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นโยบายและแนวปฏบิัติ
การกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณเอสซีจี 
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คูมือบรรษัทภิบาลเอสซจีี 
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สารบัญ           หน้า 
สารจากคณะกรรมการบริษัท          

ส่วนที ่1 บทนาํ            

• อดุมการณเ์อสซีจี          

• จรรยาบรรณเอสซีจี          

ส่วนที ่2 โครงสร้าง นโยบายและหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี      

• โครงสรา้งบรรษัทภิบาลเอสซีจี         

• นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี         

• กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท         

• กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ         

• กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา       

• กฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน       

• กฎบตัรคณะกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืน     

• กฎบตัรสาํนกังานตรวจสอบ         

ส่วนที ่3 นโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัตติามหลักบรรษัทภบิาลเอสซีจ ี

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตสิาํหรับกรรมการและผู้บริหาร        

• นโยบายการกาํหนดคณุสมบตัิและการสรรหากรรมการบรษัิท      

• ขอ้กาํหนดคณุสมบตักิรรมการอิสระของบรษัิท       

• นโยบายการกาํหนดสดัสว่นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบรษัิท     

• นโยบายกาํหนดจาํนวนบรษัิทจดทะเบียนท่ีกรรมการสามารถไปดาํรงตาํแหนง่ได ้   

• นโยบายการเป็นกรรมการในสถาบนัภายนอกของผูบ้รหิารระดบัสงู      

•  นโยบายกาํหนดการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท      

• กระบวนการจดัทาํแผนการอบรมและพฒันาคณะกรรมการ      

• นโยบายการจดัการขอ้มลูภายในท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรพัย ์      

• มาตรการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องเอสซีจี        

3.2 นโยบายและแนวปฏิบัตกิารจัดการองคก์ร        

• นโยบายการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจี       

• นโยบายการแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษัิทย่อย     

• นโยบายการบริหารจดัการความเส่ียง        

• รายการระหวา่งกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั       
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• นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั         

• นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระทาํผิด       

• นโยบายการเปิดเผยขอ้มลู         

• จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์         

• นโยบายสิทธิมนษุยชน           

• นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี         

• นโยบายทรพัยส์ินทางปัญญา         

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย        

• นโยบายการปฏิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย         

• นโยบายและแนวปฏิบตัขิองเอสซีจีตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่งๆ     

• นโยบายดา้นการบริหารความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล    

• นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย       

• จรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี         

• นโยบายการแขง่ขนัทางการคา้         

• นโยบายและแนวปฏิบตัใินการจดัหาและคดัเลือกคูค่า้/คูธุ่รกิจของเอสซีจี    

• นโยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภมูิอากาศเอสซีจี       

ส่วนที ่4 ภาคผนวก           

• นิยาม             
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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 ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 

โดยยดึแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หลกัการกาํกับดแูล

กิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑข์อง ASEAN Corporate Governance 

Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ท่ีตอ้งการยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน

อาเซียนใหมี้ความเป็นสากลมากย่ิงขึน้  

 เอสซีจีมีความมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาองคก์รใหเ้ป็นแบบอย่างทางดา้นบรรษัทภิบาล โดยไดก้าํหนดไว้ใน

วิสยัทศันข์องเอสซีจี ดว้ยเช่ือมั่นว่าหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจดัการท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม 

โปรง่ใส สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูคา่ระยะยาวใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความเช่ือมั่นตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทกุฝ่าย และสนนัสนนุสง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิทใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืน 

 

 

      (พลอากาศเอก สถิตยพ์งษ ์สขุวิมล) 

      ประธานกรรมการ 
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บุคคลเจริญได ดวยจริยธรรมในการดําเนินชีวิตฉันใด 

บริษัทก็เจริญได ดวยจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจฉันน้ัน 
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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

ความสามารถท่ีมีอยูใ่หม้ากย่ิงขึน้ไปกวา่เดมิอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรูแ้ละศกึษาสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา เพ่ือฟันฝ่าอปุสรรค

และกา้วหนา้ตอ่ไปดว้ยความมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือผลท่ีดีท่ีสดุแก่เอสซีจีและผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

เชื่อม่ันในคุณค่าของคน 

 เอสซีจีถือวา่พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีคา่ท่ีสดุ 

การท่ีเอสซีจีเจริญรุ่งเรืองมาไดต้ราบเท่าทกุวนันี ้ก็เพราะมีคนเก่งและดีท่ีมีความรูค้วามสามารถและ

คณุธรรมเป็นประการสาํคญัเอสซีจีจึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเขา้ทาํงาน และพฒันาคนใหพ้รอ้มท่ีจะเผชิญ

สภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกนัก็สรา้งความมั่นคงและความผกูพนัทางใจใหพ้นกังาน

มีความรกัเอสซีจี ทาํใหพ้นกังานเกิดความมั่นใจท่ีจะทาํงานเพ่ือความเจรญิกา้วหนา้ในอนาคต 

ถอืม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม 

เอสซีจีปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีในทุกชุมชนและทุกประเทศท่ีดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม รวมทัง้ใหค้วามสาํคญักับการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

อยา่งยั่งยืน 
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จรรยาบรรณเอสซจี ี

แนวทาง 

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 และมีการคุ้มครองแก่พนักงานท่ีแจง้ข้อ

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. ผู้ท่ีไดร้ับความเดือดร้อนเสียหายจะไดร้ับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความ

เหมาะสม และเป็นธรรม  

 

แนวปฏิบัตติามจรรยาบรรณเอสซีจี 

1.  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

 เอสซีจีมีอดุมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้

ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม จึงตระหนกัถึงความสาํคญัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชนของบคุคลทกุคน ปฏิบตัิตอ่ทกุ

คนตามหลกั    สิทธิมนษุยชน หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน และสนบัสนนุ ส่งเสรมิ

สิทธิมนษุยชนซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิดา้นแรงงาน โดยปฏิบตัิตอ่พนกังานตามหลกัสิทธิมนษุยชน กฎหมาย

แรงงานและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

 หลกัการเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนของบคุคลทกุคน และการปฏิบตัิตอ่แรงงานนี ้ครอบคลมุทกุกิจกรรมทาง

ธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงกิจกรรมของคู่ค้าและคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

(Business Partner in Business Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) 

2.  สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

2.1 สิ่งแวดล้อม 

  เอสซีจีมุ่งมั่นในการดแูลรกัษาและบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มตลอดกระบวนการการดาํเนินธุรกิจโดย

ปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศของเอสซีจี รวมทัง้สนบัสนุนใหคู้่

ค้าและคู่ธุรกิจ ผู้ให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม หุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีสาํคัญอ่ืน ๆ เช่น การ

ดาํเนินงานท่ีไม่มีอาํนาจบริหาร ผูร้ว่มธุรกิจ การจดัจา้งภายนอก การดาํเนินโครงการใหม่ โครงการ

ปรบัปรุง การจัดทาํขอ้ตกลงต่าง ๆ รวมถึงการควบรวมกิจการ มีการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดล้อม
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เทียบเท่านโยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศของเอสซีจี เป็นมาตรฐานขัน้ต ํ่า ตลอดจนถึงการ

ปลกูฝังจิตสาํนึกในเร่ืองดงักล่าวใหพ้นกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ ใหด้าํเนินการตาม

แนวปฏิบตัิในเร่ืองต่าง ๆ เพ่ือใหก้ารบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองคก์ร 

และนาํไปปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 

2.2  สุขภาพและความปลอดภัย  

เอสซีจีใหค้วามสาํคญัอย่างย่ิงในเร่ืองสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน คูธุ่รกิจ ลกูคา้ ชมุชน       

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่คณุค่า ครอบคลมุทัง้กระบวนการผลิต การใหบ้ริการ การ

ขนสง่และเดนิทาง ตลอดจนสาํนกังานทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเริ่มตัง้แตก่ารประเมินความเส่ียงท่ีมี

ผลกระทบกบัสขุภาพ และความปลอดภัย การบริหารจดัการความเส่ียง ตัง้แตก่่อนท่ีจะมีการลงทุน

หรือรว่มทนุใน    กิจการใด ๆ การดาํเนินงานโครงการใหม ่โครงการปรบัปรุง/เปล่ียนแปลง รวมทัง้การ

ดแูลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร อปุกรณ ์วตัถดุิบการใหบ้ริการ การ

ขนส่งและเดินทางเพ่ือใหผู้้มีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวข้องมีสุขภาพท่ีดีและมีความปลอดภัย ตลอดจน

ปลูกฝังจิตสาํนึกในเร่ืองดงักล่าวใหก้ับพนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหด้าํเนินการตามแนวปฏิบัติใน

เรื่องตา่ง ๆ  

2.3  ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

เอสซีจีมีการดาํเนินการให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการมีมาตรฐานความปลอดภัยสอดคล้องกับ

ข้อกาํหนด กฎหมาย มาตรฐานในประเทศ และมาตรฐานอุตสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลท่ี

เก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีไดต้กลงไวก้ับลูกคา้ ตลอดจนวฏัจกัรชีวิตและห่วงโซ่คุณค่า

ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ การผลิตสินคา้ การขนส่ง การจดัเก็บ การใชง้าน และการจดัการเม่ือ

สิน้สดุการใชง้านจนถึงการใหข้อ้มลูหรือคาํเตือนและวิธีการใชง้านท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

เพียงพอต่อความปลอดภัยของลูกคา้ตลอดอายุการใชง้าน (Life Cycle) รวมทัง้ใหค้วามสาํคญักบั

ความปลอดภยัของสินคา้ท่ีเอสซีจีวา่จา้งใหผ้ลิต 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  
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 5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

 เอสซีจีมุ่งกระทาํสิ่งท่ีถูกตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลท่ีเป็นเลิศเสมอ ดงันัน้การปฏิบตัิงานของพนกังาน

ตอ้งยึดถือประโยชนส์งูสุดของเอสซีจี ภายใตค้วามถกูตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรม โดยหลีกเล่ียงการ

กระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจสง่ผลกระทบในการตดัสินใจใด ๆ  

 6.  การดาํเนินการด้านการเมือง  

เอสซีจีวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนดา้นการเงินหรือ

รูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุม่แนวรว่มทางการเมือง ผูมี้อาํนาจทางการเมือง หรือผูล้งสมคัรรบัเลือกตัง้

ทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค หรือระดบัประเทศ อยา่งไรก็

ตาม เอสซีจีใหค้วามเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนกังานในฐานะพลเมืองท่ีดีตามรฐัธรรมนญู เชน่ การ

ไปรว่มแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอนัชอบดว้ยกฎหมาย การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ การเป็นสมาชิก

พรรคการเมือง 

7. การปฏิบัตติ่อข้อมูลและทรัพยส์ิน 

7.1  ข้อมูลส่วนบุคคล  
เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ   
เอสซีจี การดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้การเก็บรวบรวม การใช ้และการ
เปิดเผย เอสซีจีจะดาํเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุม้ครองสิทธิอย่างครบถ้วน 
สอดคลอ้งกบักฎหมายและนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี  

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



 

หนา้ 12 / 111 

รักษาทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซี จีให้พ้นจากการนําไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ ได้รับ

อนญุาต รวมทัง้ตอ้งเคารพและไมล่ะเมิดในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

8. การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร 

8.1  การเปิดเผยข้อมูล  

การเปิดเผยขอ้มูลของเอสซีจี ยึดถือหลกัความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยตอ้งมั่นใจไดว้่า

เป็นการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน ทนัสมยั สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนั 

ไมว่า่จะเปิดเผยอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 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   

 

9. การทาํธุรกรรมของเอสซีจี 

9.1 การทาํธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจ ี

การดาํเนินธุรกิจหรือปฏิบตัิงานท่ีเป็นการทาํธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี ตอ้งคาํนึงถึง

กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหนว่ยงานของรฐั รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบตั ิระเบียบและอาํนาจ

ดาํเนินการของเอสซีจี 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
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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  

เอสซีจีตัง้มั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย โดยคาํนึงถึงจริยธรรมในการ

ประกอบการคา้กบัลกูคา้ คูค่า้และคูธุ่รกิจเอสซีจี ความเป็นธรรมในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน 

และกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ในประเทศต่าง ๆ ท่ีเอสซีจีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ โดยจะไม่กระทาํการท่ี

อาจส่งผลใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมทางการคา้ และขดัขวางการแข่งขนัเสรี รวมถึงดาํเนินการตามนโยบาย

และแนวปฏิบตัขิองเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้ง                  

12.  การป้องกันการฟอกเงนิ 

เอสซีจียึดถือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกนัการฟอกเงิน กล่าวคือ เอสซีจี

จะไมร่บัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยส์ิน หรือสนบัสนนุใหมี้การรบัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยส์ินตา่ง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิด เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หผู้ห้นึ่งผูใ้ดใชเ้อสซีจีเป็นชอ่งทางหรือเป็นเครื่องมือในการ

ถ่ายเท ปกปิด หรืออาํพรางแหลง่ท่ีมาของทรพัยส์ินท่ีไดม้าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามจรรยาบรรณเอสซีจี 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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นโยบายการกาํกับดูแลกจิการทีด่ ี

เอสซีจีดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ โปรง่ใส และเป็นธรรม โดยยดึมั่นในอดุมการณซ์ึ่งไดถื้อปฏิบตัิ

สืบเน่ืองกนัมาภายใตก้รอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพืน้ฐานแหง่ประโยชนส์ขุอยา่งสมดลุและยั่งยืน โดย

มีกรรมการบรษัิทเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี 

 นโยบายบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดาํเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาทาํหน้าท่ีกํากับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการกําหนดนโยบายและ 

แนวปฏิบตัิ ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการเอสซีจีใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

บรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวน 

แนวปฏิบตัิใหมี้ความเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจและสอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิทางดา้นบรรษัทภิบาลทัง้ใน

ระดบัประเทศและระดบัสากล เป็นประจาํทกุปี โดยใหเ้ร่ืองบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลกัวาระหนึ่งในการประชมุ

คณะกรรมการบรษัิท 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

(มติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 258 (7/2565) วนัท่ี 26 ตลุาคม 2565 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 ตลุาคม 2565) 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูข้ ับเคลื่อนองคก์รมีบทบาทและหนา้ท่ีในการกาํหนดกลยุทธ์และนโยบายใน

การดาํเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและ

รอบคอบ ดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริตเพ่ือประโยชนส์งูสุดของบริษัทบนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ภายใตห้ลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) นอกจากนัน้ยงัมีบทบาทและหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลและประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะจดัการ

เอสซีจี และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ในการบริหารกิจการเอสซีจีให้สาํเร็จตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว้ ดังนั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้มติกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันีข้ึน้เพ่ือใหก้รรมการบริษัททุกคน

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  

1.5 พิจารณาแผนหลกัในการดาํเนินงาน งบประมาณ เปา้หมายและนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจน

พฒันาขีดความสามารถของเอสซีจีใหแ้ขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษัิทท่ีมีประสิทธิผล 

1.6 กําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเร่ืองจาํนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ 

คณุสมบตัิท่ีหลากหลาย ทัง้ในดา้นความรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์และความสามารถเฉพาะ

ดา้นของกรรมการเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้แตง่ตัง้กรรมการชดุย่อยเพ่ือ

ช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท และอาจแตง่ตัง้ประธานกรรมการ

ชดุยอ่ยดว้ยก็ได ้ 

1.7 ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาํทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) 

ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

กรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือ

พิจารณารว่มกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการ

บรษัิทและกรรมการชดุยอ่ยเป็นประจาํสมํ่าเสมอ  
1.8 กาํกับดแูลใหมี้กระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ

กาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยอยา่งเหมาะสม  

1.9 อทิุศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเพียงพอ เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผูถื้อหุน้ 

เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตสุุดวิสยัโดยกรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแจง้ใหป้ระธาน

กรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิททราบลว่งหนา้ก่อนการประชมุ  

1.10 พัฒนาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานเขา้อบรมหรือเขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
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ปฏิบตัหินา้ท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตังิานอย่างตอ่เน่ือง 

สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

1.11 พิจารณาแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและแผนสืบทอดกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกาํกบัดแูลใหมี้การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจาํทุกปี และมีระบบการ

พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีรอบคอบ โปร่งใส สอดคลอ้งกับความรบัผิดชอบ

และผลการดาํเนินงานเพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

1.12 กํากบัดแูลและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก ่อใหเ้กิดมลูคา่แก่เอสซีจีควบคูก่บัการสรา้ง

คณุประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้ดแูลให้

ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1.13 กาํกบัดแูลใหมี้การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของ

ระบบเทคโลยีสารสนเทศ 

1.14 ติดตามดแูลใหมี้การนาํกลยทุธข์องบริษัทไปปฏิบตัิ และติดตามการวดัผลการดาํเนินงานทัง้ในระดบักลุม่

ธุรกิจ และระดบัเอสซีจี โดยกาํหนดใหมี้การรายงานผลการดาํเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ให้

นโยบายเพ่ือการพัฒนาและปรบัปรุงการดาํเนินงานของธุรกิจ โดยคาํนึงถึง ความปลอดภัยและ

สขุอนามยั ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบคุลากรของเอสซีจี  

ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

1.15 กาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และกาํกบัดแูลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการ

ทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อระดบัความเสี่ยงมีการ

เปล่ียนแปลง  

1.16 ส่งเสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตสาํนึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล 

จรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัของเอสซีจี พรอ้มทัง้กาํกับดแูลใหมี้ระบบการควบคุม

ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้าํนาจ

อยา่งไมถ่กูตอ้ง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระทาํผิดกฎหมาย  

1.17 ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ กาํกบัดแูลใหมี้การปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ินของ

เอสซีจีและการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบัเอสซีจีในลกัษณะท่ีไมส่มควร  

รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู  

1.18 ติดตามดแูลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้รวมทัง้แผนหรือกลไกในการ

แกไ้ขหากเกิดปัญหา  
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1.19 กาํกับดแูลให้ระบบการจัดทาํรายงานทางเงินและการเปิดเผยข้อสาํคัญต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ 

ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวขอ้ง  

สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้  

1.20 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 15 คน ซึ่งแต่งตัง้และ

ถอดถอนโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้และกรรมการบรษัิทไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหนึ่งตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

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 ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนนอกเอสซีจีซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมไมเ่กิน 4 บรษัิท 

5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี กรรมการบริษัทตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ่งในสาม ถา้จาํนวน

กรรมการบริษัทแบง่ออกใหต้รงเป็นส่วนสามไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการ

บริษัทท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งนัน้ใหพ้ิจารณาจากกรรมการบรษัิทท่ีอยู่ในตาํแหนง่นานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจาก

ตาํแหนง่ อยา่งไรก็ตามกรรมการบริษัทท่ีออกไปนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่อีกได ้

นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระตามข้อบงัคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจาก

ตาํแหนง่เม่ือ 

1) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายและ

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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2) ย่ืนใบลาออกตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบรษัิท 

3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครัง้ติดต่อกันโดยมิไดล้าการประชมุ และ

คณะกรรมการบริษัทมีมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการบริษัท

ทัง้หมด 

4) ผูถื้อหุน้มีมตใิหอ้อกจากตาํแหนง่ตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั 

5) ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

6) ตาย 

ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพน้จากตาํแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบริษัทท่ีพน้จากตาํแหน่งยงัคงตอ้งอยู่

รกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจาํเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชดุ

ใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ

บริษัทแตง่ตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชมุคณะกรรมการบริษัท

คราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการบริษัทนัน้จะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการ

บรษัิทแทนอยูใ่นตาํแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบรษัิทซึ่งตนแทน  

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บรษัิทกาํหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยปีละ 8 ครัง้ โดยแตล่ะครัง้จะมีการกาํหนดวาระหลกั

ในการประชุมไวล้่วงหนา้อย่างชดัเจน และอาจมีการประชุมครัง้พิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสาํคญัหรือ

เร่งด่วน ในการพิจารณากาํหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมประธานกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่จะพิจารณารว่มกนั  

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรษัิท ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทโดยคาํสั่ง

