขอขอ้คิดเห็น
จากกรรมการเพ่ือนาํมาพิจารณาปรบัปรุงแผนฯ ในปี
ตอ่ไปใหดี้ย่ิงขึน้ 

กรรมการและ 

เลขานกุาร 

คณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหา 

พฤศจิกายน – 

ธนัวาคม  ปีถดัไป  
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นโยบายการจัดการข้อมูลภายในทีม่ีผลต่อราคาหลักทรัพย ์(Insider Trading Policy) 
ในการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานเอสซีจี และผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งพิจารณาและ

รบัทราบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละยงัไม่สามารถเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน หรือ
สาธารณชนทั่วไปได ้ดงันัน้ การใชข้อ้มลูภายในของเอสซีจีจงึเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีตอ้งมีการจดัการอยา่งเหมาะสม
เพ่ือไมใ่หข้อ้มลูรั่วไหล อาจถกูนาํไปใชป้ระโยชนใ์นทางท่ีไม่ถกูตอ้ง และเป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืน ซึ่งนอกจาก
จะเป็นความผิดตามกฎหมายแลว้ยงักระทบตอ่ช่ือเสียงของเอสซีจีอีกดว้ย  

ปัจจบุนัเอสซีจีมีแนวทางการจดัการขอ้มลูภายในท่ีใชป้ฏิบตัิอยู่ในเอกสารหลายแหง่ เชน่ จรรยาบรรณเอสซีจี 
คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี ข้อบังคับพนักงาน และมาตรการกํากับดูแลต่าง ๆ  และเม่ือปี 2559 กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหมี้การรวบรวมหลักปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ในเร่ืองนีข้ึน้และจดัทาํเป็น
นโยบายการจัดการขอ้มูลภายในท่ีมีผลต่อราคาหลักทรพัยฉ์บบันีข้ึน้เป็นลายลักษณอ์ักษร โดยใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานเอสซีจีทกุคน ถือปฏิบตัแิละส่ือสารอยา่งถกูตอ้ง  
 

นโยบาย 

1. เอสซีจียดึมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในท่ีมีผลตอ่
ราคาหลกัทรพัยใ์นทกุประเทศท่ีเอสซีจีเขา้ไปหรือจะเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานเอสซีจี และบคุคลภายนอกท่ีมาปฏิบตัหินา้ท่ีซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มลูภายใน
ของเอสซีจีตอ้ง 

2.1 เก็บรกัษาขอ้มลูภายในของเอสซีจีดว้ยความระมดัระวงัและมีความปลอดภยั เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหข้อ้มลู
ภายในของเอสซีจีรั่วไหลออกไปภายนอก  

2.2 ไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงาน เพ่ือปอ้งกนัการท่ีขอ้มลูภายใน
อาจถกูนาํไปใชไ้มว่า่จะเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น  

เน่ืองจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจีหรือบริษัท
จดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน หรืออาจมีผลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานเอสซีจี บคุคลภายนอกท่ีมาปฏิบตัหินา้ท่ีซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มลูภายในของ
เอสซีจีต้องไม่ซื ้อหรือขายหลักทรัพย์ท่ีเ ก่ียวข้องกับข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชน  
ซึ่งเป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืนท่ีซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยไมท่ราบขอ้มลูภายใน  

4. เอสซีจีตอ้งมีมาตรการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาก่อนและหลงัการเปิดเผยขอ้มลูภายใน(Blackout 

Period)* เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ  

5. เอสซีจีตอ้งจัดใหมี้ระบบการจัดการขอ้มูลภายในท่ีทาํใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มูลภายในจะไม่รั่วไหล และถูก
นาํไปใชป้ระโยชนใ์นการซือ้หรือขายหลกัทรพัยไ์มว่า่เพ่ือตนเองหรือบคุคลอ่ืน  



 

53 
 

6. ในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ใหน้าํจรรยาบรรณเอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี และ
แนวปฏิบตักิารจดัการขอ้มลูภายในท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรพัยไ์ปใชใ้นการปฏิบตังิานดว้ย 

7. การไมป่ฏิบตัติามนโยบายฉบบันีถื้อเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี 

มาตรการหา้มซือ้ขายหลักทรัพยข์องเอสซจี ี

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานเอสซีจีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทัง้ คูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่
กินฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบคุคลดงักล่าว) ตอ้งไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทจด
ทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว 

นอกจากนีใ้นกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานเอสซีจีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทัง้ 
คู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ทราบขอ้มูลท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน ตอ้งไม่ทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทดงักล่าวจนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
นบัแตไ่ดมี้การเปิดเผยขอ้มลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแลว้ 

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

หมายเหต ุ  หากมีการใชข้อ้มลูภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่ประชาชนในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยเป็นการเอา
เปรียบบคุคลอ่ืน (Insider Trading) ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวหรือไม่ บคุคลท่ีกระทาํการดงักล่าวมี
ความผิดตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยอาจมีโทษ ดงันี ้

1. โทษทางอาญา 

   จาํคกุไมเ่กิน 2 ปี หรือปรบัตัง้แต ่500,000 -2,000,000 บาท หรือทัง้จาํทัง้ปรบั 

2. มาตรการลงโทษทางแพง่ 

 - คา่ปรบัเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่า ของประโยชนท่ี์ไดร้บัหรือพงึไดร้บั แตต่อ้งไม่ต ํ่ากว่า 500,000 บาท ในกรณี
ท่ีไมส่ามารถคาํนวณผลประโยชนไ์ด ้ใหป้รบัตัง้แต ่500,000 - 2,000,000 บาท 

 -  ชดใชเ้งินในจาํนวนท่ีเทา่กบัผลประโยชนท่ี์ไดร้บัหรือพงึไดร้บั 

  -  หา้มซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปี 

 -  หา้มเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในบรษัิทท่ีออกหลกัทรพัย ์ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 10 ปี 

   -   ชดใชค้า่ใชจ้า่ยจากการตรวจสอบการทาํความผิดใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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3.2  นโยบายและแนวปฏิบัตกิารจัดการองคก์ร 

นโยบายการกาํกับดูแลการปฏบิัตงิานของเอสซจี ี

คณะกรรมการบรษัิทไดเ้ห็นชอบใหก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานฉบบันีข้ึน้  เพ่ือเป็นทิศทางใน
การกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจี เพ่ือนาํไปใช้ตัดสินใจในการปฏิบัติงานไดอ้ย่างเหมาะสมโดยเอสซีจี
คาดหวงัใหพ้นกังานทุกคนปฏิบตัิงานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต น่าเช่ือถือ ยึดมั่นในอุดมการณ ์4 คือ “ตัง้มั่นใน
ความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เช่ือมั่นในคณุค่าของคน และถือมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม” เป็น
แนวทางสาํคญัในการปฏิบตัิงาน  อยู่บนพืน้ฐานการประพฤติปฏิบตัิท่ีดีตามหลักจรรยาบรรณเอสซีจี  รวมทั้งมี
คณุธรรมการเป็นพลเมืองดีของทกุประเทศท่ีเอสซีจีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ เพ่ือช่วยปอ้งกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้
ท่ีจะมีผลกระทบต่อเอสซีจี กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานเอสซีจี และความเช่ือมั่นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  
ดงันัน้จงึไดมี้การกาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิาน ดงันี ้ 

1) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเอสซีจีทกุคนตอ้งยดึมั่นท่ีจะปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ ซึ่งครอบคลมุถึง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท ขอ้ปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการ
ปฏิบตังิาน ขอ้พงึปฏิบตัท่ีิดี รวมถึงพนัธสญัญาตอ่สงัคม ในทกุประเทศท่ีเอสซีจีดาํเนินธุรกิจ  

2) การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงการปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

เป็นเร่ืองจาํเป็นท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเอสซีจีทุกคนตอ้งเคารพและปฏิบตัิตาม การทาํ
ธุรกรรมท่ีผิดกฎหมายจงึเป็นสิ่งท่ียอมรบัไมไ่ด ้

3) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานท่ีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

เอสซีจีทกุคนตอ้งปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการส่ือสาร ส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้กิดความรูค้วาม
เขา้ใจ มีการกาํหนดแนวทาง และกาํกบัดแูลใหป้ฏิบตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้สรา้งความตระหนกัรูแ้ละ
สืบทอดวฒันธรรมความซ่ือสตัย ์สจุรติ และการปฏิบตัติามกฎเกณฑข์องเอสซีจีใหเ้ขม้แข็ง  

4) เอสซีจีมุ่งเนน้ใหมี้ระบบการกาํกับดแูลการปฏิบตัิงานในการปฏิบตัิตามกฎหมาย และพนัธสญัญาต่อ
สงัคมท่ีสาํคญัท่ีคณะจดัการบริหารความเส่ียงเอสซีจีหรือกลุ่มธุรกิจกาํหนด โดยจดัใหมี้กระบวนการท่ีใช้
ในการกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทัง้มีการปรบัปรุงระบบดงักล่าว
ให้ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดาํเนินธุรกิจทั้งภายใน  ภายนอก และการ
เปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

5) พนกังานเอสซีจีท่ีรายงานหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกับการกระทาํท่ีเป็นหรืออาจเป็นการละเมิดกฎหมายและ
พนัธสญัญาตอ่สงัคมท่ีสาํคญัจะไดร้บัความคุม้ครองตามนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่
พนกังานท่ีแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสของเอสซีจี (SCG Whistleblowing Policy) 
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แนวปฏิบัตกิารกาํกับดูแลการปฏิบัตงิาน  

การเสริมสรา้งและสนบัสนุนระบบการกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงาน  จะทาํใหม้ั่นใจไดว้่าการดาํเนินธุรกิจ
ของเอสซีจีมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกับกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และมีมาตรฐานการ
ทาํงานท่ีจะช่วยป้องกันการเกิดความไม่สอดคลอ้งกับกฎเกณฑไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการปรบัปรุง
สมรรถนะในการปฏิบตังิานประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ควรดาํเนินการดงันี ้

1)  การกาํหนดขอบเขตของเร่ืองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัทาํและนาํระบบการกาํกับดแูลการปฏิบตัิงานไป
ปฏิบตัิ ผูบ้ริหารพิจารณากาํหนดขอบเขตของกฎหมายและพนัธสญัญาตอ่สงัคมท่ีสาํคญัท่ีจะนาํไปจดัทาํ
ระบบการกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงาน และระบบุคุคล หน่วยงาน กิจกรรม หรือพืน้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้งจัดทาํ
ระบบการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานและนาํระบบฯ นีไ้ปใชใ้นการปฏิบตังิาน  

2) การจดัใหมี้มาตรฐานการทาํงาน 

2.1) ผูเ้ก่ียวขอ้งรวบรวมกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งตามขอบเขตท่ีผูบ้รหิารกาํหนดในขอ้ 1)  

2.2)  จัดใหมี้มาตรฐานการทาํงานท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับกฎเกณฑท่ี์ต้อง
ปฏิบตัติาม 

3)  การกาํกบัดแูลและการปรบัปรุงสมรรถนะในการปฏิบตังิานประจาํวนั 

3.1)  ควบคมุการทาํงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการทาํงานท่ีกาํหนด 

3.2)  เฝา้ตดิตาม (Monitoring) และตรวจประเมิน (Audit) การทาํงาน เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ไดมี้การดาํเนินการ
ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 

3.3) รายงานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑใ์หก้ับผูท่ี้มีอาํนาจในการตัดสินใจและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือจัดการ 
ควบคมุและกาํกบัดแูลการปฏิบตัติามกฎเกณฑใ์หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.4)  ปฏิบตัิการแก้ไข เม่ือพบว่ามีเร่ืองท่ีไม่สอดคลอ้งตามกฎเกณฑ ์เพ่ือแก้ไขเร่ืองท่ีไม่สอดคลอ้งให้
ถกูตอ้ง ลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมา และปอ้งกนัไมใ่หเ้หตกุารณน์ัน้เกิดซํา้ในอนาคต 

3.5) บริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยความเส่ียงท่ีสาํคญัตอ้งไดร้บัการจดัการอย่าง
เหมาะสม ทนัเวลา  

3.6) ทบทวนการดาํเนินงานดา้นปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงาน
ดา้นการปฏิบตัติามกฎเกณฑบ์รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ  

4)  การสนบัสนนุการดาํเนินงานตา่ง ๆ ในการปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์โดย 

4.1) จดัสรรทรพัยากรท่ีจาํเป็น อย่างเพียงพอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิตามกฎเกณฑจ์ะบรรลผุลตาม
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ 

4.2) พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งอยูเ่สมอ 

4.3) สรา้งความตระหนกัรูแ้ละวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นต่อการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยดาํเนินการได้
หลายวิธี เช่น การสอนงาน การบอกเล่าประสบการณจ์ากผูเ้ช่ียวชาญ การจดักิจกรรมรณรงคเ์ร่ือง
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สาํคญัตา่งๆ การส่ือสาร ประชาสมัพนัธ ์การสรา้งคา่นิยมและแบบอย่างท่ีดี การสรา้งแรงจงูใจดว้ย
ของรางวลัหรือสิ่งตอบแทน และการกาํหนดมาตรการลงโทษท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

4.4) จัดใหมี้การควบคุมเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานด้านการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ ์เพ่ือใหม้ั่นใจว่าเอกสารและสารสนเทศท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินงานมีความเหมาะสมกับ
การใชง้าน มีความถูกตอ้ง ครบถว้น ปลอดภัยจากการสูญหาย เสียหาย ถูกแกไ้ข สามารถรกัษา
ความลบั ควบคมุการแพรก่ระจาย และสะดวกตอ่การคน้หาและจดัเก็บ 

บทบาทและความรับผิดชอบ 

1)  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้าํหนดนโยบายการกาํกับดูแลการปฏิบตัิงานของเอสซีจี และกาํกับดูแลใน
ระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้คณะจัดการบริหารความเส่ียงเอสซีจี (SCG Risk Management 

Committee) กาํกบัดแูลใหก้ารปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิาน  
 กรรมการ มีหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนนุการสรา้งจิตสาํนึกท่ีดี ส่งเสริมการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และกระตุน้ให้

พนกังานทุกคนเห็นคณุค่าและความสาํคญัของการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์รวมทัง้ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมการปฏิบตัติามกฎเกณฑข์องเอสซีจี 

2)  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานใหมี้กระบวนการควบคมุและติดตามการกาํกับดแูลการปฏิบตัิงาน
ของเอสซีจี รวมถึงระบบการควบคมุภายใน และสอบทานสรุปผลตรวจสอบดา้นการปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์ 

3)  คณะจดัการบริหารความเส่ียงเอสซีจี (SCG Risk Management Committee) มีหนา้ท่ีกาํกับดแูลการนาํ
นโยบายการกาํกับดูแลการปฏิบตัิงานไปปฏิบตัิ โดยจดัใหมี้กระบวนการกาํกับดแูลการปฏิบตัิงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงานของเอสซีจี เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
โดยคณะจดัการบรหิารความเส่ียงเอสซีจีมีหนา้ท่ีรายงานการไมป่ฏิบตัิตามกฎเกณฑท่ี์มีผลกระทบกบัเอส
ซีจีอยา่งมีสาระสาํคญัและความคืบหนา้ในการดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

4)  ผูบ้ริหารเป็นผู้ร ับผิดชอบสาํคญัในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง โดย
ผูบ้รหิารตอ้งทาํความเขา้ใจในนโยบายการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิาน แนวปฏิบตั ิและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
ในการดาํเนินงานของตน จดัใหมี้การส่ือสาร สรา้งจิตสาํนึกท่ีดี ส่งเสริมการปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์กระตุน้
ใหพ้นักงานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบเห็นคณุค่าและความสาํคญัของการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์กาํหนด
แนวทางและกาํกบัดแูลใหแ้นใ่จวา่พนกังานท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบไดป้ฏิบตัติามกฎเกณฑไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง
อยูเ่สมอ รวมทัง้เป็นแบบอยา่งท่ีดี เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมการปฏิบตัติามกฎเกณฑข์องเอสซีจี 

5) พนักงานเอสซีจีต้องเข้าใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน ในการปฏิบัติตามนโยบาย 

การกาํกับดูแลการปฏิบตัิงาน และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง พนักงานเอสซีจีตอ้งพัฒนาตนเองใหมี้ความรู ้
ความสามารถและความเข้าใจในหน้าท่ีท่ีตนปฏิบัติอย่างผู้รูจ้ริง ตัง้ใจและเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตังิาน  
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ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ใหส้อบถามผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานสนับสนุนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงาน หน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น  
ในกรณีท่ีพบการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎเกณฑห์รือหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ใหพ้นกังานเอสซีจี
ทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบ หรือแจง้ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ี
กาํหนดไว ้เช่น ระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส  (Whistleblowing System) เป็นตน้ และใหค้วาม
รว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่งๆ โดยเอสซีจีจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลท่ีแจง้เร่ืองการ
กระทาํท่ีไมถ่กูตอ้งตามกฎเกณฑห์รือหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน 
หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานตามท่ีเอสซีจีกาํหนดไวใ้น Whistleblowing Policy 

6)  หน่วยงานตา่งๆ ตอ้งรวบรวมขอ้มลูและแจง้การกระทาํท่ีไม่ถกูตอ้งหรือหลีกเล่ียงการปฎิบตัิตามกฎหมาย
และพนัธสญัญาต่อสงัคมท่ีสาํคญัต่อเอสซีจีใหห้น่วยงานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของเอสซีจี หรือกลุ่ม
ธุรกิจทราบ ตลอดจนใหค้วามร่วมมืออ่ืนๆ กับหน่วยงานกาํกับดแูลการปฏิบตัิงาน เพ่ือประโยชนใ์นการ
สนบัสนนุการแกปั้ญหา การปอ้งกนัและจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้  รวมทัง้การปรบัปรุงและยกระดบั
การกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจีใหดี้ย่ิงขึน้ โดยขอ้มลูตา่งๆ ท่ีแจง้มานัน้ จะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั 
และคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน แหล่งท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นสาํคญั 

7)  หน่วยงานกาํกับดแูลการปฏิบตัิงานของเอสซีจี หรือกลุ่มธุรกิจเป็นหน่วยงานกลางในการกาํกับดแูลการ
ปฏิบัติงาน ให้คาํปรึกษา สนับสนุน ติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน และรายงานประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการกาํกับดแูลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีเป็นไปตาม
กฎเกณฑ ์รวมทัง้นาํไปสูก่ารปรบัปรุงและยกระดบัการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจีใหดี้ย่ิงขึน้  
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นโยบายการแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

1. หลักการ 

การแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยเพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกับดแูลและบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทย่อยเป็นกลไกสาํคญัในการกาํกบัดแูลเพ่ือใหบ้ริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบตัิตาม
แนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสยัทศัน ์แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกาํหนดนโยบายการแตง่ตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ
และผูบ้รหิารในบรษัิทยอ่ยขึน้ 

2. นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

การแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยควรพิจารณาดว้ยความรอบคอบ เพ่ือใหไ้ด้
บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ มีคณุธรรมและความรบัผิดชอบ มีภาวะผูน้าํ ท่ีจะ
บริหารจดัการบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูคา่ระยะยาวใหผู้ถื้อหุน้และ
สรา้งความเช่ือมั่นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ตลอดจนส่งเสริมการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสมใน
บรษัิทยอ่ย และสนบัสนนุใหมี้การนาํแนวนโยบายตา่ง ๆ ของบรษัิทสูก่ารปฏิบตัอิยา่งยั่งยืน 

3. อาํนาจในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของแต่
ละกลุ่มธุรกิจเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้และโยกยา้ยบุคคลท่ีจะเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ และ
ผูบ้ริหารในบริษัทย่อยโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใตก้รอบหลักการรวมทัง้ข้อกาํหนดของ
นโยบายนี ้และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบตามคูมื่ออาํนาจดาํเนินการ 

4. คุณสมบัตขิองบุคคลทีจ่ะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

(1) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายหรือขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้ 

(2) มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจ เหมาะสมต่อการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ  

(3) มีภาวะผูน้าํ สามารถใหม้มุมองความคดิท่ีกวา้งขวางและจาํเป็นในการขบัเคล่ือนและบรรลวุตัถปุระสงคข์อง
บรษัิทยอ่ย 

(4)  มีการตดัสินใจท่ีสมเหตสุมผลตามแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี  
5. การคัดเลือกบุคคลทีจ่ะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

การพิจารณาคดัเลือกตวับุคคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยควรพิจารณาตามขนาดและ
ความซบัซอ้นทางธุรกิจของบรษัิทยอ่ยตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(1) บรษัิทย่อยท่ีเป็น Holding Company ท่ีมีสินทรพัยร์วมมลูคา่มากกวา่ 10,000 ลา้นบาท 

 ใหพ้ิจารณาเลือกกรรมการของคณะจดัการ เอสซีจี เป็นกรรมการบรษัิทยอ่ยในจาํนวนท่ีเหมาะสมโดย
คาํนงึถึงความหลากหลายและการถ่วงดลุในการตดัสินใจ โดยอยา่งนอ้ยควรมีผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่-การเงิน
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และการลงทุน เอสซีจี ร่วมเป็นกรรมการบริษัทย่อย และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ริหารในระดบั จ4 ของ
บรษัิทเป็นกรรมการบรษัิทยอ่ยดว้ยอีกไมเ่กิน 1 คน 

(2) บรษัิทย่อยท่ีเป็น Holding Company ท่ีมีสินทรพัยร์วมมลูคา่ไมเ่กิน 10,000 ลา้นบาท 

ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของกลุม่ธุรกิจท่ีถือหุน้ในบรษัิทย่อย 
เป็นกรรมการ ทัง้นีอ้าจพจิารณาเลือกผูบ้รหิารในระดบั จ4 ของบรษัิทเป็นกรรมการบรษัิทย่อยดว้ยไม่
เกิน 2 คน 

(3) บรษัิทย่อยท่ีเป็น Operating Company ท่ีมีสินทรพัยร์วมมลูคา่มากกวา่ 10,000 ลา้นบาท 

ใหพ้ิจารณาเลือกกรรมการของคณะจัดการ เอสซีจี เป็นกรรมการบริษัทย่อย โดยอย่างนอ้ยควรมีผูช้่วย
ผูจ้ดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี เป็นกรรมการบริษัทย่อยดงักล่าวรว่มกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และ/หรือผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ของกลุม่ธุรกิจท่ีถือหุน้ในบรษัิทย่อยและอาจพิจารณาเลือกผูบ้รหิารใน
ระดบั จ4 ขึน้ไป ของกลุม่ธุรกิจท่ีถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยเป็นกรรมการบริษัทย่อยดว้ยก็ได ้

(4) บรษัิทย่อยท่ีเป็น Operating Company ท่ีมีสินทรพัยร์วมมลูคา่ 1,000-10,000 ลา้นบาท 

ใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ และ/หรือผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ของกลุ่มธุรกิจท่ีถือหุน้ในบริษัทย่อย 

เป็นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผูบ้ริหารในระดบั จ3 ขึน้ไป ของกลุม่ธุรกิจท่ีถือหุน้ในบรษัิทยอ่ยเป็น
กรรมการบรษัิทยอ่ยดว้ยก็ได ้

(5) บรษัิทย่อยท่ีเป็น Operating Company ท่ีมีสินทรพัยร์วมมลูคา่ตํ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท 

ใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ และ/หรือผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ของกลุ่มธุรกิจท่ีถือหุน้ในบริษัทย่อย 

เป็นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผูบ้รหิารในระดบั จ2 ขึน้ไป ของกลุม่ธุรกิจท่ีถือหุน้ในบริษัทย่อย
เป็นกรรมการบรษัิทยอ่ยดว้ยก็ได ้

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลใดนัน้ นอกจากการพิจารณาตามหลกัเกณฑข์า้งตน้แลว้ ให้
คาํนงึถึงลกัษณะเฉพาะหรือเง่ือนไขอ่ืนใดของบรษัิทย่อยแตล่ะแหง่ เชน่  

(1) การเป็นบริษัทท่ีอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑห์รือขอ้กาํหนดท่ีมีความซบัซอ้นหรือมีความเส่ียงสงู เช่น การ
เป็นบรษัิทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

(2) สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทย่อยกรณีท่ีมีผูร้ว่มทนุ ซึ่งตอ้งคาํนงึถึงขอ้กาํหนดตามสญัญารว่มทนุ   
(3) ขอ้กาํหนดตามกฎหมายของประเทศท่ีบรษัิทยอ่ยประกอบกิจการหรือจดัตัง้ขึน้ 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

(1) กาํกับดแูลใหบ้ริษัทย่อยปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง มีการบริหาร
จัดการท่ีดี ปฏิบตัิตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัของเอสซีจี 
และนโยบายอ่ืนของบรษัิทหรือท่ีสอดคลอ้งกบัของบรษัิท 
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(2) ใหแ้นวทางในการกาํหนดทิศทางของกลยทุธ ์นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัทย่อยใหส้อดคลอ้งกับ
ทิศทางของบริษัท รวมทัง้ส่งเสริมนวตักรรมและการนาํเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพิ่มความสามารถในการ
แขง่ขนัของบรษัิทยอ่ย  

(3) รายงานผลประกอบการและการดาํเนินงานของบริษัทย่อยใหบ้ริษัททราบอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ทนัเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
บริษัทย่อย และรายการอ่ืนใดท่ีไมใ่ชร่ายการธุรกิจปกติของบริษัทยอ่ยท่ีจะมีผลกระทบตอ่บริษัทย่อย
อยา่งมีนยัสาํคญั 

(4)  ควบคมุดแูลการดาํเนินธุรกิจของบริษัทย่อยใหมี้ประสิทธิภาพและบริหารจดัการผลตอบแทนการลงทนุ
ของบรษัิทในบรษัิทยอ่ยอยา่งเหมาะสม 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. วัตถุประสงค ์

เอสซีจีใหค้วามสาํคญักับการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร โดยกาํหนดใหมี้การบริหารความเส่ียงอย่าง
เป็นระบบตามมาตรฐานสากลและบรูณาการเขา้กับการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร เพ่ือใหส้ามารถระบุความ
เส่ียงหรือโอกาสในการดาํเนินธุรกิจท่ีคาดว่าตอ้งเผชิญในอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ ์
สามารถบริหารความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัไดห้รือหาโอกาสในการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับองคก์ร เพ่ือให้
บรรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีกาํหนด ตอบสนองความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สนบัสนนุตอ่การดาํเนินธุรกิจอยา่ง
ยั่งยืน และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 

2. ขอบเขตการบังคับใช้ 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของเอสซีจีนี ้ใชบ้งัคบักบับริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

และบรษัิทยอ่ยตามงบการเงินรวมของบรษัิท 

ในกรณีท่ีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์หรืออยู่ภายใตก้ฎเกณฑข์องประเทศอ่ืน
ใดท่ีมีความแตกต่าง ใหพ้ิจารณาดาํเนินการหรือปรบัใชต้ามความเหมาะสม 

3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีกํากับดูแลการบริหารความเส่ียง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามและสอบทานใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
ระบคุวามเส่ียงท่ีสาํคญัขององคก์ร รวมทัง้การประเมินและการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม และมอบหมาย
ใหฝ่้ายจัดการทาํหนา้ท่ีดูแลบริหารความเส่ียงของเอสซีจี และรายงานการบริหารจัดการดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทตามลาํดบัอย่างสมํ่าเสมอ 

2. ใหฝ่้ายจดัการกาํหนดกรอบการบริหารความเส่ียง และกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคล้องกับ
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มาตรฐานสากล เพ่ือนาํไปปฏิบตัิใชท้ั่วทัง้องคก์รและเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการตดัสินใจดาํเนิน
ธุรกิจ โดยกาํหนดใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตัง้แตร่ะดบัการวางกลยทุธ ์การ
ปฏิบตังิาน และการตดัสินใจเพ่ือการลงทนุ รวมถึงส่งเสริมและพฒันาการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการบรหิารความเส่ียงของบริษัท 

3. กาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานของเอสซีจีมีความรบัผิดชอบเป็นเจา้ของความเส่ียง มีหนา้ท่ีระบ ุวิเคราะห ์

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและโอกาส จดัทาํกลยทุธท์างธุรกิจและบริหารความเส่ียง
อย่างสมดลุ รวมถึงการบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ ภายใตก้ารจดัสรรทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยมีการติดตาม ทบทวนและรายงานประสิทธิผลของการบรหิารจดัการความเสี่ยง
และสญัญาณเตือนภยัท่ีสาํคญัอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้ผูบ้รหิารและพนกังานมีหนา้ปฏิบตัติามนโยบาย
การบริหารความเส่ียง กรอบการบริหารความเส่ียง และกระบวนการบริหารความเส่ียงตามท่ีเอสซีจี
กาํหนด 

4. ปลกูฝังใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์รและพฒันาความรูค้วามสามารถของ
พนกังานดา้นการบรหิารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง 

5. ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสาํคญัต่อ
องคก์ร 

 
รายการระหว่างกันและรายการทีเ่กีย่วโยงกัน 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญัตอ่การพิจารณาอนมุตัิการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีเก่ียว
โยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยจรรยาบรรณเอสซีจีไดก้าํหนดนโยบายการทาํ
ธุรกรรมของเอสซีจี ดงันี ้

1. การทาํธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย 

การท่ีเอสซีจีประกอบดว้ยบริษัทจาํนวนมาก และบริษัทเหล่านัน้ดาํเนินธุรกิจท่ีตอ้งทาํธุรกรรมระหว่างกัน 
เชน่ การบรกิาร การซือ้ขายวตัถดุบิ ผลิตภณัฑ ์การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงิน การสนบัสนนุทางดา้นเทคนิค
หรือบคุลากร ฯลฯ นัน้ ในการดาํเนินธุรกิจหรือปฏิบตัิงานท่ีเป็นการทาํธุรกรรมระหว่างกนัของบริษัทในเอสซีจี
ดังกล่าว ตอ้งคาํนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอํานาจ
ดาํเนินการของเอสซีจี ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นแตล่ะทอ้งถ่ิน 

2. การทาํธุรกรรมกับบุคคลภายนอก 

การทาํธุรกรรมกบับคุคลภายนอกนัน้จะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการท่ีกาํหนดไว้
ตามกฏหมาย กฏระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐั และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงไดร้บัการอนุมัติตาม
อํานาจดาํเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้อย่าง
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ตรงไปตรงมา โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยหลีกเล่ียงการทาํธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้น
เสียหายไมว่า่ตอ่เอสซีจีหรือบคุคลภายนอก 

บริษัทได้กําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนว
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกําหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต 
พิจารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสมและยุติธรรม โดยคาํนึงถึงความสมเหตสุมผลดา้นราคา คณุภาพ และบริการท่ี
ไดร้บั รวมถึงสามารถใหเ้หตผุลท่ีเหมาะสมไดเ้ม่ือมีการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้บริษัทไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิและกระบวนการในการพิจารณาอนมุตัิการทาํรายการระหว่างกัน 

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์พ่ือใหเ้กิดประโยชน ์ผูบ้ริหารจะแจง้ให้
บริษัททราบถึงการมีส่วนไดส้่วนเสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการตา่งๆ ซึ่งหากเป็นรายการท่ีจะตอ้งขออนุมตัิ
ตามเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูใหน้กัลงทนุทราบอย่างโปรง่ใส โดย
กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีสว่นไดเ้สียจะไมมี่สว่นรว่มในการพิจารณาอนมุตัริายการแตอ่ย่างใด  

3.  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดาํเนินการตามปกติทางการคา้ โดยใชน้โยบาย
ซือ้ขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทกับกิจการหรือ
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน 

บริษัทมีนโยบายในการดาํเนินการตามหลักเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสั่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  
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นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน (Anti-corruption Policy) 