ของประธานกรรมการแจง้กรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วน

จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ หรือประธานในท่ีประชมุอาจกาํหนดใหมี้การประชมุ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือ

และแสดงความคดิเห็นระหวา่งกนัได ้โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด  

7. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการบริษัทเขา้รว่มไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการ

บริษัททัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรอง

ประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบริษัทซึ่งเขา้ร่วมประชมุเลือกกรรมการ

บรษัิทท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 
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การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไมมี่

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

ในกรณีตาํแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชุม ใหก้รรมการบริษัทท่ี

เหลืออยูก่ระทาํการในนามของคณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตเ่ฉพาะการจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตัง้

กรรมการบริษัทแทนตาํแหน่งท่ีว่างทัง้หมดเท่านัน้ และการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งจดัใหมี้ขึน้ภายใน 1 

เดือนนบัแตว่นัท่ีจาํนวนกรรมการบรษัิทวา่งลงเหลือนอ้ยกวา่จาํนวนท่ีจะเป็นองคป์ระชมุ  

8. อาํนาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนมุตัิเร่ืองตา่ง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบั

ของบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการกาํหนดตารางกาํหนดอาํนาจ

อนมุตั ิ(Delegation of Authority) การกาํหนดและทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธใ์นการดาํเนินงาน แผนหลกั

ในการดาํเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการดาํเนินงานธุรกิจประจาํปี 

แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาํหนดเป้าหมายท่ีต้องการของผลของการดาํเนินงาน การติดตามและ

ประเมินผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีกาํหนดไว ้และการดแูลรายจ่ายลงทนุ (Capital Expenditure) 

รายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญั การเขา้ควบรวมกิจการ การแบง่แยกกิจการ และการเขา้รว่มทนุ  

9. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัคา่ตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะไดอ้นมุตั ิ
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                    
(มติคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 258 (7/2565) วนัท่ี 26 ตลุาคม 2565 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 ตลุาคม 2565) 

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

ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

1.3 สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียง กระบวนการทาํงาน การควบคมุ การกาํกับดูแล 

ดา้นการปฏิบตังิาน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูและ

ระบบเครือขา่ยส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

1.4 กาํกบัดแูลใหมี้นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัท่ีเหมาะสมเพียงพอตอ่การดาํเนินธุรกิจ และสอบทานใหมี้

ระบบในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัอย่างมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานกาํกบัดแูล

ต่าง ๆ เช่นแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บรษัิทไทย (IOD) และคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิเริ่มตัง้แตก่ารสง่เสริม

และสร้างความตระหนักรู ้(Awareness) การประเมินความเส่ียง การควบคุมภายใน การสร้าง

ระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทาํความผิด การตรวจสอบ ตลอดจนใหค้าํปรึกษาและ
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ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ัปชัน รวมถึงการสอบทานแบบประเมินตนเอง

เก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัตามท่ีสาํนกังานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ 

1.5 สอบทานใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบตัิงาน (Compliance) ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

1.6 สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางของ Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรบัโดยทั่วไป และพิจารณา 

“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” ซึ่งสาํนกังานตรวจสอบไดต้รวจสอบและ

ประเมินแลว้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และนาํเสนอ

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

1.7 กาํกบัดแูลใหมี้นโยบายการรบัเร่ืองรอ้งเรียนการทจุริตและการกระทาํผิดท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ และสอบทานสรุปผลตรวจสอบทจุริตและการลงโทษ กาํหนดมาตรการป้องกนัภายใน

องคก์ร รวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเก่ียวกบัการแจง้เบาะแส และ

การรบัขอ้รอ้งเรียน 

1.8 สอบทานใหมี้ระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชนใ์หก้ับหน่วยงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลในการปฏิบตังิานใหดี้ย่ิงขึน้ 

1.9 กรณีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์หรือบริษัทย่อยนั้นมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ การกาํกบัดแูลตามขอ้ 1.1 – 1.8 ในบริษัทย่อยนัน้รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทย่อยนัน้ 

จะดาํเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทย่อยเอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

จะตดิตามการกาํกบัดแูลจากรายงานตา่ง ๆ ของบรษัิทยอ่ยดงักลา่ว 

ด้านอื่น ๆ 

1.10 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้หรือเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของ

บริษัท รวมทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทาํงานของ

ผูส้อบบญัชี  

1.11 จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาํปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.12 สอบทานและใหค้วามเห็นในการปฏิบตัิงานของสาํนกังานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับ

ผูส้อบบญัชี และจดัใหมี้การประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชมุอย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ 

1.13 พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกาํลังพลของสาํนักงานตรวจสอบภายใน 
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รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อาํนวยการสาํนักงาน

ตรวจสอบภายใน 

1.14 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีและ

รายงานตา่ง ๆ รวมทัง้สายการบงัคบับญัชา และสอบทานใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานตรวจสอบของ

สาํนกังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

1.15 สอบทานใหก้รรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม (As 

a Whole) และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจาํทกุปี (Self-Assessment) รวมถึง

ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตั ิ

1.16 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายดว้ยความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตังิานภายในขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามคาํสั่งของคณะกรรมการ

บรษัิท คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบการดาํเนินงานของบริษัทโดยตรงตอ่ผูถื้อหุน้ ผูมี้สว่นไดเ้สียและ

บคุคลทั่วไป 

ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเรียก สั่งการใหฝ่้ายจดัการ 

หวัหนา้หนว่ยงานหรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือสง่เอกสารตามท่ีเห็นว่า

เก่ียวขอ้งจาํเป็น รวมทัง้แสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือเห็นวา่จาํเป็นดว้ย

คา่ใชจ้า่ยของบริษัท 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 กรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยอยา่งนอ้ย 1 คน และตอ้งเป็นผู้

ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงินได ้

2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.4 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

ใหก้รรมการตรวจสอบตอ้งเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามท่ีบริษัทประกาศ 

และภายใตข้อ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์  

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ใหก้รรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยครบกาํหนดออกตามวาระในวนัประชมุ 

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่ง
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ตอ่ไปอีกได ้ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสมและใหก้รรมการตรวจสอบท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ 

อยูร่กัษาการในตาํแหนง่เพ่ือปฏิบตัหินา้ท่ีตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้กรรมการมาแทนตาํแหนง่ท่ีวา่งลง  

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตาํแหนง่ตอ้งอยู่

รกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รบั

หนา้ท่ีนอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหนง่เม่ือ 

นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหนง่เม่ือ 

1) ลาออก 

2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้ 

3) คณะกรรมการบริษัทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่ 

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหท้าํเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธานกรรมการบริษัท ทัง้นีก้าร

ลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบรษัิท 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูใหพ้น้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ใหบ้รษัิทแจง้

ตลาดหลักทรพัยฯ์ ทันที  ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบท่ีลาออกหรือถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งสามารถชีแ้จงถึง

สาเหตดุงักล่าว ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) และตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ทราบดว้ยก็ได ้

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ

บริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องขึน้เป็น

กรรมการตรวจสอบแทนภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจาํนวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมี

จาํนวนครบตามท่ีกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน

อยูใ่นตาํแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 

5. การประชุม 

ใหมี้การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้  

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยคาํสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนั

ประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นรีบดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในท่ีประชมุอาจกาํหนดใหมี้การ

ประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกนัสามารถประชมุปรกึษาหารือ

และแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 
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6. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จาํนวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธาน

กรรมการตรวจสอบไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งเขา้ร่วม

ประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออก

เสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

7. รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีจัดทาํ

รายงานการประชมุ ซึ่งรายงานการประชมุดงักล่าวตอ้งผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชมุตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือทราบถึงกิจกรรม

ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

8. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.1 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

และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบั

แตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี  

8.2 ในการปฏิบัติหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทํา

ดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพรอ่งท่ีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 
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หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การแก้ไขปรบัปรุงภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบกาํหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํดงักล่าวต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิ

กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา                 

(มตคิณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 258 (7/2565) วนัท่ี 26 ตลุาคม 2565 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 ตลุาคม 2565) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนา้ท่ีเสนอแนะแนวปฏิบตัิและการดาํเนินการ

ดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจีตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีหนา้ที่พิจารณาสรรหาผูที้่มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือในกรณีอ่ืน ๆ ดังนั้น

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกําหนดกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาฉบับนีข้ึน้เพ่ือให้

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัิหนา้ท่ีได้

อยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์

1. ขอบเขตหน้าที ่

 ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 กาํหนดขอบเขตและนโยบายดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง

สมํ่าเสมอ  

1.2 เสนอแนะแนวปฏิบตัิดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจีตอ่คณะกรรมการบริษัท พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนาํแก่

คณะกรรมการบรษัิทในเรื่องเก่ียวกบับรรษัทภิบาล 

1.3 ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นบรรษัท           

ภิบาลของเอสซีจี 

1.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจและ

สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิในระดบัสากล และเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหมี้การพิจารณา

ปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง 

1.5 ทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้การมีผลประโยชนข์ดัแยง้ท่ีอาจเกิดขึน้ใน

การปฏิบตัหินา้ท่ี 

1.6 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิทในเรื่องโครงสรา้ง หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 

รวมทัง้แนวปฏิบตัขิองคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย พิจารณาทบทวนความ
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เหมาะสมของกฎบตัร (Charter) ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ เป็น

ประจาํทกุที 

1.7 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคณุสมบตัขิองกรรมการบรษัิท 

1.8 กาํหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผูมี้คุณสมบตัิเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการ

ชดุย่อยตา่ง ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ 

ประสบการณ ์และความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์ับบริษัท เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตั ิ

1.9 เสนอแนวทางและวิธีการ การจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย

ชดุตา่ง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้ ซึ่งรวมถึงโบนสัประจาํปี และเบีย้ประชมุ 

1.10 พิจารณาทบทวน ศกึษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในเรื่องผลตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ 

1.11 พิจารณาการจา่ยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทเปรียบเทียบกบับรษัิทจดทะเบียนชัน้นาํอ่ืน ๆ 

ท่ีมีการประกอบธุรกิจอยา่งเดียวกนัเพ่ือใหเ้อสซีจีรกัษาความเป็นผูน้าํในตลาดธุรกิจอตุสาหกรรมนัน้ 

ๆ และเพ่ือเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการบริหารงานใหเ้จริญกา้วหนา้ 

1.12 พิจารณาจดัทาํแผนพฒันากรรมการ เพ่ือสรา้งเสรมิ พฒันาความรู ้ทกัษะ แก่คณะกรรมการบริษัท

เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ มาตรฐาน ความเส่ียง 

สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้

จดัทาํแบบความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้น (Board Skill Matrix) เพ่ือพิจารณาความหลากหลายของ

กรรมการใหมี้ความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี 

1.13 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยชดุตา่ง ๆ และ

ประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปี รวมทัง้ติดตามและสรุปผลการประเมินให้

คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือนาํไปปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและเสริมสรา้งความรู้

ความสามารถของกรรมการบรษัิท 

1.14 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุม

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.15 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นประจาํทุกปี โดยประเมินการ

ปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทัง้คณะ (As a Whole) และประเมินตนเอง

เป็นรายบคุคล (Self-Assessment) 
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1.16 สง่เสรมิใหพ้นกังานในทกุระดบั มีจิตสาํนกึในจริยธรรมและคณุธรรม ปฏิบตัติามจรรยาบรรณเอสซีจี และ

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

1.17 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 รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายไดโ้ดยอิสระ และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 

3.5 มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ท่ีสมควรไดร้ับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมทัง้จดัเตรียมขอ้มูลของบุคคล

ดงักลา่วอยา่งเพียงพอเพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 3 ปี โดยครบกาํหนดออกตามวาระ

ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่ง

ตอ่ไปอีกได ้

นอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพน้จากตาํแหนง่เม่ือ 
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1) ลาออก 

2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามกฎบตัรนี ้ 

3) คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหท้าํเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธานกรรมการ

บรษัิท ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบรษัิท  

ในกรณีท่ีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพน้จากตาํแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรร

หาท่ีพน้จากตาํแหน่งตอ้งอยู่รกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทน 

เพ่ือใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบคุคลท่ีเขา้

เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งตนแทน 

5. การประชุม 

ใหมี้การเรียกประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

หรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจาํเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามตอ้งจดัใหมี้การ

ประชมุไมน่อ้ยกวา่ปีละ 4 ครัง้ 

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ใหป้ระธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาหรือ

เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยคาํสั่งของประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แจง้

ไปยงักรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่นอ้ยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจาํเป็นรีบดว่นจะแจง้

การนดัประชมุโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์วิธีอ่ืนใด หรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา หรือ

ประธานในท่ีประชมุอาจกาํหนดใหมี้การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ใน

สถานท่ีเดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ตอ้งมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเข้าร่วม

ประชมุไมน่อ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้
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จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชมุหรือไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งเขา้รว่มประชมุเลือกกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหาท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งใหมี้เสียงหนึ่ง

เสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเทา่กนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ้

ขาด กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรื่องนัน้  

การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชุมและมีผล

สมบูรณเ์สมือนหนึ่งว่าไดมี้การประชุมลงมติแลว้ เม่ือกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนไดล้งลายมือช่ือ

รบัรองไวใ้นมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดร้บัคา่ตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

กฎบัตรคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน                                                       
(มติคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 258 (7/2565) วนัท่ี 26 ตลุาคม 2565 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 ตลุาคม 2565) 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนทาํหนา้ท่ีพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง 

ๆ เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของคณะ

จัดการเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้มติกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทนฉบับนีข้ึน้เพ่ือให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนทุกคนตระหนักถึงหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบของตน และปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์ 

1. ขอบเขตหน้าที ่

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะจดัการเอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่ง

รวมถึงเงินเดือน โบนสัประจาํปี โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทและผลการปฏิบตัิงาน

ของคณะจัดการเป็นรายบุคคล ในกรณีท่ีเห็นสมควรใหว้่าจา้งบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือใหค้าํแนะนาํการ

ดาํเนินโครงการ 

1.2 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพ่ือกาํหนดคา่ตอบแทนก่อนนาํเสนอขออนุมัติ

จากคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจาํทกุปี 

1.3 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะจดัการเอสซีจีเป็นรายบุคคลตามขอ้เสนอของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
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เพ่ือกาํหนดคา่ตอบแทนก่อนนาํเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจาํทกุปี 

1.4 พิจารณาโครงสรา้งค่าจา้ง งบประมาณการขึน้ค่าจา้ง งบประมาณ เงินรางวลัประจาํปีของพนกังาน

จัดการระดบัสูง รวมทัง้การเปล่ียนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทนของคณะจดัการเอสซีจี ก่อนเสนอ

คณะกรรมการบรษัิท 

1.5 พิจารณาทบทวน ศกึษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในเร่ืองผลตอบแทนของคคณะจดัการ

เอสซีจีอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทอนมุตั ิ 

1.6 พิจารณาการจา่ยคา่ตอบแทนของคณะจดัการเอสซีจีเปรียบเทียบกบับรษัิทจดทะเบียนชัน้นาํอ่ืน ๆ ท่ีมี

การประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพ่ือใหเ้อสซีจีรกัษาความเป็นผูน้าํในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ 

และเพ่ือเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการบรหิารงานใหเ้จรญิกา้วหนา้ 

1.7 จัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะจัดการของบริษัท เพ่ือเสนอให้

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

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 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ย 3 คน  

2.2 กรรมการพิจารณาผลตอบแทนตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท  

2.3 ประธานกรรมการพิจาณาผลตอบแทนอาจไดร้บัแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน  
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3. คุณสมบัตขิองกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

3.1 เป็นกรรมการบรษัิท 

3.2 มีวิสยัทศันก์วา้งไกล ติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการดาํเนินงานของเอสซีจีอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือ

นาํมาปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดคา่ตอบแทน 

3.3 สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บั

มอบหมายไดโ้ดยอิสระ และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ใหก้รรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาํหนดออกตามวาระในวนั

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ทัง้นีเ้ม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแตง่ตัง้ใหด้าํรง

ตาํแหนง่ตอ่ไปอีกได ้ 

นอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนพน้จากตาํแหนง่เม่ือ 

1) ลาออก 

2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามกฎบตัรนี ้ 

3) คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่ 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหท้าํเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานกรรมการ

บรษัิท ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบรษัิท 

ในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาผลตอบแทนพน้จากตาํแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนท่ี

พน้จากตาํแหนง่ตอ้งอยูร่กัษาการในตาํแหนง่เพ่ือดาํเนินงานตอ่ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทนชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการพิจารณาผลตอบแทนว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทน เพ่ือให้

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็น

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทนซึ่งตนแทน 

5. การประชุม 

ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนหรือ

ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเห็นวา่จาํเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามตอ้งจดัใหมี้การประชมุไม่

นอ้ยกวา่ปีละ 5 ครัง้ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน หรือเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนโดยคําสั่ งของประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
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แจง้ไปยังกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่นอ้ยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วน

จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน หรือประธานในท่ี

ประชมุอาจกาํหนดใหมี้การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกัน

สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได ้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ี

กาํหนด 

 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

ในการประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตอ้งมีกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเขา้รว่มประชมุไม่

นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้จึงจะเป็น

องคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไม่ไดเ้ขา้ร่วมในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งเขา้รว่มประชมุเลือกกรรมการพิจารณาผลตอบแทนท่ี

เขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการพิจารณาผลตอบแทนคนหนึ่งใหมี้เสียงหนึ่งเสียงใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึง่มีสว่นไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  

การลงมติของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน อาจกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุและมีผลสมบรูณ์

เสมือนหนึ่งวา่ไดมี้การประชมุลงมตแิลว้ เม่ือกรรมการพิจารณาผลตอบแทนทกุคนไดล้งลายมือช่ือรบัรองไว้

ในมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการพิจารณาผลตอบแทนไดร้บัคา่ตอบแทนตามจาํนวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิ

กฎบัตรคณะกรรมการกจิการสังคมเพีอ่การพฒันาอย่างย่ังยนื    
(มติคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 258 (7/2565) วนัท่ี 26 ตลุาคม 2565 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 ตลุาคม 2565)                           

เอสซีจีมุ่งมั่นดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของชุมชนและสงัคมในประเทศท่ี

เอสซีจีลงทุน โดยมุ่งเนน้สรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองไดแ้ละก้าวทันการเปล่ียนแปลงอย่าง

สมดลุ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงไดมี้มติกาํหนดกฎบตัรคณะกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน (คณะกรรมการกิจการสงัคมฯ) ฉบบันีข้ึน้เพ่ือใหก้รรมการกิจการสงัคมฯ ทุกคนตระหนักถึงหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์
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1. ขอบเขตหน้าที ่

 ใหค้ณะกรรมการกิจการสงัคมฯ มีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 กาํหนดนโยบาย  กลยุทธ ์เป้าหมาย แนวทางการดาํเนินงาน และงบประมาณ ดา้นกิจการสงัคมเพ่ือการ

พฒันาอยา่งยั่งยืน เพ่ือนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทอนมุตัเิป็นประจาํทกุปี 

1.2 กาํกับดแูล ใหข้อ้เสนอแนะ เพ่ือใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสงูสดุ  

1.3 สง่เสรมิการมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดเ้สียในกิจกรรมเพ่ือสงัคมของเอสซีจี 

1.4 ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานตามแผนงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ 

ตามนโยบาย เปา้หมาย และแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

1.5 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังท่ีมีการประชุม

คณะกรรมการกิจการสงัคมฯ อยา่งสมํ่าเสมอ  

1.6 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ และรายงานผลการประเมินให้

คณะกรรมการบรษัิททราบ 

1.7 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปล่ียนแปลงใด ๆ เก่ียวกับกฎบตัรคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ต่อ

คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือขออนมุตัิปรบัปรุงใหเ้หมาะสมและมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

1.8 ปฏิบตัหินา้ท่ีในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย  

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีอํานาจเรียกสั่ งการให ้

ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุ หรือส่งเอกสารท่ี

เห็นวา่เก่ียวขอ้งจาํเป็น นอกจากนัน้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีของกฏบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการ

กิจการสงัคมฯ อาจคาํขอปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นว่ามี

ความจาํเป็นและเหมาะสมโดยบรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 บรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดในการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการกิจการสังคมเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 ใหค้ณะกรรมการกิจการสงัคมฯ มีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 คณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ประกอบดว้ยกรรมการบรษัิทอย่างนอ้ย 3 คน และฝ่ายจดัการของเอสซีจี

ไมเ่กิน 3 คน โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการกิจการสงัคมฯ โดยตาํแหนง่ 

2.2 กรรมการกิจการสงัคมฯ ตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท 

2.3 ประธานกรรมการกิจการสงัคมฯ อาจไดร้บัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการกิจการ

สงัคมฯ    
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3. คุณสมบัตขิองกรรมการกิจการสังคมฯ  

3.1 เป็นกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจดัการของเอสซีจีตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม 

3.2 มีความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองกิจการสงัคมและการพฒันาอยา่งยั่งยืนเป็นอยา่งดี 

3.3 มีวิสยัทศันก์วา้งไกล ตดิตามการเปล่ียนแปลงในเรื่องกิจการสงัคมและการพฒันาอย่างยั่งยืนของสากล

อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือนาํมาปรบัปรุงนโยบายดา้นกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืนในภาพรวมของ

เอสซีจี 

3.4 สามารถปฏิบตัหินา้ท่ี และแสดงความคดิเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตังิานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย

ไดโ้ดยอิสระ และสามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัหินา้ท่ีไดอ้ยา่งเพียงพอ 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ใหก้รรมการกิจการสงัคมฯ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกาํหนดออกตามวาระในวนัประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ทัง้นีเ้ม่ือครบกาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้าํรงตาํแหนง่ตอ่ไปอีกได ้ 

นอกจากการพน้จากตาํแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการกิจการสงัคมฯ พน้จากตาํแหนง่เม่ือ 

1) ลาออก 

2) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการกิจการสงัคมฯ ตามกฎบตัรนี ้ 

3) คณะกรรมการบรษัิทมีมตใิหพ้น้จากตาํแหนง่  

กรรมการกิจการสงัคมฯ คนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหท้าํเป็นหนงัสือย่ืนตอ่ประธานกรรมการบริษัท ทัง้นี ้

การลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบรษัิท  

ในกรณีท่ีกรรมการกิจการสงัคมฯ พน้จากตาํแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ท่ีพน้จากตาํแหน่ง

ตอ้งอยู่รกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินงานต่อไชชปพลางก่อนจนกว่ากรรมการกิจการสงัคมฯ ชดุใหมจ่ะเขา้

รบัหนา้ท่ี 

ในกรณีที่ตาํแหน่งกรรมการกิจการสงัคมฯ ว่างลงเพราะเหตอืุ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการกิจการสังคมฯ แทน เพ่ือให้

กรรมการกิจการสังคมฯ มีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการ

กิจการสงัคมฯ แทนอยูใ่นตาํแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการกิจการสงัคมฯ ซึ่งตนแทน 

5. การประชุม 

 ใหมี้การประชุมคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ตามท่ีคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ หรือประธานกรรมการ

กิจการสงัคมฯ เห็นวา่จาํเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามตอ้งจดัใหมี้การประชมุไมน่อ้ยกวา่ปีละ 4 ครัง้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ใหป้ระธานกรรมการกิจการสงัคมฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการ

กิจการสงัคมฯ โดยคาํสั่งของประธานกรรมการกิจการสงัคมฯ แจง้ไปยงักรรมการกิจการสงัคมฯ ลว่งหนา้ไม่
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น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์หรือวิธีอ่ืนใด หรือกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้

ในการประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ประธานกรรมการกิจการสงัคมฯ หรือประธานในท่ีประชุมอาจ

กาํหนดใหมี้การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยูใ่นสถานท่ีเดียวกนัสามารถ

ประชมุปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการกิจการสงัคมฯ ควรจดัใหมี้การประชมุเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

 ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ต้องมีกรรมการกิจการสังคมฯ เข้าร่วมประชุมรวมกัน 

ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจาํนวนกรรมการกิจการสงัคมฯ ทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้จึงจะเป็นองค์

ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการกิจการสงัคมฯ ไม่ไดเ้ขา้ร่วมในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ให้

กรรมการกิจการสงัคมฯ ซึ่งเขา้รว่มประชมุเลือกกรรมการกิจการสงัคมฯ ท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานใน

ท่ีประชมุ 

 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการกิจการสงัคมฯ คนหนึ่งใหมี้เสียงหนึ่งเสียงใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

กรรมการกิจการสงัคมฯ ซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

 การลงมติของคณะกรรมการกิจการสงัคมฯ อาจกระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุ และมีผลสมบรูณเ์สมือนหนึ่ง

วา่ไดมี้การประชมุลงมตแิลว้ เม่ือกรรมการกิจการสงัคมฯ ทกุคนไดล้งลายมือช่ือรบัรองไวใ้นมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

กรรมการกิจการสงัคมฯ ปฏิบตัหินา้ท่ีโดยไมมี่คา่ตอบแทนใด ๆ 
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กฎบัตรสาํนักงานตรวจสอบ                                                            
(มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 145 (4/2565) วนัท่ี 11 สิงหาคม 2565 ) 

กฎบตัรนีจ้ดัทาํโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกาํหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน อาํนาจและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

ตลอดจนแนวทางการดาํเนินการและการปฏิบตังิานของสาํนกังานตรวจสอบ บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และ

เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษัิท คณะจดัการ และพนกังานทกุระดบัของเอสซีจี มีความเขา้ใจ โดยสรุปในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้

พันธกิจ 

เพิ่มมูลคา่และป้องกันคณุค่าขององคก์รอย่างเท่ียงธรรมโดยการใหค้วามเช่ือมั่นตามความเส่ียง และการให้

คาํแนะนาํ 

วัตถุประสงค ์ 

ขอ้ 1 เพ่ือใหค้วามเช่ือมั่น (Assurance Services) และการใหค้าํปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระ 
และเท่ียงธรรม  

ขอ้ 2 ช่วยใหธุ้รกิจในเอสซีจีบรรลวุตัถุประสงคท่ี์กาํหนดดว้ยการประเมินและปรบัปรุงความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการบรหิารความเส่ียง การควบคมุภายใน และกระบวนการกาํกบัดแูลกิจการโดยใชวิ้ธีการ
ท่ีเป็นระบบและมีแบบแผน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

สาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ี ดงันี ้

ด้านการกาํกับดูแล การบริหารความเส่ียง การกาํกับดแูลการปฏิบัตงิาน 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 

4. ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมและสรา้งความตระหนกัรู ้(Awareness) สอบทานการประเมินความ

เส่ียง การควบคมุภายใน การสรา้งระบบงานเชิงปอ้งกนั การตรวจสอบ ตลอดจนใหค้าํแนะนาํในการจดัทาํ

มาตรการและแนวทางป้องกัน รวมทัง้ทบทวนการประเมินแบบประเมินตนเอง เก่ียวกบัมาตรการต่อตา้น
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คอรร์ปัชนั ใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานกาํกบัดแูลตา่ง ๆ เช่น แนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของ

ภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ รวมทัง้เสนอทบทวนนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัตอ่คณะกรรมตรวจสอบ ให้

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตังิานเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกระบวนการกาํกบัดแูลท่ีดี 

6. ตรวจสอบกระบวนการควบคมุและติดตามการปฏิบตังิาน (Compliance) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

7. ประเมินระบบการควบคมุภายในเพ่ือช่วยใหกิ้จกรรมทางธุรกิจท่ีสาํคญัของบริษัทในเอสซีจี มีระบบการควบคมุ

ภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั มีการประเมินภาพรวมของระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัทท่ีเขา้ตรวจสอบตามกรอบแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO)  

8. ตรวจสอบการทจุริตและขอ้รอ้งเรียนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้กาํหนดของกฎหมายและกาํหนดแนว

ทางการแกไ้ขและป้องกันการทุจริต รวมทัง้เสนอทบทวนนโยบายการรบัเร่ืองรอ้งเรียนการทุจริตและการ

กระทาํผิดตอ่คณะกรรมตรวจสอบ ใหเ้หมาะสมเพียงพอกบัการดาํเนินธุรกิจ 

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. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนไดใ้นกรณีท่ีมี

ความจาํเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาใหค้วามเห็นตอ่การดาํเนินการตา่ง ๆ ของบรษัิท โดยบรษัิทเป็น

ผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย 

14. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุปี 

15. ทบทวนกฎบตัรสาํนกังานตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบักฎบตัรคณะกรรมตรวจสอบ และนาํเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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16. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะ

มอบหมาย 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

สาํนกังานตรวจสอบรบัผิดชอบงานดา้นการตรวจสอบภายในของบริษัท และบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของ          

เอสซีจี กรณีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ หรือบริษัทย่อยนัน้มีคณะกรรมการตรวจสอบ 

การตรวจสอบภายในบริษัทย่อยนัน้รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทย่อยนัน้ จะดาํเนินการโดยสาํนกังานตรวจสอบ

ของบริษัทย่อยเอง  โดยสาํนกังานตรวจสอบจะติดตามการกาํกับดแูลจากรายงานต่าง ๆ ของบริษัทย่อยดงักล่าว  

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 ระเบียบปฏิบตั ิรวมทัง้กฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 การปฏิบตังิานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.4 การจัดหาสินทรพัยไ์ดม้าอย่างประหยัด ใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลป้องกันอย่าง

เพียงพอ 

อาํนาจในการตรวจสอบ 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ และผูต้รวจสอบมีอาํนาจในการเขา้ถึงขอ้มลู ระบบงาน และบคุลากรของเอสซีจี 

ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตังิานตรวจสอบตามความจาํเป็นและเหมาะสม ฝ่ายจดัการทกุระดบัของบรษัิทในเอส

ซีจีมีหนา้ท่ีสนบัสนุนใหก้ารปฏิบตัิงานของสาํนกังานตรวจสอบบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบและเป็น

ประโยชนส์งูสดุตอ่เอสซีจี 

เอกสารและขอ้มูลใด ๆ  ซึ่งผูต้รวจสอบไดม้า หรือรบัรูจ้ากการตรวจสอบจะถูกรกัษาไวเ้ป็นความลับและไม่

เปิดเผยแก่บคุคลอ่ืนใดโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากผูมี้อาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย 
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การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 

1. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีควบคมุและบริหารใหมี้การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และ

จัดทาํรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายจัดการของบริษัทท่ีเข้าตรวจสอบ และจัดทาํรายงานสรุปผลการ

ตรวจสอบเสนอคณะจดัการเอสซีจีและคณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรบังานดา้นการบรหิารใหผู้อ้าํนวยการ

สาํนกังานตรวจสอบรายงานตอ่ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ 

2. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีกาํหนดและควบคมุใหมี้ระบบการติดตาม ผลการตรวจสอบ และสรา้ง

ระบบงานเชิงปอ้งกนั 

ความเป็นอิสระและความเทีย่งธรรม 

1. กิจกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นอิสระจากอิทธิพลอ่ืนใดทัง้ขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ตอน ระยะเวลา และเนือ้หา

ของรายงานการตรวจสอบ เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลเุปา้หมาย และ

แผนการตรวจสอบท่ีวางไว ้

2. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบอาวโุส และผูต้รวจสอบตอ้งมีทศันคติท่ีเป็นกลาง ไม่ลาํเอียง 

ไมมี่อคต ิและหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflicts of Interest) 

3. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบอาวโุส และผูต้รวจสอบควรละเวน้การตรวจสอบงานท่ีตนเองเคย

รบัผิดชอบมาก่อน การท่ีผูต้รวจสอบอาวโุสหรือผูต้รวจสอบใหค้วามเช่ือมั่นแก่กิจกรรมท่ีเคยรบัผิดชอบในรอบปี

ท่ีผา่นมา อาจพิจารณาไดว้า่เป็นเหตบุั่นทอนความเท่ียงธรรม 

4. กรณีท่ีความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรมถกูบั่นทอน ควรเปิดเผยรายละเอียดของเหตบุั่นทอนดงักล่าวตอ่

ผูเ้ก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม โดยลกัษณะของการเปิดเผยขึน้อยูก่บัเหตบุั่นทอนท่ีเกิดขึน้ 

คุณสมบัตขิองผู้ตรวจสอบภายใน 

1. มีความรู ้ความสามารถ และความชาํนาญในการปฏิบตังิานตรวจสอบ 

2. มีความรูแ้ละความเขา้ใจในหลกัการเร่ืองการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง กฎหมาย ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ คาํสั่ง สาํหรบัผูต้รวจสอบดา้นสารสนเทศจะตอ้งมีความรูใ้นการควบคมุและเทคนิคในการตรวจสอบ

ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

3. มีการพัฒนาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงานตรวจสอบภายในอย่าง

ตอ่เน่ือง 

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และให้คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชนก์ับเอสซีจีและ

สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 

5. มีความเป็นอิสระและไมมี่สว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องท่ีตรวจสอบ 
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จรรยาบรรณ 

ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยยึดถือตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง

ประกอบดว้ยหลกั 5 ประการ คือ 

1. ความซ่ือสตัย ์(Integrity) 

2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 

3. การรกัษาความลบั (Confidentiality) 

4. ความรูค้วามสามารถ (Competency) 

5. ความโปรง่ใส (Transparency) 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานวิชาชีพ 

การปฏิบตัิงานของสาํนกังานตรวจสอบจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตังิานวิชาชีพ  การตรวจสอบ

ภายใน 
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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 (Board Diversity) ทัง้ในดา้นทักษะ ประสบการณ์ 

ความรูแ้ละความชาํนาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยพิจารณาสัดส่วนกรรมการอิสระ และ

สัดส่วนกรรมการเพศหญิงท่ีเหมาะสม ตลอดจนไม่จาํกัดหรือแบ่งแยกในเร่ือง เพศ อายุ เชือ้ชาติ สัญชาติ 

ศาสนา ถ่ินกาํเนิด วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม เป็นตน้ เพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมทัง้ส่งเสริมสนบัสนุนใหบ้ริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ี

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 
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- คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความสาํคญั 

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) 

- ความรูค้วามชาํนาญหรือประสบการณด์า้นสิ่งแวดลอ้มและสงัคมของธุรกิจ ภายใตร้ะบบการ

กาํกบัดแูลกิจการท่ีดี (ESG) 

- ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจาํเป็นตอ่

บรษัิทในระยะ 3 – 5 ปีขา้งหนา้ เชน่ ความรูเ้ก่ียวกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-commerce) การวิจยั

และพฒันา (Research and Development) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ทกัษะดา้น

เทคโนโลยี/ Cybersecurity การบรหิารจดัการขอ้มลู (Data Management) ธุรกิจคา้ปลีก (Retail 

Business) ซพัพลายเชน (Supply Chain) สขุภาพและความปลอดภยั และประสบการณใ์นการบรหิาร

จดัการองคก์รระดบัภมูิภาค/หรือระดบัโลก ฯลฯ 

3.3 ความหลากหลายของกรรมการ 

นอกเหนือจากการกาํหนดองคป์ระกอบสองประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหายงัอาจพิจารณากาํหนดแนวทางเก่ียวกบัความหลากหลายของคณุสมบตัอ่ืิน ๆ ของกรรมการทัง้

คณะ เช่น ความหลากหลายทางเพศ อายุ เชือ้ชาติ สัญชาติ ศาสนา ถ่ินกําเนิด วัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียม 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

คณุสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ 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 ้
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2.1 การเสนอช่ือกรรมการใหมโ่ดยกรรมการบริษัท 

 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

เหมาะสมในคุณสมบัติของกรรมการจาก Board Skill Matrix เพ่ือกลั่นกรองรายช่ือบุคคลท่ีมีความ

เหมาะสมเป็นกรรมการใหม่จากรายช่ือในขัน้ตอนท่ี 2 ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํหนดคณุสมบตัิและ

การสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทและ

คดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู ้ความชาํนาญ หรือประสบการณท่ี์จะใหข้อ้แนะนาํอนัจะเป็นประโยชนใ์นการ

กาํหนดกลยทุธแ์ละนโยบายการดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืน เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุม

คณะกรรมการบรษัิทพิจารณา 

ทัง้นีเ้ลขานกุารบริษัทจะตรวจสอบคณุสมบตัิเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือจากแหล่งขอ้มลูสาธารณะ

ท่ีเก่ียวกับการเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนต์่อ

บรษัิท และคณุสมบตักิารเป็นกรรมการอิสระ 
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4. การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) จะพิจารณาคุณสมบตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ

ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือเสนอช่ือ

บคุคลท่ีเหมาะสมใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการอาจจะมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือกรรมการท่ีเหมาะสม

ติดต่อทาบทามบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทใหเ้ข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ

รายงานความคืบหนา้ผลการทาบทามบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ/ 

พิจารณา จากนัน้เลขานกุารบรษัิทจะแจง้เร่ืองท่ีจะขออนมุตัท่ีิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีใหต้ลาดหลกัทรพัย์

ฯ ทราบ รวมทัง้เผยแพรห่นงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ลงบนเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และของบรษัิท 

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกระหว่างกาล 

ดาํเนินการตามกระบวนการเช่นเดียวกับการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจาก

ตาํแหนง่ตามวาระ แตท่ี่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้ิจารณาเลือกตัง้กรรมการ โดยไมต่อ้งเสนอใหท่ี้

ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้ 

อนึ่ง ในกรณีท่ีกรรมการท่ีลาออกระหว่างกาลคงเหลือวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการนอ้ยกว่า 2 

เดือน กฎหมายกาํหนดใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกนัน้ 
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ข้อกาํหนดคุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

ณ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดมี้การปรบัปรุงขอ้กาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมี

ความเขม้งวดกว่าหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ) 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 รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุน้รายใหญ่  

ผูมี้อาํนาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ 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 



 

หนา้ 51 / 111 

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. ไม่เคยต้องคาํพิพากษาว่าได้กระทาํความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 

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 และมีจาํนวนกรรมการอิสระ

มากพอ เพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบตัิหนา้ท่ี และดแูลรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียม

กัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกาํหนดสดัส่วนของกรรมการท่ีมีคณุสมบติเป็นกรรมการอิสระใหมี้ไม่

นอ้ยกวา่ครึง่หนึ่งของจาํนวนกรรมการบรษัิททัง้หมด 

นโยบายกาํหนดจาํนวนบริษัทจดทะเบยีนทีก่รรมการสามารถไปดาํรงตาํแหน่งได ้

เพ่ือส่งเสริมใหก้รรมการบริษัทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรกาํหนดใหก้รรมการบริษัทแตล่ะคนดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนนอกเอสซีจีซึ่งจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยรวมไมเ่กิน 4 บรษัิท  

นโยบายการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบรษัิทมีมตเิรื่องนโยบายของคณะกรรมการเก่ียวกบัพนกังานเป็นกรรมการหรือใชเ้วลาของบริษัท

ทาํงานในสถาบนันอกเอสซีจี ดงันี ้

1. คณะกรรมการไม่ขัดข้องในกรณีเขา้ร่วมเป็นกรรมการในองคก์รของภาครฐับาลซึ่งไม่ไดต้ัง้ขึน้เพ่ือ

ผลประโยชนข์องพรรคการเมือง เพราะถือเป็นหนา้ท่ีในการใหค้วามรว่มมือแก่ทางราชการ ซึ่งจะเป็น

ประโยชนต์อ่สว่นรวม 

2. คณะกรรมการไม่ขดัขอ้งในกรณีเขา้รว่มเป็นกรรมการในองคก์ารของภาคเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือประโยชน์

สว่นรวม เชน่ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หอการคา้ไทย สมาคมจดัการธุรกิจ ฯลฯ 

3. หากเป็นองคก์ารภาคเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือการคา้และไม่ขดักบัผลประโยชนข์องเอสซีจี และไม่ใชเ้วลาอนั