เอสซีจี มีอุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณเอสซีจี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่
ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่ง ๆ ของเอสซีจี ในปี 2555 เอสซีจี ไดเ้ขา้รว่มใน “แนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ใน
การตอ่ตา้นการทจุรติ” เพ่ือแสดงเจตนารมณแ์ละความมุง่มั่นในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบ 

เพ่ือให้มั่นใจว่า เอสซีจี มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกําหนดในการ
ดาํเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือปอ้งกนัคอรร์ปัชนักบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี และเพ่ือใหก้ารตดัสินใจและ
การดาํเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงด้านการทุจริตคอรร์ัปชันไดร้ับการพิจารณาและปฏิบัติอย่าง
รอบคอบ เอสซีจี จงึไดจ้ดัทาํ “นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั” เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิ
ท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยั่งยืน 

คาํนิยามตามนโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน 

 คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่า
จะให ้มอบให ้ใหค้าํมั่นวา่จะให ้เรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดซึ่งไม่เหมาะสมกบัเจา้หนา้ท่ี
ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหบุ้คคล
ดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะนาํธุรกิจใหก้ับ
บรษัิทโดยเฉพาะ หรือ เพ่ือใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไมเ่หมาะสมทางธุรกิจ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ี
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระทาํได ้

 

นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน 

 หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของเอสซีจีดาํเนินการหรือยอมรบัการคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบทัง้
ทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงทกุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหมี้การสอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี ้อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ
ขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนด
ของกฎหมาย 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบท่ี
สนบัสนนุการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญักบั
การตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี 
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเ ส่ียงให้มั่ นใจว่าเ ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มีความรดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะจดัการและผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการกาํหนดใหมี้ระบบและ
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นคอรร์ัปชัน เพ่ือส่ือสารไปยังพนักงานและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

4. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงาน
ว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อาํนาจดาํเนินการ  ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย 
ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกับดแูล เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคมุท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
เส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

แนวทางการปฏิบัต ิ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจีทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและ
จรรยาบรรณเอสซีจี โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอรร์ปัชนั ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. พนกังานเอสซีจี ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี 
ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดให้ทําหน้าท่ี
รบัผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีกาํหนดไว ้

3. เอสซีจีจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธหรือแจง้เร่ืองคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งกับเอสซีจี 
โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการทจุริตคอรร์ปัชนั ตามท่ีเอสซี
จีกาํหนดไวใ้น Whistleblowing Policy 

4. ผูท่ี้กระทาํคอรร์ปัชนั เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบ
ท่ีเอสซีจีกาํหนดไว ้นอกจากนี ้อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย 

5. เอสซีจีตระหนักถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกับบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบตัิ
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับเอสซีจี หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเอสซีจี ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้

6. เอสซีจี มุ่งมั่นท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นว่าคอรร์ปัชนัเป็นสิ่งท่ียอมรบัไม่ไดท้ัง้การทาํ
ธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 
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ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ 

1. นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนันี ้ใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรือการ
คดัเลือกบุคคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานพนกังาน และการให้
ผลตอบแทน โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารทาํความเขา้ใจ กบัพนกังานเพ่ือใชใ้นกิจกรรม
ทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบ และควบคมุดแูลการปฏิบตัใิหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณ
เอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่งๆ รวมทัง้ระเบียบ และคูมื่อ
ปฏิบตังิานของเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัอ่ืินใดท่ีเอสซีจีจะกาํหนดขึน้ตอ่ไป 

3. เพ่ือความชดัเจนในการดาํเนินการในเรื่องท่ีมีความเส่ียงสูงกับการเกิดคอรร์ปัชนั กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร 
และพนกังานเอสซีจีทกุระดบัตอ้งปฏิบตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ของกาํนลั การเลีย้งรบัรองและคา่ใชจ้า่ย  
การให ้มอบ หรือรบั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี 

3.2 เงินบรจิาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ 

การใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
โดยตอ้งมั่นใจวา่เงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุไมไ่ดถ้กูนาํไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

3.3 ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้จดัจา้งกบัภาครฐั 

หา้มใหห้รือรบัสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิด การดาํเนินงานของเอสซีจี และการติดต่องาน
กับภาครฐัจะตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย ์และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  
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นโยบายการคุ้มครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนักงานทีแ่จ้งข้อมูลหรือใหเ้บาะแสเกี่ยวกับ

การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณเอสซจีี 

(Whistleblowing Policy) 

ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

1. พนกังานท่ีพบเห็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท หรือจรรยาบรรณในการดาํเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี 

2. พนกังานท่ีถกูกลั่นแกลง้ ข่มขู่ ถกูลงโทษทางวินยั เช่น ถกูลดขัน้เงินเดือน ถกูพกังาน ใหอ้อกจากงาน หรือ
ถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบท่ีเก่ียวเน่ืองกับสภาพการจ้างงาน อันเน่ืองมาจากการท่ีตนได้
รอ้งเรียน ใหข้อ้มลู หรือจะใหข้อ้มลู ช่วยเหลือในขัน้ตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวมขอ้เท็จจริงให้
แกผู้ร้บัขอ้รอ้งเรียน รวมไปถึงการฟ้องรอ้งดาํเนินคดี การเป็นพยาน การใหถ้อ้ยคาํ หรือการใหค้วามรว่มมือ
ใด ๆ ตอ่ศาลหรือหนว่ยงานของรฐั 

ผู้รับข้อร้องเรียน 

1. ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทกุระดบั 

2. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการบคุคลกลาง 

3. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ 

4. เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 

5. กรรมการบรษัิทคนหนึ่งคนใด 

วิธีการร้องเรียน 

รอ้งเรียนตอ่ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนคนใดคนหนึ่ง ดงัตอ่ไปนี ้

1. รอ้งเรียนไดโ้ดยตรงดว้ยวาจา หรือลายลกัษณอ์กัษร 

2. ผา่นทาง E-mail Address ของผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

3. ทาํเป็นจดหมายถึงผูร้บัขอ้รอ้งเรียน 

4. ในกรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเลือกท่ีจะไมเ่ปิดเผยช่ือตอ้งระบรุายละเอียดขอ้เท็จจริวหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอ
ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตอุันควรเช่ือว่ามีการกระทาํท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท 
หรือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีเกิดขึน้ 

ทัง้นีก้ารรอ้งเรียนจะถือเป็นความลับท่ีสดุ และผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งเรียนไดม้ากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่
จาํเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตนผูร้อ้งเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทาํใหเ้อสซีจีสามารแจง้ผลการดาํเนินการหรือ
รายละเอียดเพิ่มเตมิในเรื่องท่ีรอ้งเรียนใหท้ราบได ้
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ข้ันตอนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

1. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลหรือ
หนว่ยงานท่ีไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิ 

2. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนนหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชิญใหพ้นักงานคนหนึ่งคนใดมาใหข้อ้มูล หรือขอให้
จดัสง่เอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเพ่ือการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ 

3. หากตรวจสอบแลว้พบวา่เป็นความจรงิเอสซีจีจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

- ในกรณีท่ีขอ้รอ้งเรียนเป็นเร่ืองท่ีเอสซีจีกระทาํผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือจรรยาบรรณของ
เอสซีจีจะเสนอเร่ืองพร้อมความเห็น และกําหนดแนวทางในการปฎิบัติท่ีถูกต้องต่อผู้มีอ ํานาจ
ดาํเนินการในเอสซีจีพิจารณาดาํเนินการ และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสาํคญั เช่น เป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อ
ช่ือเสียงภาพลกัษณห์รือฐานะทางการเงินของบริษัท ขดัแยง้กบันโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 
หรือเก่ียวขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงู เป็นตน้ ใหเ้สนอเรื่องตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
บรษัิทเพ่ือพิจารณา 

- ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใจผู้หนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย 

การคุ้มครองปกป้องผู้ทีแ่จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส 

1. ผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายกบั
ตนเอง แตต่อ้งระบรุายละเอียดขอ้เท็จจรงิหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีเหตอุนัควรเข่ือ
วา่มีการกระทาํท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษัิท หรือจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ
ของเอสซีจีเกิดขึน้ อย่างไรก็ตามหากเลือกท่ีจะเปิดเผยตนเองก็จะทําให้ผู้ร ับข้อร้องเรียนสามารถ
ดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็ย่ิงขึน้ 

2. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เอสซีจีถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภัย และ
ความเสียหายของผูร้ายงาน แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีผู้ร้บัผิดชอบในทุกขัน้ตอน
จะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูลท่ีไดร้ับรูช้ัน้ความลับสูงสุด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน หากฝ่าฝืนถือเป็นการ
กระทาํความผิดวินยั 

4. กรณีท่ีผู้ร ้องเ รียนเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย  
ผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งขอให้บริษัทกาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบริษัทอาจกําหนด
มาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นวา่เป็นเรื่องท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเสียหาย
หรือความไมป่ลอดภยั 

5. พนักงานท่ีปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม หรือ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่บคุคลอ่ืนนัน้ อนัมีเหตจุงูใจมาจากการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ไดร้อ้งเรียน ไดแ้จง้ขอ้มลู 
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รอ้งเรียนหรือให้เบาะแสเก่ียวกับกรทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมไปถึงการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ฟ้องรอ้งดาํเนินคดี เป็นพยาน ให้
ถอ้ยคาํ หรือใหค้วามรว่มมือใดๆ ตอ่ศาลหรือหน่วยงานของรฐัถือเป็นการกระทาํความผิดวินยัท่ีตอ้งไดร้บั
โทษ ทัง้นีอ้าจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวห้ากการกระทาํความผิดตามกฎหมาย 

6. ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยวิธีการหรือกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม  

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) 

การเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจียึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาล 

อยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด คณะกรรมการบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จงึเห็นสมควรใหมี้การรวบรวม
แนวปฏิบตัิต่างๆ และกาํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจีเป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้เป็นครัง้แรก เม่ือ
วนัท่ี 21 ตลุาคม 2551 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มั่นใจไดว้่าการเปิดเผย
ขอ้มลูของเอสซีจี มีความถกูตอ้งชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนั  

เน่ืองจากมีการแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้
ปรบัปรุงนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจีใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

 

นโยบาย 

1. เอสซีจียดึมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูในทกุประเทศท่ีเอสซีจีเขา้ไปหรือ
จะเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

2. การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะ (Material Non-public Information) เอสซีจีตอ้ง
เปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทาํให้เกิดความสาํคัญผิดในสาระสาํคัญ เป็นไปตาม
กฎหมาย หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทนัเหตกุารณ ์ทนัเวลา มีการ
เปิดเผยใหท้ั่วถึงและเป็นธรรม พรอ้มทัง้ดาํเนินการใหม้ั่นใจไดว้่าผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทนุจะไดร้บัขอ้มลูตา่งๆ 
อย่างเพียงพอต่อการตดัสินใจ เท่าเทียมกัน และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย โดยอาจพิจารณาใชช้่อง
ทางการเปิดเผยผ่านเว็บไซทข์องเอสซีจี หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไวใ้นแต่ละ
เร่ืองตามความเหมาะสม ทัง้นีค้วรระมดัระวงัเก่ียวกบัชว่งเวลาท่ีจะเปิดเผยดว้ย 

นอกจากนีเ้อสซีจีตอ้งมีการกาํหนดผูมี้สทิธิเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะและขอบเขต
หนา้ท่ีของบุคคลเหล่านัน้ใหช้ัดเจน เพ่ือใหก้ารส่ือสารขอ้มูลสาํคญัของบริษัทออกมาจากแหล่งเดียว มี
ขอ้มูลท่ีตรงกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ทาํใหเ้กิดความสบัสน และไม่อนญุาตใหพ้นกังานเอสซีจี
เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าในเวลาใดๆ เวน้แตไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี หรือ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี หรือกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ของกลุม่ธุรกิจ 
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3. การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ (Material Public Information) เอสซีจีตอ้งเปิดเผย
อยา่งชดัเจน ครบถว้น โดยไมใ่หเ้กิดความสบัสน นอกจากนีก้ารใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัขอ้มลูสาํคญัท่ีได้
เปิดเผยไปแลว้ตอ้งมีความชดัเจนและสอดคลอ้ง ไมท่าํใหเ้กิดความเขา้ใจผิดกบัขอ้มลูท่ีไดเ้ปิดเผยไป 

4. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นการคาดการณเ์ก่ียวกับสภาวะ ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information) เอสซีจีตอ้งเปิดเผยดว้ยความระมดัระวงั ไมท่าํใหเ้กิด
ความเขา้ใจผิดในสาระสาํคญั และใหอ้ธิบายถึงเง่ือนไขหรือสมมติฐานท่ีใชป้ระกอบในการคาดการณน์ัน้ โดย
จะตอ้งมีการตรวจสอบถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูและพิจารณาถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนนาํมาใชใ้นการ
วิเคราะหห์รือคาดการณด์งักลา่ว   

5. การเปิดเผยขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ขอ้มูลสาํคญั (Non-material Information) เอสซีจีตอ้งเปิดเผยบนพืน้ฐาน
ของความเป็นจริง และตอ้งไม่มีเจตนาให้ผู้อ่ืนสาํคัญผิดในข้อเท็จจริงเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดาํเนินงาน ราคาหลกัทรพัย ์หรือเปิดเผยในทาํนองท่ีอาจทาํใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ใจราคาหลกัทรพัยเ์พิ่มขึน้หรือ
ลดลง 

6. การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอย่างย่ิง เอสซีจี
ตอ้งไมเ่ผยแพรข่อ้มลูสาํคญัดงักลา่วก่อนวนัท่ีเปิดเผยขอ้มลูสาํคญันัน้ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์ละสาธารณชน 

7. การเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะ เอสซีจีตอ้งจดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีทาํใหม้ั่นใจไดว้่าการเปิดเผย
ขอ้มลูสาํคญัมีความโปรง่ใส ชดัเจน ถกูตอ้ง ทนัเวลา และเพียงพอตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ  

8. ในการปฏิบตังิานใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ใหน้าํจรรยาบรรณเอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึง
แนวปฏิบตักิารเปิดเผยขอ้มลูไปใชใ้นการปฏิบตังิานดว้ย 

9. การไมป่ฏิบตัติามนโยบายฉบบันีร้วมถึงถือเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี 
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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัทไดจ้ัดทาํจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธข์ึน้ เพ่ือใหน้ักลงทุนสัมพันธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม โดยมีหลักการพืน้ฐานในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูล การรกัษาขอ้มูล
ภายใน การปฏิบตัิต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมทัง้การปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความ
ซ่ือสตัยส์จุรติ  ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี อนัจะทาํใหเ้กิดการสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บับรษัิทและสรา้ง
ความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ สาธารณชน และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่  

จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธป์ระกอบดว้ยแนวปฏิบตั ิ4 ประการหลกั ดงันี ้

1. การเปิดเผยขอ้มลูท่ีสาํคญัและจาํเป็นตอ่การตดัสินใจลงทนุ อยา่งถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 

2. การดแูลและรกัษาขอ้มลูภายใน 

3. การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 

4. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติในวิชาชีพ 

1.  การเปิดเผยข้อมูลทีส่าํคัญและจาํเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพยีงพอ และทันเวลา 

 1.1  เปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัและจาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนอย่าง ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา ตาม
หลักเกณฑข์องหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 1.2 ใช้วิจารณญาณในการให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ปฏิเสธการให้ข้อมูลท่ีเป็น
ความลบัทางการคา้หรือเป็นขอ้มลูท่ีอาจทาํใหบ้ริษัทเสียความสามารถในการแขง่ขนัได ้

 1.3 เปิดเผยขอ้มูลอย่างสมํ่าเสมอ มีความชดัเจน ระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือการตีความผิด ให้
ขอ้เท็จจริงทัง้เชิงบวกและลบ มีรายละเอียดเพียงพอตอ่การทาํความเขา้ใจ และตระหนกัเสมอว่าการ
เปิดเผยขอ้มลูท่ีสมบรูณจ์ะชว่ยใหป้ระมาณการและความคาดหวงัตอ่ผลประกอบการของบรษัิททัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคตของผูไ้ดร้บัขอ้มลูมีความใกลเ้คียงกบัความจรงิมากขึน้ 

 1.4   ชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหแ้ก่สาธารณะภายในเวลาท่ีเหมาะสมตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีข่าวลือ ข่าวรั่ว ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย หรือไดร้บัทราบขอ้มูลใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อ
การตดัสินใจลงทนุ หรือสง่ผลกระทบตอ่ราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรพัย ์

    1.5 ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือขอ้มูลท่ีเป็นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตกุารณล์่วงหนา้ไม่ว่า
ดว้ยวาจาหรือเอกสารก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ เพ่ือผลกัดนัใหมี้การซือ้หุน้ของบรษัิท 

 1.6  ไมใ่หข้อ้มลูในเชิงลบหรือใหร้า้ยแก่บรษัิทคูแ่ขง่หรือผูมี้สว่นไดเ้สียตา่ง ๆ 

 1.7 กาํหนดช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูหรือแหล่งขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชข้อ้มลูไดร้บัทราบอย่างเท่าเทียมกนั 
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2. การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน 

2.1 ไม่ใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มลูสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะเพ่ือประโยชนข์องตนเองและผูอ่ื้น และ
ไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหบ้คุคลอ่ืนทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะตามกฏเกณฑต์า่งๆ
แลว้ 

2.2 ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับการดูแลขอ้มูลภายในให้
ถกูตอ้ง โดยขอ้มลูท่ีมีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานควรเปิดเผยในช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก่อน
เปิดเผยใหผู้ล้งทนุกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 

2.3  กาํหนดช่วงเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห ์ก่อนเปิดเผยงบการเงินเพ่ืองดให้ข้อมูลหรือตอบคาํถาม
เก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกลใ้หแ้ก่นกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ (Quiet Period)  

3. การเปิดเผยข้อมูล อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 

3.1 จดัใหมี้กิจกรรมสาํหรบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่ง ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสใหบ้คุคลแตล่ะกลุ่ม
ไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูอย่างเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม ไมท่าํใหฝ่้ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสียโอกาสในการ
ลงทนุ 

3.2  จดัใหมี้ชอ่งทางท่ีเปิดโอกาสใหผู้มี้สว่นไดเ้สียติดตอ่และสอบถามขอ้สงสยัไดต้ามความเหมาะสมโดย
ไมเ่ลือกปฏิบตัท่ีิจะตดิตอ่แตเ่ฉพาะบคุคลกลุม่หนึ่งกลุม่ใดเป็นพิเศษ 

3.3  เปิดเผยขอ้มลูท่ีนาํเสนอในการประชมุเฉพาะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst Presentation 

บนเว็บไซตข์องบรษัิทและผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหส้าธารณะรบัทราบทั่วกนัโดยเรว็  

3.4 ปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุม่ตามแนวทางดงันี ้

 (1) การปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุ 

 - ปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุทกุรายอย่างเทา่เทียมกนัไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุรายใหญ่หรือรายเล็ก 

 - ใหโ้อกาสแก่นกัลงทนุรายบคุคลไดเ้ขา้ถึงขอ้มลูในระดบัท่ีเท่าเทียมกบันกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ
สถาบนั 

- ไมเ่ลือกปฏิบตัใินการรบันดัประชมุ (One-on-One Meeting) กบันกัลงทนุสถาบนัหรือกลุม่
นกัลงทนุ  

 (2) การปฏิบตัิตอ่นกัวิเคราะห ์

- เชิญและเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะหจ์ากทุกบริษัทหลกัทรพัยไ์ดเ้ขา้รว่มประชมุนกัวิเคราะห ์
(Analyst Meeting) อยา่งเทา่เทียมกนั 

- ไม่ใหส้ิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่นกัวิเคราะหเ์พ่ือจูงใจหรือโนม้นา้วใหเ้ขียนบทวิเคราะห์
ใหแ้ก่บรษัิท และ/หรือ ใหเ้ขียนบทวิเคราะหใ์นเชิงบวกเทา่นัน้ 

- เคารพในผลงานและความเห็นของนกัวิเคราะห ์โดยสามารถชีแ้จงขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งได ้หาก
เห็นวา่มีการใชห้รือใหข้อ้มลูท่ีคลาดเคล่ือน 
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 (3) การปฏิบตัติอ่ส่ือมวลชน 

- เปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน และตรงประเดน็อยา่งเทา่เทียมกนั 

- ไมใ่หข้อ้มลูข่าวสารท่ีกาํลงัจะเปิดเผยตอ่สาธารณชนหรือส่ือมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อนเป็น
พิเศษ 

 - ไม่ใหส้ิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่ส่ือมวลชนเพ่ือจูงใจหรือโนม้นา้วใหส่ื้อมวลชนเขียน
บทความหรือขา่วใหแ้ก่บรษัิทในเชิงสรา้งขา่วท่ีไมเ่ป็นจรงิ 

 (4) การปฏิบตัติอ่หนว่ยงานทางการ 

 - ใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลูท่ีจาํเป็นและเหมาะสมแก่หนว่ยงานทางการตามท่ีถกูรอ้งขอ 

 - ไมใ่หข้องขวญัแก่เจา้หนา้ท่ีของหนว่ยงานทางการเพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือใด  ๆเป็นกรณีพิเศษ 

 (5) การปฏิบตัติอ่บคุคลภายในองคก์ร 

- จดักิจกรรมเพ่ือใหผู้บ้ริหารของบริษัทไดพ้บปะกับผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ตามโอกาสท่ี
สมควร 

- รายงานใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารไดร้บัทราบถึงขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีจะชว่ยสรา้งมลูคา่เพิ่มใหแ้ก่
องคก์ร เชน่ ผลการดาํเนินกิจกรรมดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์ความเห็นจากนกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ 
และขอ้มลูความเคล่ือนไหวในตลาดทนุ เป็นตน้ 

นกัลงทนุ และขอ้มลูความเคล่ือนไหวในตลาดทนุ เป็นตน้ 

- ส่ือสารใหพ้นักงานในองคก์รไดร้บัทราบถึงจรรยาบรรณนีเ้พ่ือใหมี้แนวทางในการปฏิบัติ
เชน่เดียวกนักบันกัลงทนุสมัพนัธ ์

 (6) การปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืน ๆ 

 - เปิดเผยขอ้มลูแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ อย่างถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั ในกรณี
ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเพ่ือการดาํเนินธุรกิจตอ้งดาํเนินการดว้ยความระมดัระวงั
ภายใตเ้ง่ือนไขการรกัษาความลบั  

4. การปฏิบัตหิน้าทีด่้วยความซื่อสัตยสุ์จริตในวิชาชีพ 

 4.1 ไมร่บัอามิสสินจา้งใด ๆ ท่ีเป็นเหตจุงูใจสว่นบคุคลและเอือ้ประโยชนส์ว่นตน 

 4.2 หลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท เชน่ การใชท้รพัยส์ินหรือขอ้มลูของ
บรษัิทเพ่ือประโยชนส์ว่นตน 

 4.3 ไมแ่สวงหาผลประโยชนส์ว่นตนจากความสมัพนัธแ์ละขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทาํหนา้ท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ ์

 4.4 ปฏิบตัิตามนโยบายและจรรยาบรรณเอสซีจีท่ีไดก้าํหนดไว ้และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัทีหาก
เกิดกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์

  



 

73 
 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) 

เอสซีจี มีอดุมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยดึมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี ในดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนนัน้ เอสซีจี ได้
ปฏิบตัิตามกฎหมาย และหลกัสากลอย่างเครง่ครดั โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนบัสนนุและปฏิบตัิตามปฏิญญา
สากลว่าดว้ยสิทธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact: UNGC) หลกัการชีแ้นะเร่ืองสิทธิมนษุยชนสาํหรบัธุรกิจแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการ
และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการทาํงานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization 

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO) 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรใหก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นสิทธิมนษุยชนขึน้เพ่ือปอ้งกนัการละเมิดสิทธิมนษุยชนในทกุ
กิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคูธุ่รกิจในห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in 

Business Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture)  

 

ขอบเขตการดาํเนินการ 

นโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนนีใ้ชส้าํหรบัทกุกิจกรรมของเอสซีจี (พนกังาน กิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง สินคา้และ
บริการ) ท่ีเอสซีจีมีอาํนาจในการบริหาร เช่น กิจการของเอสซีจี บริษัทท่ีเอสซีจีถือหุน้ทัง้หมด บริษัทย่อย 
และผูร้่วมธุรกิจ (Joint Ventures) 

เอสซีจีมุ่งหวังและส่งเสริมใหคู้่ธุรกิจของเอสซีจี ท่ีเอสซีจีไม่มีอาํนาจในการบริหาร เช่น บริษัทร่วมและ
บริษัทท่ีเอสซีจีร่วมลงทุนอ่ืนๆ รวมถึง ผูร้บัเหมา (Contractors) ผูส้่งมอบ (Suppliers) และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
สนบัสนนุและปฏิบตัติามแนวนโยบายนี ้

 

นิยามศัพทท์ีใ่ช้กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนษุยชน (Human Rights) หมายความวา่ สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาตขิองมนษุยท์กุคนโดยไม่คาํนงึถึงความ
แตกตา่งทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาต ิประเทศตน้กาํเนิด เผา่พนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา 
สถานะทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอ่ืนใดตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ และตาม
สนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตั ิสิทธิมนษุยชน รวมถึง สิทธิในการดาํรงชีวิตและเสรีภาพ 
การพน้จากการเป็นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและรวมกลุ่มกนั สิทธิในการทาํงาน 
การศกึษา และอ่ืนๆ มนษุยท์กุคนมีสิทธิตา่งๆ เหลา่นีโ้ดยเทา่เทียมไมถ่กูเลือกปฏิบตั ิ

เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย 

จาํกดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

 



 

74 
 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจีทุกระดับ ตอ้งตระหนักถึงความสาํคัญและเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนในทุกดา้นของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม
สนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบตั ิโดยรวมถึง 

• ปฏิบตัติอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนอยา่งเทา่เทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ 
• หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน  
• สนบัสนนุสง่เสรมิสิทธิมนษุยชน 

• การส่ือสาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้ทาํความเขา้ใจ กาํหนดแนวทาง สอดส่องดแูล และใหก้ารสนบัสนนุอ่ืน
ใด แก่คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผู้ส่งมอบ
สินคา้และบริการ (Supplier) ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือใหมี้
ส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบตัิต่อทุกคนตามหลกั
สิทธิมนษุยชนตามแนวนโยบายนี ้

แนวทางปฏิบัต ิ

1. ใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตัิต่อกันดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบตัิต่อกัน
อย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สัญชาติ ประเทศตน้กาํเนิด 
เผ่าพนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือ
เรื่องอ่ืนใด 

2. ใชค้วามระมัดระวังในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
ดาํเนินธุรกิจ สอดสอ่งดแูลเร่ืองการเคารพสทิธิมนษุยชน 

3. สนบัสนนุสง่เสรมิการดาํเนินการเพ่ือคุม้ครองสิทธิมนษุยชน 

4. ส่ือสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้ทาํความเขา้ใจ กาํหนดแนวทาง และใหก้ารสนับสนุนอ่ืนใด แก่คู่ธุรกิจในห่วงโซ่
คณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผูส้ง่มอบสินคา้และบรกิาร (Supplier) 

ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือใหมี้สว่นรว่มในการดาํเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรม เคารพตอ่สิทธิมนษุยชน และปฏิบตัติอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนตามแนวนโยบายนี ้ 

5. สอดส่องดูแลเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเข้าข่าย
ละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ 
และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซักถามให้ปรึกษากับ
ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีกาํหนดไว ้

6. เอสซีจีจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคคลท่ีแจง้เร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับ 

เอสซีจี โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน ตามท่ีเอสซีจีกาํหนดไวใ้น Whistleblower Protection Policy 
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7. เอสซีจีจะพฒันาและดาํเนินกระบวนการจดัการดา้นสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะระบุประเด็นและประเมินความเส่ียงและผลกระทบดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กาํหนดกลุ่มหรือบุคคลท่ีไดร้บัผลกระทบ วางแผนและกาํหนดแนวทางการแกไ้ขและป้องกัน จดัการ
แกไ้ขและปอ้งกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจดัใหมี้กระบวนการ
บรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนษุยชนดว้ย 

8. เอสซีจีจะตรวจสอบและติดตามผลของการจัดการและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
กระบวนการตรวจสอบและติดตามผล รวมถึงใหก้ารสนบัสนุนและร่วมมือในการเยียวยาผลกระทบท่ีเกิด
จาก หรือเก่ียวเน่ืองมาจากเอสซีจี 

9. เอสซีจีมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย
ดา้นสิทธิมนษุยชนนี ้

10. ผูก้ระทาํการละเมิดสิทธิมนษุยชน เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณา
ทางวินยัตามระเบียบท่ีเอสซีจีกาํหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนัน้
ผิดกฎหมาย 
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นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซจี ี(SCG Privacy Policy) 
เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังานของเอสซีจี และบคุคลตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเอสซีจี และเพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าบคุคลดงักล่าวไดร้บัความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล รวมถึงเพ่ือใหเ้อสซีจี
ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของบคุคลดงักล่าวใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) จึงอนมุตัิใหใ้ชน้โยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของ
เอสซีจี (SCG Privacy Policy) เพ่ือใหเ้อสซีจีมีหลกัเกณฑ ์กลไก มาตรการกาํกับดแูล และการบริหารจดัการ
ขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งชดัเจนและเหมาะสม 

1. ขอบเขตการบังคับใช้  

นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี ้ใชบ้งัคบักบัเอสซีจี พนกังานของเอสซีจี และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามคาํสั่งหรือในนามของเอสซีจี  

2. คาํนิยาม 

2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การดาํเนินการใด ๆ กับขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น การ
เก็บรวบรวม บนัทกึ จดัระบบ ทาํโครงสรา้ง เก็บรกัษา ปรบัปรุง เปล่ียนแปลง กูคื้น ใช ้เปิดเผย 
สง่ตอ่ เผยแพร ่โอน ผสมเขา้ดว้ยกนั ลบ ทาํลาย  

2.2 ขอ้มลูส่วนบคุคล (Personal Data) หมายถึง ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบับคุคลธรรมดา ซึ่งทาํใหส้ามารถ
ระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ช่ือ นามสกลุ อีเมล เบอรโ์ทรศพัท ์                   
IP Address รูปภาพ เชือ้ชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ขอ้มลูทางพนัธุกรรม ขอ้มลู
ทางชีวภาพ (Biometric data) 

2.3 เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล (Data Subject) หมายถึง บคุคลธรรมดาท่ีขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถ
ระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม  

2.4 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี
อาํนาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.5 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลซึ่ง
ดาํเนินการเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามคาํสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุขอ้มลู
สว่นบคุคล 

2.6 เอสซีจี หมายถึง บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทย่อยตามงบการเงินรวมของ
บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)  

3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกํากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(Personal Data Protection Governance)  

3.1 เอสซีจีจะจดัใหมี้โครงสรา้งการกาํกับดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือกาํหนดวิธีการและมาตรการ 

ท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัติามกฎหมาย ดงันี ้

(1) กําหนดให้มีโครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) รวมทั้งกําหนดบทบาท 
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ภารกิจ และความรบัผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน เพ่ือ
สรา้งกลไกการกาํกับดแูล การควบคมุ ความรบัผิดชอบ การปฏิบตัิงาน การบงัคบัใช ้
และการติดตามมาตรการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

(2) แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG Data Protection 

Officer: SCG DPO) โดยมีบทบาทและหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

3.2 เอสซีจีจะจัดทํานโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ  
(Guidelines) ขัน้ตอนปฏิบตัิ (Procedures) และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบคุคล ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี  

3.3 เอสซีจีจะจดัใหมี้กระบวนการบรหิารการปฏิบตัิตามนโยบาย (Policy Management Process) 

เพ่ือควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอย่าง
ตอ่เน่ือง  

3.4 เอสซีจีจะดาํเนินการฝึกอบรมพนกังานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหพ้นกังานของเอสซีจี
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และทาํใหม้ั่นใจไดว้่าพนกังานของ
เอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้งทกุคนผ่านการฝึกอบรม และมีความรูค้วามเขา้ใจในการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล และปฏิบตัติามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 

Data Processing) 

4.1 เอสซีจีจะประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้ในฐานะผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล และผูป้ระมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใส และคาํนึงถึงความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นี ้การกาํหนดขอบเขตวตัถปุระสงคก์ารประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล และ
ระยะเวลาในการจัดเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ใหท้าํไดเ้ท่าท่ีจาํเป็นภายใตว้ัตถุประสงคอ์ันชอบ
ดว้ยกฎหมายและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี อีกทั้งเอสซีจีจะดาํเนินการรักษา
ความลบั ความถกูตอ้งสมบรูณ ์และความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเพียงพอ  

4.2 เอสซีจีจะจดัใหมี้กระบวนการและการควบคมุเพ่ือบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบคุคลในทกุขัน้ตอน
ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี  

4.3 เอสซีจีจะจดัทาํและรกัษาบนัทึกการประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Records of Processing: 

RoP) สาํหรบับนัทกึรายการและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล 
ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย รวมทัง้จะปรบัปรุงบนัทึกการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงรายการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.4 เอสซีจีจะจดัใหมี้กระบวนการท่ีชดัเจนเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการแจง้วตัถปุระสงคก์ารเก็บรวบรวม
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และรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notices) และการขอความ
ยินยอม  จากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสอดคลอ้งกับกฎหมาย รวมทัง้จดัใหมี้มาตรการดูแล
และตรวจสอบในเรื่องดงักลา่ว  

4.5 เอสซีจีจะจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูส่วนบคุคล  รวมทัง้จดัใหมี้กลไก
การแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง   

4.6 ในกรณีท่ีเอสซีจีสง่ โอน หรือใหบ้คุคลอ่ืนใชข้อ้มลูสว่นบคุคล เอสซีจีจะจดัทาํขอ้ตกลงกบัผูท่ี้รบั
หรือใชข้อ้มลูส่วนบคุคลนัน้เพ่ือกาํหนดสิทธิและหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

4.7 ในกรณีท่ีเอสซีจีส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคลไปยงัต่างประเทศ เอสซีจีจะปฏิบตัิใหส้อดคลอ้ง
กบักฎหมาย 

4.8 เอสซีจีจะทาํลายข้อมูลส่วนบุคคลเม่ือครบกาํหนดระยะเวลา โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี 

4.9 เอสซีจีจะประเมินความเส่ียงและจดัทาํมาตรการเพ่ือบรรเทาความเส่ียง และลดผลกระทบท่ีจะเกิด
ขึน้กบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน

บุคคล (Data Subject Rights) 

เอสซีจีจะจดัใหมี้มาตรการ ช่องทาง และวิธีการเพ่ือใหเ้จา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลใชส้ิทธิของตน
ไดต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทัง้จะดาํเนินการบนัทกึ และประเมินผลการตอบสนองตอ่คาํขอใชส้ิทธิ
ของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลส่วน

บุคคล (Personal Data Security) 

6.1 เอสซีจีจะจัดใหมี้มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ 
รวมทั้งดาํเนินการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลและการนาํข้อมูลส่วน
บคุคลไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต  

6.2 เอสซีจีจะจดัใหมี้นโยบายการบริหารจดัการเหตกุารณผ์ิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูส่วนบุคคล 
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตกุารณผ์ิดปกติ 
(Incident Response Program) เพ่ือให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

6.3 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (ในกรณีท่ีเอสซีจีเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นผู้
ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลรว่มกนั) และบคุคลอ่ืน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย   
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7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการกํากับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance) 

7.1 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการติดตามในกรณีท่ีกฎหมายเปล่ียนแปลงไป และปรับปรุง
มาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายอยูเ่สมอ  

7.2 เอสซีจีจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standards)แนวปฏิบัติ  (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ  (Procedures) และเอกสารอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเป็นประจาํ เพ่ือใหท้นัสมยัสอดคลอ้งกบักฎหมาย
และสถานการณใ์นแตล่ะชว่งเวลา 

8. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

8.1 คณะกรรมการบรษัิท มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) กํากับให้เกิดโครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งของเอสซีจี เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

(2) กํากับดูแลและสนับสนุนให้เอสซีจีด ําเ นินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

8.2 คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Committee) 

ให้คณะจัดการบริหารความเส่ียงของเอสซีจี (Risk Management Committee) ทาํ
หนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยมีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดใหมี้โครงสรา้งการกาํกับดแูลขอ้มูลส่วนบุคคลและการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงนโยบายการบริหารจัดการเหตุการณผ์ิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล 
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ผิดปกติ (Incident Response Program) เพ่ือใหส้ามารถระบแุละจดัการกับเหตกุารณ์
ผิดปกตท่ีิเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ยา่งทนัทว่งที  

(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี 
และรายงานผลการประเมินดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจาํอย่างนอ้ย 1 

ครัง้ต่อปี รวมถึงควบคมุดแูลใหม้ั่นใจไดว้่าความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วน
บคุคลไดร้บัการจดัการและมีแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

(3) กําหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards)  และแนวปฏิบัติ  
(Guidelines)   เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของเอสซีจีสอดคลอ้งกับกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี 

(4) แตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี (SCG DPO)  
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8.3 ผูบ้ริหาร มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในการติดตามควบคุมให้หน่วยงานท่ีดูแล
ปฏิบัติตามนโยบายการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี และส่งเสริมการสรา้งความ
ตระหนกัรูใ้หเ้กิดขึน้กบัพนกังานของเอสซีจี  

8.4 เจ้าหน้าท่ีคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG DPO) มีบทบาท หน้าท่ี และความ
รบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายงานสถานะการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลใหค้ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
ทราบอยา่งสมํ่าเสมอ และจดัทาํขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล
ของเอสซีจีใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมาย  

(2) ใหค้าํแนะนาํเอสซีจีและพนกังานของเอสซีจีเพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจีได ้ 

(3) ตรวจสอบการดาํเนินงานของเอสซีจี เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี  

8.5 พนกังานของเอสซีจี มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี  มาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน (Standards) แนวปฏิบตัิ (Guidelines) ขัน้ตอนปฏิบตัิ (Procedures) และ
เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล   

(2) รายงานเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล และการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจีให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

9. โทษของการไม่ปฏิบัตติามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี 

การไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเอสซีจีอาจมีความผิดและถูก
ลงโทษทางวินยั รวมทัง้อาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนด   
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นโยบายทรัพยส์ินทางปัญญา  

คาํนิยาม 

• ทรพัยส์ินทางปัญญา หมายถึงสิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้  
องคค์วามรู ้แผนภมูิวงจรรวม สิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร ์สิทธิหรือขอ้มลูอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิ่งท่ีกลา่วขา้งตน้ 

• เอสซีจี หมายถึง 

1.  บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทยจาํกดั (มหาชน)  
2.  บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนตไ์ทยจาํกัด (มหาชน) ซึ่งหมายถึงบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม

ของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทยจาํกดั (มหาชน)  
• บรษัิท หมายถึง บรษัิทใดบรษัิทหนึ่งในเอสซีจี 

• พนกังาน หมายถึงพนกังานประจาํภายใตส้ญัญาจา้งแรงงาน พนกังานทดลองงาน และพนกังานท่ีมี
สญัญาจา้งงานเป็นพิเศษ ซึ่งสงักดับรษัิทในเอสซีจีในทกุๆประเทศท่ีเอสซีจีประกอบธุรกิจอยู ่

• ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ หมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลใดก็ตามท่ีเอสซีจีมีการติดต่อสมัพนัธ์
ทางธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นรฐับาล หนว่ยงานรฐั รฐัวิสาหกิจ องคก์รภาคเอกชน เป็นตน้ 

วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือใหพ้นกังานและหนว่ยงานในเอสซีจีรบัทราบและเขา้ใจแนวทางการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ิน
ทางปัญญา และนาํแนวทางดงักลา่วไปปฏิบตั ิ

2.  เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจรบัทราบและเขา้ใจแนวทางการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินทางปัญญา 
และเอสซีจีคาดหวงัวา่ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจจะนาํแนวทางดงักลา่วไปใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ 

ขอบเขต 

นโยบายนีใ้ชก้บัพนกังานทกุคนและทกุหนว่ยงานในเอสซีจี 

หลักการพืน้ฐาน  

นโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจีตัง้อยู่บนหลกัการพืน้ฐานตอ่ไปนี ้

1.  เอสซีจีเคารพกฎหมาย และยดึหลกับรรษัทภิบาลในการบรหิารจดัการทรพัยส์ินทางปัญญา  
2.  เอสซีจีสง่เสรมิใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรมและการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือนาํไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งตอ่เน่ือง 

และยั่งยืน 

3.  เอสซีจีใชร้ะบบการใหร้างวลัช่ืนชมและเป็นกาํลงัใจแก่พนกังานท่ีมีสว่นรว่มในการสรา้งสรรคท์รพัยส์ิน
ทางปัญญา 

1.  โครงสร้างองคก์ร   

เอสซีจีจดัใหมี้หน่วยงานท่ีดแูลเรื่องการบรหิารจดัการดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารจดัการทรพัยส์ินทางปัญญา 
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2.  การสร้างความตระหนักรู้ในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2.1  เอสซีจีสง่เสรมิและสนบัสนนุการใหค้วามรูเ้ร่ืองทรพัยส์ินทางปัญญาแก่พนกังาน  
2.2  พนกังานตอ้งเรียนรูเ้รื่องทรพัยส์ินทางปัญญา เพ่ือใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจ สามารถนาํไปใชใ้นการ

ปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  ทรัพยสิ์นทางปัญญากับการสร้างสรรคน์วัตกรรม 

3.1  พนกังานตอ้งเคารพสิทธิในความเป็นเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น  
3.2  เอสซีจีใหค้วามสาํคญัตอ่การใชท้รพัยส์ินทางปัญญา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสรา้งสรรคน์วตักรรม  
3.3  เอสซีจีเป็นเจา้ของสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา ไม่ว่าจะขอรบัความคุม้ครองตามกฎหมายหรือไม่ 

สาํหรบัการประดษิฐ์ซึ่งพนกังานไดป้ระดษิฐ์ขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  การประดิษฐ์ตามสัญญาจา้งหรือโดยสญัญาจา้งท่ีมีวตัถุประสงคใ์หท้าํการประดิษฐ์ เวน้แต่
สญัญาจา้งจะระบไุวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

(2)  การประดิษฐ์โดยใชวิ้ธีการ สถิติหรือรายงานซึ่งพนกังานสามารถใชห้รือล่วงรูไ้ดเ้พราะการเป็น
ลกูจา้งตามสญัญาจา้งนัน้แมว้า่สญัญาจา้งจะมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ ์

3.4  เอสซีจีให้รางวัลแก่พนักงานเพ่ือส่งเสริมในการสรา้งสรรคน์วัตกรรม และให้เกิดความเป็นธรรม 
สอดคลอ้งกบักฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีกาํหนด 

4.  การคุ้มครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

4.1  เอสซีจีจดัใหมี้การคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญาอยา่งเหมาะสม   
4.2  พนกังานมีหนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือ ในการรกัษาสิทธิและขอรบัความคุม้ครองสิทธิของ

บรษัิท 

4.3  พนกังานเขา้ใจการดาํเนินการคุม้ครองความลบัทางการคา้ และปฏิบตัติามนโยบายดงักลา่ว 

4.4  พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัใหมี้การแสดงใหเ้ห็นสิทธิความคุม้ครองตามกฎหมายตามรูปแบบ
ทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเหมาะสมบน ผลงาน ผลิตภณัฑ ์บรกิาร ตราสญัลกัษณห์รือโฆษณา  

5.  การใช้ประโยชนใ์นทรัพยสิ์นทางปัญญา 

5.1  เอสซีจีสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์ินทางปัญญาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณท์างธุรกิจ 

5.2  เอสซีจีจดัใหมี้การประเมินมลูคา่ทรพัยส์ินทางปัญญาเพ่ือประโยชนใ์นการอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิหรือโอน
สิทธิแก่บคุคลหรือหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอก 

5.3  เอสซีจีจดัใหมี้แนวปฏิบตัิและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิ โอน ซือ้หรือขายสิทธิ
ในทรพัยส์ินทางปัญญา รวมทัง้การใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยใ์นรูปแบบอ่ืนใด เพ่ือประโยชนใ์นการ
บรหิารทรพัยส์ินทางปัญญา ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องธุรกิจและงานวิจยั รวมถึงการวางแผนธุรกิจ 
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6.  การตดิตามและตรวจสอบทรัพยสิ์นทางปัญญาและการบังคับใช้กฎหมาย 

6.1  เอสซีจีจัดให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าและบริการ เพ่ือ
ดาํเนินการตามความเหมาะสมในการปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายตอ่ธุรกิจและช่ือเสียงของบริษัท 
และตอ่ผูอ่ื้น 

6.2  เอสซีจีจะดาํเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย หากพบการละเมิดหรือการกระทาํท่ีอาจนาํไปสู่
การละเมิดสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา  

6.3  พนักงานมีหนา้ท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนกระบวนการติดตามและตรวจสอบทรพัยส์ินทาง
ปัญญา สินคา้และบรกิารตามขอ้ 6.1 

7.  ความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ 

พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งพิจารณาเร่ืองทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาหรือขอ้ตกลงแต่
ละประเภทอย่างเหมาะสม ตวัอย่างขอ้สญัญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีอาจพิจารณาเขียน
ไวใ้นสญัญาหรือขอ้ตกลง เชน่ การรกัษาความลบั การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสม ความเป็นเจา้ของทรพัยส์ิน
ทางปัญญา การใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาและการแบง่ปันผลประโยชน ์ 
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3.3  นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย 

นโยบายการปฏบิัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) 

เอสซีจีให้ความสาํคัญกับการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของเอสซีจีมาโดยตลอด ซึ่งเห็นได้จากการมี
อดุมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม และถือมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม รวมทัง้การเป็นพลเมือง
ท่ีดี การมีจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังาน มีหลกับรรษัทภิบาลท่ีเป็นแนวทางในการ
บรหิารองคก์ร และมีแนวปฏิบตักิารพฒันาสูค่วามยั่งยืนของเอสซีจี   

ดว้ยสภาวะทางสังคม สิ่งแวดลอ้ม และการดาํเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความ
ซับซอ้นมากขึน้ และมีความคาดหวังสูงขึน้ในการท่ีจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การตดัสินใจและการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ การปฎิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงเป็น
เร่ืองท่ีมีความสาํคญัมากขึน้ เอสซีจีจงึไดจ้ดัทาํ “นโยบายเก่ียวกบัการปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของเอสซีจี” เป็น
ลายลกัษณอ์กัษรขึน้ในปี 2553 เพ่ือใหพ้นกังานมีแนวทางท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจโดยการเพิ่มมลูคา่ใหผู้ถื้อ
หุน้ในระยะยาวพรอ้มไปกบัการคาํนงึถึงประโยชนร์ว่มกบัผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืนๆ ของเอสซีจีดว้ย   
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถงึ 

 บคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือมี
ผลประโยชนใ์ดๆ กบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี หรือมีอิทธิพลเหนือบคุคลใดท่ีอาจทาํใหเ้กิดผลกระทบกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น ลกูคา้ พนกังาน ชมุชน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ความสมัพนัธท์างธุรกิจ หน่วยงานของรฐั ผูน้าํ
ทางความคดิ ฯลฯ 

นโยบายการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 เอสซีจียึดมั่นในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม โดยเฉพาะในทกุชมุชนท่ีเอสซีจีเขา้ไปดาํเนิน
ธุรกิจ ดว้ยการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม รบัฟังความคิดเห็นหรือความกังวล 
รวมทัง้สรา้งความเขา้ใจกบัผูมี้สว่นไดเ้สีย สง่เสรมิความรว่มมืออยา่งสรา้งสรรคใ์นเร่ืองท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียใหค้วาม
สนใจ รวมทัง้รว่มพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้อสซีจีสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งยั่งยืน  
ข้ันตอนการกาํหนดแนวทางการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย  

1. การกาํหนด จาํแนก และวิเคราะหผ์ูมี้สว่นไดเ้สีย 

กาํหนด จาํแนก และจดักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียใหช้ัดเจนตามความเก่ียวขอ้งของแต่ละธุรกิจ เพ่ือใหส้ามารถ
วิเคราะหค์วามเส่ียงและผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มท่ีมีตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุม่ไดอ้ย่างครบถว้น
และชดัเจน โดยตระหนกัว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุ่มมีมมุมองและความคาดหวงัท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้จึง
ควรกาํหนดกลยุทธ ์และจดัลาํดบัขัน้ตอนในการดาํเนินการสาํหรบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน
ดว้ย 
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กาํหนดประเด็นสาํคญัดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน (Materiality) ท่ีมีบทบาทต่อการตดัสินใจ การดาํเนินงาน 
และประสิทธิผลการดาํเนินงานของเอสซีจีหรือผูมี้สว่นไดเ้สีย ในการจดัทาํกลยทุธข์องธุรกิจ ระบคุวามสมัพนัธ์
และความสาํคญัของประเดน็ดงักล่าวท่ีมีตอ่เอสซีจีและผูมี้สว่นไดเ้สีย  

พฒันาแผนผงัของผูมี้สว่นไดเ้สีย (Stakeholder Mapping) เพ่ือระบผุูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งใน
เอสซีจี และรบัรูม้มุมองของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
แตล่ะกลุ่ม แผนผงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียนีจ้ะถกูนาํไปออกแบบแนวทางการตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูมี้
สว่นไดเ้สีย กลยทุธแ์ละการส่ือสารท่ีเหมาะสมซึ่งจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการดาํเนินงานอย่างยั่งยืนของเอสซีจี 

ทัง้นี ้ควรเริ่มสรา้งความสัมพันธ์กับผูม้ีส่วนไดเ้สียตัง้แต่เนิ่นๆ กล่าวคือตัง้แต่ขั ้นตอนการวางแผน 

เพ่ือใหส้ามารถปรบัแผนหรือแกไ้ขกระบวนการทาํงานไดท้นัเวลา   
2. การกาํหนดกลยทุธก์ารส่ือสาร  

ส่ือสารอยา่งใกลช้ิดและสรา้งความเขา้ใจอย่างสมํ่าเสมอกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง
อนัจะนาํไปสู่ความสมัพนัธท่ี์ดีและไดร้บัความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยกาํหนดกลยุทธก์ารส่ือสาร 
วิธีการ รูปแบบ และลาํดับขั้นตอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สถานการณ์ ระยะเวลา และ
วฒันธรรมในแตล่ะทอ้งถ่ิน ซึ่งอาจพิจารณาจากระดบัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ หรือประโยชนท่ี์อาจจะ
เสียไปหากเพิกเฉยหรือไมด่าํเนินการ  

3. การเปิดเผยขอ้มลู  
เปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ไม่คลุมเครือ โปร่งใส และทั่วถึง เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจในการไดร้บัขอ้มูลอย่าง
เพียงพอ สมํ่าเสมอ และทันเหตุการณ ์เช่น เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์นเวลาท่ีเหมาะสม เปิดเผย
วตัถปุระสงคท่ี์แทจ้ริงของขอ้มลู  และตอ้งมั่นใจไดว้่ามีกระบวนการท่ีโปรง่ใสในการรายงานขอ้มลูใหแ้ก่ผูมี้
สว่นไดเ้สีย 

อยา่งไรก็ตามในการเปิดเผยขอ้มลูใหพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม และตอ้งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผย
ขอ้มลูของเอสซีจี  

4. การมีสว่นรว่ม  
เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีสว่นรว่มในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัผูมี้สว่นไดเ้สีย จดัใหมี้ช่องทางในการ
รับข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสําคัญ รวมทั้งยินดีรับฟังและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสรา้งสรรค ์เพ่ือใหท้ราบความ
คิดเห็น ความคาดหวงัและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ทัง้นีก้ารหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างท่ีอาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา 
ประสบการณ ์ทศันคต ิฯลฯ  รวมทัง้ควรใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ก่อนการหารือ จดัทาํรายงานผลการหารือและแจง้
ใหผู้ท่ี้เขา้หารือทราบ ตลอดจนจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีไดร้บัใหเ้ป็นระบบ ในขณะเดียวกนัเอสซีจีควรเขา้ไป
มีส่วนร่วมในการใหข้อ้คิดเห็น ชีแ้จงปัญหาหรืออุปสรรคกับผูอ้อกกฎหมายหรือกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี 
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5. การบริหารความเส่ียงของการปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

คาดการณ ์ระบ ุและจดัลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียงจากการปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเตรียมแผน
รองรบัและจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูมี้สว่นไดเ้สียไดอ้ย่าง
สรา้งสรรค ์ความเส่ียงตา่งๆ ท่ีควรถกูนาํไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเขา้รว่ม ความเหน่ือยลา้ใน
การเขา้รว่ม ความไมพ่งึพอใจตอ่การตอบรบัของเอสซีจี การท่ีมีผูท่ี้ไมก่ลา้แสดงความคิดเห็นรวมอยูใ่นกลุ่ม
ท่ีมีผูท่ี้ชอบแสดงความคิดเห็น ผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีมีเจตนาขดัขวางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ผูมี้สว่นไดเ้สีย
ท่ีไม่ไดร้บัขอ้มูล ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจในการต่อรอง ปัญหาขดัขอ้งดา้นเทคนิคในการแลกเปล่ียน
ความคดิเห็น ความขดัแยง้ในกลุม่ผูเ้ขา้รว่ม เป็นตน้ 

6. การทบทวนและรายงานผล 

ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นระบบเพ่ือใหเ้กิดการปรับปรุงการ
ปฏิบตัติอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างตอ่เน่ือง พฒันาแผนปฏิบตังิาน สรา้งความรว่มมือระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเอสซีจี ติดตามกระบวนการสรา้งความรว่มมือ และแจง้ผลการดาํเนินงานตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
นอกจากนัน้ เอสซีจีจะตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียในภาพรวมสูส่าธารณชนท่ีครอบคลมุถึง
สิ่งท่ีไดร้บั ผลกระทบ และขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึงการแสดงความเช่ือมโยงระหว่างประโยชนท่ี์ได้
จากการปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียตอ่ผลการดาํเนินงานของเอสซีจี  

หน้าทีข่องฝ่ายจัดการ 

 ฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีบริหารจัดการใหก้ารดาํเนินการตามนโยบายการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจดัใหมี้ทรพัยากรท่ีเหมาะสม เช่น จดัสรรงบประมาณ กาํหนดใหมี้
ผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจนซึ่งเป็นผูมี้ความรู ้ทกัษะ และมีจาํนวนท่ีเพียงพอ จดัใหมี้ระบบการรบัขอ้เสนอแนะจากผูมี้
ส่วนไดเ้สีย การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู การติดตาม และการประเมินผล พรอ้มทัง้นาํขอ้มลูจากการปฏิบตัิตอ่ผูมี้
ส่วนไดเ้สียไปบูรณาการเขา้กับการกาํกับดูแลขององคก์ร กลยุทธ ์และการบริหารจดัการในทุกระดบัของเอสซีจี
เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัและพฒันาแนวทางการดาํเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืนทั่วทัง้องคก์ร 
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นโยบายและแนวปฏบิัตติ่อผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

เอสซีจีกาํหนดเป็นกรอบนโยบายและแนวปฏิบตัิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 12 กลุ่ม เพ่ือเป็นหลักในการ
ดาํเนินธรุกิจ สรา้งคณุคา่เพิ่มแก่องคก์ร และการพฒันาอย่างยั่งยืน ดงันี ้

1. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

เอสซีจีใหค้วามสาํคญัอย่างย่ิงกบัผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นเจา้ของธุรกิจ จงึกาํหนดใหก้รรมการในฐานะเป็นตวัแทนของผู้
ถือหุน้ รวมทัง้ผูบ้ริหารและพนกังานของเอสซีจี มีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลและอุดมการณ์
ของเอสซีจีเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและเพิ่มมลูคา่ใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1.1 บริหารจดัการองคก์รใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์และหลกับรรษัทภิบาลของเอสซีจีดว้ยความซื่อสตัย์
สจุริต ระมดัระวงั ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์่วนตวั เพ่ือสรา้งผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย
อยา่งยั่งยืน 

1.2 เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทาํ
การใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  

1.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร 

1.4 ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้ง
ใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจในท่ีประชมุเป็นการลว่งหนา้อยา่งเพียงพอ 

1.5 หา้มใชข้อ้มลูภายในท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้รหิาร และพนกังานใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้คูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบอนัเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้  

1.6 จดัใหม้ีกรรมการอิสระท่ีทาํหนา้ท่ีดแูลผูถื้อหุน้รายย่อยและรบัขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะต่างๆ 
จากผูถื้อหุน้ผา่นชอ่งทางท่ีบรษัิทจดัขึน้และเขา้ถึงไดง้่าย 

1.7 กาํหนดมาตรการในการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.8 เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน อย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใสน่าเชื่อถือ เพื่อใหท้ราบถึงสถานะการดาํเนินงานของบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอผ่านชอ่งทางท่ีผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย  

2. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อพนักงาน 

เอสซีจีเช่ือมั่นว่าพนกังานเป็นทรพัยากรท่ีมีคณุคา่และเป็นปัจจยัแหง่ความสาํเรจ็ จึงปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเทา่
เทียมกนับนหลกัสิทธิมนษุยชนตามนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน เอสซีจี คาํนึงถึงความตอ้งการของพนกังาน เพ่ือ
มุ่งหวงัใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนกังานและองคก์ร ส่งเสริมการพฒันาทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง พรอ้มใหค้วามมั่นคงและความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

2.1 สรรหาพนกังานดว้ยระบบการคดัเลือกและเง่ือนไขการจา้งงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือใหไ้ด้
พนกังานท่ีเป็นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณุภาพสงูและซ่ือสตัยเ์ขา้มารว่มปฏิบตังิาน 
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2.2 ดแูลพนกังานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนกังานไม่ใหถู้ก
ลว่งละเมิด รวมทัง้สนบัสนนุและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังานไดอ้ย่างเป็นอิสระ  

2.3 จดัใหมี้ระบบการรอ้งเรียน แจง้เบาะแสของการปฏิบตัิท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึงมี
การปกปอ้งพนกังานไมใ่หถ้กูกลั่นแกลง้ หรือไดร้บัโทษจากการรอ้งเรียน (Whistleblower Policy) 

2.4 พฒันาพนกังานทกุวิชาชีพทุกระดบัอย่างทั่วถึงเพียงพอและต่อเน่ือง ตามความเหมาะสมของหนา้ท่ี
และความรบัผิดชอบ รวมทัง้สรา้งจิตสาํนกึในเร่ืองคณุธรรมใหแ้ก่พนกังานทกุคน 

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการทาํงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อใหเ้กิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนัของ
องคก์ร รวมทัง้สรา้งจิตสาํนกึใหพ้นกังานมีวินยัในการปฏิบตังิาน 

2.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหนา้ท่ี ความ
รบัผิดชอบ และความสามารถของพนกังานเป็นรายบุคคล รวมทัง้จดัใหมี้สวสัดิการท่ีเป็นธรรมและ
เหมาะสมแก่พนักงานและดแูลปรบัปรุงอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นีต้อ้งสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัท
ชัน้นาํท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

2.7 ปลูกจิตสาํนึกและส่งเสริมในเร่ืองการทาํงานดว้ยความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ และจดัใหเ้กิด
บรรยากาศและภาวะแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงานท่ีดีใหพ้นกังานปฏิบตัิงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่ง
คนในครอบครวัเดียวกนั 

2.8 บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล  

2.9 สง่เสรมิใหพ้นกังานมีดลุยภาพในการใชชี้วิตระหวา่งชีวิตการทาํงานและชีวิตสว่นตวั 

2.10 จดัใหมี้ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคญัต่างๆ ใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจในการ
ดาํเนิน ธุรกิจและผลการดาํเนินงานในธุรกิจตา่งๆ ของเอสซีจี 

3. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อลูกค้า 

เอสซีจีมีความมุ่งมั่นท่ีจะใหผู้้ใชส้ินคา้และบริการไดร้บัประโยชนแ์ละความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทัง้ดา้น
คณุภาพและราคาท่ีเป็นธรรม ตลอดจนมุง่พฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืน โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

3.1 ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและผูค้นรอบขา้ง รวมถึงร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการสรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดี และสง่เสรมิใหส้งัคมเติบโตอย่างยั่งยืน 

3.2 สรา้งสรรคน์วัตกรรมและงานวิจัยและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหไ้ดส้ินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าสูง มี
คณุภาพ และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นหลากหลายมิต ิ  

3.3 พฒันาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งใหใ้ชท้รพัยากรนอ้ยลง ประหยดัพลังงาน 
สามารถหมนุเวียนใชซ้ ํา้ได ้และมีอายกุารใชง้านท่ียืนยาว 

3.4 ผลิตสินคา้และบริการท่ีปลอดภัย ไม่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผูบ้ริโภคและไวว้างใจได ้รวมทัง้
ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและเพียงพอแก่ผูบ้รโิภค 

3.5 จดัเก็บขอ้มลูของลกูคา้อย่างเป็นระบบ ปลอดภยั และไมน่าํขอ้มลูลกูคา้ไปใชใ้นทางไมถ่กูตอ้ง 
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3.6 กาํหนดราคาของสินคา้และบรกิารในอตัราท่ีเป็นธรรม 

3.7 จดัใหมี้ระบบการบรหิารคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

3.8 จัดใหมี้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินคา้ คาํปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อ
รอ้งเรียน เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจอยา่งสงูสดุในสินคา้และบริการ 

4. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่ค้า 

เอสซีจีปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณเอสซีจี 

และคาํมั่นท่ีใหไ้วก้บัคูค่า้อยา่งเครง่ครดั ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 พิจารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสมและยุติธรรม โดยคาํนึงถึงความสมเหตสุมผลดา้นราคา คณุภาพ และ
บรกิารท่ีไดร้บั รวมถึงสามารถใหเ้หตผุลท่ีเหมาะสมไดเ้ม่ือมีการตรวจสอบ 

4.2 ชาํระเงินใหคู้ค่า้อยา่งถกูตอ้งและตรงเวลา 

4.3 กาํหนดระเบียบในการจดัหาและดาํเนินการตา่งๆ ท่ีชดัเจน 

4.4 ทาํธุรกิจแบบยั่งยืนและโปรง่ใส โดยปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการคา้และสญัญาท่ีกาํหนดไว ้และมีความ
เป็นธรรมแก่ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้ง 

4.5 ไมเ่รียกหรือรบัทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนใ์ดๆ จากคูค่า้ 

4.6 เย่ียมเยียนคูค่า้อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้คดิเห็นและรบัฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ควรปรบัปรุงตา่ง  ๆ

4.7 สนบัสนนุการจดัหาท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มและผลิตภณัฑช์มุชน 

4.8 หลีกเล่ียงการซือ้สินคา้ท่ีคูค่า้ละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 