จะเป็นผลเสียแก่บรษัิท  

นโยบายกาํหนดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

กาํหนดใหก้ารประชมุคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปีควรมีกรรมการเขา้รว่มการประชมุโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 

80 และกรรมการแตล่ะคนควรเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจาํนวนครัง้ของการประชมุทัง้ปี 

ในกรณีมีเหตุจาํเป็นท่ีทาํให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในครัง้ใดได ้ให้

กรรมการคนนัน้แจง้เหตจุาํเป็นดงักลา่วตอ่ประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อนการประชมุครัง้นัน้ 

ทั้งนี ้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี้ ให้หมายความรวมถึงการประชุมผ่าน 

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 ิ
1 กําหนดจาํนวน/สัดส่วนกรรมการท่ีมีทักษะ ความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัทท่ีบริษัทตอ้งการ โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนธุรกิจระยะปานกลาง 
เปา้หมาย และกลยทุธข์องเอสซีจี รวมทัง้หลกับรรษัทภิ
บาล ขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

2 
2.1 

 
2.2 

ประเมินตนเองในเรื่องตอ่ไปนี ้
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์มีตาม 
Board Skill Matrix 
ความตอ้งการพฒันาความรูแ้ละประสบการณใ์นเรื่องท่ี
สนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี และการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีกรรมการ 

กรรมการแตล่ะคน 

3 
3.1 

 
3.2 

จดัทาํขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้
ทะเบียนประวตัิการฝึกอบรม การเสวนา ของกรรมการ
แตล่ะคน 
ตารางเปรียบเทียบระหวา่งจาํนวน/สดัสว่นกรรมการท่ีมี
ทกัษะ ความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์บริษัท
ตอ้งการกบัท่ีมีอยู ่

เลขานกุารคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
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ข้ันตอนที ่ สิ่งทีต่้องดาํเนินการ ผู้รับผิดชอบ/อนุมัต ิ

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 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เสนอให้

ท่ีประชมุ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

พิจารณาก่อนเสนอขออนมุตัิจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

5 ดาํเนินการตามแผนฯ ท่ีไดร้บัอนมุตั ิ เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

6 ประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนฯ  และขอขอ้คิดเห็น

จากกรรมการเพ่ือนาํมาพิจารณาปรบัปรุงแผนฯ ในปี

ตอ่ไปใหดี้ย่ิงขึน้ 

กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและสรรหา 
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นโยบายการจัดการข้อมูลภายในทีม่ีผลต่อราคาหลักทรัพย ์(Insider Trading Policy) 

ในการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานเอสซีจี และผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งพิจารณาและรบัทราบ

ข้อมูลต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และยังไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ

สาธารณชนทั่วไปได ้ดงันั้น การใช้ข้อมูลภายในของเอสซีจีจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคัญท่ีต้องมีการจัดการอย่าง

เหมาะสมเพ่ือไม่ใหข้อ้มลูรั่วไหล อาจถกูนาํไปใชป้ระโยชนใ์นทางท่ีไม่ถกูตอ้ง และเป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืน 

ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแลว้ยงักระทบตอ่ช่ือเสียงของเอสซีจีอีกดว้ย  

ปัจจุบนัเอสซีจีมีแนวทางการจัดการขอ้มูลภายในท่ีใชป้ฏิบตัิอยู่ในเอกสารหลายแห่ง เช่น จรรยาบรรณเอสซีจี 

คูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี อาํนาจดาํเนินการ ขอ้บงัคบัพนกังาน และมาตรการกาํกบัดแูลตา่งๆ  และเม่ือปี 2560 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหมี้การรวบรวมหลกัปฏิบตัิและแนวปฏิบตัิต่างๆ ในเร่ืองนีข้ึน้และจดัทาํเป็น

นโยบายการจัดการขอ้มูลภายในท่ีมีผลต่อราคาหลักทรพัยฉ์บบันีข้ึน้เป็นลายลักษณอ์ักษร โดยใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานเอสซีจีทกุคน ถือปฏิบตัแิละส่ือสารอยา่งถกูตอ้ง  

นโยบาย 

1. เอสซีจียดึมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายในท่ีมีผลตอ่

ราคาหลกัทรพัยใ์นทกุประเทศท่ีเอสซีจีเขา้ไปหรือจะเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานเอสซีจี และบคุคลภายนอกท่ีมาปฏิบตัหินา้ท่ีซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มลูภายใน

ของเอสซีจีตอ้ง 

2.1 เก็บรกัษาขอ้มลูภายในของเอสซีจีดว้ยความระมดัระวงัและมีความปลอดภยั เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหข้อ้มลู

ภายในของเอสซีจีรั่วไหลออกไปภายนอก  

2.2 ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

เพ่ือปอ้งกนัการท่ีขอ้มลูภายในอาจถกูนาํไปใชไ้มว่า่จะเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น  

ทัง้นี ้เน่ืองจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมลูค่าของหลกัทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจี หรือ

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน หรืออาจมีผลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจี บุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีซึ่งรูห้รือครอบครองหรืออยู่ใน

ตาํแหนง่ สายงานท่ีมีสว่นรว่มในการทาํหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายในนัน้ ตอ้งไมซื่อ้หรือขายหลกัทรพัย์

หรือเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยซ์ึ่งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายในท่ียงัไมไ่ด้

เปิดเผยต่อประชาชน เวน้แต่ การกระทาํดงักล่าวไม่ได ้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอ่ืนในลักษณะตามท่ี

สาํนกังาน ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด   
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4. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบตัิ

ตามมาตรการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นชว่งเวลาก่อนและหลงัการเปิดเผยขอ้มลูภายใน(Blackout Period)

ตามท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากการใชข้อ้มลูภายในโดยมิชอบ 

5. เอสซีจีตอ้งจัดใหมี้ระบบการเก็บรกัษาและป้องกันขอ้มูลภายในท่ีทาํใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มูลภายในจะไม่

รั่วไหล และไมถ่กูนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการซือ้หรือขายหลกัทรพัยไ์มว่า่เพ่ือตนเองหรือบคุคลอ่ืน  

6. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเอสซีจี มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัติามกฎบตัร จรรยาบรรณเอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิ

บาลเอสซีจี อาํนาจดาํเนินการ และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้ง แนวปฏิบตัิการ

จดัการขอ้มลูภายในท่ีมีผลตอ่ราคาหลกัทรพัยไ์ปใชใ้นการปฏิบตัิงาน รวมถึงแนวทางการใชข้อ้มลูภายใน

ภายใตพ้ระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. 

หลักทรัพยฯ์") และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง

กฎเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

7. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของเอสซีจีท่ีไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนีร้วมถึงแนวปฏิบตัิการจดัการขอ้มลู

ภายในท่ีมีผลต่อราคาหลกัทรพัยถื์อเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี และการกระทาํผิดวินยัท่ีตอ้งรับ

โทษ ทัง้นี ้อาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวห้ากกระทาํความผิดตามกฎหมาย 

มาตรการห้ามซือ้ขาย หรือเข้าทาํสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าเกี่ยวกับหลักทรัพย ์(Blackout Period) 

กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่าย
หรือเทียบเทา่ของบรษัิท พนกังานในหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน รวมทัง้คูส่มรส หรือผูท่ี้อยูกิ่นฉนัสามี
ภรรยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวท่ีไดร้บัทราบขอ้มูลภายใน ตอ้งไม่ซือ้ขายหลกัทรพัย ์
หรือเขา้ผูกพนัตามสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับหลกัทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ของบริษัทท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายใน ในช่วงเวลา 1 เดือน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการเปิดเผยงบ
การเงิน 

นอกจากนีใ้นกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น

ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัท พนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน รวมทัง้คู่สมรส 

หรือผูท่ี้อยูกิ่นฉันสามีภรรยา และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของบคุคลดงักลา่ว ทราบขอ้มลูท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยซึ่ง

อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มของบริษัทท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลภายใน ตอ้งไม่ทาํการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทดังกล่าว

จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแตไ่ดมี้การเปิดเผยขอ้มลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแลว้ 
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การรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับ

หลักทรัพย ์

1. บริษัทจะใหค้วามรูแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงาน

บญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัท เก่ียวกับหนา้ท่ีในการจดัทาํ เปิดเผย 

และนาํส่งรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกันฉัน

สามีภริยา บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ และนิติบคุคลซึ่งกรรมการ และผูบ้ริหาร รวมถึงคูส่มรส หรือผูท่ี้อยู่

กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออก

เสียงทัง้หมดของนิตบิคุคลดงักล่าว และการถือหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสดัส่วนท่ีมากท่ีสดุในนิติบุคคลนัน้ ตอ่

สาํนักงาน ก.ล.ต. ตามบทบญัญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์ ประกาศสาํนักงาน ก.ล.ต. และประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบทกาํหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมาย 

2. คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็น

ระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัท มีหนา้ท่ีจัดทาํ เปิดเผย และนาํส่งรายงานการถือและการ

เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติ

ภาวะ รวมถึงนิติบุคคลตามบทบญัญัติแห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. และประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้งโดยรายงานมายงัเลขานกุารบริษัทก่อนนาํสง่สาํนกังาน ก.ล.ต. ทกุ

ครัง้ โดยใหจ้ดัทาํตามแบบและนาํสง่ตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 
2.1 ภายใน 7 วนัทาํการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์ในกรณีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน

เป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารของบรษัิท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงันี ้

(ก) บริษัทแจ้งรายช่ือกรรมการและผู้บริหารเพ่ือนาํเข้าสู่ระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและ

ผูบ้ริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยต์ามวิธีการท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนดในประกาศ

สาํนกังาน ก.ล.ต. วา่ดว้ยแบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบรษัิท 

(ข) ผูมี้หนา้ท่ีรายงานซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์ก่อนวนัท่ีมีช่ือแสดงในระบบขอ้มูล

รายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตาม (ก)  

2.2   ภายใน 3 วนัทาํการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์ในกรณีอ่ืนนอกจาก 2.1 

การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

ขอ้มูลภายในถือเป็นขอ้มูลสาํคญั การใชข้อ้มูลภายในร่วมกันตอ้งอยู่ในกรอบของหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ตามท่ีไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ การเปิดเผยขอ้มลูภายในตอ่สาธารณะรวมถึงการส่ือสารขอ้มลูใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัขอ้มลูภายในตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่-การเงินและการ

ลงทนุ หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายเทา่นัน้  
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มาตรการหา้มซือ้ขายหลักทรัพยข์องเอสซจี ี

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานเอสซีจีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน (รวมทัง้ คูส่มรส หรือผูท่ี้อยูกิ่นฉันสามี

ภรรยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ตอ้งไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนใน

เอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน

รายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักลา่ว 

นอกจากนีใ้นกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานเอสซีจีในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายใน (รวมทัง้ คูส่มรส 

หรือผูท่ี้อยู่กินฉันสามีภรรยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบุคคลดงักล่าว) ทราบขอ้มลูท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยซึ่ง

อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ

ขอ้มลูภายใน ตอ้งไมท่าํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทดงักล่าวจนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแตไ่ดมี้การ

เปิดเผยขอ้มลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแลว้ 

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

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  

การเสริมสรา้งและสนบัสนนุระบบการกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงาน  จะทาํใหม้ั่นใจไดว้่าการดาํเนินธุรกิจของ

เอสซีจีมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และมีมาตรฐานการทาํงาน

ท่ีจะชว่ยปอ้งกนัการเกิดความไม่สอดคลอ้งกบักฎเกณฑไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการปรบัปรุงสมรรถนะ

ในการปฏิบตังิานประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 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 ปลอดภัยจากการสญูหาย 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 

ประสิทธิผลของการกาํกับดแูลการปฏิบตัิงาน เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีเป็นไปตาม

กฎเกณฑ ์รวมทัง้นาํไปสูก่ารปรบัปรุงและยกระดบัการกาํกบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจีใหดี้ย่ิงขึน้  
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นโยบายการแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย 

1. หลักการ 

การแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษัทย่อยเพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกับดแูลและบริหารจัดการ

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 

คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ 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 ทัง้นีอ้าจพิจารณาเลือกผูบ้รหิารในระดบั 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 ของกลุม่ธุรกิจท่ีถือหุน้ในบรษัิทย่อยเป็น

กรรมการบรษัิทยอ่ยดว้ยก็ได ้

(5) บรษัิทย่อยท่ีเป็น Operating Company ท่ีมีสินทรพัยร์วมมลูคา่ตํ่ากวา่ 1,000 ลา้นบาท 

ใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ และ/หรือผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ของกลุ่มธุรกิจท่ีถือหุน้ในบริษัทย่อย 

เป็นกรรมการ และอาจพิจารณาเลือกผูบ้รหิารในระดบั จ2 ขึน้ไป ของกลุม่ธุรกิจท่ีถือหุน้ในบริษัทย่อย

เป็นกรรมการบรษัิทยอ่ยดว้ยก็ได ้

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาแตง่ตัง้บุคคลใดนัน้ 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 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่า เอสซีจี มีนโยบายการกาํหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตัิ และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการท่ี

เหมาะสม เพ่ือป้องกันคอรร์ัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี และเพ่ือให้การตัดสินใจและการ

ดาํเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ 

เอสซีจี จึงไดจ้ดัทาํ “นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั” เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจน

ในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยั่งยืน 

คาํนิยามตามนโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน 

คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่าจะให ้

มอบให ้ใหค้าํมั่นวา่จะให ้เรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดแก่เจา้หนา้ท่ีของรฐั หนว่ยงาน

ของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหบ้คุคลดงักล่าวปฏิบตัิหรือ

ละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะนาํธุรกิจใหก้บับริษัทโดยเฉพาะ หรือ 

เพ่ือใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระทาํได ้ 

เอสซีจี หมายถึง บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย 

บรษัิทยอ่ย หมายถึง บรษัิทยอ่ยตามงบการเงินรวมของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

บคุลากรของเอสซีจี หมายถึง กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานของเอสซีจี 

นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน 

ห้ามบุคลากรของเอสซีจีดาํเนินการหรือยอมรับการคอรร์ัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดย

ครอบคลมุถึงทกุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหมี้การสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบาย

ต่อตา้นคอรร์ปัชันนีอ้ย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวน แนวทางการปฏิบตัิและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกาํกับดูแลให้มีระบบท่ี

สนบัสนนุการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บคุลากรของเอสซีจีไดต้ระหนกัและให้

ความสาํคญักบัการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  



 

หนา้ 69 / 111 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการกาํกับดูแลใหมี้นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัท่ี

เหมาะสมเพียงพอตอ่การดาํเนินธุรกิจ และสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบญัชี ระบบควบคมุ

ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงใหม้ั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มี

ความรดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรบัเรื่องแจง้เบาะแสการคอรร์ปัชนั อนัเกิด

จากบุคลากรของเอสซีจี พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริง และเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ

พิจารณาลงโทษ หรือแกปั้ญหาดงักล่าว รวมทัง้ใหค้าํปรกึษาและติดตามใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบาย

ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้

3. กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะจดัการและผูบ้รหิาร มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการนาํนโยบายตอ่ตา้นคอร์

รปัชนัไปปฏิบตั ิโดยกาํหนดใหมี้ระบบและใหก้ารสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั เพ่ือ

ส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ตา่ง ๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย  

4. ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานการประเมินความเส่ียง ใหค้าํแนะนาํในการจดัทาํ

มาตรการและแนวทางปอ้งกนัความเส่ียงเร่ืองคอรร์ปัชนั เพ่ือนาํเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้รบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่าง

ถกูตอ้ง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ขอ้กาํหนดของ

หน่วยงานกาํกับดแูล เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคมุท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอตอ่ความเส่ียง

ดา้นคอรร์ปัชนัท่ีอาจเกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางการปฏิบัต ิ

1. บคุลากรของเอสซีจีตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัและจรรยาบรรณเอสซีจี โดยตอ้งไม่เขา้

ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอรร์ปัชนั ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

2. บคุลากรของเอสซีจี ไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

เอสซีจี ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงตา่ง ๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษากับผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีกาํหนดใหท้าํ

หนา้ท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทางตา่ง ๆ ท่ีกาํหนด

ไว ้

3. เอสซีจีจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบุคลากรของเอสซีจีท่ีปฏิเสธการคอรร์ปัชนัหรือแจง้เบาะแส

เร่ืองคอรร์ปัชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูป้ฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ผู้

รอ้งเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการทจุริตคอรร์ปัชนั ตามท่ีกาํหนดไวใ้น Whistleblower 

Policy 

4. เอสซีจีตระหนกัถึงความสาํคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกบับคุคลอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบตัิ

หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเอสซีจี หรืออาจเกิดผลกระทบต่อเอสซีจี ในเร่ืองท่ีตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม

นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้
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5. เอสซีจีมุง่มั่นท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นว่าคอรร์ปัชนัเป็นสิ่งท่ียอมรบัไมไ่ดท้ัง้การทาํ

ธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

6. เอสซีจีมีคณะจดัการบริหารความเส่ียงประเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัท่ีมีโอกาสจะเกิดขึน้ล่วงหนา้ 

สํานักงานตรวจสอบมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ทัง้ดา้นกระบวนการ การเงิน การบญัชี การเก็บบนัทึกขอ้มลู และอ่ืน ๆ รวมทัง้ใหมี้การ

ทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. เอสซีจีมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัในประเทศไทย 

และในทกุประเทศท่ีประกอบธุรกิจ  

8. เอสซีจีจะพิจารณาดาํเนินการตามสมควรเพ่ือใหต้วัแทน คู่สญัญา หรือบุคคลใดท่ีกระทาํการในนาม

ของเอสซีจีรบัทราบถึงหลกัการตามนโยบายฉบบันี ้ 

 

ข้อกาํหนดในการดาํเนินการ 

1. นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้ใหค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบรหิารงานบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหาหรือ

การคดัเลือกบคุลากร การเล่ือนตาํแหนง่ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตังิานของบคุลากรของ

เอสซีจี และการใหผ้ลตอบแทน โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารทาํความเขา้ใจ กบั

พนกังานเพ่ือใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบ และควบคมุดแูลการปฏิบตัใิหเ้ป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การดาํเนินการใด ๆ ตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัใหใ้ชแ้นวปฏิบตัติามท่ีกาํหนดไวใ้นคูมื่อ

จรรยาบรรณ เอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุม่ตา่ง ๆ รวมทัง้

ระเบียบ และคูมื่อปฏิบตังิานของเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอ่ืนใดท่ีเอสซีจีจะกาํหนด

ขึน้ตอ่ไป 

3. เพ่ือความชดัเจนในการดาํเนินการในเรื่องท่ีมีความเส่ียงสงูกบัการเกิดคอรร์ปัชนั บคุลากรของเอสซีจี

ตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั และเป็นไปตามจรรยาบรรณเอสซีจี และแนวปฏิบตั ิในเรื่อง

ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ของกาํนลั และการเลีย้งรบัรอง (Gift and Hospitality)การให ้มอบ หรือรบั ของกาํนลั การ

เลีย้งรบัรอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี 

3.2 การบรจิาคเพ่ือการกศุล (Donations) หรือการสนบัสนนุ (Sponsorships) 

การใหห้รือรบัเงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุ หรือทรพัยส์ินตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใสและ

ถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจวา่เงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุไมไ่ดถ้กูนาํไปใชเ้พ่ือ

เป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 
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3.3 การจา่ยคา่อาํนวยความสะดวก (Facilitation Payment) หา้มจา่ยคา่อาํนวยความสะดวก

ใหก้บัพนกังานรฐั 

3.4 การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) 

(1) เอสซีจีวางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไมก่ระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือ

สนบัสนนุดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุม่แนวรว่มทางการเมือง ผู้

มีอาํนาจทางการเมือง หรือผูล้งสมคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นทางตรง

หรือทางออ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค หรือระดบัประเทศ 

(2) บคุลากรของเอสซีจีตอ้งปฏิบตัติามจรรยาบรรณเอสซีจีในเร่ืองการดาํเนินการดา้น

การเมืองอยา่งเครง่ครดั  

3.5 การจา้งพนกังานรฐั (Revolving Door)  