4.9 ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของคูค่า้กบัผูอ่ื้น เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมจากคูค่า้ 

4.10 ไมท่าํธุรกิจกบัคูค่า้ท่ีมีพฤตกิรรมผิดกฎหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดี 

4.11 ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหคู้ค่า้ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม โดยใหย้ดึมั่นปฏิบตัติามจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)  

5.  นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่ธุรกิจ 

 เอสซีจีมีนโยบายในการดแูลคู่ธุรกิจทัง้ในเร่ืองมาตรฐานสิทธิมนุษยชน สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภัยในการ
ทาํงาน และผลตอบแทนท่ีจะไดร้บั นอกจากนีย้งัสง่เสรมิการพฒันาขีดความสามารถและพฒันาความรูท้ัง้ในงาน
และนอกงานของคูธุ่รกิจใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 พิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมและยตุิธรรม และดแูลใหคู้ธุ่รกิจจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ฏิบตังิาน
ไมต่ ํ่ากวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด 

5.2 สง่เสรมิและดแูลในเร่ืองความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของคูธ่รุกิจ  

5.3 เปิดโอกาสให้คู่ธุรกิจไดเ้ข้าพบผู้บริหาร และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือให้การทาํงานเป็นไปตาม
เปา้หมาย ท่ีวางไว ้

5.4 สนบัสนนุใหคู้ธุ่รกิจมีการพฒันาความรู ้เพ่ือใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
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5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนใหคู้่ธุรกิจดาํเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of 

Conduct)  

6. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้ร่วมลงทุน 

เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผูร้ว่มลงทนุและปฏิบตัิตอ่ผูร้ว่มลงทนุทกุรายอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมผูร้ว่มลงทนุ
ใหเ้คารพสิทธิของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ใหค้วามรว่มมืออย่าง
ดีกบัผูร้ว่มลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือใหก้ารดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องกิจการร่วม
ทนุ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

6.1 ประสานความร่วมมือกับผูร้่วมลงทุนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนใหมี้
ความแข็งแกรง่ 

6.2 สนบัสนนุใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะกบัผูร้ว่มลงทนุ ตลอดจนรว่มกนัพิจารณา
กาํหนดแผนธุรกิจของกิจการรว่มทนุเพ่ือใหกิ้จการรว่มทนุพฒันาและเติบโตอยา่งยั่งยืน 

6.3 ติดตาม และผลักดนัใหก้ารดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนว
ทางการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

6.4 พิจารณาร่วมกับผูร้่วมลงทุนในการจดัสรรผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง
เป็นธรรม และโปรง่ใส  

6.5 ไมเ่อาเปรียบผูร้ว่มทนุไมว่่าจะดว้ยวิธีการใดๆ  
7.  นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อเจ้าหนี ้

เอสซีจีมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนีด้ว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการ
ปฏิบตัติามเง่ือนไขและสญัญาตา่งๆ อยา่งเครง่ครดัดงัตอ่ไปนี ้

7.1 จดัทาํสญัญากบัเจา้หนีท้กุประเภทอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปรง่ใส โดย
ไมเ่อาเปรียบคูส่ญัญา 

7.2 ไมใ่ชวิ้ธีการทจุรติ หรือปกปิดขอ้มลูหรือขอ้เท็จจรงิสาํคญัใดๆ ท่ีอาจทาํใหเ้จา้หนีไ้ดร้บัความเสียหาย 

7.3 ปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ตกลงของสญัญาต่างๆ ที่ไดท้าํไวก้ ับเจา้หนีท้ ุกประเภทอย่างเคร่งครดั 

ถกูตอ้งตรงไปตรงมา  
7.4 ชาํระคืนเงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้ใหก้บัเจา้หนีท้กุประเภทอยา่งครบถว้นและตรงตามกาํหนดเวลาท่ีไดต้กลงไว ้

8. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อชุมชน 

เอสซีจีเคารพตอ่สิทธิมนษุชนและการปฏิบตัิอย่างเท่าทียมกนัตอ่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ดาํเนินธุรกิจ
อย่างมีคณุธรรมและถือมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุง่สนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต และ
เสริมสรา้งประโยชนส์ขุของชมุชนและสงัคมท่ีเอสซีจีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจทัง้ในประเทศไทยและอาเซียน รวมถึงให้
พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนรว่มในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีท่ีทาํประโยชนใ์หก้บัชมุชนและสงัคม โดยมีแนว
ปฏิบตัดิงันี ้
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8.1 สนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู ่รอบ
สถานประกอบการของเอสซีจี 

8.2 ดแูลรกัษาสิ ่งแวดลอ้มรอบชมุชน ควบคมุดแูลการบร ิหารจดัการการกําจดัของเสีย ทัง้จาก
กระบวนการผลิตและการใชง้านทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเป้ือนต่างๆ สู่สภาพแวดลอ้มภายนอก โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝา้ระวงัอยา่งตอ่เน่ือง 

8.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรม/โครงการ ท่ีมุ่งพฒันาศกัยภาพและความสามารถของเยาวชน ทัง้
ดา้นการศกึษา วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ตลอดจนปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมให้
เยาวชนเป็นทัง้คนเก่งและดี 

8.4 สนนัสนนุกิจกรรม/โครงการชว่ยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นของผูป้ระสบภยัอยา่งเรง่ดว่น รวมทัง้พฒันา
ศกัยภาพและชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสงัคมใหดี้ขึน้ อาทิ การพฒันาอาชีพ การสรา้งชมุชนเขม้แข็ง 
เพ่ือใหส้ามารถชว่ยเหลือตนเองไดอ้ยา่งยั่งยืน 

8.5 สนันสนุนกิจกรรม/โครงการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพ่ือให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพ
อนามยัและคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

8.6 ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมดา้นศิลปะ การอนรุกัษว์ฒันธรรม และการทาํนบุาํรุงศาสนาตาม
ความเหมาะสม 

8.7 สนนัสนนุมลูนิธิและองคก์รสาธารณกศุล เพ่ือช่วยเหลือและปันโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาสในสงัคมมีชีวิตท่ีดี
ขึน้ ตลอดจนสนนัสนนุองคก์รท่ีสรา้งสรรคกิ์จกรรมอนัเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 

8.8 เปิดโอกาสใหชุ้มชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมทัง้เสนอความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อรอ้งเรียน ท่ีเป็นผลมาจากการดาํเนินงานของเอสซีจี โดยมุ่งหวังให้
อตุสาหกรรมและชมุชนสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งยั่งยืน 

9. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อหน่วยงานราชการ 

 เอสซีจีให้ความสาํคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนไดเ้สีย โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบัติในการทาํ
ธุรกรรมกบัรฐัไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี เพ่ือใหพ้นกังานดาํเนินการอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม รวมถึงการใหค้วาม
รว่มมือกบัหนว่ยงานราชการ ทัง้ทางดา้นวิชาการและการสนนัสนนุกิจกรรมตา่งๆ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

9.1 ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั และตระหนกัอยู่เสมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ ในแตล่ะทอ้งถ่ินอาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน หรือ
วิธีปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั  

9.2 ไมก่ระทาํการใด  ๆท่ีอาจจงูใจใหพ้นกังานในหน่วยงานราชการ มีการดาํเนินการท่ีไมถ่กูตอ้งเหมาะสม 

9.3 สรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาชมุชนใหก้บัหนว่ยงานราชการ อาทิ องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถ่ิน 

9.4 สนบัสนนุกิจกรรมของราชการ 

9.5 รว่มประชมุใหข้อ้คิดเห็น สนบัสนนุ และชว่ยเหลือทางดา้นวิชาการอย่างตอ่เน่ือง 

9.6 รบัการตรวจเย่ียมจากหนว่ยงานราชการ 



 

92 
 

9.7 รบัฟังความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะหรือขอ้รอ้งเรียนตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ 

10. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อสื่อมวลชน 

 เอสซีจีเห็นความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหส่ื้อมวลชน เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารตอ่ไปยงัสาธารณชน
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเรว็ จงึมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

10.1 เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตอ่ส่ือมวลชนอยา่งเทา่เทียมกนั โดยเป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน และตรงประเดน็ 

10.2 ส่ือสารขอ้มลูท่ีรวดเรว็และทนัตอ่เหตกุารณ ์ 
10.3 เปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนสามารถพบปะ พดูคยุกบัผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งใกลช้ิด 

10.4 อาํนวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนท่ีมาติดตอ่ 

10.5 สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกับส่ือมวลชน เช่น จดัใหมี้การเย่ียมชมกิจการและโรงงาน เพ่ือใหเ้ห็นกระบวนการ
ผลิตและระบบการบรหิารจดัการภายในโรงงาน รวมถึงไดร้บัขอ้มลูตา่งๆ ท่ีถกูตอ้ง  

11. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นาํความคิด 

 เอสซีจีดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุ่ม เปิดเผยขอ้มลูท่ีครบถว้น
และถกูตอ้ง รวมถึงรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตา่งๆ จากภาคประชาสงัคมในทกุๆ สว่น เพ่ือใหเ้กิดแนวทาง
รว่มกนัในการดาํเนินธุรกิจท่ียั่งยืน เคียงคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้ 

11.1 เปิดเผยขอ้มลูการดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 
11.2 เปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจาํปี รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน รวมทัง้บทความและขา่วสารตา่งๆ 

และเผยแพรใ่นรูปแบบเอกสารและขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์

11.3 ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มและชมุชน รวมถึงผลกัดนัใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม
ในการชว่ยรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

11.4 สรา้งความสมัพนัธแ์ละกระบวนการการมีสว่นรว่มของชมุชน รว่มกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
11.5 รบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอและหรือขอ้รอ้งเรียนจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือหาแนวทางรว่มกนัในการ

ประสานความรว่มมือ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

12. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่แข่ง 

 เอสซีจีดาํเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ี
สจุริต โดยยึดมั่นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี คาํนึงถึง
จรยิธรรมในการประกอบการคา้ และกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้ 

12.1 ปฏิบตัภิายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งมีจรยิธรรม โปรง่ใส รวมทัง้ไม่
เอาเปรียบคูแ่ขง่ดว้ยวิธีอนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

12.2 ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 

12.3 ไมก่ระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของคูแ่ขง่ 

12.4 ไมท่าํลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย โดยปราศจากขอ้มลูความจริง 
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12.5 สนบัสนนุและส่งเสริมการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการทาํความตกลงใดๆ กบัคูแ่ข่งท่ีเป็นการลด
หรือจาํกดัการแขง่ขนัทางการคา้ 

นโยบายดา้นการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล    
(Diversity and Inclusion Policy) 

เอสซีจีตระหนกัถึงความสาํคญัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตัิตอ่ทกุคนอย่างเท่า
เทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ และยึดมั่นตอ่อุดมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ตามท่ีปรากฎใน
นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี ซึ่งรวมถึงการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่าง
ของบคุคล 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีมีการบริหารความหลากหลายและยอมรบัความแตกต่างของ
บคุคลตามหลกัสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัิเพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการดาํเนินงานในทุกสินคา้และบริการ และกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคู่
ธุรกิจในหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture)  

นิยามศัพทท์ีใ่ช้กับนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

ความหลากหลาย (Diversity) หมายความวา่ ความแตกตา่งของบคุคลไมว่า่จะเป็นความแตกตา่งทางกาย 
จิตใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิประเทศตน้กาํเนิด เผา่พนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเร่ืองอ่ืนใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาท่ีแต่ละ
ประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัติาม 

การยอมรบัความแตกตา่ง (Inclusion) หมายความวา่ การใหค้ณุคา่และการยอมรบัตอ่ความแตกตา่งของบคุคล 

เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกัด 
(มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจีทุกระดับ ตระหนักและให้คาํมั่นต่อการเคารพในความ
หลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล โดย 

• ปฏิบตัิตอ่ทกุคนอย่างเท่าเทียม เคารพในความหลากหลายและยอมรบัในความแตกตา่งของบคุคลทกุ
คน ทัง้ตอ่บคุคลภายในองคก์ร และสงัคมภายนอก โดยปฏิบตัิตามนโยบายของเอสซีจี กฎหมายของแตล่ะ
ประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั 

• เสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รของเอสซีจีใหเ้ป็นแบบอย่างของการใหค้วามเคารพในความหลากหลายและ
การยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล ไมย่อมรบัตอ่การแบง่แยกและการเลือกปฏิบตัท่ีิไม่เท่าเทียม 

• สง่เสรมิและใหก้ารสนบัสนนุ แก่คูธุ่รกิจในหว่งโซ่คณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in Business Value 
Chain) ผูส้่งมอบสินคา้และบริการ (Supplier) ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) 
เพ่ือใหมี้สว่นรว่มในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม เคารพและปฏิบตัติอ่ทกุคนตามแนวนโยบายนี ้
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แนวทางปฏิบัต ิ

1. ปฏิบตัิต่อกันอย่างเท่าเทียม ใหค้วามเคารพในความหลากหลายและยอมรบัความแตกต่างของบุคคลทุกคน 

รบัฟังและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างของบุคคลอ่ืน สรา้งบรรยากาศในการทาํงานและ
วฒันธรรมองคก์รท่ีเคารพตอ่ความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทกุคนตามนโยบายนี ้

2. พิจารณาเร่ืองการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลเป็นส่วนหนึ่งของกล
ยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ อนัจะสง่เสรมิใหเ้กิดความคิดรเิริ่มและการพฒันาทางธุรกิจของเอสซีจี 

3. ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา และผูน้าํในองคก์รทุกระดบัใหก้ารสนบัสนนุส่งเสริมต่อการเคารพในความหลากหลาย
และการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทั่วทัง้องคก์ร 

4. ส่งเสริมใหมี้การสรรหาคณะกรรมการบริษัทหรือผูด้าํรงตาํแหน่งตา่ง ๆ  ในหน่วยงาน โดยนาํเร่ืองความหลากหลาย
และการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลมาเป็นปัจจยัประกอบการพิจารณา เพ่ือสรรหาบคุคลเขา้รว่มเป็น
กรรมการในทกุระดบัอยา่งเหมาะสม 

5. นาํเร่ืองการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลไปใชใ้นเร่ืองการบรหิารงาน
บคุคลอย่างเครง่ครดัตัง้แตก่ารสรรหาและคดัเลือกพนกังาน การพฒันาพนกังาน การเติบโตในหนา้ท่ีการ
งาน การบรหิารผลการปฏิบตังิานและคา่ตอบแทน การเกษียณอาย ุและอ่ืนๆ  

6. ส่ือสาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้ทาํความเขา้ใจ กาํหนดแนวทาง และใหก้ารสนบัสนุนอ่ืนใด แก่คูธุ่รกิจในห่วง
โซ่คณุคา่ของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ผูส้ง่มอบสินคา้และบรกิาร (Supplier) 

ผูร้บัเหมา (Contractor) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือใหมี้สว่นรว่มในการดาํเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรม เคารพและปฏิบตัติอ่ทกุคนตามแนวนโยบายนี ้ 

7. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงในการละเมิดสิทธิของบคุคล สอดส่องดแูล
เร่ืองการเคารพตอ่ความหลายหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทกุคน ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉยเม่ือ
พบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายละเมิดสิทธิของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือ
บุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้
ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผดิชอบผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีกาํหนดไว ้

8. เอสซีจีจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลท่ีแจ้งเร่ืองการละเมิดสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ 

เอสซีจี โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิของ
บคุคล ตามท่ีเอสซีจีกาํหนดไวใ้น Whistleblower Protection Policy 

9. ผูก้ระทาํการละเมิดสิทธิสิทธิของบุคคลอันเกิดจากความหลากหลายและความแตกต่างของบุคคล เป็นการ
กระทาํผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีเอสซีจีกาํหนดไว ้นอกจากนี้
อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัรารอ้ยละ 40 - 50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ใน
กรณีท่ีมีความจาํเป็น หรือมีเหตกุารณท่ี์ไมป่กต ิบรษัิทอาจนาํมาประกอบการพิจารณาเปล่ียนแปลงจ่ายเงินปัน
ผลในชว่งนัน้ๆ ตามความเหมาะสมได ้ 

สาํหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุน้รอ้ยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นัน้ บริษัท
พิจารณาถึงผลการดาํเนินงาน และคาํนึงถึงโครงสรา้งและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของ
บรษัิทยอ่ยดว้ย และไมมี่นโยบายท่ีก่อใหเ้กิดการยกัยา้ยถ่ายเทผลประโยชน ์

 

จรรยาบรรณคู่ธุรกจิเอสซจี ี

เอสซีจีไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพ่ือใหคู้ธุ่รกิจของเอสซีจีมี
ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง และนาํไปใชเ้ป็นมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจรว่มกนั โดยมีหลกัการ 5 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) จริยธรรมทางธุรกิจ: ดาํเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตยส์ุจริต เป็นธรรมกับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เปิดเผย
ขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้น รกัษาความลบั และเคารพในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน: ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ให้ความสาํคัญกับการคุม้ครอง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างดา้ว ไม่บงัคบัใชแ้รงงานในลักษณะแรงงาน
ทาส ดแูลการจา่ยคา่จา้ง ผลประโยชน ์และการกาํหนดระยะเวลาการทาํงานอย่างถกูตอ้งและเป็นธรรม 

3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย: ดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงานให้ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย ควบคุมความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากการ
ปฏิบตังิาน และการจดัใหมี้อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลใหเ้พียงพอและพรอ้มใชง้านเสมอ 

4) สิ่งแวดล้อม: ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มตามหลกั 3R 

ไดแ้ก่ การลดปริมาณการใช ้(Reduce) การนาํกลบัมาใชซ้ ํา้หรือใชใ้หม่ (Reuse/Recycle) และการ
สรา้งทดแทน (Replenish) 

5) กฎหมายและข้อกาํหนด: ปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด 

 

นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-Trust Policy) 

กฎหมายการแข่งขันทางการคา้เป็นกฎหมายเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคัญต่อการประกอบธุรกิจ รฐัไดอ้อก
กฎหมายควบคมุผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดใหด้าํเนินการแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม ไม่ใหมี้การกีดกนัทางการคา้ 
ตลอดจนควบคุมการใชอ้าํนาจเหนือตลาดไม่ใหส้รา้งความเสียหายแก่ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน กฎหมายการ
แขง่ขนัทางการคา้จงึมีความเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจโดยตรง นอกจากนีก้ฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ยงัมี
บทลงโทษอย่างรา้ยแรงทัง้ทางแพ่งและอาญาทัง้ต่อตวับริษัทและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และอาจส่งผลกระทบอย่าง
รา้ยแรงต่อช่ือเสียงในการประกอบธุรกิจของเอสซีจีทัง้ในและต่างประเทศ เอสซีจีใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนิน



 

96 
 

ธุรกิจอยา่งเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย โดยคาํนงึถึงจรยิธรรมในการประกอบการคา้ ประโยชนข์องลูกคา้
และคูค่า้ รวมถึงความเป็นธรรมในการแข่งขนักับผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนและท่ีผ่านมาไดก้าํหนดนโยบายการแข่งขนั
ทางการคา้ไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี เน่ืองจากพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ไดผ้่านการ
พิจารณาของสภานิติบญัญัตแิหง่ชาตแิละมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 5 ตลุาคม 2560 ซึ่งมีการแกไ้ขหลกัเกณฑต์่างๆ 
ท่ีสาํคญัหลายประการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหมี้การทบทวน ตรวจสอบ รวบรวมและจัดทาํแนว
ปฎิบตัติา่ง ๆ ขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยใหพ้นกังานเอสซีจีทาํความเขา้ใจและถือปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั 

นโยบาย 

1. เอสซีจีจะตอ้งประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจรยิธรรม เคารพกฎกตกิา และปฏิบตัติามกฎหมายเร่ืองการ
แข่งขนัทางการคา้อย่างเคร่งครดัอยู่เสมอ เอสซีจีจะไม่กระทาํการใดๆ อนัอาจส่งผลใหเ้กิดความไม่เป็น
ธรรมทางการคา้ ขดัขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขนัเสรี หรือมีผลเป็นการทาํลาย ทาํใหเ้สียหาย กีดกัน
หรือจาํกดัการประกอบธุรกิจของผูอ่ื้น  

2. ในกรณีท่ีเอสซีจีมีสถานะเป็นผูมี้อาํนาจเหนือตลาดตามท่ีกฎหมายกาํหนด เอสซีจีตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใช้
อาํนาจเหนือตลาดไปในทางท่ีมิชอบ ไม่เป็นธรรม หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร ท่ีอาจจะส่งผลเป็นการ
บดิเบือนกลไกของตลาด  

3. เอสซีจีจะตอ้งไม่ดาํเนินการใดๆ อนัมีผลเป็นการยุติการแข่งขนักับคู่แข่งในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือโดยทางออ้ม รวมทัง้ตอ้งไม่แลกเปล่ียนขอ้มลูทางธุรกิจ ทาํความตกลงกบัคูแ่ข่ง คูค่า้ หรือลกูคา้ 
เพ่ือลดหรือจาํกดัการแขง่ขนัในตลาด  

4. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบตัิว่าดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ของประเทศท่ีเขา้ไปทาํ
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรณีควบรวมกิจการ  

5. พนกังานเอสซีจีจะตอ้งตระหนกัอยู่เสมอว่าการปฏิบตัิตามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้เป็นเร่ืองสาํคญั
อยา่งย่ิง ในการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีตอ้งใชค้วามระมดัระวงั เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การประกอบธุรกิจของเอสซี
จีเคารพกฎหมายการแข่งขันทางการคา้ มีจริยธรรมทางการคา้ ตลอดจนใหค้วามรูแ้ก่คู่คา้ของเอสซีจี
เก่ียวกบัความสาํคญัของการปฏิบตัติามกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ 

6. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํธุรกรรมและการลงทุนตอ้งจัดใหมี้ระบบการควบคุมตรวจสอบ 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ไดด้าํเนินการตามกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้อย่างถกูตอ้งครบถว้น  

7. ในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ใหน้าํจรรยาบรรณเอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี และ
แนวปฏิบตักิารแขง่ขนัทางการคา้ไปใชใ้นการปฏิบตังิานดว้ย 

8. การไมป่ฎิบตัติามนโยบายฉบบันีถื้อเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี 
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นโยบายและแนวปฏบิัตใินการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกจิของเอสซจี ี

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัพธุท่ี 29 ตลุาคม 2557 เห็นชอบให้
กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการจัดหาและคดัเลือกคู่คา้/คู่ธุรกิจของเอสซีจี และใหเ้ปิดเผยไวใ้หเ้ป็นท่ี
ทราบ ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่าเอสซีจีจะดาํเนินการคดัเลือกคู่คา้/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และ
สนับสนุนคู่คา้/ คู่ธุรกิจท่ีดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และจะไม่
ทาํธุรกรรมกบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ีกระทาํผิดกฎหมาย ทจุรติ หรือมีพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุรติ   

นิยาม 

การจัดหา หมายถึง การจดัซือ้ การจา้งทาํของ การจา้งเหมาบรกิาร การจา้งขนสง่ การเชา่ และการเชา่ซือ้ 

คู่ค้า/คู่ธุรกิจ หมายถึง ผูจ้าํหนา่ย ผูร้บัจา้ง ผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หเ้ชา่ หรือผูใ้หเ้ชา่ซือ้ ท่ีสง่มอบสินคา้หรือบรกิารใหเ้อสซีจี 

รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ (Vendor List) หมายถึง คูค่า้ หรือคูธุ่รกิจ ท่ีมีการทาํธุรกรรม และมีรายช่ืออยูใ่นระบบของเอสซีจี 

รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ขึน้ทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คูค่า้ หรือคูธุ่รกิจท่ีอยู่ในรายช่ือคูค่า้/คู่
ธุรกิจของเอสซีจี ซึ่งไดผ้า่นกระบวนการคดัเลือกและประเมินผลงานในกลุม่สินคา้และบริการท่ีเอสซีจีกาํหนด 

 

นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี 

เอสซีจีจะดาํเนินการจัดหาอย่างมีระบบ ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจีท่ีมีการควบคมุอย่าง
รดักมุ คาํนึงถึงความตอ้งการทัง้ในดา้นคุณภาพ ราคา จาํนวน เวลา การใหบ้ริการ การส่งมอบ การบริการ
หลงัการขาย การรบัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ โดยไม่ทาํธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีกระทาํผิดกฎหมาย 
ทจุรติ หรือมีพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุรติ 

เอสซีจีจะดาํเนินการคัดเลือกคู่คา้/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่คา้/คู่
ธุรกิจท่ีดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม   

คุณสมบัตขิองคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี 

1. เป็นผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ผูจ้าํหน่าย ผูแ้ทนจาํหน่าย ผูใ้หบ้ริการ หรือผูร้บัจา้ง ซึ่งมีสถานประกอบการท่ี
สามารถตรวจสอบได ้

2. มีบุคลากร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์สินคา้ บริการ คลงัสินคา้ สถานภาพทางการเงิน และประวตัิการ
ดาํเนินกิจการท่ีนา่เช่ือถือ 

3. ยอมรบัท่ีจะปฏิบตัติามจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) 

4. เป็นผูท่ี้มีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยเอสซีจีจะประเมินผลงานจากคณุภาพของสินคา้และบริการ รวมถึงการ
สง่มอบ การใหบ้รกิารหลงัการขาย การรบัประกนั หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ในการทาํธุรกรรม 

5. เป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจ ท่ีไมมี่ผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของเอสซีจี 

6. ไมเ่ป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจท่ีมีประวตัติอ้งหา้มทาํการคา้อนัเน่ืองมาจากการกระทาํทจุรติ 
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การสมัครเป็นของคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี 

1. ผูส้นใจสมัครเป็นคู่คา้/คู่ธุรกิจของเอสซีจีสามารถย่ืนใบสมัครตามแบบพิมพท่ี์กาํหนดพรอ้มข้อมูล
รายละเอียดและเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ เอกสารรบัรองทะเบียนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หนงัสือ
รบัรองอ่ืนๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผูร้บัมอบอาํนาจ เลขท่ีบญัชีธนาคาร และสาํเนาหนงัสือ
จดทะเบียนกับกรมสรรพากรต่างๆ เช่น สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็นตน้ โดยย่ืนต่อ
หนว่ยงานท่ีดาํเนินการจดัหาของเอสซีจี 

2. คู่คา้/คู่ธุรกิจของเอสซีจีตอ้งลงนามตอบรับท่ีจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี (SCG 

Supplier Code of Conduct) 

ข้ันตอนการทาํธุรกิจกับเอสซีจี 

1. คูค่า้/คูธุ่รกิจท่ีทาํธุรกิจกับเอสซีจีไดต้อ้งเป็นคู่คา้/คูธุ่รกิจมีรายช่ือในระบบของเอสซีจีแลว้ นอกจากใน
บางกรณีท่ีใชก้ารสืบราคาหรือการประกวดราคา คู่คา้/คูธุ่รกิจอาจไดร้บัเชิญเขา้เสนอราคาก่อนจะมี
รายช่ือในระบบและเม่ือไดร้บัการคดัเลือกแลว้จึงจะสมคัรเป็นคู่คา้/คู่ธุรกิจก็ได ้ทัง้นีเ้อสซีจีอาจขอให ้

คูค่า้/คูธุ่รกิจ ตอบรบัการทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือความสะดวกรวดเรว็ภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบั
ใชก้บัธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

2. ใบสั่งซือ้หรือสญัญาตามขอ้ตกลงระหว่างคู่คา้/คู่ธุรกิจและเอสซีจี ท่ีจดัทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษรจะ
ถือเป็นขอ้ผกูมดัในการทาํธุรกรรมระหวา่งเอสซีจีและคูค่า้/คูธุ่รกิจของเอสซีจี 

3. ในการเสนอราคาหรือการทาํสัญญา เอสซีจีอาจขอใหคู้่คา้/คู่ธุรกิจวางหลกัประกันการปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลงโดยเอสซีจีจะแจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และเอสซีจีจะคืนหลกัประกันใหเ้ม่ือสิน้สดุ
ภาระผกูพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมนัน้ๆ แลว้ 

4. เม่ือคู่คา้/คู่ธุรกิจปฏิบตัิตามขอ้ตกลง สัญญา หรือใบสั่งซือ้แลว้คู่คา้/คู่ธุรกิจจะตอ้งส่งมอบใบกาํกับ
ภาษีใบเสรจ็รบัเงิน และ/หรือเอกสารประกอบอ่ืนท่ีจาํเป็นเพ่ือขอรบัชาํระเงิน ณ สถานท่ีและกาํหนดเวลา
ตามท่ีเอสซีจีกาํหนด เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทาํงานของทกุหน่วยงาน และเอสซีจีจะชาํระเงิน
โดยการโอนคา่สินคา้/บริการหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ตามท่ีทางราชการกาํหนดและภาระผกูพนัอ่ืนๆ ตาม
สญัญา เชน่ เงินคํา้ประกนัผลงาน ใหท่ี้บญัชีธนาคารท่ีคูค่า้/คูธุ่รกิจแจง้ไวแ้ลว้ หรือเวน้แตคู่ค่า้/คูธุ่รกิจจะ
ขอรบัเป็นเช็ค ทัง้นี ้เอสซีจีขอสงวนสิทธิการชาํระเป็นเช็คขีดครอ่มเขา้บญัชีเทา่นัน้ 

5. คูค่า้/คูธุ่รกิจสามารถขอแกไ้ขขอ้มลูคูค่า้/คูธุ่รกิจในระบบของเอสซีจีได ้โดยตดิตอ่กบัหน่วยงานท่ีดาํเนินการ
จดัหาของเอสซีจี พรอ้มสง่เอกสารประกอบการแกไ้ขท่ีไดร้บัการรบัรองโดยผูมี้อาํนาจของคูค่า้/คูธุ่รกิจ 

6. คูค่า้/คูธุ่รกิจสามารถแจง้รอ้งเรียนการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมตอ่คู่คา้/คูธุ่รกิจตามหลกับรรษัทภิบาล
เ อส ซี จี ได้ตามช่องทางท่ี เอสซี จีกําหนดไว้ ท่ี ระบบรับข้อร้องเ รียนและแจ้งเบาะแสเอสซี จี  
https://whistleblower.scg.com 
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นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภมูิอากาศเอสซจี ี  
เอสซีจี มุง่มั่นสูค่วามเป็นผูน้าํทางธุรกิจในภูมิภาคดว้ยการสรา้งสรรคน์วตักรรมและการพฒันาอย่างยั่งยืน 

ตระหนักว่าสิ่งสาํคญัท่ีขับเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนไดคื้อ การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มและสภาพ
ภูมิอากาศ เอสซีจี จึงไดก้าํหนดนโยบายฉบบันี ้โดยปรบัปรุงจากนโยบายสิ่งแวดลอ้มและพลงังาน ฉบบัก่อน
หนา้นี ้(1 เมษายน 2559) เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการดา้น
สิ่งแวดลอ้มและสภาพภมูิอากาศ ดงัแสดงเจตนารมณไ์วใ้นอดุมการณเ์อสซีจี 

นโยบายฉบบันีใ้หค้รอบคลมุทกุการดาํเนินงานการผลิต การอาํนวยความสะดวกทางธุรกิจ การดาํเนินงาน
ของหุน้ส่วนธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าและผูร้่วมธุรกิจของเอสซีจี ตัง้แต่การออกแบบ การจดัซือ้จดัหา การผลิต
สินคา้ บรกิาร และโซลชูนั การกระจายสินคา้และโลจิสตกิส ์ตลอดจนการจดัการของเสียและผลิตภณัฑห์ลงัการ
ใชง้าน นอกจากนีย้ังครอบคลุมถึงคู่ธุรกิจ และผูใ้หบ้ริการ รวมถึงหุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีสาํคญัอ่ืนๆ เช่น การ
ดาํเนินงานท่ีไม่มีอาํนาจบริหาร หุน้ส่วนในผูร้ว่มธุรกิจ การจดัจา้งภายนอก การดาํเนินโครงการใหม่ โครงการ
ปรบัปรุง การจดัทาํขอ้ตกลงตา่งๆ รวมถึงการควบรวมกิจการ ดงันี ้ 

1. ดาํเนินธุรกิจบนพืน้ฐานข้อกาํหนดทางกฎหมาย โดยสอดคลอ้งกับประเด็นระดบัโลกและคาํนึงถึง
ประเดน็ระดบัทอ้งถ่ิน ตามแนวปฏิบตักิารพฒันาอยา่งยั่งยืน เอสซีจี และนโยบายอ่ืนๆ ของเอสซีจี 

2. ดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มและการปรบัตวัตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม การใชท้รพัยการธรรมชาต ิพลงังาน และนํา้อยา่งยั่งยืน ผา่นการดาํเนินงาน
ดา้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมนุเวียน: การดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกับเป้าหมายตามความตกลง
ปารีส การไม่มีของเสียไปฝังกลบ อนรุกัษค์วามหลากหลายทางชีวิภาพและระบบนิเวศ การบริหารจดัการห่วง
โซอ่ปุทาน การจดัหาท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนสินคา้ บรกิาร และโซลชูั่นท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

3. จดัทาํระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาํเนินธุรกิจ รวมทัง้การพฒันาอยา่ง
ตอ่เน่ืองและการตรวจประเมินระบบการจดัการ เพ่ือยกระดบัการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

4. ประเมินหาประเด็นการพฒันาอย่างยั่งยืน (Materiality) และจดัทาํการบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม
และสภาพภมูิอากาศ พรอ้มทัง้กาํหนดดชันีชีว้ดัท่ีสาํคญัและกลยทุธเ์พ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายในการดาํเนินงาน 

5. เปิดเผย โปรง่ใส และรบัผิดชอบตอ่การรายงานอยา่งตอ่เน่ืองของขอ้มลูการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม
และสภาพภมูิอากาศตามความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

6. เสริมสรา้งความรู้และความตระหนักเร่ืองการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศให้
พนกังาน ลกูคา้ คูธุ่รกิจ และผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหน้โยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศฉบบันี ้ไดถ้กูปลกูฝังเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร 
และนาํไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ทุกบริษัทนาํไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์เอสซีจี ตอ่ไป 
  



 

100 
 

 

  

สวนที่ 4 

ภาคผนวก 

 



 

101 
 

ส่วนที ่4 ภาคผนวก 

นิยาม 

เอสซีจี หมายถึง 

1) บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และ 

2) บรษัิทยอ่ยของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท หมายถึงบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บริษัทย่อย หมายถึง 

1) บริษัทหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน)เป็นเจา้ของหรือถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงใน
บรษัิทหรือนิตบิคุคลนัน้เกินกวา่รอ้ยละ 50 ไมว่า่จะถือหุน้เองโดยตรงหรือถือหุน้โดยออ้ม หรือ 

2) บริษัทหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)มีอาํนาจควบคมุในเร่ืองการกาํหนดนโยบาย
ทางการเงินและการดาํเนินงานเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งประโยชนจ์ากกิจกรรมตา่งๆ ของบรษัิทหรือนิตบิคุคลนัน้ 

คณะกรรมการบริษัท หมายถึงคณะกรรมการของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
พนักงาน หมายถึงผูท่ี้ทาํสญัญาจา้งแรงงาน หรือสญัญาจา้งพิเศษกบัเอสซีจี 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึงบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับเอสซีจีในดา้นต่างๆ เช่น กรรมการบริษัท พนกังาน ผูถื้อหุน้ 

คูส่ญัญา ผูร้บัเหมา ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เจา้หนี ้ลกูหนี ้สงัคม ชมุชนรอบโรงงาน เป็นตน้  
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ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัเมือ่ปี	พ.ศ.	2456	จนถึงปัจจบุนั	เอสซจีไีด้เผชญิกับการเปลีย่นแปลง

ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจมาอย่างต่อเน่ือง	แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเอสซจียึีดมัน่อยู่เสมอคือการด�าเนินธุรกิจ

อย่างมคีณุธรรมและรบัผดิชอบต่อสังคมตามอดุมการณ์เอสซจี	ีซึง่เป็นพ้ืนฐานส�าคัญของ

การประพฤติปฏิบัติที่ดีของพนักงานเอสซีจี	ที่ได้รวบรวมขึ้นเป็น	“จรรยาบรรณเอสซีจี”	

จรรยาบรรณเอสซีจีได้จัดท�าข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกเมื่อปี	พ.ศ.	2530	และได้

มีการปรับปรุงต่อมาอีก	5	ครั้ง	โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งท่ี	6	ซึ่งมีการแบ่ง

หมวดหมู่และปรับปรุงเน้ือหาให้ชัดเจน		ครอบคลุมกฎเกณฑ์	นโยบายท่ีเก่ียวข้อง	และ

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขวางขึ้น	เพื่อให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจใน

ปัจจุบันยิ่งขึ้น

พนักงานเอสซีจีทุกคนจะต้องศึกษาคู่มือจรรยาบรรณเล่มน้ีให้เข้าใจเป็นอย่างดี	และใช้

ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนหลักการของจรรยาบรรณเอสซีจี	เพื่อสืบทอดสิ่ง

ที่คณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการ	ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความ

ส�าคัญอย่างจริงจังกว่า	100	ปีที่ผ่านมา

ในโอกาสนี	้ผมขอขอบคณุพนักงานเอสซจีทุีกคนทีป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณเอสซจี	ีรวมทัง้ 

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี	ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญในการรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของเอสซีจี

ให้คงอยู่ตลอดไป

นายจิรายุ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา
ประธานกรรมการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

23	ธันวาคม	2558

สารจาก
ประธานกรรมการ
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การที่เอสซีจี เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปัจจุบันเพราะมีอุดมการณ์ใน
การด�าเนินธุรกจิอย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจน
พนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความส�าคัญอย่างสม�่าเสมอตลอดมา คือ

เอสซีจี มีความรับผิดชอบท่ีจะให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย 

ได้รับความเป็นธรรม	กล่าวคือ

•	 ให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุด	ทั้งด้าน

คุณภาพและราคา

•	 ให ้ผู ้ ถือหุ ้นได ้รับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราท่ี 

เหมาะสม

•	 ให้พนักงานได้รับผลประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

•	 ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•	 ท�างานอย่างซื่อสัตย์	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และปฏิบัต ิ

ต่อผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ายอย่างให้เกียรต	ิจรงิใจ	เป็นมติรและ

เป็นธรรม

•	 ท�างานโดยเสมอภาค	ไม่แบ่งพวก	รุ่น	หรือสถาบัน

เอสซจี ีมุง่กระท�าสิง่ทีถู่กต้องด้วยความตัง้ใจให้เกิดผลในทาง

ที่เป็นเลิศเสมอ	พนักงานทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

ตระหนกัดว่ีาเราต้องทุ่มเทก�าลงักาย	ก�าลงัใจ	ความรูแ้ละความ

สามารถท่ีมีอยู่ให้มากย่ิงข้ึนไปกว่าเดิมอยู่เสมอ	ใฝ่เรียนรู้และ

ศึกษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา	เพ่ือฟันฝ่าอุปสรรคและก้าวหน้า

ต่อไปด้วยความมัน่คงและย่ังยืนเพ่ือผลทีด่ท่ีีสดุแก่เอสซจี	ีและ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•	 ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ส่ิงใหม่	ๆ	ที่มีคุณค่าอย่างเต็ม

ความสามารถ	ให้เกิดประโยชน์กับผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทกุฝ่าย

•	 ท�างานด้วยความมุ่งมั่น	ทุ่มเทก�าลังกาย	ก�าลังใจ	ความรู้	 

ความสามารถ	ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่า

เสมอเพ่ือพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิตลอดมา	โดยค�านึงถึงการ

ผสานประโยชน์และผลกระทบทุกด้านท่ีมต่ีอผูเ้ก่ียวข้อง	

•	 ทนัโลกทันเหตกุารณ์และพร้อมทีจ่ะเผชญิกับสภาวการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

อุดมการณ์เอสซีจี
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บุคคลเจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต
องค์กรก็เจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

เอสซจีี ถือว่าพนักงานเป็นทรพัยากรอนัมค่ีาทีส่ดุ	การทีเ่อสซจี ี

เจริญรุ่งเรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะมีคนเก่งและดีที่มี

ความรู้ความสามารถและคุณธรรมเป็นประการส�าคัญ	เอสซีจี

จงึเลอืกสรรแต่คนเก่งและดเีข้าท�างาน	และพัฒนาคนให้พร้อม

ที่จะเผชิญสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา	ในขณะ

เดยีวกันก็สร้างความมัน่คงและความผกูพันทางใจให้พนักงาน

มคีวามรักเอสซจี	ีท�าให้พนกังานเกิดความมัน่ใจท่ีจะท�างานเพ่ือ

ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•	 ท�างานร่วมกันเหมือนพ่ีน้อง	ห่วงใย	เอื้ออาทร	ยกย่อง	

ชมเชย	แนะน�าเพ่ือให้ก�าลงัใจกันและกัน	เคารพความคดิ

เห็นของกันและกัน

•	 ท�างานเป็นทีม	ช่วยเหลือกัน

เอสซีจี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศ 

ที่ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่

มีต ่อสังคม	 รวมท้ังให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน

•	 ท�างานด้วยความใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย	 

อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม

•	 มีจิตส�านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู ้ คุณค่า	 รักษา 

ส่ิงแวดล้อม	โดยเริ่มจากที่บ้าน	ท่ีท�างาน	และขยายผล 

สู่ภายนอก	

•	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม	ดูแลชุมชน	

และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน	 ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

4



บทน�า

จรรยาบรรณเอสซจี ีหมายถงึ แนวปฏิบติัทีด่ใีนการด�าเนนิ
ธุรกิจซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้
พนักงานเอสซีจียึดถือปฏิบัติร่วมกัน และใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระเบียบข้อบังคับพนักงาน

จรรยำบรรณเอสซีจี
คืออะไร
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พนักงานเอสซจีทุีกคน	มหีน้าท่ีปฏบิตัติามหลกัการและแนวปฏิบตัิ

ที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี	โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี

1.  ท�าความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ที่ก�าหนด

ไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี	โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับ

หน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน

2. ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาหรอืสอบถามในระบบให้ค�าปรกึษา

จรรยาบรรณเอสซีจีเมื่อท่านไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระท�า 

ถูกต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจีหรือไม่

3. สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ที่เก่ียวข้อง	

เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเอสซีจีตาม

หลักจรรยาบรรณเอสซีจี

4. แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้องตาม 

จรรยาบรรณเอสซจี	ีผ่านช่องทางทีเ่อสซจีกี�าหนดไว้และให้ 

ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

•	 การไม ่ปฏิบัติตามหลักการและแนว

ปฏิบัติท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี	

อาจมคีวามผดิทางวินยัหรอืกฎหมายตาม

แต่ละกรณี	และอาจถูกพิจารณาลงโทษ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

•	 นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

เอสซีจีข้างต้นแล้ว	การสนับสนุนให้ผู้อื่น

กระท�าผิดจรรยาบรรณ	การเพิกเฉยเมื่อ

พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	

การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จ

จริง	และการกระท�าอย่างไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ให้ข้อเท็จจริง	ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณเอสซีจีเช่นกัน

ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี?

ท่านต้องท�าอะไรกับ
จรรยาบรรณเอสซีจี?

ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี

จะมีผลอย่างไร?
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เอสซีจีมีระบบรับข้อร้องเรียนและ
แจ ้ ง เบาะแส	 (Wh is t leb lower	
System)	ซึ่งเป็นไปตามหลักสากล	
ในกรณีท่ีท ่านทราบ	 หรือพบเห็น
การกระท�า	 หรือเป ็นผู ้ เดือดร ้อน 
เสยีหายท่ีเก่ียวกับการทุจรติ	ไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ
บรษิทั	และจรรยาบรรณ	ท่านสามารถ
ให้ข้อมูลเก่ียวกับการกระท�าดังกล่าว
ได้โดยด�าเนินการ	ดังนี้ี้
•	 แจ้งไปท่ีผู ้รับข้อร้องเรียน	ตาม

ช่องทางการร้องเรียนท่ีก�าหนด	
ท้ังน้ีต ้องไม่เป็นการร ้องเรียน
ข้อมลูเท็จหรอืเป็นการกลัน่แกล้ง	
ซึ่งเอสซีจีถือว่าผิดวินัยตามข้อ
บังคับการบริหารงานบุคคล

•	 บริษัทมีกระบวนการด�าเนินการ
เมื่อได้รับข้อร้องเรียน	และมีการ
คุ ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งข้อ 
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

รายละเอียด	สามารถอ่านเพ่ิมเติม
ได้ท่ี	SCG	Whistleblower	Policy	หรอื	
“นโยบายการคุ้มครองและให้ความ
เป็นธรรมแก่พนกังานทีแ่จ้งข้อมลูหรอื
ให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต	หรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	 
ข้อบงัคบับรษิทั	และจรรยาบรรณ”	ซึง่
อยู่ในเว็บไซต์	SCG	Intranet	

ท่านควรท�าอย่างไร
เมื่อพบการกระท�า
ผิดจรรยาบรรณ?

ผังกระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานการบุคคลกลาง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ

•	 ผู้บังคับบัญชาที่ท่านไว้วางใจในทุกระดับ

•	 ผ่านทางเว็บไซต์ระบบรับ 

ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	

(Whistleblower	System)	

•	 ด้วยวาจา	หรือเป็นลายลักษณ์อักษร/	

E-mail	address/จดหมาย	(โดยระบุชื่อ	

หรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้)

•	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

•	 กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง

*		 พิจารณาและสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้น	ใช้เวลาประมาณ	30-60	วัน 
(ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการหาข้อเท็จจริง)

กรณ
ีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง	ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายในก�าหนดระยะเวลา	7	วันท�าการนับแต่วันที่สรุปผล

รวบรวมข้อเท็จจริงท�าเป็นความลับ*
•	 ผู้รับข้อร้องเรียน	หรือมอบหมายให้ผู้อื่นรวบรวมข้อเท็จจริง	
•	 โดยหลักการต้องเชื่อมั่นว่าผู้ถูกร้องเรียนสุจริต	

ตั้งคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นทางการ
(ข้อเทจ็จรงิมแีนวโน้มผดิวินัย/จรรยาบรรณจ�าเป็นต้องต้ังคณะ 
ท�างานตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ	เพ่ือหาข้อมลูและหลกัฐาน	จากหลาย 
หน่วยงานหรอืหน่วยงานภายนอก	และสรปุผล/เสนอการลงโทษ)

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นทางการ
(ข้อร้องเรยีนเป็นกรณีทจุรติ	และสรปุผล/เสนอการลงโทษ)

การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ
•	 MDC	พิจารณาพนักงานระดับจัดการ	3	ขึ้นไป
•	 พนักงานระดับอื่น	ๆ	ผู้พิจารณาฯ	ตามที่ก�าหนดในอ�านาจ
ด�าเนินการของบริษัท	(ตามข้อสรุปของคณะท�างานตรวจ
สอบข้อเท็จจริง	หรือคณะกรรมการสอบสวน)

รายงานตามความเหมาะสม
คณะจัดการบริษัท	คณะจัดการกลุ่มธุรกิจ	 
คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรษิทั

บริษัทหรือส�านักงานตรวจสอบท�าหน้าที่

01

02

03

04

05

ผู้รับข้อร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน

หรือ

และ/หรือ
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หัวข้อเรื่อง

นิยาม

ตัวอย่าง

แนวปฏิบัติ

01 02 03

0

คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วย

หัวข้อเรื่อง

หลักการ

แนวปฏิบัติ

ตัวอย่าง

นิยามศัพท์

เอสซีจีมีนโยบายการคุ ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่

พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส	คณะท�างานหาข้อเท็จ

จริง	กรรมการสอบสวน	 เก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับบริษัท	และจรรยาบรรณ	

(Whistleblower	Policy)	ดังนีี้	

1.	 กรณีผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยชื่อ	บริษัทสามารถ

รายงานความคืบหน้า	ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบได้	หรือ

บรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.	 เอสซจีถืีอว่าข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องถือเป็นความลบั	และจะเปิด

เผยเท่าที่จ�าเป็น	โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	และความ

เสียหายของผู้รายงาน	แหล่งที่มาของข้อมูล	หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้อง

3.	 กรณีที่ผู ้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย	หรืออาจ

เกิดความเดือดร้อนเสียหาย	ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอ

ให้บริษัทก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้	หรือ

บรษิทัอาจก�าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้้องเรยีนไม่ต้อง

ร้องขอก็ได้	หากเห็นว่าเป็นเรือ่งท่ีมแีนวโน้มท่ีจะเกิดความ

เดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

4.	 ผูท้ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายจะได้รบัการบรรเทาความ

เสยีหายด้วยกระบวนการท่ีมคีวามเหมาะสม	และเป็นธรรม

ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับ 
การคุ้มครองอย่างไร

a

a

b

b

c

c

e

e

d

d

หลักการ

จรรยาบรรณเอสซีจี

SCG
Code of
Conduct
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นิยามค�าศัพท์ทั่วไป

1.		บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

2.		บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 

					จ�ากัด	(มหาชน)

พนักงานประจ�าภายใต้สัญญาจ้าง

แรงงาน	พนักงานทดลองงาน	และ

พนักงานที่มีสัญญาจ้างงานเป็นพิเศษ	

ซึ่งสังกัดบริษัทในเอสซีจีในทุก	ๆ	

ประเทศที่เอสซีจีประกอบธุรกิจอยู่

กรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)

เอสซีจี

พนักงานเอสซีจี

กรรมการบริษัท

บริษัทย่อยตามงบการเงินรวม

ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)

บริษัทย่อย

	บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับ

ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ

ของเอสซีจีโดยทางตรงหรือทาง

อ้อม	หรือมีผลประโยชน์ใด	ๆ	กับ

การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี	หรือ

มีส่วนที่อาจท�าให้เกิดผลกระทบ

การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี	เช่น	

กรรมการบริษัท	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	 

คู่สัญญา	ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ	

เจ้าหนี้	ลูกหนี้	สังคม	 

ชุมชนรอบโรงงาน	เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสีย
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ผู้จ�าหน่ายสินค้า	ผู้ให้เช่า	

หรือผู้ให้เช่าซื้อ	ที่ส่งมอบ

สินค้าให้เอสซีจี

ผู้ที่ยอมเข้าผูกพันตนและมี

สิทธิ	หน้าที่	ความรับผิดชอบ

ตามที่ปรากฏในสัญญาที่ได้

ท�าไว้กับเอสซีจี

บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่เอสซีจี

มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่ว่าจะ

เป็นรัฐบาล	หน่วยงานรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	

องค์กรภาคเอกชน	เป็นต้น

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท�านิติกรรม	

สัญญา	หรือการด�าเนินการใด	ๆ	

กับผู้อื่นทางการเงิน	ทางธุรกิจ	หรือ

การด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	

เช่น	การบริการ	การซื้อ	การขาย	

การว่าจ้าง		การให้ความช่วยเหลือ

ทางการเงิน	การสนับสนุนทางด้าน

เทคนิคหรือบุคลากร	ฯลฯ

คู่ค้า

คู่สัญญา

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

ธุรกรรม	(Transaction)

ผู้รับจ้าง	หรือให้บริการแก่เอสซีจี	

หรือคู่สัญญาที่ท�าสัญญาจ้างท�า

ของกับเอสซีจี

ผู้ซื้อสินค้า	ผู้ใช้งานสินค้า	และ

ผู้รับบริการ

คู่ธุรกิจหรือผู้รับเหมา
ลูกค้า
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เชื่อมั่นใน
คุณค่าของคน



แนวปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ 

เอสซีจี
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นิยาม

สิทธิมนุษยชน	(Human	Rights)

หมายความว่า	สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์

ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่

ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่าง

ทางกาย	จิตใจ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	

เพศ	ภาษา	อายุ	สีผิว	การศึกษา	สถานะ

ทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด	ทั้งนี้เป็นไปตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ	หรือตามสนธิ

สัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่จะ

ต้องปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติ

หลักการ

1.	 ปฏบิตัต่ิอกันด้วยความเคารพ	ให้เกียรตซิึง่กันและกัน	และปฏบิตัิ

ต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย	

จิตใจ	เชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	เพศ	ภาษา	อายุ	สีผิว	การศึกษา	

สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด

2.	 ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่

จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ	รวมทั้งจากผู้

ท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจ	สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิ

มนุษยชน	และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือป้องกันการกระท�าที่

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.	 ปฏบิตัอิย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน	ตัง้แต่

การสรรหา	การจ่ายค่าตอบแทน	เวลาท�างานและวนัหยุด	การมอบ

หมายงาน	การประเมนิผลการปฏบิตังิาน	การฝึกอบรมและพัฒนา	

การวางแผนความก้าวหน้า	และอื่น	ๆ	โดยไม่เลือกปฏิบัติ

4.	 ไม่ใช้แรงงานบังคับ	แรงงานท่ีมาจากการค้ามนุษย์	หรือแรงงาน

เด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย	รวมถึงการลงโทษท่ีเป็นการทารุณ

ร่างกายหรือจิตใจพนักงาน	ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ	การกักขัง 

หน่วงเหนี่ยว	การคุกคามข่มขู่	การล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรง

ในรูปแบบใด

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

เอสซจีตีระหนักถึงความส�าคญัต่อการเคารพสทิธิมนุษยชนของบคุคลทุกคน	

โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม	ปราศจากการเลือกปฏิบัติ	สนับสนุน	ส่ง

เสริมสิทธิมนุษยชน	หลีกเลี่ยงการกระท�าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน		

นอกจากนี้เอสซีจียังตระหนักถึงความส�าคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อ

พนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้องกับแรงงาน

อย่างเป็นธรรม

1
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หากท่านพบเห็นเพ่ือนพนักงานที่เป็นสตรีมีครรภ์

ปฏิบัติงานล่วงเวลาในส�านักงาน	ท่านควรปฏิบัติ

อย่างไร	

ค�าแนะน�า

รายงานต่อผูบ้งัคับบญัชาเพราะพนักงานท่ีเป็นสตรมีี

ครรภ์น้ันจะได้รบัการคุม้ครองเป็นพิเศษตามกฎหมาย

แรงงาน		ซึ่งโดยปกตินั้นห้ามมิให้พนักงานซึ่งเป็น

หญิงมีครรภ์ท�างานล่วงเวลา		หรือท�างานในวันหยุด	

เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย

1
ตัวอย่าง

01

03

02

04
หากท่านพบเห็นเพ่ือนร่วมงานพูดจาดูหมิ่นผู้อื่น	

หรือกระท�าการอื่นใดที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของผู้อื่น	ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

รายงานต่อผู้บังคับบัญชา	เพ่ือจะได้น�าข้อเท็จจริง

พิจารณาร่วมกับผู้ท่ีเก่ียวข้องก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนินการส�าหรับแต่ละกรณี	เนื่องจากเรื่องการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น	ต้องพิจารณาข้อเท็จจริง

ในรายละเอยีด	ประกอบกับข้อกฎหมาย	รวมถึงต้อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก�าหนด

หากท่านพบคู่ธุรกิจของบริษัทใช้แรงงานเด็กใน

โรงงาน	ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

รายงานต่อผู ้บังคับบัญชาทันที	 เนื่องจากเอสซีจี

สนับสนุนให้คูธุ่รกิจด�าเนนิธุรกิจอย่างมจีรยิธรรมตาม

คูม่อืจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซจี	ีหากคูธุ่รกจิปฏบิตัไิม่

สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซจี	ีเอสซจีจีะขอ

สงวนสิทธ์ิในการด�าเนินการใด	ๆ	กับคู่ธุรกิจนั้นโดย

พิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น

หากท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ�าปีแก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาที่มี

ปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับท่าน	ท่านจะต้อง

ปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องปฏิบตัต่ิอผูใ้ต้บงัคบับญัชาทุกคนอย่างเท่าเทยีม	

ไม่เลือกปฏิบัติ	หลีกเล่ียงกระท�าการท่ีไม่สมควร

ปราศจากเหตุผลและความชอบธรรม	และประเมิน

ผลการปฏิบัติงานจากผลการท�างาน	ความรู้ความ

สามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา	โดยต้องไม่ยอมให้

ความรู้สึกส่วนตัว	อคติหรือความล�าเอียงมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจ
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ถือมั่นใน
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม



สิ่งแวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัย

2
2.1
2.2
2.3

สิ่งแวดล้อม

สุขภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
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2.1

แนวปฏิบัติ

1.	 ด�าเนินงานตามกฎหมาย	มาตรฐาน	ระเบียบปฏิบัติ	และแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ด้านสิ่งแวดล้อม	

รวมถงึให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามข้อตกลงระดบัสากลในเรือ่งต่าง	ๆ 	เพ่ือช่วยป้องกัน	

หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

2.	 ใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ	อาทิ	พลังงาน	น�้า	วัตถุดิบ	และวัสดุต่าง	ๆ	ตามหลักการ	3R	(Reduce:	

การลดการใช้	Reuse/Recycle:	การน�ากลับมาใช้ใหม่/	ใช้ซ�้า	และ	Replenish:	การฟื้นฟู)	

เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3.	 พิจารณาเลอืกใช้วตัถุดบิ	หรอืวัสดตุ่าง	ๆ 	ส�าหรบัการด�าเนนิธุรกิจตาม	“แนวปฏิบตักิารจดัหา

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

4.	 สนับสนุน	และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของเอสซีจี

5.	 เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ตามความ

เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย	มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส�าหรับ

โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

6.	 ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้กับผู้ร่วมงาน	และชุมชน

รอบด้าน	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ		ตามความเหมาะสม	เช่น	ผ่านการประชุม	การอบรมสัมมนา	

ระหว่างการเดนิส�ารวจพ้ืนท่ีท�างาน	หรอืการร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมกบัชมุชนในโอกาสต่าง	ๆ

สิ่งแวดล้อม

เอสซีจีมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการของการด�าเนินธุรกิจ	โดย

เริม่ตัง้แต่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมก่อนจะลงทนุในธุรกิจต่าง	ๆ	การออกแบบ	

กระบวนการผลติ	เครือ่งจกัร	อปุกรณ์	และการน�าเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมมาใช้เพ่ือป้องกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ	ไปจนถึงการปลูกฝัง

จติส�านกึในเร่ืองดังกล่าวให้พนกังานและผูท่ี้เกีย่วข้องกับการด�าเนินธุรกิจ	ให้ด�าเนนิการ

ตามแนวปฏิบัตใินเร่ืองต่าง	ๆ

หลักการ
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2.1

ตัวอย่าง

01 02
หากมีคนมาเสนอขายสินค้าให้ท่านในราคาถูกกว่า 

ที่ใช้ในปัจจุบัน	แต่สินค้าชนิดนั้นยังไม่ได้รับการ 

ขึน้ทะเบียนสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

ของเอสซจี	ีในขณะทีม่ผีูผ้ลติสนิค้าประเภทเดยีวกัน

นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว	ท่านควรพิจารณา 

ซือ้สนิค้าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องด�าเนินการสั่งซื้อสินค้าตามแนวปฏิบัติของ 

เอสซีจี	ในกรณีที่สินค้าประเภทนั้นมีผู้ผลิตรายอื่น

ได้รับการข้ึนทะเบียนอยู่แล้ว	ผู้ซ้ือจะต้องเลือกซื้อ

สินค้าจากผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนแล้วเท่าน้ัน	แต่ใน

กรณีท่ีมีผู้ผลิตรายอื่นต้องการได้รับการขึ้นทะเบียน	

ท่านสามารถเข้าไปช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าในการ

ปรับปรุงการด�าเนินงานของผู้ผลิต	และสนับสนุนให้

ขอขึ้นทะเบียนได้	เพื่อที่ท่านจะสามารถพิจารณาซื้อ

สินค้าชนิดนั้นได้ในอนาคต

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่านรายงานว่า	ได้ยินชาวบ้าน 

คยุกันเรือ่งความเดอืดร้อนจากน�า้สดี�าทีม่กีลิน่เหมน็

ไหลออกจากบริเวณโรงงานของท่านลงไปในท่ีดิน

ชาวบ้าน	แต่ไม่ทราบว่าจะติดต่อหรือร้องเรียนไป

ที่ใด	และอย่างไร	ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะ

ปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องประสานงานและ/หรือด�าเนินการแก้ไขโดย

ด่วน	 เมื่อเกิดเหตุร ้องเรียน	 หรือมีแนวโน้มจะ

เกิดการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมาจากการ

ด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี	โดยเริ่มจากการตรวจสอบ 

ข้อเท็จจรงิ	วิเคราะห์ข้อมลู	ด�าเนนิการแก้ไข	ก�าหนด 

ผูร้บัผดิชอบพร้อมก�าหนดแล้วเสรจ็	และต้องสือ่สาร

การด�าเนินการต่อผู้ได้รับผลกระทบ	และผู้บังคับ

บัญชาเพ่ือแก้ไขปัญหา	และลดความเดือดร้อน

ร�าคาญที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด
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2.2

แนวปฏิบัติ

1.	 ด�าเนินงานตามกฎหมาย	มาตรฐาน	ระเบียบปฏิบัติ	และแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	ด้านสุขภาพและความ

ปลอดภัย	รวมถึงให้ความร่วมมอืในการปฏิบตัติามข้อตกลงระดบัสากลในเรือ่งต่าง	ๆ 	เพ่ือช่วยป้องกัน	

หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2.	 ดแูลและตรวจสอบความพร้อมของสขุภาพตนเอง	เพ่ือนร่วมงาน	คูธุ่รกิจ	และบคุคลอืน่ทีเ่ก่ียวข้องก่อน

ปฏิบัติงาน	และต้องหยุดหรือสั่งให้หยุดปฏิบัติงานทันทีหากพบว่ามีสุขภาพร่างกายไม่พร้อม	เพื่อลด

ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน	หรือที่เกี่ยวกับงาน

3.	 ประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มการท�างาน	รวมถึงต้องศึกษาข้อมูลต่าง	ๆ	เกี่ยวกับสภาพการท�างานที่ไม่

ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตราย	เพื่อวางแผนหรือเตรียมการป้องกันที่เหมาะสม

4.	 ในกรณีทีไ่ด้รบัมอบหมายงานทีม่อีนัตราย		หรอืหากไม่มคีวามมัน่ใจถงึความปลอดภัยจากการท�างาน	

ควรหยุดหรือชะลอการด�าเนินการนั้น	และปรึกษากับผู้บังคับบัญชา	หรือผู้เชี่ยวชาญโดยทันที

5.	 รายงานผู้บังคับบัญชาทันที	เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งจากเครื่องจักร	อุปกรณ์	และสถานที่ในบริเวณ

ที่ท�างาน	ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย

6.	 ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน		ต้องก�าหนด	หรือ

เผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	รวมถึงการดูแลสุขภาพพนักงานตาม

ความเสี่ยงของงาน

7.	 เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างโปร่งใส	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ตาม

ความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย	มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส�าหรับ

โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

8.	 ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงาน	

และชุมชนรอบด้าน	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ		ตามความเหมาะสม	เช่น	ผ่านการประชุม	การอบรมสัมมนา	

ระหว่างการเดินส�ารวจพื้นที่ท�างาน	หรือการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนในโอกาสต่าง	ๆ

สุขภาพและความปลอดภัย	

เอสซจีใีห้ความส�าคญัอย่างย่ิงในเรือ่งสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน	