หา้มจา้งพนกังานรฐัเขา้ทาํงานท่ีก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือขดัตอ่

ขอ้กาํหนดตามกฎหมาย 

3.6 ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้จดัจา้งกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

หา้มใหห้รือรบัสินบนในการดาํเนินธุรกิจทกุชนิด และการตดิตอ่งานกบัภาครฐัและ

ภาคเอกชนจะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส ซ่ือสตัย ์และตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การสื่อสารและการอบรม  

1. เอสซีจีจดัใหมี้การส่ือสารและเผยแพร่นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัใหบุ้คลากรของเอสซีจีผ่านช่องทาง

ตา่ง ๆ เชน่ การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม ่การอบรมหรือสมัมนา การประชาสมัพนัธภ์ายใน

บรเิวณท่ีทาํงานและผา่นระบบอิเล็กทรอนิกสต์า่ง ๆ ของเอสซีจี รวมถึงการส่ือสารเป็นระยะใหบ้คุลากร

ของเอสซีจีทราบถึงรูปแบบการทจุริตคอรร์ปัชนัตา่ง ๆ ความเส่ียงจากการมีส่วนเก่ียวขอ้งในการทุจริต

คอรร์ปัชนั และวิธีการแจง้เบาะแสเพ่ือใหร้บัทราบและนาํไปปฏิบตั ิ

2. เอสซีจีสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อตา้นคอรร์ ัปชัน รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้มูล 

หรือขอ้รอ้งเรียนไปยงัสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 

เว็บไซต ์รายงานประจาํปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี เป็นต้น เพ่ือสร้างความเข้าใจและ

สนบัสนนุในเรื่องการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

3. หากบคุลากรของเอสซีจีมีขอ้สงสยัใด ๆ เก่ียวกบันโยบายนี ้สามารถสอบถามผูบ้งัคบับญัชา เลขานกุาร

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ 

บทลงโทษ  

บุคคลากรของเอสซีจีท่ีกระทาํคอรร์ปัชนั เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณา

โทษทางวินยัตามระเบียบท่ีเอสซีจีกาํหนดไว ้นอกจากนี ้อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนัน้ผิด

กฎหมาย 
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มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing)  

เอสซีจีกาํหนดกลไกในการแจง้เบาะแส การรบัเร่ืองรอ้งเรียน และการดาํเนินการกรณีท่ีเก่ียวกบัการกระทาํผิด

กฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณเอสซีจี หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทจุริตคอรร์ปัชนัของบคุลากรของ

เอสซีจี ซึ่งรวมถึงมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแส ตาม Whistleblowing Policy เพ่ือเป็นแนวทาง

ปฏิบตัท่ีิชดัเจน และทาํใหก้ารรบัเรื่องรอ้งเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นโยบายการการรับเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและการกระทาํผิด (Whistleblowing Policy) 

เอสซีจี ตระหนกัถึงความสาํคญัของการป้องกันการทุจริตและการกระทาํผิดท่ีอาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงาน

และการติดต่อกับผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจและการดาํเนินงานทางธุรกิจของเอสซีจี 

จึงกาํหนดกลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสเก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณเอสซีจี หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทจุริต คอรร์ปัชนัของบคุลากรใน

เอสซีจี ซึ่งรวมถึงมาตรการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูท่ี้แจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกับการทุจริต

หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ี

ชดัเจน 

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการเก่ียวกับการรบัเร่ืองรอ้งเรียน การแจง้เบาะแสการทจุริต การประพฤติมิชอบ หรือไม่

ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณเอสซีจี มีแบบแผนท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

1.2 เพ่ือใหบุ้คลากรของเอสซีจี และบุคคลใด ๆ ท่ีกระทาํการแทนเอสซีจี ดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส 

ยตุธิรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และจรยิธรรมธุรกิจ

รวมถึงระเบียบตา่ง ๆ ของเอสซีจี 

1.3 เพ่ือใหผู้ท่ี้ตอ้งการแจง้ถึงการปฏิบตัิงานของบคุลากรของเอสซีจี หรือบคุคลใด ๆ ท่ีกระทาํการแทนเอสซีจี ท่ี

ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ใหเ้อสซีจีทราบ โดยผ่านช่องทางการแจง้ต่าง ๆ ท่ีเอสซีจี

จดัเตรียมให ้

1.4 เพ่ือใหผู้แ้จง้เร่ืองรอ้งเรียนหรือเบาะแส และบุคคลใดท่ีใหค้วามร่วมมือกับเอสซีจีดว้ยความสุจริตใจ ไดร้บั

ความคุม้ครอง รวมถึงไดร้บัการป้องกันจากการถูกกลั่นแกลง้อนัเน่ืองมาจากการรอ้งเรียนอย่างเหมาะสม

และเป็นธรรม 
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1.5 เพ่ือป้องกันความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้มีส่วนไดเ้สียจากการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย 

จรรยาบรรณเอสซีจี หรือพฤตกิรรมในการปฏิบตัหินา้ท่ีของบคุคลากรของเอสซีจี 

2. คาํนิยาม 

2.1 การกระทาํผิด หมายถึง การกระทาํหรือละเวน้การกระทาํใด ๆ ของบคุลากรของเอสซีจี ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท จรรยาบรรณเอสซีจี ขอ้บงัคบัการทาํงาน นโยบาย และกฎระเบียบ

ของเอสซีจี 

2.2 เอสซีจี หมายถึง บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย  

2.3 บคุลากรของเอสซีจี หมายถึง กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของเอสซีจี 

2.4 บรษัิทยอ่ย หมายถึง บรษัิทยอ่ยตามงบการเงินรวมของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

2.5 ผูร้อ้งเรียน หมายถึง บคุคลใด หรือบคุลากรของเอสซีจี รวมถึงผูมี้สว่นไดเ้สียตา่ง ๆ ซึ่งไดร้อ้งเรียน หรือแจง้

เบาะแสการกระทาํผิด ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ในเอสซีจี (Whistle Blower) 

3. ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

3.1 บคุคลใด หรือบคุลากรของเอสซีจีท่ีพบเห็นการกระทาํผิด 

3.2 บคุลากรของเอสซีจีท่ีถกูกลั่นแกลง้ ข่มขู่ ถกูลงโทษทางวินยั เช่น ถกูลดขัน้เงินเดือน ถกูพกังาน ใหอ้อก

จากงาน หรือถกูเลือกปฏิบตัิดว้ยวิธีการอนัไม่ชอบท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสภาพการจา้งงาน อนัเน่ืองมาจากการ

ท่ีตนไดร้อ้งเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวม

ขอ้เท็จจรงิใหแ้ก่ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน รวมไปถึงการฟ้องรอ้งดาํเนินคดี การเป็นพยาน การใหถ้อ้ยคาํ หรือการ

ใหค้วามรว่มมือใด ๆ ตอ่ศาลหรือหนว่ยงานของรฐั 

3.3 ในกรณีท่ีมีหลกัฐานปรากฎชดัแจง้เพียงพอวา่ผูร้อ้งเรียนมีพฤติการณแ์จง้ หรือกลา่วหาผูถ้กูรอ้งเรียนโดย

ไมส่จุรติ             เอสซีจีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเพ่ือปกปอ้งช่ือเสียงของผูถ้กูรอ้งเรียน ดงันี ้

3.3.1 กรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเป็นบคุลากรของเอสซีจี ใหด้าํเนินการสอบสวนเพ่ือพิจารณาลงโทษตามระเบียบ

ของเอสซีจี 

3.3.2 กรณีท่ีผู้ร ้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และเอสซีจีได้รับความเสียหาย เอสซีจีอาจพิจารณา

ดาํเนินการตามกฎหมายกบัผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนดว้ย 

4. ขอบเขตของเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 
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4.1 บุคลากรของเอสซีจี หรือบุคคลใด ๆ ท่ีกระทาํการแทนเอสซีจีอาจถูกรอ้งเรียนตามนโยบายนีห้ากมีการ

กระทาํผิด 

4.2 ทัง้นี ้เอสซีจีไมส่ามารถรบัเรื่องรอ้งเรียนในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 เร่ืองท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการหรือ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ มีมตเิดด็ขาดแลว้ตามขอบเขตอาํนาจของตน 

4.2.2 เรื่องท่ีมีการฟ้องรอ้งเป็นคดีอยูใ่นศาล หรือท่ีศาลพิพากษา หรือมีคาํสั่งเดด็ขาดแลว้ 

4.2.3 เร่ืองรอ้งเรียนจากบคุคลท่ีไมใ่ชบ่คุลากรของเอสซีจีท่ีไมร่ะบช่ืุอและท่ีอยูท่ี่แทจ้รงิของผูร้อ้งเรียน 

4.2.4 เรื่องรอ้งเรียนท่ีไม่ระบพุยาน หรือไมมี่เบาะแส หลกัฐาน หรือการกระทาํทจุริตหรือประพฤติผิดท่ี

ชดัเจนเพียงพอท่ีจะนาํสืบขอ้เท็จจรงิตอ่ไปได ้

4.2.5 เร่ืองท่ีหน่วยงานการบุคคลของเอสซีจี หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอาํนาจไดร้บัไวพ้ิจารณา หรือได้

วินิจฉยัเดด็ขาดอยา่งเป็นธรรมแลว้ และไมมี่พยานหลกัฐานใหมซ่ึ่งเป็นสาระสาํคญัเพิ่มเตมิ 

5. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 

5.1 ช่องทางภายในสาํหรบับุคลากรของเอสซีจี สามารถรอ้งเรียนไดท้ัง้แบบเปิดเผยช่ือและไม่เปิดเผยช่ือ ได้

ทางระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส SCG (SCG Whistleblowing System) ใน SCG Intranet Portal 

ซึ่งบคุลากรของเอสซีจีสามารถเขา้ถึงไดท้กุคน และสามารถเลือกผูร้บัขอ้รอ้งเรียนได ้ดงันี ้

- ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทกุระดบั 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการบคุคลกลาง 

- ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ 

- เลขานกุารบรษัิท 

- กรรมการบรษัิทคนหนึ่งคนใด 

หรือรอ้งเรียนดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยส่งเป็นจดหมายหรืออีเมลถึงบคุคลขา้งตน้ หรือ

สง่อีเมลไปถึงกรรมการอิสระท่ี ind_dir@scg.com 

5.2 ชอ่งทางสาํหรบับคุคลภายนอก สามารถรอ้งเรียนไดท้างเว็บไซต ์www.scg.com ในระบบรบัขอ้รอ้งเรียน

และแจง้เบาะแส SCG เป็นการรอ้งเรียนแบบเปิดเผยช่ือ และสามารถเลือกรบัผูร้บัขอ้รอ้งเรียนได ้ดงันี ้

- สาํนกังานเลขานกุารบรษัิท 
- สาํนกังานตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 

http://www.scg.com/
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หรือทาํเป็นหนงัสือถึงบคุคลขา้งตน้ 

6. การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

6.1 กรณีผูร้อ้งเรียนเปิดเผยช่ือ  บริษัทสามารถรายงานความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบได ้หรือบรรเทา

ความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ย่ิงขึน้ 

6.2 เอสซีจีถือว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยและ

ความเสียหายของผูร้อ้งเรียน แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

6.3 กรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้ง

ขอใหเ้อสซีจีกาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม หรือเอสซีจีอาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยไม่ตอ้ง

รอ้งขอก็ได ้หากเห็นวา่เป็นเรื่องท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหายหรือความไมป่ลอดภยั 

6.4 เอสซีจีจะใชวิ้ธีการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมโดยไม่ตอบโต ้ไม่กลั่นแกลง้ และไม่เลือกปฏิบตัิตอ่ผูร้อ้งเรียน

ท่ีไดร้อ้งเรียน แจง้ขอ้มลู หรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการทจุริต ประพฤตมิิชอบ หรือการไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัท หรือจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึงการท่ีบุคคลนัน้ฟ้องรอ้งดาํเนินคดี เป็น

พยาน ใหถ้อ้ยคาํ หรือใหค้วามร่วมมือต่อศาลหรือหน่วยงานของรฐั โดยถือว่าการไม่ปฏิบตัิตามแนวทาง

ดงักลา่วถือเป็นการทาํผิดวินยัท่ีตอ้งไดร้บัโทษ รวมทัง้อาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

6.5 ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม

และเป็นธรรม 

7. การตรวจสอบข้อร้องเรียน 

7.1 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลหรือ

หน่วยงานท่ีไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจริง โดยการพิจารณาและสรุปขอ้เท็จจริงเบือ้งตน้ ใชเ้วลา

ประมาณ 30 – 60 วนั (ขึน้อยู่กับความซบัซอ้นในการหาขอ้เท็จจริง) ในกรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเอง 

จะแจง้ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบภายในกาํหนดระยะเวลา 7 วนัทาํการนบัแตว่นัท่ีสรุปผล 

7.2 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชิญใหบ้คุคลากรของเอสซีจีคนหนึ่งคนใดมาใหข้อ้มลู หรือ

ขอใหจ้ดัสง่เอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเพ่ือการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ 

7.3 หากตรวจสอบแลว้พบวา่เป็นความจรงิ เอสซีจีจะดาํเนินการดงัตอ่ไปนี ้

7.3.1 ในกรณีท่ีขอ้รอ้งเรียนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการกระทาํผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ

จรรยาบรรณ  เอสซีจี จะเสนอเรื่องพรอ้มความเห็น และกาํหนดแนวทางในการปฏิบตัท่ีิถกูตอ้ง

ตอ่ผูมี้อาํนาจดาํเนินการในเอสซีจีเพ่ือพิจารณาดาํเนินการ และในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสาํคญั เช่น 
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เป็นเร่ืองท่ีกระทบตอ่ช่ือเสียงภาพลกัษณห์รือฐานะทางการเงินของเอสซีจี ขดัแยง้กบันโยบาย

ในการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี หรือเก่ียวขอ้งกับผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นตน้ ใหเ้สนอเร่ืองต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา 

7.3.2 ในกรณีท่ีขอ้รอ้งเรียนใหเ้กิดความเสียหายตอ่ผูใ้ดผูห้นึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหาย

ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย 

8. บทลงโทษ 

8.1 หากผูถ้กูกลา่วหาไดก้ระทาํความผิดจรงิ ผูก้ระทาํผิดจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ี

เอสซีจีกาํหนดไว ้และหากการกระทาํผิดนัน้เป็นการกระทาํท่ีผิดต่อกฎหมาย ผูก้ระทาํผิดนัน้อาจจะตอ้ง

ไดร้บัโทษทางกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือตามกฎหมายอ่ืนดว้ย ทัง้นี ้ใหโ้ทษทางวินยั

ตามระเบียบของเอสซีจี และ/หรือ คาํตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัทถือเป็น

อนัสิน้สดุ 

8.2 บคุลากรของเอสซีจีท่ีปฏิบตัิต่อบุคคลอ่ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบตัิดว้ยวิธีการท่ีไม่เหมาะสม 

หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่บคุคลอ่ืน อนัมีเหตจุงูใจมาจากการท่ีบคุคลอ่ืนนัน้ไดร้อ้งเรียน ไดแ้จง้ขอ้มลู 

รอ้งเรียนหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการกระทาํผิด ถือเป็นการกระทาํผิดวินยัท่ีตอ้งรบัโทษ ทัง้นี ้อาจไดร้บัโทษ

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวห้ากกระทาํความผิดตามกฎหมาย 

9. การสื่อสาร 

9.1 เอสซีจีจะจดัใหมี้การส่ือสารและเผยแพรน่โยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระทาํผิด รวมถึง

ชอ่งทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนใหบ้คุลากรของเอสซีจีรบัทราบผ่านหลากหลายช่องทาง เชน่ การ

ปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม่ การอบรมหรือสมัมนา การประชาสมัพนัธภ์ายในบริเวณสถานท่ี

ทาํงานและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ ของเอสซีจี เป็นตน้ เพ่ือใหบุ้คลากรของเอสซีจีเขา้ใจ และ

ปฏิบตัติามนโยบายนีอ้ยา่งจรงิจงั 

9.2 เอสซีจีจะส่ือสารและเผยแพรน่โยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระทาํผิด รวมถึงชอ่งทางการ

แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ไปยังสาธารณชน บริษัทร่วม และผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 

เว็บไซตข์องบรษัิท รายงานประจาํปี และรายงานการพฒันาอยา่งยั่งยืน เป็นตน้ 
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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  

เน่ืองจากมีการแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหป้รบัปรุง

นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจีใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

 

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 และไม่อนุญาตใหพ้นกังานเอสซีจี

เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะไมว่่าในเวลาใดๆ เวน้แตไ่ดร้บัมอบหมายจากกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี หรือ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี หรือกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ของกลุม่ธุรกิจ 

3. การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ (Material Public Information) เอสซีจีตอ้งเปิดเผย

อยา่งชดัเจน ครบถว้น โดยไมใ่หเ้กิดความสบัสน นอกจากนีก้ารใหข้อ้มลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัขอ้มลูสาํคญัท่ีได้

เปิดเผยไปแลว้ตอ้งมีความชดัเจนและสอดคลอ้ง ไมท่าํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิกบัขอ้มลูท่ีไดเ้ปิดเผยไป 

4. การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นการคาดการณเ์ก่ียวกับสภาวะ ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน

อนาคตของบริษัท (Forward-Looking Information) เอสซีจีตอ้งเปิดเผยดว้ยความระมดัระวงั ไมท่าํใหเ้กิด

ความเขา้ใจผิดในสาระสาํคญั และใหอ้ธิบายถึงเง่ือนไขหรือสมมติฐานท่ีใชป้ระกอบในการคาดการณน์ัน้ โดย
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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 ์

บริษัทไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธข์ึน้ เพ่ือใหน้กัลงทุนสมัพนัธย์ึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีไดอ้ย่างถกูตอ้ง และเหมาะสม โดยมีหลกัการพืน้ฐานในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มลู การรกัษาขอ้มลูภายใน การ

ปฏิบตัิตอ่กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั รวมทัง้การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต  ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี อนัจะทาํใหเ้กิดการสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บับริษัทและสรา้งความมั่นใจใหก้ับ

ผูถื้อหุน้ 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 ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัตอ่

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 ์
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) 
เอสซีจี มีอดุมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี ในดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนนัน้ เอสซีจี 

ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนและปฏิบัติตาม

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ข้อตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) หลกัการชีแ้นะเร่ืองสิทธิมนษุยชนสาํหรบัธุรกิจแหง่

สหประชาชาต ิ(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญา

ว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขัน้พืน้ฐานในการทาํงานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor 

Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work:  ILO)  รวมถึงมุ่ งมั่ นในการ

ดาํเนินการตามจรรยาบรรณ และนโยบายวา่ดว้ยเร่ืองสิทธิมนษุยชนตา่งๆ ท่ีบรษัิทประกาศใช ้

 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีปลอดจากการละเมิดสิทธิมนษุยชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้

กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นสิทธิมนษุยชนขึน้เพ่ือปอ้งกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทาง

ธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคู่ค้า คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Supplier/Contractors 

inBusiness Partner in Business Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture)  

ขอบเขตการดาํเนินการ 

นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนนีใ้ชส้าํหรบัทุกกิจกรรมของเอสซีจี (พนกังาน กิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง สินคา้และ

บริการ) ท่ีเอสซีจีมีอาํนาจในการบริหาร เช่น กิจการของเอสซีจี บริษัทท่ีเอสซีจีถือหุน้ทัง้หมด บริษัทย่อย 

และผูร้่วมธุรกิจ (Joint Ventures) 

เอสซีจีมุ่งหวงัและส่งเสริมใหคู้ธุ่รกิจของเอสซีจี ท่ีเอสซีจีไมมี่อาํนาจในการบริหาร เช่น บริษัทรว่มและบริษัทท่ี

เอสซีจีร่วมลงทุนอ่ืนๆ รวมถึง ผูร้บัเหมา (Contractors) ผูส้่งมอบ (Suppliers) และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ สนบัสนุน

และปฏิบตัติามแนวนโยบายนี ้

นิยามศัพทท์ีใ่ช้กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาติของมนุษยท์ุกคนโดยไม่คาํนึงถึงความ

แตกตา่งทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ถ่ินกาํเนิด เผ่าพนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะ

ทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเร่ืองอ่ืนใดตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ี

แต่ละประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัิ รวมถึง สิทธิในการดาํรงชีวิตและเสรีภาพ การพน้จากการเป็นทาส

และการทรมาน การคา้มนุษย ์การล่วงละเมิด การใชแ้รงงานบงัคบัและการใชแ้รงงานเด็ก การมีอิสระในการ

แสดงความคิดเห็นและรวมกลุม่กนั สิทธิในการทาํงาน ชั่วโมงการทาํงาน การไดร้บัคา่ตอบแทนอย่างเท่าเทียม 

การศึกษา และอ่ืนๆ มนุษยท์ุกคนมีสิทธิต่างๆ เหล่านีอ้ย่างเท่าเทียมไม่ถูกเลือกปฏิบตัิ โดยการบริหารความ

หลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล 
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กลุม่เปราะบาง (Vulnerable Group) หมายความวา่ บคุคลท่ีขาดความสามารถในการปกปอ้งสิทธิและ

ประโยชนข์องตน เน่ืองจากขาดอาํนาจ การศกึษา ทรพัยากร ความเขม้แข็ง หรืออ่ืน ๆ และมีความเส่ียงตอ่การ

ไดร้บัผลกระทบดา้นสิทธิมนษุยชน เชน่ ผูห้ญิง ผูพ้ิการ เดก็ ชนพืน้เมือง แรงงานอพยพ ผูมี้ความหลากหลาย

ทางเพศ (LGBTQI+) แรงงานคูธุ่รกิจ และชมุชน เป็นตน้ 

เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จาํกัด 

(มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเอสซีจีทกุระดบั ตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัและเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนใน

ทกุดา้นของบคุคลทกุคน ตลอดจนสงัคมและชมุชน ตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแต่

ละประเทศมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบตั ิโดยรวมถึง 

• ปฏิบตัติอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนอยา่งเทา่เทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ 

• หลีกเล่ียงการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน  

• สนบัสนนุสง่เสรมิสิทธิมนษุยชน 

• การส่ือสาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้ทาํความเขา้ใจ กาํหนดแนวทาง สอดส่องดแูล และใหก้ารสนบัสนนุแก่

ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

แนวทางปฏิบัต ิ

1. ใหค้วามเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน ปฏิบตัิตอ่กนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั และปฏิบตัิตอ่กัน

อย่างเท่าเทียมตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและกลุ่มเปราะบางทกุกลุม่ โดยไม่แบง่แยกความแตกตา่งทางกาย จิตใจ 

เชือ้ชาต ิสญัชาต ิถ่ินกาํเนิด เผา่พนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอ่ืนใด 

2. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชนในการดาํเนิน

ธุรกิจ ตลอดจนมุ่งมั่นปอ้งกนัการคกุคามในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคกุคามทางเพศ และการคกุคาม

รูปแบบอ่ืน 

3. ส่ือสาร เผยแพรน่โยบาย ใหค้วามรู ้ทาํความเขา้ใจ กาํหนดแนวทาง และใหก้ารสนบัสนุนอ่ืนใด แก่พนกังาน คู่

คา้ คูธุ่รกิจในหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ (Suppliers/ Contractors in Business Value Chain) ตลอดจนผูร้่วม

ธุรกิจ (Joint Ventures) เพ่ือใหมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ

ปฏิบตัติอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนตามแนวนโยบายนี ้และทวนสอบความเขา้ใจอยา่งสมํ่าเสมอ 

4. สอดส่องดแูลเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายละเมิด

สิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วาม
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รว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษากับผูบ้งัคบับญัชา หรือ

บคุคลท่ีรบัผิดชอบผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีกาํหนดไว ้

5. จดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครอง

บคุคลท่ีแจง้เรื่องการละเมิดสิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผู้

ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามท่ีเอสซีจีกาํหนดไว้ใน Whistleblower 

Policy 

6. พฒันาและดาํเนินกระบวนการจดัการดา้นสิทธิมนษุยชน (Due Diligence Process) อยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แต่

เริ่มการลงทุน (Investment) หรือควบรวมแบบพันธมิตร (Mergers and Partnership) เพ่ือท่ีจะระบุ

ประเด็นและประเมินความเส่ียงและผลกระทบดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กาํหนดกลุ่มหรือบุคคลท่ี

ไดร้บัผลกระทบท่ีครอบคลุมผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม วางแผนและกาํหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน 

จดัการแกไ้ขและปอ้งกนัปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน ใหส้อดคลอ้งตามแนวทางการจดัการความเส่ียง

ขององคก์ร ซึ่งครอบคลมุความเส่ียงในอตุสาหกรรมและประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบตดิตามผล โดย

จดัใหมี้กระบวนการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

7. เอสซีจีมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชนตามนโยบายดา้น

สิทธิมนษุยชนนี ้

8. ผูก้ระทาํการละเมิดสิทธิมนษุยชน เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทาง

วินัยตามระเบียบท่ีเอสซีจีกาํหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะไดร้ับโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนั้นผิด

กฎหมาย 

9. เอสซีจีมุ่งมั่นท่ีจะส่ือสาร รายงานและเปิดเผยขอ้มูลการดาํเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนสู่สาธารณะอย่าง

ครบถว้นและโปรง่ใส 

10. ทบทวนนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนอยา่งสมํ่าเสมอ โดยคาํนงึถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัตอ่องคก์ร 

 

 

  

 

 

  



 

หนา้ 85 / 111 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซจี ี(SCG Privacy Policy) 
เอสซีจีเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังานของเอสซีจี และบคุคลตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเอส

ซีจี และเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวไดร้ับความคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเพ่ือให้เอสซีจี

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 กับขอ้มูลส่วนบุคคล 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 เอสซีจีจะจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูส่วนบคุคล  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 เอสซีจีจะจดัใหมี้นโยบายการบริหารจดัการเหตกุารณผ์ิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูสว่นบุคคล 

(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองต่อเหตกุารณผ์ิดปกติ 

(Incident Response Program) เพ่ือให้สามารถระบุและจัดการกับเหตุการณ์ผิดปกติท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

6.3 เอสซีจีจะจัดให้มีกระบวนการแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้

ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (ในกรณีท่ีเอสซีจีเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นผู้

ควบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลรว่มกนั) และบคุคลอ่ืน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย   

 



 

หนา้ 88 / 111 

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) กํากับดูแลและสนับสนุนให้เอสซี จีด ํ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 ์ 

 

 

 

  



 

หนา้ 93 / 111 

3.3  นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย 

นโยบายการปฏบิัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) 

เอสซีจีใหค้วามสาํคญักบัการปฎิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียของเอสซีจีมาโดยตลอด ซึ่งเห็นไดจ้ากการมีอดุมการณใ์น

การดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้การเป็นพลเมืองท่ีดี การมี

จรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนักงาน มีหลักบรรษัทภิบาลท่ีเป็นแนวทางในการบริหาร

องคก์ร และมีแนวปฏิบตักิารพฒันาสูค่วามยั่งยืนของเอสซีจี   

ดว้ยสภาวะทางสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการดาํเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความซบัซอ้น

มากขึน้ และมีความคาดหวงัสงูขึน้ในการท่ีจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและมีสว่นรว่มในการแสดงความ

คิดเห็น การตดัสินใจและการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ การปฎิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงเป็นเร่ืองท่ีมี

ความสาํคญัมากขึน้ เอสซีจีจึงไดจ้ดัทาํ “นโยบายเก่ียวกับการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของเอสซีจี” เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรขึน้ในปี 2553 เพ่ือใหพ้นกังานมีแนวทางท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจโดยการเพิ่มมลูคา่ใหผู้ถื้อหุน้

ในระยะยาวพรอ้มไปกบัการคาํนงึถึงประโยชนร์ว่มกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ของเอสซีจีดว้ย   

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถงึ 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดร้ับผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมี

ผลประโยชนใ์ดๆ กบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี หรือมีอิทธิพลเหนือบคุคลใดท่ีอาจทาํใหเ้กิดผลกระทบกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น ลกูคา้ พนกังาน ชมุชน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ความสมัพนัธท์างธุรกิจ หน่วยงานของรฐั ผูน้าํ

ทางความคดิ ฯลฯ 

นโยบายการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 

เอสซีจียดึมั่นในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม โดยเฉพาะในทกุชมุชนท่ีเอสซีจีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ ดว้ย

การเคารพสิทธิและปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม รบัฟังความคิดเห็นหรือความกังวล รวมทัง้สรา้ง

ความเขา้ใจกับผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสรา้งสรรคใ์นเร่ืองท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียให้ความสนใจ 

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 

ฝ่ายจัดการมีหนา้ท่ีบริหารจัดการใหก้ารดาํเนินการตามนโยบายการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณ กําหนดให้มี

ผูร้บัผิดชอบท่ีชดัเจนซึ่งเป็นผูมี้ความรู ้ทกัษะ และมีจาํนวนท่ีเพียงพอ จดัใหมี้ระบบการรบัขอ้เสนอแนะจากผูมี้

ส่วนไดเ้สีย การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู การติดตาม และการประเมินผล พรอ้มทัง้นาํขอ้มลูจากการปฏิบตัิตอ่ผูมี้

ส่วนไดเ้สียไปบูรณาการเขา้กับการกาํกับดูแลขององคก์ร กลยุทธ ์และการบริหารจดัการในทุกระดบัของเอสซีจี

เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัและพฒันาแนวทางการดาํเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืนทั่วทัง้องคก์ร 
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นโยบายและแนวปฏบิัตติ่อผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

เอสซีจีกาํหนดเป็นกรอบนโยบายและแนวปฏิบตัิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 12 กลุ่ม เพ่ือเป็นหลกัในการดาํเนิน

ธุรกิจ สรา้งคณุคา่เพิ่มแก่องคก์ร และการพฒันาอย่างยั่งยืน ดงันี ้

1. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

เอสซีจีใหค้วามสาํคญัอย่างย่ิงกบัผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นเจา้ของธุรกิจ จงึกาํหนดใหก้รรมการในฐานะเป็นตวัแทนของผู้

ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของเอสซีจี มีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและ

อดุมการณข์องเอสซีจีเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและเพิ่มมลูคา่ใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างตอ่เน่ืองในระยะยาว โดยมี

แนวปฏิบตัดิงันี ้

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 

เอสซีจีเช่ือมั่นวา่พนกังานเป็นทรพัยากรท่ีมีคณุคา่และเป็นปัจจยัแหง่ความสาํเรจ็ จงึปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเท่า

เทียมกนับนหลกัสิทธิมนษุยชนตามนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน เอสซีจี คาํนึงถึงความตอ้งการของพนกังาน 

เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างพนักงานและองคก์ร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูน

ศกัยภาพอย่างตอ่เน่ือง พรอ้มใหค้วามมั่นคงและความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้



 

หนา้ 97 / 111 

2.1 สรรหาพนกังานดว้ยระบบการคดัเลือกและเง่ือนไขการจา้งงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือใหไ้ด้

พนกังานท่ีเป็นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณุภาพสงูและซ่ือสตัยเ์ขา้มารว่มปฏิบตังิาน 

2.2 ดแูลพนกังานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนกังานไม่ใหถู้ก

ลว่งละเมิด รวมทัง้สนบัสนนุและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังานไดอ้ย่างเป็นอิสระ  

2.3 จดัใหมี้ระบบการรอ้งเรียน แจง้เบาะแสของการปฏิบตัิท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึงมี

การปกปอ้งพนกังานไมใ่หถ้กูกลั่นแกลง้ หรือไดร้บัโทษจากการรอ้งเรียน (Whistleblower Policy) 

2.4 พฒันาพนกังานทกุวิชาชีพทุกระดบัอย่างทั่วถึงเพียงพอและต่อเน่ือง ตามความเหมาะสมของหนา้ท่ี

และความรบัผิดชอบ รวมทัง้สรา้งจิตสาํนกึในเร่ืองคณุธรรมใหแ้ก่พนกังานทกุคน 

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการทาํงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อใหเ้กิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ

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 
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3.4 ผลิตสินคา้และบริการท่ีปลอดภัย ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคและไวว้างใจได ้รวมทัง้

ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและเพียงพอแก่ผูบ้รโิภค 

3.5 จดัเก็บขอ้มลูของลกูคา้อย่างเป็นระบบ ปลอดภยั และไมน่าํขอ้มลูลกูคา้ไปใชใ้นทางไมถ่กูตอ้ง 

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 นอกจากนีย้งัส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถและพฒันาความรูท้ัง้

ในงานและนอกงานของคูธุ่รกิจใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 พิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมและยตุิธรรม และดแูลใหคู้ธุ่รกิจจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ฏิบตังิาน

ไมต่ ํ่ากวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด 

5.2 สง่เสรมิและดแูลในเร่ืองความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของคูธ่รุกิจ  
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5.3 เปิดโอกาสให้คู่ธุรกิจไดเ้ข้าพบผู้บริหาร และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือให้การทาํงานเป็นไปตาม

เปา้หมาย ท่ีวางไว ้

5.4 สนบัสนนุใหคู้ธุ่รกิจมีการพฒันาความรู ้เพ่ือใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนใหคู้่ธุรกิจดาํเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of 

Conduct)  

6. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้ร่วมลงทุน 

เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผูร้ว่มลงทนุและปฏิบตัิตอ่ผูร้ว่มลงทนุทกุรายอย่างเป็นธรรม ส่งเสรมิผูร้ว่มลงทนุ

ใหเ้คารพสิทธิของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ใหค้วามรว่มมือ

อย่างดีกับผูร้่วมลงทุน ทัง้นีเ้พ่ือใหก้ารดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์อง

กิจการรว่มทนุ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

6.1 ประสานความร่วมมือกับผูร้่วมลงทุนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนใหมี้

ความแข็งแกรง่ 

6.2 สนบัสนนุใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะกบัผูร้ว่มลงทนุ ตลอดจนรว่มกนัพิจารณา

กาํหนดแผนธุรกิจของกิจการรว่มทนุเพ่ือใหกิ้จการรว่มทนุพฒันาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

6.3 ติดตาม และผลักดนัใหก้ารดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนว

ทางการพฒันาอยา่งยั่งยืน 

6.4 พิจารณาร่วมกับผูร้่วมลงทุนในการจดัสรรผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง

เป็นธรรม และโปรง่ใส  

6.5 ไมเ่อาเปรียบผูร้ว่มทนุไมว่่าจะดว้ยวิธีการใดๆ  

7.  นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อเจ้าหนี ้

เอสซีจีมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อเจา้หนีด้ว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม 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 
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และเสริมสรา้งประโยชนส์ขุของชุมชนและสงัคมท่ีเอสซีจีเขา้ไปดาํเนินธุรกิจทัง้ในประเทศไทยและอาเซียน 

รวมถึงใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีท่ีทาํประโยชนใ์หก้ับชุมชนและ

สงัคม โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

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

ธุรกรรมกับรฐัไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี เพ่ือใหพ้นกังานดาํเนินการอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม รวมถึงการให้

ความรว่มมือกบัหนว่ยงานราชการ ทัง้ทางดา้นวิชาการและการสนนัสนนุกิจกรรมตา่งๆ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

9.1 ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั และตระหนกัอยู่เสมอว่า

กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ ในแตล่ะทอ้งถ่ินอาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน หรือ

วิธีปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั  

9.2 ไมก่ระทาํการใด  ๆท่ีอาจจงูใจใหพ้นกังานในหน่วยงานราชการ มีการดาํเนินการท่ีไมถ่กูตอ้งเหมาะสม 

9.3 สรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาชมุชนใหก้บัหนว่ยงานราชการ อาทิ องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถ่ิน 
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9.4 สนบัสนนุกิจกรรมของราชการ 

9.5 รว่มประชมุใหข้อ้คิดเห็น สนบัสนนุ และชว่ยเหลือทางดา้นวิชาการอย่างตอ่เน่ือง 

9.6 รบัการตรวจเย่ียมจากหนว่ยงานราชการ 

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 

เอสซีจีดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถ้วน

และถูกตอ้ง รวมถึงรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพ่ือใหเ้กิด

แนวทางรว่มกนัในการดาํเนินธุรกิจท่ียั่งยืน เคียงคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้ 

11.1 เปิดเผยขอ้มลูการดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 

11.2 เปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจาํปี รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน รวมทัง้บทความและข่าวสารตา่งๆ 

และเผยแพรใ่นรูปแบบเอกสารและขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์

11.3 ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มและชมุชน รวมถึงผลกัดนัใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม

ในการชว่ยรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

11.4 สรา้งความสมัพนัธแ์ละกระบวนการการมีสว่นรว่มของชมุชน รว่มกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

11.5 รบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอและหรือขอ้รอ้งเรียนจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือหาแนวทางรว่มกนัในการ

ประสานความรว่มมือ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

12. นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่แข่ง 

เอสซีจีดาํเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่อยา่งยตุิธรรมตามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ท่ีสจุริต 

โดยยึดมั่นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี คาํนึงถึง

จรยิธรรมในการประกอบการคา้ และกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้ 

12.1 ปฏิบตัภิายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งมีจรยิธรรม โปรง่ใส รวมทัง้ไม่

เอาเปรียบคูแ่ขง่ดว้ยวิธีอนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

12.2 ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
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12.3 ไมก่ระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของคูแ่ขง่ 

12.4 ไมท่าํลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย โดยปราศจากขอ้มลูความจริง 

12.5 สนบัสนนุและส่งเสริมการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการทาํความตกลงใดๆ กบัคูแ่ข่งท่ีเป็นการลด

หรือจาํกดัการแขง่ขนัทางการคา้ 

นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล    
(Diversity and Inclusion Policy) 

เอสซีจีตระหนกัถึงความสาํคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน โดยปฏิบตัิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 

ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และยึดมั่นต่ออุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามท่ีปรากฎใน

นโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนของเอสซีจี ซึ่งรวมถึงการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่ง

ของบคุคล 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีมีการบริหารความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล

ตามหลกัสิทธิมนษุยชน คณะกรรมการจงึเห็นสมควรใหก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตัเิพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการดาํเนินงานในทกุสินคา้และบริการ และกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี (Direct Activity) รวมถึงคูค่า้   คูธุ่รกิจ

ในห่วงโซ่คุณค่าของธุร กิจ (Suppliers/ Contractors in Business Value Chain)  และผู้ร่วมธุร กิจ (Joint 

Ventures) 

นิยามศัพทท์ี่ใช้กับนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล 

ความหลากหลาย (Diversity) หมายความว่า ความแตกต่างของบุคคลไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางกาย 

จิตใจ เชือ้ชาติ สัญชาติ ถ่ินกาํเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเร่ืองอ่ืนใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาท่ีแต่ละ

ประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัติาม 

การยอมรบัความแตกตา่ง (Inclusion) หมายความวา่ การใหค้ณุคา่และการยอมรบัตอ่ความแตกตา่งของบคุคล 

เอสซีจี หมายความว่า บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกัด 

(มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเอสซีจีทกุระดบั ตระหนกัและใหค้าํมั่นตอ่การเคารพในความหลากหลายและ

การยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล โดย 

• ปฏิบตัิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพในความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่างของ
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บคุคลทกุคน ทัง้ตอ่บคุคลภายในองคก์ร และสงัคมภายนอก โดยปฏิบตัิตามนโยบายของเอสซีจี 

กฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแต่ละประเทศมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบตัิอย่าง

เครง่ครดั 

• เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจีให้เป็นแบบอย่างของการให้ความเคารพในความ

หลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างของบุคคล ไม่ยอมรบัต่อการแบ่งแยกและการเลือก

ปฏิบตัท่ีิไมเ่ทา่เทียม 

• ส่งเสริมและใหก้ารสนบัสนนุ แก่คูค่า้ คูธุ่รกิจในห่วงโซ่คณุคา่ของธุรกิจ (Suppliers/ Contractors in 