คูธุ่รกิจ	ลกูค้า	ชมุชน	และผูม้ส่ีวนได้เสยี	ตลอดกระบวนการของการด�าเนินธุรกิจ	

โดยเริม่ตัง้แต่การประเมนิผลกระทบทีเ่ก่ียวข้องกับสขุภาพ	และความปลอดภัย	

ก่อนทีจ่ะมกีารลงทนุหรอืร่วมทนุในกิจการใด	ๆ 	รวมทัง้การดูแลสถานประกอบการ	

กระบวนการผลติ	เทคโนโลยี	เครือ่งจกัร	อปุกรณ์	วัตถุดบิให้มคีวามปลอดภยั	ไม่

ส่งผลกระทบต่อสขุภาพเมือ่ใช้งาน	ตลอดจนปลกูฝังจติส�านึกในเรือ่งดงักล่าวให้

กับพนกังานและผูท่ี้เก่ียวข้อง	ให้ด�าเนนิการตามแนวปฏิบติัในเรือ่งต่าง	ๆ

หลักการ
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2.2
ตัวอย่าง

01

03

02

04

บริษัทให้ท่านสั่งซื้อสีสเปรย์	และท่านรู้จักพนักงาน

บริษัทผลิตสีสเปรย์รายหนึ่งซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ใน

ราคาถูกกว่าย่ีห้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	แต่สีสเปรย์ดัง

กล่าวยังไม่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภัย	

ท่านควรพิจารณาอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องไม่เลือกซื้อสินค้าท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ความปลอดภัย	 ในการสั่งซื้อวัสดุ	 อุปกรณ์	 โดย

เฉพาะประเภทที่เป็นสารเคมีส�าหรับใช้ในส�านักงาน

หรือโรงงาน	ท่านต้องมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าท่ีได้รับ

การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ	และมีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ

บริษัทของท่านมีงานก่อสร้างเพ่ือขยายกระบวนการ

ผลิต	ซึ่งจะมีคู่ธุรกิจเข้ามาท�างานก่อสร้างในพื้นที่	แต่

พบว่าคู่ธุรกิจไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของ

บริษัท	ท่านในฐานะพนักงานท่ีเป็นหัวหน้าโครงการ

ก่อสร้างนี้จะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องควบคมุ	ดแูล	และแนะน�าให้คูธุ่รกิจปฏิบตัติามกฎ

ความปลอดภัยของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงาน	เพ่ือ

ให้เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการปฏิบตังิาน	

และปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจเสมือนเป็นพนักงานของบริษัท	

โดยก่อนเร่ิมงานต้องมีการอบรมและชี้แจงเก่ียวกับ

ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยให้	คู่ธุรกิจรับทราบ

ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน	ซึ่งท�างานในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีความเสี่ยง

จากอันตรายทางเสียง	รายงานว่าหูของเขาไม่ค่อยได้ยินเสียง

เรียกอยู่บ่อยครั้ง	ซึ่งแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าอาจมาจาก	2	

สาเหตุ	คือ	ได้ยินเสียงดังมาก	ๆ	หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี

เสยีงดงัเป็นประจ�า	ท่านในฐานะผูบ้งัคบับญัชาจะปฏิบตัอิย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องด�าเนินการให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันทีเมื่อได้รับ

รายงานความผิดปกติ	โดยในเบื้องต้นควรให้พนักงานคนนั้น

ย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีอื่นซึ่งมีเสียงดังน้อยกว่า	และให้

สืบค้นหาสาเหตุที่ท�าให้เกิดอาการดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงแก้ไข

ต่อไป	ทัง้นีพ้นกังานทุกคนมหีน้าทีใ่นการรายงานความผดิปกติ

ที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบแม้ว่าเป็นความผิดปกติเพียง

เล็กน้อย		เพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ข้ึนไปซ่อมแซม

หลังคาสูง	4	เมตร	ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้	แต่พบว่าจ�านวน

เข็มขัดนิรภัยกันตก	(Safety	Harness)	ถูกน�าไปใช้หมด	ท่าน

จะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

หยุดหรือชะลอการปฏิบัติงาน	หากงานที่ได้รับมอบหมายน้ัน

อันตราย	หรือพบว่าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและไม่มั่นใจ

ถึงความปลอดภัยจากการท�างาน	โดยแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือ

จัดหาอุปกรณ์ให้ครบถ้วนก่อน	ทั้งนี้การปฏิบัติงานบนที่สูงถือ

เป็นงานที่มีความเส่ียงสูง	ต้องมีการจัดเตรียมสถานท่ีท�างาน

ให้ปลอดภัยและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ครบถ้วน
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01
ท่านสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงานของท่านข้ามขั้นตอนในการผลิตซึ่งอาจมีผลท�าให้สินค้านั้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐาน	

และส่งผลต่อความปลอดภัยต่อสินค้าได้	ท่านควรจะด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาของท่านทันที	เนื่องจากขั้นตอนในการผลิตที่บริษัทก�าหนดไว้นั้น	ก็เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพ	

คุณสมบตั	ิและความปลอดภยัในการน�าไปใช้งานของลกูค้า	ซึง่จะช่วยให้บรษิทัสามารถรกัษามาตรฐาน	คณุภาพ	และชือ่เสยีง

ไว้ได้	โดยการปรึกษาดังกล่าวบริษัทไม่ถือว่าเป็นการกล่าวหาเพื่อนร่วมงาน

2.3

แนวปฏิบัติ

1.	 ผลติและให้บรกิารโดยค�านงึถึงความปลอดภยัของลกูค้าตลอดอายุการใช้งาน	และหากจะเปลีย่นแปลงวิธีการ

ผลติสนิค้าและการให้บรกิารท่ีมผีลต่อความปลอดภัยของสนิค้าและบรกิาร	ต้องได้รบัความเห็นชอบจากผูบ้งัคบั

บัญชาหรือผู้ที่รับผิดชอบก่อน	และมีการบันทึกรายละเอียดและเหตุผลไว้เพื่อการอ้างอิง		

2.		 ดูแลจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของสินค้าและบริการในความรับผิดชอบไว้เพ่ือการทวนสอบ	

(Verification)	ได้

3.		 รายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทันท	ีกรณีท่ีพนักงานได้รบัทราบหรอืมข้ีอกังวลเก่ียวกับความปลอดภยัของสนิค้า

และบรกิารอนัเกิดจากกระบวนการผลติสนิค้า	และ/หรอืกระบวนการการให้บรกิาร	หรอืสถานการณ์ทีอ่าจก่อให้

เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของลูกค้า

4.		 ยินดีรับข้อร้องเรียนในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	และด�าเนินการประสานหรือปรับปรุงแก้ไขให้

ทนัท่วงท	ีกรณีมข้ีอจ�ากัดหรอืต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา	ผูร้บัผดิชอบต้องรายงานข้อมลูและสถานะให้ลกูค้า

ทราบในเวลาอันควร	รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเป็นระยะด้วย

ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

เอสซจีมีกีารด�าเนนิการให้มัน่ใจว่าสนิค้าและบรกิารมมีาตรฐานความปลอดภัย

สอดคล้องหรือมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด	มีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐาน

อตุสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลทีเ่ก่ียวข้อง	และเป็นไปตามข้อก�าหนดทีไ่ด้ตกลง

ไว้กับลกูค้า	ตัง้แต่กระบวนการออกแบบ	ผลติ	จนถึงการให้ข้อมลูหรอืค�าเตือนเก่ียว

กับสนิค้า	บรกิาร	และวิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง	เพียงพอต่อความปลอดภยัของลกูค้า

ตลอดอายุการใช้งาน	(Life	Cycle)		รวมทัง้ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของ

สนิค้าท่ีเอสซีจว่ีาจ้างให้ผลติ	น�าเข้า	และน�ามาประกอบการส่งเสรมิการขายด้วย

หลักการ

ตัวอย่าง
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04

02

05
หากสินค้าของบริษัทของท่านไม่มีข้อมูลเก่ียวกับ

สินค้า	ค�าแนะน�าการใช้สินค้า	ค�าเตือนอันตรายจาก

การใช้สินค้า	เอกสารข้อมูลความปลอดภัย	(Material	

safety	data	sheet:	MSDS)	วิธีการเก็บรักษา	ท่านจะ

ด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า

แนะน�าให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด�าเนินการวิเคราะห์

อันตรายสินค้า	 (Product	Hazard	Analysis)	ให้

ครอบคลุมการใช้งานสินค้าตลอดอายุการใช้งานของ

สินค้า	(Product	Life	Cycle)	แล้วพิจารณาประเด็น

อันตรายท่ีเข้าข่ายเป็น		Warning	มาจัดท�าค�าเตือน	

ค�าแนะน�า/วิธีการใช้งาน	เอกสารข้อมลูความปลอดภยั	

(Material	safety	data	sheet:	MSDS)	วิธีเก็บรกัษา	ให้

มีเพียงพอและเหมาะสมในการป้องกันอันตราย

หากท่านมีหน้าที่บริการจัดรถเพ่ือไปส่งสินค้าให้แก่

ลูกค้า	และมีข้อตกลงกับลูกค้าเรื่องการส่งมอบท่ีตรง

ต่อเวลา	อย่างไรก็ตามท่านตรวจพบว่ารถขนส่งท่ีจะ

ใช้งานอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยถ้าจะจัดหารถคัน

ใหม่อาจไปส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันก�าหนด	ท่านจะ

ด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องรายงานให้ลกูค้าทราบสถานการณ์ทนัท	ีพร้อมทัง้

จัดหารถขนส่งคันใหม่	ซึ่งอาจท�าให้การส่งมอบสินค้า

ล่าช้าไปบ้าง	แต่สนิค้าจะไปถึงมอืลกูค้าอย่างปลอดภัย	

การใช้รถขนส่งท่ีไม่ปลอดภัยในการส่งสินค้าให้ลูกค้า	

นอกจากมโีอกาสท�าให้เกิดอบุตัเิหตรุะหว่างการขนส่ง	

ท�าให้รถและสนิค้าเสยีหายไม่สามารถส่งมอบสนิค้าได้

แล้ว	ยังอาจท�าให้ผู้ขนส่งเกิดอันตรายได้อีกด้วย

หากพบว่าบริษัท/หน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าจัดการ

ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าล่าช้า	โดยไม่มีการแจ้งความคืบ

หน้าให้ลูกค้าทราบ	และลูกค้ามีแนวโน้มไม่พอใจสูง	ท่านควร

จะด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวและแนะน�าให้รายงานส่ิงที่

ก�าลังด�าเนินการแก้ไขให้ลูกค้าทราบ	เพราะการท่ีลูกค้าได้รับ

ทราบความคืบหน้าเป็นระยะจะท�าให้ลูกค้ารู้ว่าปัญหาได้รับ

การดูแลและเป็นการลดความไม่พึงพอใจ	หากเรื่องที่ลูกค้าร้อง

เรียนใหญ่เกินกว่าที่จะตัดสินใจได้	หรือความเสียหายเกินกว่า

อ�านาจอนุมัติของบริษัท/หน่วยงานที่รับข้อร้องเรียน	ต้องมีการ

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างทันท่วงทีเพ่ือขอความเห็น	

และเพื่อพิจารณาตามอ�านาจอนุมัติต่อไป	หากบริษัทไม่ด�าเนิน

การให้เหมาะสม	ลูกค้าอาจร้องเรียนโดยใช้สื่อสาธารณะ	ซึ่งจะ

ส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีงของบรษิทัหรอืเอสซจีไีด้	และอาจท�าให้

บริษัทเสียค่าชดเชยเพิ่มขึ้นอีกด้วย	

03
บริษัทของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้ารายการใหม่	

และผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาปรึกษาเรื่องการจัดงานและเสนอ

ว่าจะมีการแจกของช�าร่วยให้ผู้ร่วมงานเป็นน�้าผลไม้บรรจุขวด

ภายใต้ตราของบรษิทั	โดยจะว่าจ้างผูอ้ืน่ผลติให้	ในฐานะผูบ้งัคบั

บัญชาท่านควรจะด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องมคีวามตระหนกัในเรือ่งความปลอดภัย	และมอบหมายผูใ้ต้

บงัคบับญัชาให้ตรวจสอบความปลอดภัยของสนิค้าทีว่่าจ้างผลติ

และให้ผู้ผลิตระบุชื่อในฉลากน�้าผลไม้บรรจุขวดด้วย	เนื่องจาก

แม้ว่าบรษิทัไม่ได้เป็นผูผ้ลติหรอืผูข้าย	แต่ในฐานะทีเ่ป็นผูว่้าจ้าง

ผลติและแจกจ่ายเพ่ือผลประโยชน์ทางการค้า	บรษิทัก็ยังคงต้อง

มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของของช�าร่วยเทียบเท่า

สินค้าที่บริษัทผลิตเองอยู่

2.3
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ตั้งมั่นใน
ความเป็นธรรม



การต่อต้าน
คอร์รัปชัน

ของก�านัลและ
การเลี้ยงรับรอง

ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  

การด�าเนินการ
ด้านการเมือง 

3
4
5
6
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นิยาม

คอร์รัปชัน	(Corruption)	

หมายความว่า	การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่

ในรูปแบบใด	ๆ		โดยการเสนอให้	สัญญา

ว่าจะให้	มอบให้	ให้ค�ามั่นว่าจะให้	รวม

ถึงการเรียกร้อง	หรือรับ	ซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	

หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม	กับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	หน่วย

งานของเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม	เพื่อจูงใจให้บุคคล

ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่	อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง

ธุรกิจ	หรือแนะน�าธุรกิจให้กับเอสซีจีโดย

เฉพาะ	หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผล

ประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

แนวปฏิบัติ

หลักการ

1.	 ไม่คอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมี

ความเสีย่งสงู	เช่น	การขายและการตลาด	การจดัซือ้	งานโครงการ

ลงทุน	การท�าสญัญา	การให้และรบัของก�านลั	การเลีย้งรบัรอง	การ

ให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน	เป็นต้น	

2.	 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย	เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน

ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี	ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา	หรือบุคคลที่

รบัผดิชอบทราบ	และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ

ต่าง	ๆ	

3.	 ด�าเนินการเรื่องการให้	หรือรับเงินบริจาค	เงินสนับสนุน	อย่าง

โปร่งใส	ถูกต้องตามระเบยีบบรษิทั	และถูกต้องตามกฎหมาย	โดย

ต้องมัน่ใจว่าเงนิบรจิาค	หรอืเงินสนบัสนนุไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพ่ือการ

ติดสินบน

4.	 พึงระมัดระวังในการท�าธุรกรรมกับบุคคล	นิติบุคคล	หรือองค์กร

ใด	ๆ		ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

การต่อต้านคอร์รัปชัน

การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีกับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ	ต้อง

ด�าเนนิการอย่างถูกต้อง	ตรงไปตรงมา	โปร่งใส	ซือ่สตัย์	ตรวจ

สอบได้และไม่คอร์รปัชนั	โดยปฏิบตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัของเอสซจี	ีรวมท้ังไม่ท�าให้เกิด

ข้อครหา	หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท

3
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3
ตัวอย่าง

01

04

02

05

03
มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการหนึ่งถาม

เรื่องผลตอบแทนท่ีเขาจะได้รับหาก

เขาสามารถจงูใจให้เจ้าของโครงการ

สั่งซื้อสินค้าของเอสซีจี	ท่านจะตอบ

เจ้าหน้าที่ผู้นี้ว่าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ชี้แจงให้บุคคลน้ันเข้าใจว่าตามแนว

ปฏบิตัขิองเอสซจี	ีพนกังานเอสซจีจีะ

ไม่จ่ายผลประโยชน์หรอืผลตอบแทน	

หากไม่เป็นไปตามประเพณีทางการ

ค้าที่เอสซีจียึดถือปฏิบัติ

มีเจ้าหน้าท่ีขององค์กรหนึ่ง	แจ้งว่าก�าลังอยู ่ระหว่าง

การปรับปรุงส�านักงาน	จึงขอความอนุเคราะห์ให้บริษัท

สนับสนุนเครื่องใช้ส�านักงาน	เช่น	ตู้เย็น	เครื่องพริ้นเตอร	์

เพื่อใช้ในส�านักงาน	ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

สามารถให้การสนับสนุนหรือบริจาคได้	โดยให้องค์กรนั้น

ท�าหนังสือที่ระบุวัตถุประสงค์	พร้อมท้ังรายละเอียดมายัง

บริษัท	และพนักงานของบริษัทจะต้องขออนุมัติให้ถูกต้อง	

ทั้งนี้บริษัทต้องมอบให้องค์กรเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวม

บริษัทที่ท่านปฏิบัติงานก�าลังอยู่ระหว่าง

การขอใบอนุญาต	และมีบุคคลหนึ่ง

แนะน�าว่าสามารถอ�านวยความสะดวก

ในเรื่องการขอใบอนุญาตได้	 เนื่องจาก

รูจ้กักับเจ้าหน้าท่ีซึง่มอี�านาจพิจารณาใบ

อนุญาตได้เป็นพิเศษ	โดยท่านจะต้องจ่าย

ผลประโยชน์ให้บุคคลน้ี	ท่านจะด�าเนิน

การอย่างไร	

ค�าแนะน�า

ต้องไม่จ่ายผลประโยชน์ให้บุคคลใด	ๆ	 

เ พ่ือให ้ได ้รับสิทธิพิเศษในการขอใบ

อนุญาต	เนื่องจากไม่เป็นไปตามขั้นตอน

ที่กฎหมายก�าหนด

ในกรณีท่ีมีหน่วยงาน	หรือองค์กรใด	ๆ	เรียกรับสินบนจาก

บริษัท	ซึ่งหากบริษัทไม่จ่ายแล้วจะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษัท	ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องไม่จ่ายสินบน		และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึง

ผลกระทบต่อธุรกิจ	 เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบ	หากผู้

บังคับบัญชาไม่แน่ใจว่าจะด�าเนินการอย่างไร	ให้ปรึกษา

ตามล�าดับขั้นไปจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อพิจารณา		

เอสซีจีได้ส่ังซื้อเครื่องจักรผลิตวัสดุ

ก่อสร้างจากต่างประเทศ	และท่านได้

รับแจ้งจากผู้ขายว่าเป็นธรรมเนียม

ที่จะให้ค่าตอบแทนแก่ท่านในฐานะ

ผู ้จัดซื้อร้อยละ	3	ท่านควรปฏิบัติ

อย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องไม่รับผลประโยชน์จากผู ้ขาย	

กรณีนี้ท่านต้องรายงานให้ผู้บังคับ

บัญชาทราบ	และเจรจากับผู้ขายให้

คืนผลประโยชน์ให้เอสซีจี
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01
ผู้รับเหมารายหนึ่งที่ท่านติดต่องานด้วยมีบ้านพักตาก

อากาศริมทะเลเสนอให้ท่านและครอบครัวไปพักผ่อน

ได้เป็นการส่วนตวัโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบ้านพัก	และออก

ค่าใช้จ่ายอืน่	ๆ 	เช่น	ค่ารบัรอง	ค่าเดนิทางให้	โดยอ้างว่า

ตามปกตไิม่ค่อยมใีครใช้	ท่านจะรบัข้อเสนอนีไ้ด้หรอืไม่	

ค�าแนะน�า

ไม่ควรรับข้อเสนอนี้	เนื่องจากอาจท�าให้เกิดอิทธิพลใน

การตัดสินใจ

แนวปฏิบัติ

1.	 ก่อนการรบัหรอืให้ของก�านลัและการเลีย้งรบัรองกับผูเ้ก่ียวข้องทางธุรกิจ	ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิง่เหล่านัน้

มีมูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส	และกฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	ข้อบังคับ	หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ท้องถิ่นนั้นก�าหนดให้กระท�าได้	

2.	 ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน	บริการ	การเลี้ยงรับรองที่อาจท�าให้เกิดอิทธิพล	หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหน่ึง

อย่างใดและท�าให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม

3.	 ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินท่ีแสดงมูลค่าของทรัพย์สิน	บริการ	หรือการเลี้ยงรับรองน้ันเพ่ือให้สามารถตรวจ

สอบได้

4.	 กรณีได้รบัมอบหมายหรอืได้รบัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ไปช่วยเหลอืหน่วยงานภายนอก	อาจรบัทรพัย์สนิ	

บริการ	การเลี้ยงรับรองได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นก�าหนดไว้

5.	 พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน	บริการ	เลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา	หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน	และ

การรับทรัพย์สิน	บริการ	เลี้ยงรับรองจากผู้ใต้บังคับบัญชา	หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน	โดยการให้และการรับ

ดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

ของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง

การรบัหรอืให้ผลประโยชน์ต่าง	ๆ	ซึง่รวมถงึทรพัย์สนิ	บรกิาร	การอ�านวยความ 

สะดวก	หรอืการเลีย้งรบัรองกับผูเ้ก่ียวข้องทางธุรกิจ	ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีในแต่ละท้องถ่ินหรอืแต่ละประเทศ	รวมทัง้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	โดยต้อง

มมูีลค่าเหมาะสม	และไม่เป็นการสร้างแรงจงูใจในการตดัสนิใจท่ีไม่ชอบธรรม	

หลักการ

ตัวอย่าง

02
บรษิทัได้ออกค่าใช้จ่ายให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรอืสมัมนาภายนอก

และท่านได้รบัรางวลัจากการจบัฉลากจากผูเ้ข้าร่วมทัง้หมด	ท่านจะ

สามารถเก็บรางวัลดังกล่าวเป็นของตนเองได้หรือไม่	

ค�าแนะน�า

สามารถรับเป็นของตัวเองได้	หากรางวัลที่ได้จากการจับฉลากมา

จากการสุม่จากตวัเลอืกจ�านวนมาก	ซึง่มวัีตถุประสงค์เพ่ือหลกีเลีย่ง

การเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยู่แล้ว	แต่ถ้าของรางวัลมีมูลค่าสูง

จะต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม	เพ่ือให้

แน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีเจตนาเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจ

4
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07
การให้ของขวัญ	หรือการเลี้ยงรับรอง

แก่เจ้าหน้าที	่เจ้าหน้าท่ีระดบัสงู	หรอื

หน่วยงาน	องค์กรใด	ๆ	ควรปฏิบัติ

อย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง	ไม่

ว่าจะเป็นกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	

หรือพนักงานทุกระดับ	เนื่องจากการ

ให้	มอบ	หรือรับ	ของก�านัล	การเลี้ยง

รับรอง	เป็นเรือ่งทีเ่อสซจีถืีอว่ามคีวาม

เสี่ยงสูงในการเกิดคอร์รัปชัน	หากมี

ข้อสงสัย	หรือสิ่งผิดปกติให้ปรึกษา

ผู้บังคับบัญชา	และหน่วยงานที่ให้

ค�าปรึกษา

บริษัทมอบหมายให้ท่านไปร่วมแข่งกอล์ฟซึ่งบริษัทจัด

ขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า	และในการแข่งขัน

ครั้งนี้	ท่านได้รับรางวัลประเภทบุคคล	ท่านจะสามารถรับ

รางวัลดังกล่าวเป็นของตนเองได้หรือไม่	

ค�าแนะน�า

สามารถรับรางวัลดังกล่าวได้	เนื่องจากการที่ท่านได้รับ

มอบหมายให้ไปร่วมแข่งขันถือว่าเป็นการปฏิบัติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย		การแข่งขันเป็นไปตามกติกาการ

แข่งขนัซึง่ได้แจ้งให้ผูเ้ข้าร่วมแข่งขนัทราบแล้ว	และต้องใช้

ทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการแข่งขัน	แต่อย่างไร

ก็ตามหากของรางวัลมมีลูค่าสงู	ให้ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชา

เพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

หากมีหน่วยงานภาครัฐ	หรือเอกชน	ขอ

เข้าเย่ียมชมโรงงาน	และได้มอบของ

ขวัญ	ของที่ระลึกให้ท่านซึ่งเป็นตัวแทน

บริษัทท�าหน้าที่ให้การต้อนรับ	ท่านควร

ปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

สามารถรับของขวัญหรือของท่ีระลึกได้	

โดยต้องส่งมอบให้บริษัท	หากของท่ีได้

มีมูลค่าสูงให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพ่ือ

พิจารณาการปฏิบัติที่เหมาะสม

หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	ท�าหนังสือเชิญท่านเป็นผู้บรรยาย

พิเศษในวันและเวลาท�างานปกติ	และมอบเงินค่าตอบแทน

ให้ท่านจ�านวนหน่ึงตามอัตราที่หน่วยงานก�าหนดไว้	ท่าน

ควรท�าอย่างไร	และท่านสามารถเก็บเงินค่าตอบแทนน้ีเป็น

ของตนเองได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ให้หน่วยงานภาครฐั	เอกชน	ท�าหนงัสอืเชญิถึงผูบ้งัคบับญัชา	

เนือ่งจากได้ใช้เวลาท�างานปกต	ิและขออนมุตัผิูบ้งัคบับญัชา	

หากค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงินที่ไม่มากเกินวิสัย	และเป็น

อตัราทีห่น่วยงานภาครฐัก�าหนดไว้เป็นมาตรฐานปกตอิยู่แล้ว	

ท่านสามารถเกบ็เงินจ�านวนนั้นเป็นของตนเองได้	แต่หากค่า

ตอบแทนท่ีได้เป็นสนิทรพัย์	หรอืผลประโยชน์ท่ีมมีลูค่าสงู	ให้

ปรึกษาผู้บังคับบัญชา

ผู ้บังคับบัญชาได ้รับของขวัญท่ี

มีมูลค่าสูงจากผู ้ใต ้บังคับบัญชา

คนหน่ึง	 ผู้บังคับบัญชาควรปฏิบัติ

อย่างไร

ค�าแนะน�า

ควรชี้แจงผู ้ใต้บังคับบัญชาว่า	ไม่

ขอรับของขวัญเนื่องจากอาจเป็นที่

ครหา	และอาจสร้างแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจอย่างหน่ึงอย่างใดโดยไม่

เป็นธรรมได้	

4
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		

เอสซจีมีุง่กระท�าสิง่ทีถู่กต้องด้วยความตัง้ใจให้เกิดผลทีเ่ป็นเลศิเสมอ	ดงัน้ัน

การปฏบิตังิานของพนกังานต้องยึดถือประโยชน์สงูสดุของเอสซจี	ีภายใต้

ความถูกต้องตามกฎหมายและจรยิธรรม	โดยหลกีเลีย่งการกระท�าทีก่่อให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจส่งผลกระทบในการตดัสนิใจใด	ๆ	

หลักการ

5

นิยาม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

หมายความว่า	สถานการณ์หรือการกระท�า

ที่พนักงานมีผลประโยชน์ส่วนตนมากจน

มีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่

ในต�าแหน่งหน้าที่ของพนักงานนั้น	และส่ง

ผลกระทบต่อประโยชน์ของเอสซีจี	ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม

แนวปฏิบัติ

1.	 ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน	หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน	ผู้ถือหุ้น

ที่มีอ�านาจตัดสินใจ	กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการท่ีเป็นการ

แข่งขัน	หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของเอสซีจี	

2.	 ไม่เข้าไปเกีย่วข้องในการท�าธุรกรรมกับคูส่ญัญาทีม่คีวามเก่ียวพัน

กับตน	เช่น	เป็นครอบครัว	ญาติสนิท	บุคคลที่มีความใกล้ชิด	หรือ

ที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน	แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับเอสซีจี 

ก็ตาม	

3.	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมลู	หรอืสิง่ท่ีตนหรอืผูอ้ืน่รูเ้นือ่งมา

จากต�าแหน่งหน้าที่การงาน	และความรับผิดชอบ

4.	 หลีกเลี่ยงการเข้าไปเก่ียวข้องกับการกระท�าไม่ว่ากับผู้เก่ียวข้อง

ทางธุรกิจของเอสซจีหีรอืพนกังานของเอสซจีทีีอ่าจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อเอสซีจี

5.	 หลีกเลี่ยงการท�างานอื่นเพ่ือประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากการ

ท�างานของเอสซีจี	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบ

และภาพลักษณ์ของเอสซีจี	

6.	 ห้ามพนักงานใช้เวลาท�างานในการค้นหาข้อมูล	ติดต่อ	หรือ 

ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใด	ๆ	อย่างเป็นประจ�า	 เพ่ือ

ประโยชน์ส�าหรบัตนเองหรอืบคุคลอืน่	และไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์

ของเอสซีจี

7.	 กรณีมีรายการที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

เอสซีจีต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
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หากมีเพ่ือนสนิทชักชวนท่านให้

เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ	ท่านควร

ท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

พิจารณาว่าการเข้าร่วมเป็นหุ ้น

ส่วนธุรกิจน้ัน	กระทบกับเวลาการ

ท�างานของบริษัท	หรือมีความขัด

แย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจ	ี

เช่น	เป็นธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับ

บริษัทหรือไม่	อย่างไรก็ดีให้ด�าเนิน

การตามแนวปฏิบัติของเอสซีจีที่

ก�าหนดไว้

หากท่านมีหน้าที่ในการจัดสรร

สินค ้าให ้ กับตัวแทนจ�าหน ่าย	

และมีตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของ 

เอสซีจีรายหนึ่งที่เป็นญาติสนิท

กับท่าน	ขอร้องให้ท่านช่วยจัดสรร

สินค้าที่ขาดตลาดให้	 โดยเสนอ

ราคาซื้อแพงกว่าปกติ	ท่านจะ

สามารถท�าได้หรือไม่่	

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถท�าได้	ถึงแม้ว่าเงื่อนไข

ที่ได้รับน้ันจะเป็นประโยชน์กับ

บริษัทก็ตาม	 และให ้ชี้แจ ้งว ่า

ท ่านจะน�าเรื่องดังกล ่าวหารือ

กับผู้บังคับบัญชา	และยินดีท่ีจะ

ประสานงานให้และจะแจ้งผลคืบ

หน้าให้ทราบ

เอสซีจีต้องการสั่งซื้อสินค้าชนิดหนึ่งอย่างเร่งด่วน	โดยมอบให้ท่านมีอ�านาจอนุมัติ

จัดซื้อรายการดังกล่าวและท่านมีเพื่อนสนิทขายสินค้าชนิดดังกล่าวอยู่	ท�าให้ท่าน

สามารถจัดหาสินค้าได้รวดเร็วในราคาที่ไม่แพงไปกว่าท่ีเคยจัดซื้อตามปกติ	ท่าน

สามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถท�าได้	 เนื่องจากการอนุมัติและการจัดซื้อโดยบุคคลคนเดียวกันอาจ

ท�าเกิดข้อสงสัยเรื่องความไม่เป็นธรรม	ในกรณีนี้ท่านต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชา

เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ		โดยให้ชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจนโปร่งใส	และต้องด�าเนินการ 

ส่วนอื่น	ๆ	ตามอ�านาจด�าเนินการและระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจี	โดยไม่

เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหานั้น

บรษิทัทีเ่ป็นผูร้บัเหมาของเอสซจีไีด้เชญิท่าน

เข้าร่วมสมัมนา	โดยผูร้บัเหมาเป็นผูส้นบัสนนุ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	ตั๋วเครื่องบิน	ท่ีพัก	

อาหาร	และให้เงินเบี้ยเล้ียงการเดินทางกับ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน	และยินยอมให้ท่าน

น�าครอบครัวไปด้วยได้	ท่านควรเข้าร่วมการ

สัมมนาในครั้งนี้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่ควรเข้าร่วมสัมมนาเพราะมีข้อเสนอที่ดู

เป็นการจูงใจเกินกว่าปกติ	แต่ถ้าเป็นการ

สัมมนาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ทางธุรกิจ

อาจขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่าน

เป็นกรณีไป	อย่างไรก็ตาม	หากตอบรับเข้า

สมัมนาก็จะต้องไม่น�าครอบครวัไปด้วย	และ

ต้องไม่รับเงินเบี้ยเล้ียงการเดินทาง	เพราะ

ถือว่าเป็นประโยชน์มากกว่าปกติที่ควรได้

พนักงานสามารถเข้าถือหุ้นในบรษิทั

ที่ เป ็นลูกค้าของเอสซีจี	 หรือเป็น

บริษัทภายนอกท่ีท�าธุรกรรมกับ 

เอสซีจีได้หรือไม่	

ค�าแนะน�า

สามารถท�าได้	แต่หากเอสซจีต้ีองท�า

ธุรกรรมกับบริษัทที่พนักงานถือหุ้น

นั้น	พนักงานจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ

5
ตัวอย่าง
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6
แนวปฏิบัติ

1.	 ใช้สิทธิทางการเมืองในนามตนเอง	และหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ท�าให้ผู้อื่นเข้าใจว่า

กระท�าในนามเอสซีจี	

2.	 ไม่ควรแสดงออกด้วยวธีิใด	ๆ 	ทีท่�าให้ผูอ้ืน่เข้าใจว่าเอสซจีเีก่ียวข้อง	ฝักใฝ่หรอืสนนัสนนุ 

การด�าเนินการทางการเมือง	พรรคการเมือง	กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง	ผู้มีอ�านาจ

ทางการเมือง	หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง	

3.	 ไม่แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานหรือใช้สัญลักษณ์ใดที่ท�าให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็น

พนกังานเอสซจีใีนการเข้าร่วมประชมุทางการเมอืง	หรอืร่วมชมุนมุในทีส่าธารณสถาน

ใด	ๆ	อันมีลักษณะทางการเมือง

4.	 พึงหลกีเลีย่งการแสดงออก	หรอืแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงในสถานทีท่�างานหรอื

ในเวลางานอันอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งในการท�างาน

ตัวอย่าง

01 02

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่านมาปรกึษาว่าต้องการลงสมคัรเข้ารบัการเลอืกตัง้เป็น

สมาชกิองค์การบริหารส่วนต�าบล	ท่านจะแนะน�าผูใ้ต้บงัคบับญัชาว่าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านทราบว่าสามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง

ได้	หากไม่กระทบต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน	แต่จะต้องไม่อ้างความ

เป็นพนักงานของเอสซีจี	เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการเกี่ยวกับการสมัคร

รับเลือกต้ังหรือการหาเสียงเลือกตั้ง	และจะต้องไม่แอบอ้างหรือท�าให้

สาธารณชนหลงเข้าใจผดิได้ว่าเอสซจีใีห้การสนบัสนุน	มส่ีวนเก่ียวข้อง	หรอื

ฝักใฝ่กับกลุม่การเมอืงด้วย	และหากได้รบัการด�ารงต�าแหน่งต้องลาออกจาก

การเป็นพนักงานเอสซีจี

พนกังานเอสซจีสีามารถขออนุมตัลิางานเพ่ือไป

ร่วมแสดงออกทางการเมืองได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

พนักงานทุกคนมีสิทธิ	เสรีภาพตามกฎหมาย

ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง	ท้ังนี้

การแสดงออกทางการเมอืงต้องกระท�าในนาม

ตนเอง	ไม่กระท�าการในนามเอสซีจี	หรือท�าให้

ผู้อ่ืนเข้าใจได้ว่าเอสซีจีเก่ียวข้อง	ฝักใฝ่	หรือ

สนบัสนนุพรรคการเมอืง	กลุม่แนวร่วมทางการ

เมือง	ผู้มีอ�านาจทางการเมือง	หรือผู้สมัครรับ

เลือกตั้งทางการเมือง

การด�าเนินการด้านการเมือง	

เอสซจีวีางตวัเป็นกลางทางการเมอืง	โดยไม่กระท�าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรอืสนบัสนุนด้านการเงนิหรอื

รูปแบบอืน่แก่พรรคการเมอืง	กลุม่แนวร่วมทางการเมอืง	ผูม้อี�านาจทางการเมอืง	หรอืผูล้งสมคัรรบั

เลือกตัง้ทางการเมอืง	ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อม	ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน	ระดบัภมูภิาค	หรอืระดบั

ประเทศ	อย่างไรก็ตาม	เอสซจีใีห้ความเคารพในสทิธิทางการเมอืงของพนักงานในฐานะพลเมอืงท่ีดี

ตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้	หรอืการเป็นสมาชกิพรรคการเมอืง

หลักการ
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การปฏิบัติต่อข้อมูล
และทรัพย์สิน

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

ข้อมูลส่วนบุคคล	

การบันทึก	การรายงาน	และการเก็บรักษาข้อมูล	

การซื้อขายหลักทรัพย์	และการใช้ข้อมูลภายใน

การใช้	และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

การใช้	และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้	และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
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แนวปฏิบัติ

1.	 ต้องเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น	โดยหากจะใช้	 เปิด

เผย	หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น	จะต้องได้รับความ

ยินยอมจากบุคคลนั้น	ๆ	และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

2.	 ผู้ท�าหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการ

ดูแลรักษาของบริษัท	ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ	ดังนั้นการใช้	เปิดเผย	หรือถ่าย

โอนข้อมลูส่วนบคุคลของพนักงานและผูท่ี้เก่ียวข้องจะกระท�าได้เท่า

ที่จ�าเป็นตามหน้าที่การงานปกติ	และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตาม

กฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ท่ีเก่ียวข้อง	ดังน้ันข้อมูลส่วนบุคคล

ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ	เช่น	สถานะบุคคล	ชีวประวัติ	

ประวัตกิารท�างาน	ข้อมลูทางการเงนิ	ข้อมลูส�าหรบัการตดิต่อ	ข้อมลูสขุภาพ	หรอื

ข้อมลูส่วนตวัอืน่	ๆ 		ต้องได้รบัความคุม้ครองไม่ให้ถูกใช้	เปิดเผย	หรอืถ่ายโอนไป

ยังบุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย	

7.1

หลักการ
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ตัวอย่าง

01

03

02

04

หากท่านเป็นเลขานุการของกรรมการผู้จัดการ	และผู้จัดการ

โรงงานขอให้ท่านส่งประวัติของกรรมการผู้จัดการเพ่ือน�า

ไปเปิดเผยในหนังสือเล่มหน่ึงโดยอ้างว่าได้รับอนุญาตจาก

กรรมการผู้จัดการแล้ว	แต่ท่านไม่ทราบเรื่อง	ท่านจะปฏิบัติ

อย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนด�าเนินการใด	ๆ	

เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นต้องได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง	ผู้ท่ีเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบในความเสีย

หายที่อาจเกิดขึ้น

อดีตพนักงานของบริษัทท่ีท่านรู้จักได้โทรศัพท์มาขอข้อมูลชื่อ	

ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์	ของพนักงานในหน่วยงานของท่านโดย

แจ้งว่าจะน�าไปใช้ในการติดต่อกับบุคคลเหล่าน้ันเพ่ือเสนอ

สิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง	ๆ	เช่น	บัตรเครดิต	บริการเงิน

กู้ยืม	ท่านจะสามารถให้ข้อมลูแก่อดตีพนกังานผูน้ัน้ได้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่อดีตพนักงานผู้นั้น	เนื่องจาก

ข้อมูลชื่อ	 ที่อยู่	 เบอร์โทรศัพท์	แม้ว่าจะเป็นข้อมูลซึ่งเป็นที่

ทราบโดยทั่วไปในหน่วยงานหรือกลุ่มเพ่ือน	ก็ยังคงถือว่าเป็น

ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

ก่อนเปิดเผย

หากท่านไม่ได้เป็นผู ้มีหน้าที่เก็บรักษา	

เก่ียวข้อง	หรือต้องใช้ข้อมูลประวัติบุคคล

ของบริษัท	แต่ท่านต้องการทราบผลการ

ตรวจสุขภาพของผู้ที่สมัครเข้าท�างาน	ท่าน

จะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ขอข้อมูลจากผู้สมัครงานซ่ึงเป็นเจ้าของ

ข้อมลูโดยตรง	เนือ่งจากข้อมลูผลการตรวจ

สุขภาพถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล	บริษัทไม่

สามารถเปิดเผยให้ท่านทราบได้

การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของพนกังาน	ต้อง

ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของ

บุคคลอื่น	การใช้	 เปิดเผย	หรือถ่ายโอน

ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นจะท�าได้

ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น	ๆ 	 

และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย

7.1
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7.2

แนวปฏิบัติ

1.	 บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลา	โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เอสซีจีก�าหนด	

หรือที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย	เช่น	กฎหมายภาษีอากร	มาตรฐานการบัญชี	เป็นต้น

2.	 รายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง	และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง

3.	 ดูแลเอกสารส�าคัญและข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการเฉพาะท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละระดับ	

แต่ละชนิด	หรือประเภทของข้อมูล	และต้องมั่นใจได้ว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและ 

เหมาะสม	ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลภายในของบริษัทและข้อมูลของผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ	เช่น	

ลูกค้า	คู่ค้า	หรือคู่ธุรกิจ	เป็นต้น

4.	 เก็บรักษาข้อมูลตามก�าหนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ท่ีเอสซีจีก�าหนดไว้	หรือภายใต้ข้อ

ก�าหนดของกฎหมาย	โดยเก็บรักษาอย่างระมัดระวังและเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อการเรียก

ใช้งาน	และเมือ่พ้นช่วงระยะเวลาท่ีต้องเก็บรกัษาข้อมลู	พนกังานทีเ่ก่ียวข้องต้องจดัให้มกีาร

ท�าลายด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภท

การบันทึก	การรายงาน	และการเก็บรักษาข้อมูล	

เอสซีจตีระหนักถึงความส�าคญัของการจดัการข้อมลูภายในองค์กร	โดยการบนัทกึหรอื

รายงานข้อมลูต้องสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ท่ีเอสซจีกี�าหนดและถูกต้องครบถ้วนตาม

กฎหมาย	ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องด�าเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย	และ

สามารถน�ามาใช้อ้างองิหรอืใช้ประโยชน์กับเอสซจีไีด้เมือ่ต้องการ

หลักการ
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ตัวอย่าง

01

03

02

04

เพ่ือนของท่านขอคดัลอกบทความอเิลก็ทรอนกิส์ในฐาน

ข้อมลูของบรษิทัเพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในการท�างานของ

บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจี	ท่านจะให้เพ่ือนของ

ท่านท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถท�าได้	ข้อมูลท่ีอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท

เป็นสมบัติของเอสซีจี	ต้องไม่น�าไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

ช่วงสิ้นปีมีการจัดระเบียบเอกสารต่าง	ๆ	ในหน่วยงาน

ของท่าน	ซึง่เอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารทางด้านบญัชี	

หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่เกิน

อายุท่ีต้องเก็บตามกฎหมายเพ่ือเตรียมน�าไปท�าลายทั้ง

กล่อง	ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ควรตรวจสอบเอกสารและจัดท�ารายการเอกสารท่ีจะ

ท�าลายไว้เป็นหลักฐานก่อนการท�าลาย		เพื่อให้แน่ใจว่า

ไม่มีเอกสารที่ยังไม่ครบอายุท�าลายหลุดรอดไป

หากท่านเป็นผู้บรรยายความรู้ของเอสซีจีให้กับ

นิสิตนักศึกษาที่มาดูงาน	และนิสิตนักศึกษานั้น

ได้ขอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน�าไปใช้ประกอบ

การท�ารายงาน	ท่านจะท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ควรปรึกษา	หรือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาและ

เจ้าของข้อมลูก่อนน�าไปใช้หรอืเผยแพร่	และต้อง

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเอสซีจี	

หากท่านมีกระดาษท่ีใช้แล้วเพียงด้านเดียวและ

ต้องการน�ากระดาษอีกด้านมาใช้งานต่อ	ท่าน

สามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

สามารถท�าได้	โดยก่อนท่ีท่านจะน�ากระดาษท่ี

ใช้แล้วมาใช้ใหม่	ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจ

ก่อนว่ากระดาษนั้นไม่ใช่เอกสารที่มีข้อมูลท่ีเป็น	 

ความลบั	โดยหากเป็นเอกสารลบัทีแ่ม้จะไม่ได้ใช้

งานแล้ว	ท่านต้องไม่น�าเอกสารกลับมาใช้	และ

ขอให้ท�าลายอย่างถูกวิธี
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7.3

นิยาม

ข้อมูลส�าคัญ

หมายถึง	ข้อมูลต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการด�าเนิน

ธุรกิจของเอสซีจี	ที่หากมีการเปิดเผยโดย

วิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของเอสซีจี	ต่อราคาหลักทรัพย์	หรืออาจมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน	เช่น	

ข้อมูลในงบการเงิน	ข้อมูลโครงการลงทุน

ที่ยังไม่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์	หรือ

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล	เป็นต้น

แนวปฏิบัติ

หลักการ

1.	 ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลส�าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคล

ภายนอก	ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด

2.	 ไม่ให้ค�าแนะน�าหรือให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัท		เว้นแต่เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบ

หมายจากบริษัท

3.	 ห้ามเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายในไปยังบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง

กับข้อมูลนั้น	ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว	ญาติพ่ีน้อง	เพ่ือนฝูง	

เป็นต้น																				

4.	 พนักงานในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าข้อมูลงบการเงิน	

รวมถึงบุคคลในครอบครัว	ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในช่วงระยะเวลาก่อนท่ีมีการเปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผย

ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

การซื้อขายหลักทรัพย์	และการ
ใช้ข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในท่ีเป็นข้อมูลส�าคัญต้องด�าเนินการให้

เหมาะสม	โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

และความถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด	และต้องไม่ใช้ข้อมลู

นั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น
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7.3

ตัวอย่าง

01 02 03
ท่านได ้รับมอบหมายให ้ท�างาน

เก่ียวข้องกับข้อมลูท่ีอาจมผีลกระทบ 

กับราคาหลักทรัพย์ของบริษัท	ซึ่ง

งานของท่านไม่มีความจ�าเป็นท่ีต้อง

พบปะติดต่อกับตัวแทนของบริษัท

หลักทรัพย์	แต่วันหนึ่งตัวแทนของ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านไม่เคยติดต่อ

หรือรู้จักเป็นการส่วนตัวได้โทรศัพท์

ขอนัดเลี้ยงอาหารเย็นโดยไม่ชี้แจง

เหตุผล	ท่านจะท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

สอบถามสาเหตุในการนัดเลี้ยง	ถ้า

เห็นว่าไม่ชัดเจนหรือไม่แน่ใจควร

ปฏิเสธด้วยวิธีที่สุภาพ	โดยแจ้งให้ 

ผูบ้งัคบับญัชาทราบด้วย	และพยายาม

หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลใด	ๆ	

โดยไม่มีเหตุผลตามสมควรซึ่งอาจ

ท�าให้บุคคลอืน่เข้าใจผดิได้ว่ามคีวาม

เกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ

เกิดข่าวลอืว่าเอสซจีจีะลงทุนในโครงการ

ขนาดใหญ่ซึ่งหากประสบความส�าเร็จจะ

เกิดผลดีต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างมาก	

ข่าวลือดังกล่าวท�าให้ราคาหุ้นของบริษัท

ในเอสซีจีเพ่ิมสูงขึ้นมาก	ทั้งน้ี	 เอสซีจี 

มีแผนจะลงทุนในโครงการน้ันจริงและ

ก�าลังเตรียมการเปิดเผยรายละเอียด

ออกสู่สาธารณะ	หากท่านเป็นผู้มีส่วน

เก่ียวข้องในการเตรยีมข้อมลูเพ่ือเปิดเผย

นั้น	จะสามารถซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท

ที่ท่านถืออยู่ได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ต ้องไม ่ซื้ อหรือขายหุ ้นของบริษัทที่

เก่ียวข้องในช่วงเวลาดังกล่าว	 เพราะ

เป็นการใช้ข้อมลูภายในทีม่คีวามผดิตาม

ระเบยีบของเอสซจี	ีและเป็นความผดิตาม

กฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา

หากท่านเป ็นกรรมการเป ิดซอง

ประกวดราคาในงานจัดหา	และ

เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานของท่าน

สอบถามข้อมูลของผู ้เข้าร่วมการ

ประกวดราคาดังกล่าว	ท่านจะให้

ข้อมูลแก่เพื่อนร่วมงานได้หรือไม่	

ค�าแนะน�า

ไม ่สามารถให ้ข ้อมูล กับผู ้ที่ ไม ่

เ ก่ียวข ้องกับการประกวดราคา	

เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวต้องใช้เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการประกวดราคา

เท่านั้น
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แนวปฏิบัติ

1.	 ใช้ทรัพย์สินของเอสซีจีอย่างมีประสิทธิภาพ	และเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ของเอสซีจี

2.	 ไม่น�าทรัพย์สินของเอสซีจีไปใช้ผิดวัตถุประสงค์	หรือใช้ในทางที่

ผิดกฎหมาย	

3.	 ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของเอสซีจีไม่ให้เสียหายหรือ

สูญหาย

ตัวอย่าง

01 02

หากท่านได้เบกิเงินทดรองจ่ายมาใช้ในกิจการของบรษิทั	

ท่านควรปฏิบตัอิย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องน�าเงนิทดรองจ่ายไปใช้ในการด�าเนินงานของบรษิทั

เท่าน้ัน	ไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น	

โดยในการเบิกและคืนเงินทดรองจ่ายต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบของเอสซจีี	ทัง้นีผู้้บังคบับัญชามีหน้าทีดู่แลการ

เบกิจ่ายเงนิของผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้เป็นไปตามระเบยีบ

อย่างเคร่งครัด

หากหน่วยงานทีท่่านรบัผดิชอบมอีะไหล่เครือ่งจกัร

ที่เสื่อมสภาพการใช้งานเก็บอยู่ในโรงงาน	ท่านจะ

ต้องปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ต้องดูแลรักษาและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

ไม่น�าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู ้อื่น	

เน่ืองจากอะไหล่เครือ่งจกัรทีเ่สือ่มสภาพการใช้งาน

แล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท

การใช้	และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัท

เอสซจีใีช้ทรพัย์สนิอย่างมปีระสทิธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเตม็ที	่พร้อม

ทัง้ส่งเสรมิให้พนกังานดแูลรกัษาทรพัย์สนิมใิห้เสยีหาย	สญูหาย	หรอืน�าไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรอืเพ่ือบคุคลอืน่

หลักการ

นิยาม

ทรัพย์สินของเอสซีจี

หมายความว่า	ทรัพย์สินทุกชนิด	ไม่ว่าจะ

เป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์	

หรือทรัพย์สินอื่นใด	ที่เอสซีจีเป็นเจ้าของ	

หรือเป็นผู้รับผิดชอบครอบครอง	ดูแลรักษา

7.4
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มุ่งมั่นใน
ความเป็นเลิศ



นิยาม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายความว่า	เครื่องมือและระบบงานต่าง	ๆ	 

ที่ใช้ในการประมวลผลและส่งต่อข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	คอมพิวเตอร์	ระบบ 

เครือข่าย	อินเตอร์เน็ต	อีเมล	รหัสผ่าน	หรือ

โปรแกรมต่าง	ๆ	เป็นต้น

แนวปฏิบัติ

หลักการ

1.	 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	รวมท้ังข้อมลูต่าง	ๆ 	ทีอ่ยู่ในระบบฯ	

เพ่ือประโยชน์ของเอสซีจี	หลีกเลี่ยงการใช้ระบบฯ	ที่อาจละเมิด

สิทธิในการใช้งานตามปกติของผู้อื่นในเรื่องท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ

ท�างาน	หรืออาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการท�างาน

ของระบบ

2.	 ห้ามใช้งานระบบฯ	 เพ่ือเข้าถึงหรือส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาขัดต่อ 

ศีลธรรมอันดี	เก่ียวกับการพนัน	กระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 

หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

3.	 ใช้งานระบบให้ถูกต้องตามสทิธิท่ีได้รบัอนญุาต	เก็บรกัษาและไม่

ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านส�าหรับเข้าใช้งานระบบ

4.	 หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา	และการใช้อุปกรณ์

บนัทกึข้อมลูท่ีเคยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทีน่่าสงสยัว่าอาจมไีวรสั

คอมพิวเตอร์	หรือมีซอฟท์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น	ๆ

5.	 หลีกเลี่ยงการติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง	การแก้ไข

เปลีย่นแปลงการตัง้ค่าระบบฯ	ทีอ่าจมผีลต่อความปลอดภยั	หาก

ประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใช้งาน	ให้ติดต่อ 

ผู้ดูแลด้าน	IT

เอสซีจีเน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความปลอดภัยตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	(SCG	e-Policy)	โดยจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พ้นจากการ

ถูกล่วงละเมิดหรือน�าไปใช้โดยไม่มีสิทธิ		

7.5
การใช้	และดูแลรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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01

7.5

ตัวอย่าง

02
หากท่านได้รับอีเมลจากบริษัทภายนอกซึ่งสนใจจะ

เป็นผู้ขายวัตถุดิบให้เอสซีจี	โดยอีเมลดังกล่าวมีเน้ือ

ความที่ไม่ได้เจาะจงถึงหน่วยงานใด	และมีไฟล์แนบ

และท่ีอยู่เว็บไซต์ส�าหรับคลิกเพ่ือดูข้อมูลเพ่ิมเติม	

ท่านจะท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ไม่ควรเปิดไฟล์แนบหรอืเปิดเว็บไซต์ท่ีส่งมาพร้อมกับ

อเีมลท่ีท่านไม่คุน้เคย	หรอืไม่ปรากฏชดัเจนว่าส่งจาก

ใครหรือต้องการส่งถึงใคร	เพ่ือป้องกันซอฟท์แวร์ไม่

พึงประสงค์ท่ีอาจแอบแฝงมากับอีเมล	และในกรณี

ท่ีมีการติดต่อท�าธุรกรรมผ่านอีเมล	ท่านควรยืนยัน

ตัวตนของผู้ที่ท่านติดต่อด้วยโดยใช้โทรศัพท์หรือ

โทรสาร	เป็นต้น

หากมีบุคคลภายนอกที่ท ่านมอบหมายให้จัด

กิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับเอสซีจี	 ได้ขอใช้

คอมพิวเตอร์ของท่านเพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์ของ

เอสซีจีให้รองรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว	ท่านจะ

ให้บุคคลนั้นใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเข้าถึงระบบงาน

ภายในได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถให้บคุคลภายนอกเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์	

บัญชีผู้ใช้	หรือเครือข่ายภายในของเอสซีจีได้	ท่าน

ควรหารือผู ้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุญาตให้สิทธิ

บุคคลภายนอกตามความเหมาะสม
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7.6

นิยาม

ทรัพย์สินทางปัญญา	(Intellectual	Property)

หมายถึง	ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์	คิดค้น	หรือสร้างสรรค์

ของมนุษย์	

สิทธิบัตร	(Patent)

หมายถึง	หนังสือส�าคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์	

หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์	ได้แก่	สิทธิบัตรการประดิษฐ์	 

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	และอนุสิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์	(Copyright)

หมายถึง	งานวรรณกรรม	นาฏกรรม	ศิลปกรรม	ดนตรีกรรม	 

โสตทัศนวัสดุ	ภาพยนตร์	สิ่งบันทึกเสียง	งานแพร่เสียง	แพร่ภาพ	

เช่น	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ภาพวาด	ภาพถ่าย	บทความ	เป็นต้น

เครื่องหมายการค้า	(Trademark)

หมายถึง	เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้า	

หรือบริการ	ได้แก่	เครื่องหมายการค้า	เครื่องหมายบริการ	

เครื่องหมายรับรอง	เครื่องหมายร่วม

ความลับทางการค้า	(Trade	Secrets)

หมายถึง	ข้อมูลทางการค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป	และมี

มูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับ	และมีการ

ด�าเนินการตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ

แนวปฏิบัติ

1.	 ดแูลรกัษาทรพัย์สนิทางปัญญาของเอสซจีไีม่

ให้ถูกละเมิด	เปิดเผย	ท�าซ�้า	ดัดแปลง	หรือ

กระท�าการใด	ๆ		โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

เอสซีจี

2.	 ให้ความเคารพ	และไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาของผู้อื่น	ตรวจสอบผลงานอันเป็น

สิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือที่จะ

น�ามาใช้กับเอสซีจี	

3.	 ในการเข้าท�าสัญญา	หรือนิติกรรมใด	ๆ	ควร

ตกลงเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ให้ชัดเจน	หากมีข้อสงสัยให้หารือผู้ดูแลงาน

ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจี	หรือท่ี

ปรึกษากฎหมายของเอสซีจี

4.	 ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ	หรือขอรับ

ความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

ที่เอสซีจีเป็นเจ้าของ

5.	 รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูด้แูลงานด้าน

ทรพัย์สนิทางปัญญาเมือ่พบการกระท�าทีเ่หน็

ว่าเป็นการละเมดิสทิธิ	อาจน�าไปสูก่ารละเมดิ

สทิธิ	หรือการกระท�าท่ีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาท

เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจี		

การใช้	และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินทางปัญญา

เอสซีจีถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของเอสซีจี	พนักงาน

มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม	“นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเอสซีจี	 (SCG	 IP	

Policy)”	อย่างเคร่งครัด	โดยต้องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของ

เอสซจีใีห้พ้นจากการน�าไปใช้	หรอืเผยแพร่โดยไม่ได้รบัอนุญาต	รวมทัง้ต้องเคารพ

และไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หลักการ
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7.6
ตัวอย่าง

01

04

02

05

03

06

หลังจากท�าการวิจัยเพ่ือพัฒนา

สินค้าใหม่มาระยะหนึ่ง	 ทีมขายมี

แผนจะน�าสินค้าตัวอย่างไปแสดง

ในงานแสดงสินค้า	หัวหน้างานได้

แนะน�าท่านให้จดสทิธิบตัร	ท่านควร

ปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ปรึกษาฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญา

ของธุรกิจตั้งแต่เริ่มต ้นการวิจัย	

เพ่ือวางแผนเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง

ปัญญาโดยการขอรบัความคุม้ครอง

สทิธิบตัรล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยสู่

สาธารณะอย่างน้อย	1-2	เดือน

หากท่านต้องการใช้โปรแกรมท่ี 

ไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท	

และพบว ่ามีร ้านจ�าหน ่ายแผ ่น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว	

ท่านจะสามารถใช้แผ่นโปรแกรม

มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของบริษัท

ได้หรือไม่่

ค�าแนะน�า

ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ด้วยตนเองเน่ืองจากเป็นการละเมดิ

ลิขสิทธ์ิซึ่ งอาจน�าไปสู ่การฟ ้อง

ร้องเรียกค่าเสียหายได้	หากท่าน

ต้องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

อื่น	ควรปรึกษาผู้ดูแลด้าน	IT

หากท่านว่าจ้างบริษัทภายนอกเพ่ือจัด

กิจกรรมส่งเสริมการขาย	 โดยบริษัทดัง

กล่าวจะออกแบบตัวการ์ตูนตัวหนึ่งเป็น

สัญลักษณ์ประจ�ากิจกรรม	ในกรณีนี้ตัว

การ์ตูนดังกล่าวจะเป็นลิขสิทธิ์ของใคร	

ค�าแนะน�า

หากสัญญาจ้างไม่ได้ระบุข้อตกลงเรื่อง

ทรพัย์สนิทางปัญญา	ลขิสทิธิท์ีเ่กิดจากงาน

ออกแบบสร้างสรรค์ภายใต้สัญญาจ้างถือ

เป็นของผู้สร้างสรรค์ทั้งหมด	ทั้งนี้	ท่านอาจ

ปรึกษาฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ	

ส�านักงานเทคโนโลยี	และ/หรือท่ีปรึกษา

กฎหมายเอสซีจี	 เพ่ือท�าข้อตกลงเก่ียวกับ

สิทธิในผลงานของให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ก่อนตกลงว่าจ้าง

บริษัทได ้ส ่งออกสินค ้าไปขายในต ่าง

ประเทศผ่านตัวแทนจ�าหน่าย	และท่าน

พบว่ามีผู้ขายสินค้าประเภทเดียวกันด้วย

ตราสนิค้าคล้ายกับตราของเอสซจี	ีท่านควร

ปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

แจ้งฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ	

ส�านักงานเทคโนโลยีและ/หรือท่ีปรึกษา 

กฎหมายเอสซจีเีพ่ือด�าเนนิการโดยเรว็ทีส่ดุ	

ทัง้นี	้ควรจดทะเบยีนเครือ่งหมายการค้าของ

สินค้าในประเทศท่ีท�าการผลิตและท�าการ

ค้าก่อนออกสู ่ตลาด	และหากมีตัวแทน

จ�าหน่ายควรมีข้อตกลงที่เก่ียวกับสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

หากท่านก�าลังจัดท�าหนังสือเผย

แพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร	และพบ

ว่ารูปภาพประกอบที่ถูกน�ามาใช้

เป็นรูปภาพอันมีลิขสิทธ์ิของผู้อื่น	

ท่านจะต้องท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ควรแจ้งให้ผู้ท่ีจัดหารูปภาพทราบ

และติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของ

ลิขสิทธิ์รูปภาพนั้น	ๆ	และให้เครดิต

กับเจ้าของผลงาน	หรือเปล่ียนไป

ใช้รูปภาพอ่ืนท่ีเอสซีจีเป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์

ระหว่างร่วมงานประชมุทางวิชาการ	

มีผู ้สนใจมาเย่ียมชมนิทรรศการ

ของเอสซีจีเป็นจ�านวนมากและ

สอบถามข้อมลูด้านการผลติ	รวมถึง

เทคโนโลยีที่ใช้	ท่านควรท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

	ใช้ความระมดัระวังในการให้ข้อมลู	

โดยก่อนเปิดเผยควรเตรียมการคัด

กรองข้อมูลที่เปิดเผยได้ออกจาก

ข้อมูลส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได	้

เนื่องจากอาจมีข้อมูลท่ีเป็นองค์

ความรู้	ความลับทางการค้า	และ

ข้อมูลในสิทธิบัตรอยู่
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การเปิดเผยข้อมูล
และการสื่อสาร

8
8.1
8.2

การเปิดเผยข้อมูล

การสื่อสาร	
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8.1

แนวปฏิบัติ

1.	 การเปิดเผยข้อมลูทีอ่าจมผีลกระทบใด	ๆ 	ต่อเอสซจี	ีต้องกระท�าโดยผูม้อี�านาจโดยตรง

ในเรื่องนั้น	ๆ	เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ�านาจในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเอง	

2.	 การเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีย่งัไมไ่ด้เปดิเผยต่อสาธารณะ	บคุคลผูม้ีสทิธใินการเปิดเผย

ข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	พร้อมทั้งด�าเนินการให้

แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ	ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ	และเท่าเทียมกัน

3.	 การเปิดเผยข้อมูลอื่น	ๆ	ให้เปิดเผยบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง	และต้องไม่มีเจตนา

ให้ผู้อื่นส�าคัญผิดในข้อเท็จจริง

ตัวอย่าง

01 02

สือ่มวลชนโทรมาสอบถามข่าวลอืเก่ียวกับผลประกอบการของบรษิทั	ท่านจะ

สามารถช้ีแจงข้อเทจ็จรงิได้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

การตอบข้อซกัถามหรอืให้ข้อมลูส�าคญัต่าง	ๆ 	ต้องด�าเนนิการโดยบคุคลทีม่ี

สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น	เว้นแต่ได้รับมอบหมายก็สามารถเปิดเผย

ข้อมลูเฉพาะเรือ่งทีไ่ด้รบัมอบหมายได้	ทัง้นีห้ากไม่แน่ใจให้ตดิต่อหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

หากท่านมเีพ่ือนท�างานอยูใ่นบรษิทัคูแ่ข่ง	ท่าน

จะสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลทางการตลาด	

เช่น	อตัราการเจรญิเตบิโตของสนิค้าของบรษิทั

ได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้	ยกเว้นข้อมูลของ

บริษัทที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว	

การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมลูของเอสซจี	ียึดถอืหลกัความเป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	โดยต้องมัน่ใจได้ว่า