Business Value Chain) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Ventures) เพ่ือใหมี้สว่นรว่มในการดาํเนินธุรกิจ

อยา่งมีคณุธรรม เคารพและปฏิบตัติอ่ทกุคนตามแนวนโยบายนี ้
แนวทางปฏบิัต ิ

1. ปฏิบตัิต่อกันอย่างเท่าเทียม ใหค้วามเคารพในความหลากหลายและยอมรบัความแตกต่างของบุคคลทุกคน 

รบัฟังและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างของบุคคลอ่ืน สรา้งบรรยากาศในการทาํงานและ

วฒันธรรมองคก์รท่ีเคารพตอ่ความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทกุคนตามนโยบายนี ้

2. พิจารณาเร่ืองการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างของบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของ     

กลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ อนัจะสง่เสรมิใหเ้กิดความคดิรเิริ่มและการพฒันาทางธุรกิจของเอสซีจี 

3. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้นาํในองคก์รทุกระดับให้การสนับสนุนส่งเสริมต่อการเคารพในความ

หลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทั่วทัง้องคก์ร 

4. ส่งเสริมใหมี้การสรรหาคณะกรรมการบริษัทหรือผูด้าํรงตาํแหน่งตา่ง ๆ  ในหน่วยงาน โดยนาํเร่ืองความหลากหลาย

และการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลมาเป็นปัจจยัประกอบการพิจารณา เพ่ือสรรหาบคุคลเขา้รว่มเป็น

กรรมการในทกุระดบัอยา่งเหมาะสม 

5. นาํเร่ืองการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลไปใชใ้นเร่ืองการบรหิารงาน

บคุคลอย่างเครง่ครดัตัง้แตก่ารสรรหาและคดัเลือกพนกังาน การพฒันาพนกังาน การเติบโตในหนา้ท่ีการ

งาน การบรหิารผลการปฏิบตังิานและคา่ตอบแทน การเกษียณอาย ุและอ่ืนๆ  

6. สื่อสาร เผยแพรน่โยบาย ใหค้วามรู ้ทาํความเขา้ใจ กาํหนดแนวทาง และใหก้ารสนบัสนนุอื่นใด แก่

พนกังาน  คู่คา้ คูธุ่รกิจในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ (Suppliers/ Contractors in Business Value Chain) 

ตลอดจนผูร้่วมธุรกิจ (Joint Ventures) เพ่ือใหมี้ส่วนรว่มในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพและ

ปฏิบตัติอ่ทกุคนตามแนวนโยบายนี ้และทวนสอบความเขา้ใจอยา่งสมํ่าเสมอ 

7. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงในการละเมิดสิทธิของบุคคล สอดส่องดแูล

เร่ืองการเคารพตอ่ความหลายหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทกุคน ไมล่ะเลยหรือเพิกเฉยเม่ือ

พบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ขา่ยละเมิดสิทธิของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือ

บุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยัหรือข้อ

ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบผา่นชอ่งทางตา่งๆ ท่ีกาํหนดไว ้
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8. จดัใหมี้ชอ่งทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครอง

บคุคลท่ีแจง้เร่ืองการละเมิดสิทธิของบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือ

ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิของบุคคล ตามท่ีเอสซีจีกาํหนดไวใ้น Whistleblower 

Policy 

9. ผูก้ระทาํการละเมิดสิทธิสิทธิของบุคคลอนัเกิดจากความหลากหลายและความแตกต่างของบุคคล เป็น

การกระทาํผิดจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบท่ีเอสซีจีกาํหนดไว ้

นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทาํนัน้ผิดกฎหมาย 

10. ทบทวนนโยบายดา้นการบริหารความหลากหลายและยอมรบัความแตกต่างของบุคคลอย่างสมํ่าเสมอ 

โดยคาํนงึถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัตอ่องคก์ร 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 

บรษัิทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในช่วงอตัรารอ้ยละ 40 - 50 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวม แตใ่นกรณีท่ีมี

ความจาํเป็น หรือมีเหตุการณท่ี์ไม่ปกติ บริษัทอาจนาํมาประกอบการพิจารณาเปล่ียนแปลงจ่ายเงินปันผล

ในชว่งนัน้ๆ ตามความเหมาะสมได ้ 

สาํหรบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษัิทย่อย ซึ่งบรษัิทถือหุน้รอ้ยละ 100 เป็นสว่นใหญ่นัน้ บรษัิทพิจารณา

ถึงผลการดาํเนินงาน และคาํนึงถึงโครงสรา้งและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อย

ดว้ย และไมมี่นโยบายท่ีก่อใหเ้กิดการยกัยา้ยถ่ายเทผลประโยชน ์

 

จรรยาบรรณคู่ธุรกจิเอสซจี ี

เอสซีจีไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพ่ือใหคู้ธุ่รกิจของเอสซีจีมีความ

เขา้ใจท่ีถกูตอ้ง และนาํไปใชเ้ป็นมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจรว่มกนั โดยมีหลกัการ 5 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) จริยธรรมทางธุรกิจ: ดาํเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตยส์ุจริต เป็นธรรมกับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เปิดเผย

ขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้น รกัษาความลบั และเคารพในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน: ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ให้ความสาํคัญกับการคุม้ครอง

แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างดา้ว ไม่บงัคบัใชแ้รงงานในลกัษณะแรงงาน

ทาส ดแูลการจา่ยคา่จา้ง ผลประโยชน ์และการกาํหนดระยะเวลาการทาํงานอย่างถกูตอ้งและเป็นธรรม 

3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย: ดูแลสภาพแวดล้อมในการทาํงานให้ถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภัย ควบคุมความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดจากการ

ปฏิบตังิาน และการจดัใหมี้อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลใหเ้พียงพอและพรอ้มใชง้านเสมอ 
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4) สิ่งแวดล้อม: ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มตามหลกั 3R 

ไดแ้ก่ การลดปริมาณการใช ้(Reduce) การนาํกลบัมาใชซ้ ํา้หรือใชใ้หม่ (Reuse/Recycle) และการ

สรา้งทดแทน (Replenish) 

5) กฎหมายและข้อกาํหนด: ปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด 

 

นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-Trust Policy) 

กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้เป็นกฎหมายเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญัตอ่การประกอบธุรกิจ รฐัไดอ้อกกฎหมาย

ควบคมุผูป้ระกอบธุรกิจในตลาดใหด้าํเนินการแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม ไม่ใหมี้การกีดกนัทางการคา้ ตลอดจน

ควบคมุการใชอ้าํนาจเหนือตลาดไม่ใหส้รา้งความเสียหายแก่ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน กฎหมายการแข่งขนัทาง

การคา้จึงมีความเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบธุรกิจโดยตรง นอกจากนีก้ฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ยงัมีบทลงโทษ

อย่างรา้ยแรงทัง้ทางแพ่งและอาญาทัง้ต่อตวับริษัทและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง และอาจส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อ

ช่ือเสียงในการประกอบธุรกิจของเอสซีจีทัง้ในและต่างประเทศ เอสซีจีใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจอย่าง

เป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย โดยคาํนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา้ ประโยชนข์องลูกคา้และคู่คา้ 

รวมถึงความเป็นธรรมในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนและท่ีผา่นมาไดก้าํหนดนโยบายการแขง่ขนัทางการคา้

ไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี เน่ืองจากพระราชบญัญตั ิการแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 ไดผ้า่นการพิจารณาของสภา

นิติบญัญัติแห่งชาติและมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 5 ตลุาคม 2560 ซึ่งมีการแกไ้ขหลกัเกณฑต์่างๆ ท่ีสาํคญัหลาย

ประการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหมี้การทบทวน ตรวจสอบ รวบรวมและจดัทาํแนวปฎิบตัิต่าง ๆ ขึน้

เป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยใหพ้นกังานเอสซีจีทาํความเขา้ใจและถือปฏิบตัติามอย่างเครง่ครดั 

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  
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4. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบตัิว่าดว้ยการแข่งขนัทางการคา้ของประเทศท่ีเขา้ไปทาํ

ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรณีควบรวมกิจการ  

5. พนกังานเอสซีจีจะตอ้งตระหนกัอยู่เสมอว่าการปฏิบตัิตามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้เป็นเร่ืองสาํคญั

อยา่งย่ิง ในการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีตอ้งใชค้วามระมดัระวงั เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การประกอบธุรกิจของเอสซี

จีเคารพกฎหมายการแข่งขันทางการคา้ มีจริยธรรมทางการคา้ ตลอดจนใหค้วามรูแ้ก่คู่คา้ของเอสซีจี

เก่ียวกบัความสาํคญัของการปฏิบตัติามกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ 

6. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํธุรกรรมและการลงทุนตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมตรวจสอบ 

เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ไดด้าํเนินการตามกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้อย่างถกูตอ้งครบถว้น  

7. ในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ใหน้าํจรรยาบรรณเอสซีจี คูมื่อบรรษัทภิบาลเอสซีจี และ

แนวปฏิบตักิารแขง่ขนัทางการคา้ไปใชใ้นการปฏิบตังิานดว้ย 

8. การไมป่ฎิบตัติามนโยบายฉบบันีถื้อเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี 

 

นโยบายและแนวปฏบิัตใินการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกจิของเอสซจี ี

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัพธุท่ี 29 ตลุาคม 2557 เห็นชอบใหก้าํหนด

นโยบายและแนวปฏิบตัิในการจดัหาและคดัเลือกคูค่า้/คูธุ่รกิจของเอสซีจี และใหเ้ปิดเผยไวใ้หเ้ป็นท่ีทราบ ทัง้นี ้

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าเอสซีจีจะดาํเนินการคัดเลือกคู่คา้/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่

คา้/ คู่ธุรกิจท่ีดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และจะไม่ทาํธุรกรรม

กบับคุคลหรือนิตบิคุคลท่ีกระทาํผิดกฎหมาย 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 

เอสซีจีจะดาํเนินการจดัหาอย่างมีระบบ ตามระเบียบและวิธีการจดัหาของเอสซีจีท่ีมีการควบคมุอย่างรดักุม 

คาํนึงถึงความตอ้งการทัง้ในดา้นคุณภาพ ราคา จาํนวน เวลา การใหบ้ริการ การส่งมอบ การบริการหลัง
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การขาย การรบัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ โดยไม่ทาํธุรกรรมกบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ีกระทาํผิดกฎหมาย ทจุริต 

หรือมีพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุรติ 

เอสซีจีจะดาํเนินการคัดเลือกคู่คา้/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่คา้/คู่ธุรกิจท่ี

ดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม 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 

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/คู่ธุรกิจมีรายช่ือในระบบของเอสซีจีแลว้ นอกจากใน

บางกรณีท่ีใชก้ารสืบราคาหรือการประกวดราคา คู่คา้/คู่ธุรกิจอาจไดร้บัเชิญเขา้เสนอราคาก่อนจะมี

รายช่ือในระบบและเม่ือไดร้บัการคดัเลือกแลว้จึงจะสมคัรเป็นคู่คา้/คู่ธุรกิจก็ได ้ทัง้นีเ้อสซีจีอาจขอให ้

คูค่า้/คูธุ่รกิจ ตอบรบัการทาํธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือความสะดวกรวดเรว็ภายใตก้ฎหมายท่ีบงัคบั

ใชก้บัธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

2. ใบสั่งซือ้หรือสญัญาตามขอ้ตกลงระหว่างคูค่า้/คูธุ่รกิจและเอสซีจี ท่ีจดัทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษรจะ

ถือเป็นขอ้ผกูมดัในการทาํธุรกรรมระหวา่งเอสซีจีและคูค่า้/คูธุ่รกิจของเอสซีจี 
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3. ในการเสนอราคาหรือการทาํสัญญา เอสซีจีอาจขอให้คู่คา้/คู่ธุรกิจวางหลักประกันการปฏิบัติตาม

ขอ้ตกลงโดยเอสซีจีจะแจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์ักษร และเอสซีจีจะคืนหลกัประกันใหเ้ม่ือสิน้สุด

ภาระผกูพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมนัน้ๆ แลว้ 

4. เม่ือคู่คา้/คู่ธุรกิจปฏิบตัิตามขอ้ตกลง สัญญา หรือใบสั่งซือ้แลว้คู่คา้/คู่ธุรกิจจะตอ้งส่งมอบใบกาํกับ

ภาษีใบเสร็จรบัเงิน และ/หรือเอกสารประกอบอ่ืนท่ีจาํเป็นเพ่ือขอรบัชาํระเงิน ณ สถานท่ีและกาํหนดเวลา

ตามท่ีเอสซีจีกาํหนด เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการทาํงานของทกุหน่วยงาน และเอสซีจีจะชาํระเงิน

โดยการโอนคา่สินคา้/บริการหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีทางราชการกาํหนดและภาระผูกพนัอ่ืนๆ ตาม

สญัญา เช่น เงินคํา้ประกนัผลงาน ใหท่ี้บญัชีธนาคารท่ีคูค่า้/คูธุ่รกิจแจง้ไวแ้ลว้ หรือเวน้แตคู่ค่า้/คูธุ่รกิจจะ

ขอรบัเป็นเช็ค ทัง้นี ้เอสซีจีขอสงวนสิทธิการชาํระเป็นเช็คขีดครอ่มเขา้บญัชีเทา่นัน้ 

5. คูค่า้/คูธุ่รกิจสามารถขอแกไ้ขขอ้มลูคูค่า้/คูธุ่รกิจในระบบของเอสซีจีได ้โดยติดตอ่กบัหน่วยงานท่ีดาํเนินการ

จดัหาของเอสซีจี พรอ้มสง่เอกสารประกอบการแกไ้ขท่ีไดร้บัการรบัรองโดยผูมี้อาํนาจของคูค่า้/คูธุ่รกิจ 

6. คู่คา้/คู่ธุรกิจสามารถแจง้รอ้งเรียนการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อคู่คา้/คู่ธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาล

เ อส ซี จี ได้ตามช่องทางท่ี เอสซี จีกําหนดไว้ ท่ี ระบบรับข้อร้องเ รี ยนและแจ้งเบาะแสเอสซี จี  

https://whistleblowing.scg.com/external/scc 

นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภมูิอากาศเอสซจี ี  
เอสซีจี มุ่งมั่นสู่ความเป็นผูน้าํทางธุรกิจในภูมิภาคดว้ยการสรา้งสรรคน์วตักรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตระหนักว่าสิ่งสาํคญัท่ีขับเคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนไดคื้อ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มและสภาพ

ภูมิอากาศ เอสซีจี จึงไดก้าํหนดนโยบายฉบบันี ้โดยปรบัปรุงจากนโยบายสิ่งแวดลอ้มและพลงังาน ฉบบัก่อน

หนา้นี ้(1 เมษายน 2559) เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการดา้น

สิ่งแวดลอ้มและสภาพภมูิอากาศ ดงัแสดงเจตนารมณไ์วใ้นอดุมการณเ์อสซีจี 

นโยบายฉบบันีใ้หค้รอบคลมุทกุการดาํเนินงานการผลิต การอาํนวยความสะดวกทางธุรกิจ การดาํเนินงานของ

หุน้ส่วนธุรกิจในห่วงโซ่คณุค่าและผูร้่วมธุรกิจของเอสซีจี ตัง้แต่การออกแบบ การจดัซือ้จดัหา การผลิตสินคา้ 

บรกิาร และโซลชูนั การกระจายสินคา้และโลจิสตกิส ์ตลอดจนการจดัการของเสียและผลิตภณัฑห์ลงัการใชง้าน 

นอกจากนีย้งัครอบคลมุถึงคูธุ่รกิจ และผูใ้หบ้ริการ รวมถึงหุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีสาํคญัอ่ืนๆ เช่น การดาํเนินงานท่ี

ไม่มีอาํนาจบริหาร หุน้ส่วนในผูร้ว่มธุรกิจ การจดัจา้งภายนอก การดาํเนินโครงการใหม่ โครงการปรบัปรุง การ

จดัทาํขอ้ตกลงตา่งๆ รวมถึงการควบรวมกิจการ ดงันี ้ 

1. ดาํเนินธุรกิจบนพืน้ฐานข้อกาํหนดทางกฎหมาย โดยสอดคลอ้งกับประเด็นระดับโลกและคาํนึงถึง

ประเดน็ระดบัทอ้งถ่ิน ตามแนวปฏิบตักิารพฒันาอยา่งยั่งยืน เอสซีจี และนโยบายอ่ืนๆ ของเอสซีจี 

2. ดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงการลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มและการปรบัตวัตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ การอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม การใชท้รพัยการธรรมชาต ิพลงังาน และนํา้อยา่งยั่งยืน ผา่นการดาํเนินงาน

ดา้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมนุเวียน: การดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกับเป้าหมายตามความตกลง
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ปารีส การไม่มีของเสียไปฝังกลบ อนรุกัษค์วามหลากหลายทางชีวิภาพและระบบนิเวศ การบริหารจดัการห่วง

โซอ่ปุทาน การจดัหาท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนสินคา้ บรกิาร และโซลชูั่นท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

3. จดัทาํระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาํเนินธุรกิจ รวมทัง้การพฒันาอย่าง

ตอ่เน่ืองและการตรวจประเมินระบบการจดัการ เพ่ือยกระดบัการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

4. ประเมินหาประเด็นการพฒันาอย่างยั่งยืน (Materiality) และจดัทาํการบริหารจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม

และสภาพภมูิอากาศ พรอ้มทัง้กาํหนดดชันีชีว้ดัท่ีสาํคญัและกลยทุธเ์พ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายในการดาํเนินงาน 

5. เปิดเผย โปรง่ใส และรบัผิดชอบตอ่การรายงานอยา่งตอ่เน่ืองของขอ้มลูการดาํเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม

และสภาพภมูิอากาศตามความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

6. เสริมสรา้งความรู้และความตระหนักเร่ืองการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศให้

พนกังาน ลกูคา้ คูธุ่รกิจ และผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหน้โยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศฉบบันี ้ไดถ้กูปลกูฝังเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร และ

นาํไปปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม จึงใหท้กุบริษัทนาํไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัวิสยัทศัน ์เอสซีจี ตอ่ไป 
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สวนที่ 4 

ภาคผนวก 
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ส่วนที ่4 ภาคผนวก 

นิยาม 

เอสซีจี หมายถึง 

1) บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และ 

2) บรษัิทยอ่ยของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท หมายถึง บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทย่อย หมายถึง บรษัิทยอ่ยตามงบการเงินรวมของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการบริษัท หมายถึง กรรมการของบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 

พนักงาน หมายถึง พนกังานประจาํภายใตส้ญัญาจา้งแรงงาน พนกังานทดลองงาน และพนกังานท่ีมีสญัญา

จา้งงานเป็นพิเศษ ซึง่สงักดับรษัิทในเอสซีจีในทกุ ๆ ประเทศท่ีเอสซีจีประกอบธุรกิจอยู ่

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีโดยทางตรง

หรือทางออ้ม หรือมีผลประโยชนใ์ด ๆ กบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี หรือมีส่วนท่ีอาจทาํใหเ้กิดผลกระทบการ

ดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น กรรมการบริษัท พนกังาน ผูถื้อหุน้ คู่สญัญา ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เจา้หนี ้ลูกหนี ้

สงัคม ชมุชนรอบโรงงาน เป็นตน้ 
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สารจาก
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ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2456 จนถึงปัจจุบัน เอสซีจีได้เผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่เอสซีจียึดมั่นอยู่เสมอ
คือการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตามอุดมการณ์เอสซีจี  
ซึง่เป็นพ้ืนฐานส�าคญัของการประพฤตปิฏบิตัทิีด่ขีองพนกังาน โดยเอสซจีไีด้รวบรวมขึน้
เป็น “จรรยาบรรณเอสซีจี” 

จรรยาบรรณเอสซจีไีด้จดัท�าขึน้เป็นลายลกัษณ์อักษรครัง้แรกเมือ่ปี พ.ศ. 2530 และมกีาร
ปรบัปรงุต่อมาอกี 6 ครัง้ โดยฉบบัปัจจบุนัเป็นฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่7 ซึง่ปรบัปรงุเนือ้หาให้
ชัดเจน ครอบคลุมกฎเกณฑ์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ที่กว้างขวางขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท้ังในระดับประเทศ
และมาตรฐานสากล รวมถึงการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันยิ่งขึ้น