เป็นการเปิดเผยข้อมลูทีถู่กต้อง	ชดัเจน	สอดคล้องกับกฎหมาย	และเป็นไปอย่างเท่าเทยีมกัน	ไม่ว่าจะ

เปิดเผยอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร	ด้วยวาจา	การแถลงข่าว	หรอืโดยช่องทางอืน่ใด

หลักการ
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แนวปฏิบัติ

1.	 สื่อสารโดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และการค�านึงถึงค่านิยมของสังคมในแต่ละ

ประเทศที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ	

2.	 ห้ามใช้วิธีการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง

3.	 ไม่น�าเสนอสิง่ทีอ่าจท�าให้เกิดความขดัแย้งในสงัคม	เช่น	สถาบนัชาต	ิสถาบนัศาสนา	สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	

การเมือง	ความเชื่อ	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ความคิดเห็นเรื่องเพศ	หรือเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมและ 

วัฒนธรรมอันดีงาม	ความเลื่อมล�้าทางสังคม	การเลือกปฏิบัติ	และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4.	 ไม่สื่อสารเกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแง่คุณภาพสินค้า	บริการหรือคุณลักษณะอื่นใดของ

องค์กร	เว้นแต่กรณีใช้เทคนิคที่ผู้บริโภคสามารถตระหนักได้ว่าไม่ใช่ความจริง	แต่เป็นการสร้างความ

น่าสนใจให้กับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์	และควรระบุให้ผู้บริโภคทราบชัดเจนว่ามิใช่ความเป็นจริง

5.	 ใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรให้ถูกต้อง	เป็นไปตามคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์	(Corporate	Identity	

Manual:	CI	Manual)		และการที่จะน�าตราสัญลักษณ์ขององค์กรไปใช้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วย

งานผู้รับผิดชอบด้านแบรนด์ก่อน	และไม่น�าตราสัญลักษณ์องค์กรไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว	

6.	 ไม่เพิกเฉย	และช่วยกันสอดส่องดูแลให้กับองค์กรในกรณีท่ีพบการส่ือสารท่ีพาดพิงถึงองค์กร	หรือการ

ปฏิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง	รวมถึงการน�าตราสัญลักษณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรืออาจก่อ

ให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์	ให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาทันที

7.	 ในการเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องต่าง	ๆ	บนส่ือสังคมออนไลน์	ควรแสดง

ข้อความว่าเป็นความคิดเหน็ส่วนตัวไว้อย่างชัดเจน	ด้วยความระมัดระวงัในฐานะทีเ่ปน็พนกังานเอสซีจี

การสื่อสาร

การสือ่สารของเอสซจี	ีซึง่รวมถึงการสือ่สารแบรนด์เอสซจีท้ัีงภายในและภายนอกองค์กร	การสือ่สารการตลาดของแบรนด์สนิค้า

ในเอสซจีี	การใช้ตราสญัลกัษณ์เอสซจี	ีและการสือ่สารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์	จะต้องด�าเนนิการอย่างเหมาะสม	ถูกต้องตามความ

เป็นจรงิ	ค�านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทุกฝ่าย	และไม่ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อเอสซจี	ีโดยปฏิบตัติามแนวทางการ

สือ่สารแบรนด์	และนโยบายการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของเอสซจี	ี(SCG	Social	Media	Policy)	อย่างเคร่งครดั

หลักการ

8.2

01
ท่านได้รับมอบหมายให้ผลิตสื่อโฆษณาขององค์กรที่สามารถสร้าง

กระแสให้โด่งดังในสังคมได้	โดยบริษัทโฆษณาได้เสนอแนวทางให้

น�าสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริงมาเป็นหลักในการด�าเนินเรื่อง	หนึ่งใน

นั้นคือการใช้เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อ

เรื่อง	หรือมีการเสียดสีบุคคลท่ีชื่นชอบเพศเดียวกันเพ่ือสร้างความ

สนุกสนานชวนติดตาม	ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร

ตัวอย่าง

ค�าแนะน�า

ไม่ควรน�าเสนอเนื้อหาท่ีมีลักษณะดังกล่าว	รวมท้ัง

ต้องระมัดระวังรูปแบบและเนื้อหาที่จะน�าเสนอไม่

ให้พาดพิงบคุคลหรอืล้อเลยีนเหตกุารณ์ทีอ่าจส่งผล 

กระทบต่อสังคม	โดยเฉพาะประเด็นท่ีอ่อนไหวและ

ก�าลงัเป็นท่ีถกเถียง	ซึง่อาจส่งผลเสยีต่อองค์กรได้
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8.202

06

04

05

ท่านได้รับมอบหมายให้ผลิตสื่อขององค์กร	

เพ่ือสะท้อนความเป็นผู้น�าการด�าเนินธุรกิจ

ในภูมิภาคอาเซียน		โดยวางแผนจะใช้ภาพ

แผนที่ของภูมิภาคและธงชาติของประเทศ

ต่าง	ๆ	ภายหลังจากเผยแพร่สื่อดังกล่าว

ไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว	มีผู ้ร้องเรียนว่า

เนื้อหาและรูปภาพที่ท่านใช้ไม่ถูกต้อง	ท่าน

จะด�าเนินการอย่างไร	

ค�าแนะน�า

ต้องตรวจสอบข้อมูล	ภาพแผนที่	ธงชาติ	

หรือสัญลักษณ์ใด	ๆ	ของแต่ละประเทศให้

ถูกต้อง		โดยต้องพิจารณาที่มาของข้อมูล

และรูปภาพให้ชัดเจน	และควรตรวจสอบ

เพ่ิมเติมกับหน่วยงานราชการที่สามารถ

รับรองได้	หากไม่มั่นใจว่าถูกต้องหรือไม่	ไม่

ควรใช้ข้อมูลหรือรูปภาพนั้น	ๆ	ในการผลิต

สื่อ	ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าไม่ถูกต้อง	

ควรประสานงานกับผู้ร้องเรียนและหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือชี้แจง	ท�าความเข้าใจ	

และยกเลิกการใช้สื่อดังกล่าวทันที	จากน้ัน

จึงหาแนวทางแก้ไขสื่อให้ถูกต้อง

หากท่านลาพักร้อนเพ่ือเดนิทางไป

ท่องเทีย่วท่ีประเทศเวยีดนาม	และ

ระหว่างทางออกจากสนามบินนั้น	

ท่านเห็นป้ายโฆษณาของเอสซีจี

หลุดร่วงและช�ารุดเสียหาย	ท่าน

ควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ควรหาช ่องทางในการแจ ้งผู ้

เก่ียวข้องหรือผู้รับผิดชอบที่ดูแล

ป้ายดังกล่าว	หรือแจ้งส�านักงาน

สื่อสารองค์กร	หรือผู้บังคับบัญชา

ทันทีเพื่อประสานงานแก้ไขต่อไป	

ท่านทราบว่าคู ่แข่งก�าลังจะออก

โฆษณาเปิดตัวสินค้าใหม่	ซึ่งเป็น

สินค้าชนิดเดียวกับที่เอสซีจีด�าเนิน

การ	แต่ยังไม่พร้อมออกสู ่ตลาด	

ท่านจะเผยแพร่โฆษณาว่าเอสซีจี

มีสินค้าใหม่ตัดหน้าคู่แข่งเพ่ือสร้าง

โอกาสทางธุรกิจได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

สามารถด�าเนินการก่อนได้หากอยู่

ระหว่างการเตรียมการและใกล้

เปิดตวัอยู่แล้ว	โดยควรสือ่สารระยะ

เวลาทีส่นิค้าดงักล่าวจะออกสูต่ลาด

ให้ผู้บริโภครับทราบด้วย	ทั้งนี้การ

สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการเปิด

ตัวสินค้าก่อนคู่แข่ง	ควรค�านึงถึง

ความพร้อมของเอสซีจีด้วย	โดยไม่

ควรบิดเบือนข้อเท็จจริงถ้ายังไม่มี

ความพร้อม

07
หากท่านพบการกล่าวหาว่ามีการ

เลือกปฏิบัติในการรับพนักงานของ

เอสซีจี	ที่ถูกส่งต่อมาผ่านส่ือสังคม

ออนไลน์	ท่านจะต้องท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า

ไม่ส่งต่อและไม่แสดงความคิดเห็น

ใด	ๆ 	ต่อข้อมลูนัน้	และแจ้งให้หน่วย

งานที่เก่ียวข้องหรือผู้บังคับบัญชา

ของท่านทราบ

03
ท่านได ้รับมอบหมายให ้เป ็นผู ้ 

รับผิดชอบงานแสดงสินค้าของ

บริษัท	และท่านต้องการที่จะแสดง

คุณภาพของสินค้าว่าดีกว่าสินค้า

ชนิดเดียวกันที่ผลิตโดยผู้ผลิตราย

อื่น	ท่านจะสามารถน�าสินค้าของ

ผู้ผลิตรายอื่นมาทดสอบคุณภาพ

ต่อหน้าผู้ที่มาร่วมงานแสดงสินค้า

ได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถน�าสินค้าของผู ้ผลิต

รายอื่นมาร่วมทดสอบได้	แม้ว่า

จะเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ตาม

เพราะเป็นการกระท�าท่ีผิดมารยาท

ทางธุรกิจ	อย่างไรก็ตามหากท่าน

ต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ

ของสนิค้าก็สามารถท�าการทดสอบ

เปรียบเทียบได้	ต้องไม่ระบุแหล่ง

ผลิตสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าที่น�ามา

ทดสอบเปรียบเทียบ

ท่านต้องการจะระดมทุนหาเงินเพ่ือช่วย

เหลือผู ้ประสบปัญหาน�้าท่วมโดยการท�า

เสือ้ยืด	และน�าตราสญัลกัษณ์ของเอสซจีมีา 

สกรีนบนเสื้อเพ่ือขายให้กับเพ่ือนพนักงาน

ด้วยกันเอง	ท่านสามารถท�าได้เลยหรือไม่

ค�าแนะน�า

ควรท�าจดหมายขออนุญาตเป็นลายลักษณ์

อักษรไปยังหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการใช้

ตราสัญลักษณ์นั้น	ๆ	โดยระบุวัตถุประสงค์

การน�าไปใช้และผูป้ระสานงานอย่างชดัเจน	

และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถ

ด�าเนินการได้

48



การท�าธุรกรรม
ของเอสซีจี

9
9.1
9.2

การท�าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี

การท�าธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก	
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แนวปฏิบัติ

1.	 ศกึษาหลกัเกณฑ์	ระเบยีบ	ขัน้ตอน	อ�านาจด�าเนินการตามกระบวนการท่ีเอสซจีกี�าหนด

ไว้ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนด�าเนินการ

2.	 ไม่ด�าเนินการหากมีการร้องขอให้มีการข้ามขั้นตอนหรือเพิกเฉยต่อกระบวนการใด	ๆ	

ที่ต้องด�าเนินการตามปกติ

3.	 ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการท�ารายการ

ระหว่างกัน	รายการที่เก่ียวโยงกัน	หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเอสซีจี	ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

4.	 ด�าเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม	สมเหตุสมผล	และไม่มีการถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทในเอสซีจี

ตัวอย่าง

01 02

บรษัิท	A	ขอซือ้ซากมอเตอร์ทีไ่ม่สามารถใช้งานได้แล้วจากบรษิทั	B	

เพ่ือน�าไปใช้ในการศกึษาอบรมช่างซ่อมมอเตอร์	โดยบรษิทั	B	จะไม่

คดิค่าใช้จ่ายจากบรษิทั	A	เนือ่งจากเหน็ว่าเป็นบรษิทัในเอสซจีเีหมอืน

กัน	กรณีน้ีสามารถท�าได้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

	ไม่สามารถท�าได้	เนื่องจากการซื้อขายสินทรัพย์ระหว่างบริษัทใน

เอสซีจีจะต้องมีการซื้อขายตามราคาตลาด	หรือมูลค่าตามบัญชี

การขอยืมตัวพนักงานจากบริษัทอ่ืนในเอสซีจีเพ่ือมา

ช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านเป็นการชั่วคราว	

โดยให้ผูบ้รหิารของทัง้สองบรษิทัตกลงกันด้วยวาจา	จะ

สามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถท�าได้	การยืมตัวบุคลากรระหว่างบริษัทใน

เอสซีจีต้องปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคล		

และระบ	ุCost	center	เพ่ือเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง

การท�าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี	

การด�าเนินธุรกิจหรอืปฏบิตังิานทีเ่ป็นการท�าธุรกรรมระหว่างกันของบรษิทัใน

เอสซจีี	ต้องค�านึงถึงกฎหมาย	และกฎระเบยีบท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐั	รวม

ถึงระเบียบและอ�านาจด�าเนนิการของเอสซจี	ีตลอดจนหลกัเกณฑ์และเงือ่นไข

ต่าง	ๆ	ท่ีก�าหนดไว้ในแต่ละท้องถ่ิน

หลักการ

9.1
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9.2

แนวปฏิบัติ

1.	 ศึกษา	ท�าความเข้าใจ	และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	ๆ

2.	 ในการจัดหาต้องด�าเนินการตามขั้นตอนท่ีก�าหนดไว้ตามระเบียบและวิธีการการจัดหาของ

เอสซีจี	และให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก	โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับบุคคล

ธรรมดา	เว้นแต่เป็นกรณีท่ีต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล	หรือเพ่ือประโยชน์ในการ

ด�าเนินการใด	ๆ	ของเอสซีจี

3.	 การท�าธุรกรรมต้องค�านึงถึงมลูค่า	ราคาท่ีเป็นไปตามกลไกตลาด	คณุภาพและบรกิารท่ีได้รบั	

ไม่เลือกปฏิบัติ	หรือกีดกันการท�าธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.	 หลีกเลี่ยงการท�าธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่ิงแวดล้อม	หรืออาจท�าให้ 

เอสซีจีต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง	แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะท�าให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม

5.	 ในการท�าธุรกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกับเอสซจี	ีห้ามแอบอ้างใช้ชือ่ของเอสซจี	ีคณะกรรมการบรษิทั	

ฝ่ายจัดการ	หรือพนักงาน	แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อเอสซีจีก็ตาม

การท�าธุรกรรมของเอสซีจีกับบุคคลภายนอก	

การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	และ

กระบวนการท่ีก�าหนดไว้ตามกฎหมาย	กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ	และ

นโยบายของเอสซีจี	รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอ�านาจด�าเนินการของเอสซีจีอย่าง

เคร่งครดั	นอกจากน้ีจะต้องปฏิบตัติามเงือ่นไขท่ีได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา	โปร่งใส	

และสามารถตรวจสอบได้	โดยหลกีเลีย่งการท�าธุรกรรมทีอ่าจก่อให้เกิดความเดอืดร้อน

เสียหายไม่ว่าต่อเอสซจีหีรอืบคุคลภายนอก

หลักการ
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9.2
ตัวอย่าง

01

03

02
บรษิทัจากต่างประเทศได้เสนอขายเครือ่งจกัรในราคาท่ี

ถูกกว่าการจัดหาจากผู้ผลิตโดยตรง	ท่านจะสามารถซื้อ

เครื่องจักรนี้ได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

สามารถซื้อเครื่องจักรได้	แต่ต้องตรวจสอบรายละเอียด

ให้ครบถ้วนเพ่ือให้มั่นใจว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับจ�านวนเงินที่จ่ายไป	รวมถึงมีแหล่งที่มา

ถูกต้อง	ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด	

โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรัฐ	เช่น	กระทรวง

อตุสาหกรรม	กรมศลุกากร	หรอืส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ	 

เป็นต้น

ท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าส�าหรับตัวท่านเองจากผู้ผลิตรายหนึ่งซึ่งเป็นคู่ค้ากับเอสซีจี	ซึ่งท่านทราบว่าหากมี

การท�าสัญญาโดยใช้ชื่อของเอสซีจีแล้วจะได้รับส่วนลดมากกว่าปกติ	ท่านจะสามารถใช้ชื่อเอสซีจีในการ

สั่งซื้อได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถใช้ชือ่เอสซจีใีนการท�าธุรกรรมทีไ่ม่เก่ียวข้องกับเอสซจี	ีไม่ว่าในกรณีใด	ๆ 	เพราะการกระท�าเช่นน้ัน

อาจท�าให้ผูอ้ืน่หลงเชือ่ได้ว่าเป็นการท�าธุรกรรมกับเอสซจี	ีและอาจเกิดความเสยีหายกบัเอสซจีไีด้	อย่างไรก็ด ี

หากเอสซจีไีด้มข้ีอตกลงกับผูข้ายให้พนกังานสามารถสัง่ซือ้ส่วนตัวได้	พนกังานสามารถสัง่ซือ้ได้ในนามของ

พนักงานเอง

หากมีบุคคลท่ีต้องการซื้อสินค้าจากเอสซีจี	โดย

ขอให้เอสซีจีไม่ต้องออกใบก�ากับภาษีมูลค่า

เพ่ิม	เพ่ือหลีกเล่ียงการจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิม	ท่าน

สามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า

ไม่สามารถท�าได้	เพราะต้องปฏิบตัใิห้ถูกต้องตาม

กฎหมายภาษีอากร
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การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ
และการค้าระหว่างประเทศ

10
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การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศ

53



แนวปฏิบัติ

1.	 ด�าเนนิการตามกฎหมายภายในของประเทศท่ีเอสซจีเีข้าไปด�าเนนิการให้ครบถ้วน	ทัง้นี้	

กรณีเอสซีจีมีแนวปฏิบัติ	ระเบียบและขั้นตอนที่สูงหรือดีกว่าที่กฎหมายก�าหนดไว้	ให้

ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติ	ระเบียบและขั้นตอนที่เอสซีจีก�าหนดไว้	

2.	 ปฏิเสธการด�าเนินการใด	ๆ	ที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายท้องถิ่น	และ

เมือ่เห็นว่ามกีารด�าเนนิการทีไ่ม่ชดัเจน	ไม่เป็นไปตามระเบยีบ	หรอือาจขดัหรอืแย้งกับ

กฎหมาย	หรอืขนบธรรมเนยีม	ประเพณี	วัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน	ให้รายงานผูบ้งัคบั

บัญชาหรือหารือที่ปรึกษากฎหมายเอสซีจี

3.	 ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	หรือกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	ในแต่ละประเทศที่เข้าไป

ประกอบธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ	หากไม่แน่ใจให้ขอค�าแนะน�าจากท่ีปรึกษากฎหมาย 

เอสซีจี	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

01 02

หากมผีูเ้สนอให้ความช่วยเหลอืในการขอใบอนญุาตจดัตัง้โรงงานใน

ต่างประเทศ	โดยอ้างว่าสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ีม่อี�านาจ

เพ่ือให้ออกใบอนญุาต	โดยไม่เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก�าหนด	

ท่านจะปฏิบตัอิย่างไร

ค�าแนะน�า

ปฏิเสธข้อเสนอน้ัน	โดยให้ด�าเนินการตามขั้นตอนท่ีก�าหนดตาม

ปกติ	และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ในกรณีซือ้กิจการในต่างประเทศ	ผูข้ายเสนอให้ก�าหนด

ราคาในเอกสารต่าง	ๆ 	ต�า่กว่าราคาซือ้ขายทีแ่ท้จรงิ	เพ่ือ

อ�านวยความสะดวกให้ผูข้ายเสยีภาษตี�า่กว่าทีค่วร	ท่าน

จะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ปฏิเสธการด�าเนินการดังกล่าว	และหารือกับท่ีปรึกษา

กฎหมายเอสซีจี	ศึกษาและด�าเนินการในแนวทาง 

อื่น	ๆ	ที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตัง้บรษิทั	โรงงาน	ส�านกังาน	สาขา	ตวัแทน	การท�า

ธุรกรรมการค้ากับผูจ้ดัจ�าหน่าย	หรอืการเข้าซือ้กิจการในต่างประเทศ	จะต้องค�านึงถึงและปฏบิตัใิห้

ถูกต้องตามกฎหมายภายในท่ีเก่ียวข้องของประเทศต่าง	ๆ	ทีเ่อสซจีเีข้าไปลงทนุ	และปฏบิตัตินเป็น

พลเมอืงท่ีดใีนแต่ละท้องถ่ิน	นอกจากน้ียังต้องค�านึงถึงสภาพแวดล้อม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และ

วัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ินประกอบด้วย

หลักการ

10.1
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แนวปฏิบัติ

1.	 ศึกษาและติดตามข้อมูลของลูกค้าและคู่ธุรกิจท่ีจะประกอบธุรกิจด้วย	โดยหลีกเลี่ยง

การประกอบธุรกจิกับลกูค้าหรอืคูธุ่รกิจทีไ่ม่ปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	หรอืมกีาร

ด�าเนินธุรกิจที่ไม่น่าไว้วางใจ

2.	 ติดตามตรวจสอบธุรกรรมต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ	เพ่ือให้ปฏิบัติถูกต้องตาม

กฎหมาย

3.	 รายงานข้อมูลพร้อมหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการน�าเข้าหรือส่งออกต่อผู้มีหน้าท่ีรับผิด

ชอบเก่ียวกับการน�าเข้าหรือส่งออก	เช่น	หน่วยงานภายในเอสซีจี	หรือหน่วยงานของ

รัฐ	เป็นต้น	โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหลักฐานที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง

01 02

ท่านได้รับใบก�ากับสินค้าน�าเข้าซึ่งราคาที่แสดงไว้ไม่ถูกต้องตาม

มลูค่าเตม็	หรอืระบรุายละเอยีดของสนิค้าไม่ชดัเจน	ท่านจะปฏิบตัิ

อย่างไร

ค�าแนะน�า

แจ้งให้คู่ธุรกิจแก้ไขใบก�ากับสินค้าให้ชัดเจนและถูกต้อง

กรณีลูกค้าท่ีอยู่ในต่างประเทศขอให้ท่านจัดท�าเอกสาร

ทีไ่ม่ตรงกับธุรกรรมทีต่กลงกัน	เพ่ือให้ได้รบัผลประโยชน์

ทางภาษีที่ประเทศผู้น�าเข้า	ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

ปฏิเสธการท�าเอกสารดังกล่าวและรายงานให้ผู้บังคับ

บัญชาทราบ

การค้าระหว่างประเทศ

การน�าเข้า-ส่งออกสินค้า	หรือการท�าธุรกรรมใด	ๆ	ของเอสซีจีที่เก่ียวข้องกับต่างประเทศ	จะต้อง

ปฏิบัตติามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั	เช่น	กฎหมายการน�าเข้าและส่งออก	กฎหมายศลุกากร	

กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของสนิค้า	กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองผูบ้รโิภค	รวมถึงระเบยีบและ

แนวปฏบัิตขิองเอสซจีท่ีีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั

หลักการ
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การแข่งขัน
ทางการค้า 

การป้องกัน
การฟอกเงิน

11
12
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11

แนวปฏิบัติ

1.	 ไม่ท�าความตกลงใด	ๆ 	กับคูแ่ข่งขนัหรอืบคุคลใด	ทีม่ลีกัษณะเป็นการลดหรอืจ�ากดัการ

แข่งขันทางการค้า

2.	 ในกรณีท่ีเอสซจีเีป็นผูม้อี�านาจเหนอืตลาดในสนิค้าใด		ต้องไม่ใช้อ�านาจเหนอืตลาดดงั

กล่าวในลกัษณะทีไ่ม่เป็นธรรมทางการค้า	เช่น	การจ�ากัดทางเลอืกของลกูค้าในการซือ้

สนิค้าหรอืใช้บรกิาร	รวมถึงการก�าหนดราคา	หรอืเงือ่นไขการขายสนิค้าหรอืบรกิารทีไ่ม่

เป็นธรรม

3.	 กฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนและมคีวามแตกต่างใน

แต่ละประเทศ	จึงควรท�าความเข้าใจแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการแข่งขันทางการค้า

ของเอสซจี	ีในกรณีท่ีมข้ีอสงสยัควรหารอืกับทีป่รกึษากฎหมายของเอสซจีตีัง้แต่เริม่ต้น

ตัวอย่าง

การแข่งขันทางการค้า	

เอสซจีตีัง้มัน่ท่ีจะด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	โดยค�านงึถึงจรยิธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมาย

แข่งขนัทางการค้าในประเทศต่าง	ๆ	ทีเ่อสซจีเีข้าไปด�าเนนิธุรกิจ	ทัง้ต่อลกูค้าและคูค้่าของเอสซจี	ีรวม

ถึงด�าเนินการตามแนวปฏิบตัขิองเอสซจีท่ีีเก่ียวข้อง

หลักการ

01
ท่านได้รับการเชิญชวนจากคู่แข่งของเอสซีจีเพ่ือ

พบปะแลกเปลีย่นความคิดเหน็เก่ียวกับแผนทางการ

ตลาดเพ่ือจดัสรรกลุม่ลกูค้า	และพ้ืนทีก่ารขายเพ่ือลด

การขายตดัราคาระหว่างกัน	ท่านควรปฏิบติัอย่างไร

ค�าแนะน�า

ปฏิเสธการเข้าร่วมสนทนาในประเด็นดังกล่าว	และยืนยันว่าเป็น

นโยบายของเอสซจีทีีห้่ามพนกังานแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็

ดังกล่าว	หลังจากนั้นรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน
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12

แนวปฏิบัติ

1.	 ก่อนท�าธุรกรรมกับคู่สญัญา	ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งท่ีมาของเงนิได้มาโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย

2.	 ไมโ่อนเงนิไปยงับัญชทีีไ่มเ่ป็นทีรู่จ้กั	หรอืรบัโอนเงนิทีม่ีลกัษณะการจา่ยทีผ่ดิปกต	ิโดย

เฉพาะจากประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น

3.	 กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

การป้องกันการฟอกเงิน

เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน	กล่าวคือ	 

เอสซีจีจะไม่รับโอน	หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน	หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน	หรือเปลี่ยนสภาพ

ทรพัย์สนิต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกับการกระท�าความผดิ	เพ่ือป้องกันไม่ให้ผูห้นึง่ผูใ้ดใช้เอสซจีเีป็นช่องทางหรอื

เป็นเครือ่งมอืในการถ่ายเท	ปกปิด	หรอือ�าพรางแหล่งทีม่าของทรพัย์สนิท่ีได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หลักการ

ตัวอย่าง

01 02

การที่ลูกหนี้จากต่างประเทศรายหนึ่งขอโอนเงินช�าระหนี้ให้เอสซีจี	

โดยผ่านประเทศท่ีม	ีTax	Haven	(ประเทศทีม่สีทิธิประโยชน์ทางภาษี

อากรอย่างใดอย่างหน่ึง)	จะสามารถท�าได้หรอืไม่

ค�าแนะน�า

สามารถท�าได้	 เน่ืองจากการโอนเงินหรือช�าระเงินตามสัญญา

โดยผ่านประเทศที่มี	Tax	Haven	นั้นไม่ถือว่าเป็นการกระท�าที่ผิด

กฎหมาย	แต่ต้องมัน่ใจได้ว่าคูส่ญัญาน้ันต้องเป็นผูท้ีม่คีวามน่าเชือ่

ถือ	และมีความเป็นมาทางธุรกิจที่ตรวจสอบได้

หากลกูหน้ีตามสญัญาต้องการให้เอสซจีรีบัโอนเงนิเพ่ือ

ช�าระหน้ีจากบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คู่สัญญาซึ่งเอสซีจีไม่รู้จัก	

ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า

หลีกเล่ียงการรับเงินช�าระหนี้ตามสัญญาจากผู้ที่ไม่ใช่

คู่สัญญา	แต่หากจ�าเป็นควรตรวจสอบถึงแหล่งที่มา

ของเงินทุกธุรกรรม	ความสัมพันธ์ระหว่างลูกหน้ีและ 

ผู้โอน	รวมถึงประวัติของผู้โอน
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	บางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
โทรศัพท์:	0-2586-3333,	0-2586-4444			โทรสาร:	0-2586-2974
www.scg.co.th

จรรยาบรรณเอสซีจี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และรายงานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 

 
 
 
 

 
 

 

 

1. การสอบทานงบการเงิน

 

 

 

 
 

 

 

 

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มา
จาํหน่ายไป หรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
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4. การสอบทานระบบการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

 
 

 
 
 

 

5. การสอบทานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

 
 

 

6. การสอบทานระบบการควบคมุภายใน

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

7. การตรวจสอบภายใน
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8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต

 

 

 

 

 
 
 

 

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2564

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

ธาริษา วัฒนเกส
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

 
 
 

1. การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัท 
ภิบาลของเอสซีจี

 

 

 

 
 

2. การเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของกรรมการ 
เพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

 

 

 
 

 
 

 

 

3. การส่งเสริมความตระหนักรู้และการปฏิบัติตาม 
หลกับรรษทัภบิาลเอสซจีแีละจรรยาบรรณเอสซจีใีห้แก่พนกังาน
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4. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีระหว่างผู้ถือหุ้นและเอสซีจี

 
 
 
 
 

 
 

5. การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการ 
ที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2564

 

 

 

 

 

 

 

นายชุมพล ณ ลําเลียง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

 

 

 

 

        นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
        ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

 

  
  

 

 

1. เสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

2. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

3. พัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการชุมชน
และแก้ไขปัญหาสงัคม

4. สร้างและขยายผลต้นแบบการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

 

 
 

 

 

 

โครงการด้านพัฒนาคณุภาพชวีติชุมชน  (Advancing 
Community)

 

  

 

 

 

 

 
โครงการด้านเศรษฐกจิหมนุเวียน (Circular Economy) 
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โครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Emergency)

 

 

 

เกษม วัฒนชัย 
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน


	แนบ 1 กรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารสายการเงินและเลขานุการบริษัท
	แนบ 2 กรรมการบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก
	แนบ 3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน /หัวหน้างาน Compliance and Legal
	แนบ 4 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2563 
	cover-4-th
	เอกสารแนบ 4 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2563 TH v2

	แนบ 5 CG Guidelines Policies and Code of Conduct
	cover-5-th
	รวมเอกสารแนบ 5 TH
	คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี
	สารจากคณะกรรมการบริษัท
	ส่วนที่ 1 บทนำ
	อุดมการณ์เอสซีจี
	จรรยาบรรณเอสซีจี
	โครงสร้างบรรษัทภิบาลเอสซีจี
	นโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี
	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
	(มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 243 (8/2563) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)
	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                    (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
	กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา                                                   (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
	กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน                                                       (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
	กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพี่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                   (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 240 (5/2563) วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
	กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบ                                                            (มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 131 (2/2563) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563)
	ส่วนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
	3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร
	นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท
	1. หลักการ
	การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำห...
	2. นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท
	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัท และควรมีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง ...
	3. การสรรหากรรมการบริษัท
	คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสร...
	นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นกำเนิด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ฯลฯ

	กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
	วัตถุประสงค์
	กรรมการบริษัทเป็นผู้นำองค์กรที่มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญมาก เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นระบบแบบแผนและโปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท และหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี เพื่...
	กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

	ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
	นโยบายการกำหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
	นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งได้
	นโยบายการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง
	นโยบายกำหนดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
	กระบวนการจัดทำแผนการอบรมและพัฒนาคณะกรรมการ
	นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy)
	3.2  นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการองค์กร
	นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจี
	นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
	1. วัตถุประสงค์
	เอสซีจีให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและบูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงหรือโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่คาดว่าต้องเผชิญในอนาคตได้อย่างเหมาะส...
	2. ขอบเขตการบังคับใช้
	นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีนี้ ใช้บังคับกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัท
	ในกรณีที่บริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของประเทศอื่นใดที่มีความแตกต่าง ให้พิจารณาดำเนินการหรือปรับใช้ตามความเหมาะสม
	3. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
	1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและสอบทานให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการระบุความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมทั้งการประเมินและการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมอบ...
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