พนักงานเอสซีจีทุกคนมีหน้าที่ศึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีให้เข้าใจเป็นอย่างดี และ 
ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานโดยต้ังอยู่บนหลักการของจรรยาบรรณเอสซีจี รวมท้ัง
ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน�าหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีไปปรับใช้ในการ
ด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด�าเนินธุรกิจนัน้เป็นไปอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสร้าง
คุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างย่ังยืน สืบทอดสิ่งที่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ  
ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความส�าคัญอย่างจริงจังกว่า 100 ปี 
ที่ผ่านมา

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)
24 พฤศจิกายน 2564

“ในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท 
ขอขอบคุณพนักงานเอสซีจีทุกคนที่ปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมทั้งปฏิบัติตน 
เป็นพลเมืองดี ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญในการรักษา
ชื่อเสียงเกียรติคุณของเอสซีจีให้คงอยู่ตลอดไป”

สารจากประธานกรรมการ 
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การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้จนถึงปัจจุบันเพราะมีอุดมการณ์ 
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ  
ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความส�าคัญอย่างสม�่าเสมอตลอดมา คือ

เอสซีจ ีมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะให้ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม กล่าวคอื
• ให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและราคา
• ให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม
• ให้พนักงานได้รับผลประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
• ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
•  ท�างานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายอย่าง 

ให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตรและเป็นธรรม
• ท�างานโดยเสมอภาค ไม่แบ่งพวก รุ่น หรือสถาบัน

เอสซจี ีมุง่กระท�าสิง่ท่ีถูกต้องด้วยความตัง้ใจให้เกิดผลในทางท่ีเป็นเลศิเสมอ พนกังาน 
ทกุระดบัและผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทกุคนตระหนักดว่ีาเราต้องทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลงัใจ ความรู้ 
และความสามารถที่มีอยู่ให้มากย่ิงขึ้นไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรู้และศึกษาสิ่งใหม่
ตลอดเวลา เพ่ือฟันฝ่าอุปสรรคและก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงและย่ังยืนเพ่ือผล 
ที่ดีที่สุดแก่เอสซีจี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
•  ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ท่ีมีคุณค่าอย่างเต็มความสามารถ ให้เกิด

ประโยชน์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
•  ท�างานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ ความรู้ ความสามารถ ด้วยความ

ตัง้ใจให้เกิดผลในทางทีด่กีว่าเสมอเพ่ือพัฒนาสูค่วามเป็นเลศิตลอดมา โดยค�านงึถึง
การผสานประโยชน์และผลกระทบทุกด้านที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง

•  ทันโลกทันเหตุการณ์และพร้อมที่จะเผชิญกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ตลอดเวลา

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

อุดมการณ์เอสซีจี
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เอสซีจี ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด การท่ีเอสซีจีเจริญรุ่งเรืองมาได้ 
ตราบเท่าทุกวันนี้ก็เพราะมีคนเก่งและดีท่ีมีความรู ้ความสามารถและคุณธรรม 
เป็นประการส�าคญั เอสซจีจีงึเลอืกสรรแต่คนเก่งและดีเข้าท�างาน และพัฒนาคนให้พร้อม 
ท่ีจะเผชญิสภาวการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดยีวกันกส็ร้างความมัน่คง
และความผกูพันทางใจให้พนักงานมคีวามรกัเอสซจี ีท�าให้พนกังานเกิดความมัน่ใจท่ีจะ
ท�างานเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
•  ท�างานร่วมกันเหมอืนพ่ีน้อง ห่วงใย เอือ้อาทร ยกย่อง ชมเชย แนะน�าเพ่ือให้ก�าลงัใจ

กันและกัน เคารพความคิดเห็นของกันและกัน
•  ท�างานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน

เอสซจีี ปฏิบตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ใีนทกุชมุชนและทกุประเทศท่ีด�าเนนิธุรกิจโดยค�านงึถึง 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของพนักงาน
• ท�างานด้วยความใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
•  มีจิตส�านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาส่ิงแวดล้อม โดยเร่ิมจากที่บ้าน  

ที่ท�างาน และขยายผลสู่ภายนอก 
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชน และพัฒนาสังคม

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

“บุคคลเจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต
องค์กรก็เจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ”
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บทน�า

จรรยาบรรณเอสซจี ีหมายถงึ แนวปฏิบติัทีด่ใีนการด�าเนนิ
ธุรกิจซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์เอสซีจี เพ่ือให้
พนักงานเอสซีจียึดถือปฏิบัติร่วมกัน และใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระเบียบข้อบังคับพนักงาน

จรรยาบรรณเอสซีจี
คืออะไร
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พนักงานเอสซีจีทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติท่ีก�าหนดไว ้
ในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

1.  ท�าความเข้าใจหลกัการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  ท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี 
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของท่าน

2.  ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือสอบถามในระบบให้ค�าปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี 
เมื่อท่านไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระท�าถูกต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจีหรือไม่

3.  สื่อสารให้บุคคลอื่นท่ีท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจแนวทางการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานเอสซีจีตามหลักจรรยาบรรณเอสซีจี

4.  แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่าน 
ช่องทางที่เอสซีจีก�าหนดไว้และให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหา 
ข้อเท็จจริง

ใครบ้างที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี

ท่านต้องท�าอะไรกับจรรยาบรรณเอสซีจี

•  การไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติท่ีก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี  
อาจมีความผิดทางวินัยหรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

•  นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีข้างต้นแล้ว การสนับสนุนให้ผู้อื่น
กระท�าผิดจรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และการกระท�าอย่างไม่เป็นธรรมต่อ 
ผู้ให้ข้อเท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีเช่นกัน

ถ้าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีจะมีผลอย่างไร

เอสซจีมีรีะบบรับข้อร้องเรยีนและแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) ซึง่เป็นไปตาม
หลักสากล ในกรณีที่ท่านทราบ หรือพบเห็นการกระท�า หรือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่
เก่ียวกับการทจุรติ ไม่ปฏบิติัตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบับรษิทั และจรรยาบรรณ 
เอสซีจี ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท�าดังกล่าวได้โดยด�าเนินการ ดังนี้
•  แจ้งไปท่ีผู้รับข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่ก�าหนด ทั้งนี้ต้องไม่เป็น 

การร้องเรียนข้อมูลเท็จหรือเป็นการกลั่นแกล้ง ซึ่งเอสซีจีถือว่าผิดวินัยตาม 
ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล

•  บรษิทัมกีระบวนการด�าเนินการเมือ่ได้รับข้อร้องเรียน และมกีารคุม้ครองแก่พนกังาน
ที่แจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ท่านควรท�าอย่างไรเมื่อพบการกระท�า 
ที่ผิดจรรยาบรรณ
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• ผู้บังคับบัญชาที่ท่านไว้วางใจในทุกระดับ
• ผู้อ�านวยการส�านักงานการบุคคลกลาง
• ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ

• ผ่านทางเว็บไซต์ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
(Whistleblowing System) 

• ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร/E-mail address/จดหมาย 
(โดยระบุชื่อ หรือไม่ระบุชื่อผู้แจ้งก็ได้)

* พิจารณาและสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้น ใช้เวลาประมาณ 30-60 วัน (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในการหาข้อเท็จจริง)

รวบรวมข้อเท็จจริงท�าเป็นความลับ*
• ผู้รับข้อร้องเรียน หรือมอบหมายให้ผู้อื่นรวบรวมข้อเท็จจริง 

• โดยหลักการต้องเชื่อมั่นว่าผู้ถูกร้องเรียนสุจริต 

ตั้งคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นทางการ
(ข้อเท็จจริงมีแนวโน้มผิดวินัย/จรรยาบรรณจ�าเป็นต้องตั้งคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เพื่อหาข้อมูลและหลักฐาน จากหลายหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก และสรุปผล/เสนอการลงโทษ)

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นทางการ
(ข้อร้องเรียนเป็นกรณีทุจริต และสรุปผล/เสนอการลงโทษ)

พิจารณาอนุมัติการลงโทษ
• คณะกรรมการบคุคล เอสซจี ี(Management Development Committee - MDC) พิจารณาพนกังานระดบัจัดการ 3 ขึน้ไป

• พนักงานระดับอื่น ๆ ผู้พิจารณาฯ ตามที่ก�าหนดในอ�านาจด�าเนินการของบริษัท (ตามข้อสรุปของคณะท�างาน 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือคณะกรรมการสอบสวน)

รายงานตามความเหมาะสม
คณะจดัการบรษิทั คณะจดัการกลุม่ธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทั

บริษัทหรือส�านักงานตรวจสอบท�าหน้าที่

ผู้รับข้อร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน

03

04

05

01

หรือ

02

และ/หรือ

กรณ
ีผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ให้แจ้งผู้ร้องเรียนทราบภายใน 
ก�าหนดระยะเวลา 7 วันท�าการนับแต่วันที่สรุปผล

• เลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
• กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง

ผังกระบวนการด�าเนินการ 
เมื่อได้รับข้อร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับ 
การคุ้มครองอย่างไร
เอสซีจีมีนโยบายการคุ ้มครองและให้ความเป็นธรรม 
แก่พนักงานท่ีร้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเก่ียวกับ 
การทุจริตหรือไม ่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี (Whistleblower 
Policy) ดังนี้ 
1.  กรณีผู้ร้องเรียนแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเปิดเผยชื่อ 

บรษิทัสามารถรายงานความคบืหน้า ชีแ้จงข้อเทจ็จรงิให้
ทราบได้ หรอืบรรเทาความเสยีหายได้สะดวกและรวดเรว็
ยิ่งขึ้น

2.  เอสซจีถืีอว่าข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องเป็นความลบั และจะเปิดเผย 
เท่าท่ีจ�าเป็น โดยค�านึงถึงความปลอดภยั และความเสยีหาย 
ของผูร้้องเรยีนแจ้งข้อมลูหรอืให้เบาะแส แหล่งทีม่าของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.  กรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเห็นว่าตน
อาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย  
ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสสามารถร้องขอให้
บริษัทก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือ
บริษัทอาจก�าหนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่ต้องร้องขอ
ก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโน้มที่จะเกิดความ 
เดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

4.  เอสซีจีจะใช้วิธีการที่ เหมาะสมและเป็นธรรมโดย 
ไม่ตอบโต้ ไม่กลัน่แกล้ง และไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผูร้้องเรยีน  
ผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแส/พนักงานที่ได้ร้องเรียน  
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ได ้แจ ้งข ้อมูลเ ก่ียวกับการทุจริต
หรื อการไม่ป ฏิบั ติตามกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข ้อบังคับบริษัท หรือ 
จรรยาบรรณเอสซีจี รวมไปถึงการที่
บคุคลนัน้ฟ้องร้องด�าเนนิคดี เป็นพยาน  
ให้ถ้อยค�า หรือให้ความร่วมมือต่อ
ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ โดยถือว่า
การไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว
ถือเป็นการท�าผิดวินัยท่ีต้องได้รับโทษ 
รวมท้ังอาจได้รับโทษตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด

5.  ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะ
ได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วย
กระบวนการท่ีมีความเหมาะสม และ
เป็นธรรม 

จรรยาบรรณเอสซีจี 
ประกอบด้วย

ชื่อเรื่อง

หลักการ

แนวปฏิบัติ

ตัวอย่าง

นิยามศัพท์

a

b

c

e

d

a

b

c
e

d

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที ่
Whistleblower Policy หรือ “นโยบาย
การคุ ้มครองและให ้ความเป ็นธรรม 
แก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
เก่ียวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท 
และจรรยาบรรณ” ซึ่งอยู ่ในเว็บไซต์  
www.scg.com
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นิยามค�าศัพท์ทั่วไป

1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
2. บริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 

จ�ากัด (มหาชน) 

เอสซีจี

พนักงานประจ�าภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน 
พนักงานทดลองงาน และพนักงานที่มี
สัญญาจ้างงานเป็นพิเศษ ซึ่งสังกัดบริษัท
ในเอสซีจีในทุก ๆ ประเทศที่เอสซีจีประกอบ
ธุรกิจอยู่

พนักงานเอสซีจี

 กรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

 กรรมการบริษัท

บริษัทย่อยตามงบการเงินรวม
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน)

บริษัทย่อย บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของ 

เอสซีจีโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ กับ 
การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี  

หรือมีส่วนที่อาจท�าให้เกิดผลกระทบ 
การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น 

กรรมการบริษัท พนักงาน ผู้ถือหุ้น  
คู่สัญญา ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เจ้าหนี้ 

ลูกหนี้ สังคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสีย
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ผู้จ�าหน่ายสินค้า ผู้ให้เช่า หรือ 
ผู้ให้เช่าซื้อ ที่ส่งมอบสินค้า 

ให้เอสซีจี

คู่ค้า

บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตาม 
ที่เอสซีจีมีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน เป็นต้น

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

 ผู้ที่ยอมเข้าผูกพันตนและมีสิทธิ  
หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ปรากฏ 

ในสัญญาที่ได้ท�าไว้กับเอสซีจี  
รวมถึงผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture)

คู่สัญญา
 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท�านิติกรรม 

สัญญา หรือการด�าเนินการใด ๆ 
กับผู้อื่นทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือ

การด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
เช่น การบริการ การซื้อ การขาย 

การว่าจ้าง การให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน การสนับสนุน 

ทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ

 ธุรกรรม

ผู้รับจ้าง หรือให้บริการแก่เอสซีจี  
หรือคู่สัญญาที่ท�าสัญญาจ้างท�าของ
กับเอสซีจี

คู่ธุรกิจหรือผู้รับเหมา

ผู้ซื้อสินค้า ผู้ใช้งานสินค้า  
และผู้รับบริการ

ลูกค้า 
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เชื่อมั่นใน 
คุณค่าของคน
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แนวปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณ

เอสซจีี
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ส่วนที่ 01
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หลักการ

1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 
โดยยึดมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทุกกลุ่ม จึงตระหนักถึงความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลทุกคน ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลัก 
สิทธิมนษุยชน หลกีเลีย่งการกระท�าท่ีเป็นการละเมดิสทิธิ
มนุษยชน และสนบัสนนุ ส่งเสรมิสทิธิมนษุยชนซึง่รวมถึง 
การปฏิบัติด้านแรงงาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานตามหลัก
สิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน และ
การปฏิบัติต่อแรงงานนี้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
ของเอสซจีี (Direct Activity) รวมถึงกิจกรรมของคู่ค้าและ
คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in 
Business Value Chain) และผูร่้วมธุรกิจ (Joint Venture)

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
สทิธิท่ีมโีดยธรรมชาตขิองมนษุย์ทกุคนโดยไม่ค�านงึถึงความแตกต่างทางกาย 
จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ถ่ินก�าเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว 
การศกึษา สถานะทางสงัคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรอืเรือ่งอืน่ใดตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแต่ละประเทศมพัีนธกรณี
จะต้องปฏิบัติ รวมถึงสิทธิในการด�ารงชีวิตและเสรีภาพ การพ้นจากการ 
เป็นทาสและการทรมาน การค้ามนษุย์ การล่วงละเมดิ การใช้แรงงานบงัคบั
และการใช้แรงงานเด็ก การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น อิสระในการ 
รวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง สิทธิในการท�างาน ชั่วโมงการท�างาน การ 
ได้รบัค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม การศกึษา และสทิธิอืน่ ๆ  เช่น การคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล สุขภาพและความปลอดภัย ชนกลุ่มน้อยในชุมชนท้องถิ่น  
และสิทธิชุมชน โดยทุกคนมีสิทธิต่าง ๆ เหล่าน้ีอย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติ โดยการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของ
บุคคล

นิยาม
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แนวปฏิบัติ
1.  ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน ปฏิบัติ 

ต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงการกระท�าที่เป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

 •  ปฏิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในทุกกระบวนการของการ 
จ้างงาน ตัง้แต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน วันเวลาและช่ัวโมงการท�างาน 
วันหยุด การมอบหมายงาน การประเมนิผลการปฏิบตังิาน การฝึกอบรมและ
พัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และอื่น ๆ

 •  ไม่ใช้แรงงานบงัคับ แรงงานทีม่าจากการค้ามนษุย์ และแรงงานเดก็อนัมชิอบ 
ด้วยกฎหมาย รวมถึงไม่ใช้การลงโทษท่ีเป็นการทารุณต่อร่างกายหรือ 
จิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือใช้ความรุนแรง 
ในรูปแบบใด

 • ไม่คุกคามล่วงละเมิดไม่ว่าในเรื่องเพศหรือเรื่องอื่นใด
 •  ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น และการเจรจา

ต่อรองร่วม
 • ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ
 •  เคารพในความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่างของบุคคลทุกคน 

ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายและแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ประเทศต้นก�าเนิด เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) 
ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
หรือเรื่องอื่นใด

2.  ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) นโยบายด้าน
การบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity 
and Inclusion Policy) และนโยบายว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ

3.  ใช้ความระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าทีเ่พ่ือป้องกันความเส่ียงทีจ่ะเกิดการละเมดิ
สิทธิมนุษยชนในการด�าเนินธุรกิจ รวมท้ังจากผู้ท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจ 
สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ป้องกันการกระท�าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4.  ก�าหนดแนวทาง ก�ากับดูแล และให้การสนับสนุนส่งเสริมแก่คู่ค้าและคู่ธุรกิจ 
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain)  
ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างมีคุณธรรม เคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชน
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ตัวอย่าง

01 02

04 05
หากท่านพบเห็นเพ่ือนพนักงานที่เป็นสตรีมีครรภ์ปฏิบัติงานล่วงเวลาในส�านักงาน  
ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพราะพนักงานท่ีเป็นสตรีมีครรภ์นั้นจะได้รับการคุ้มครอง 
เป็นพิเศษตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งโดยปกติน้ันห้ามมิให้พนักงานซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์
ท�างานล่วงเวลา หรือท�างานในวันหยุด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย

หากท่านพบเห็นเพ่ือนร่วมงานพูดจาดูหมิ่นผู ้อื่น หรือกระท�าการอื่นใดที่อาจเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อจะได้น�าข้อเท็จจริงพิจารณาร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องก�าหนด
แนวทางการด�าเนินการส�าหรับแต่ละกรณี เนื่องจากเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนน้ัน 
ต้องพิจารณาข้อเทจ็จรงิในรายละเอยีด ประกอบกับข้อกฎหมาย รวมถึงต้องปฏิบตัติาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายก�าหนด 

หากท่านพบคู่ธุรกิจของบริษัทใช้แรงงานเด็กในโรงงาน 
ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
รายงานต่อผูบั้งคบับัญชาทันท ีเนือ่งจากเอสซจีสีนับสนนุ
ให ้คู ่ ธุรกิจด�าเนินธุรกิจอย ่างมีจริยธรรมตามคู ่มือ 
จรรยาบรรณคู ่ ธุ ร กิจ เอสซีจี  หากคู ่ ธุ ร กิจปฏิบั ติ 
ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี เอสซีจีจะ
ขอสงวนสิทธ์ิในการด�าเนินการใด ๆ กับคู่ธุรกิจน้ันโดย
พิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น

หากท่านพบว่าการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี คู่ค้า คู่ธุรกิจ 
หรือกิจการร่วมทุน มีแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อ 
สทิธิมนษุยชนของชมุชนในท้องถ่ิน ผ่านการปล่อยมลพิษ 
หรือสารพิษใหม่ ๆ ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทันที เพ่ือด�าเนนิการตรวจสอบ
การปฏิบัติว่าเป็นไปตามมาตรฐาน หรือเป็นการละเมิด
ตามกฎหมายหรือไม่ หากการปฏิบัติไม่ถูกต้องจะได้
ด�าเนินการแก้ไข และ/หรือก�าหนดมาตรการเยียวยา 
ที่เหมาะสมต่อไป 

หากท ่านในฐานะผู ้บังคับบัญชาต ้องประเมินผล 
การปฏิบัติงานประจ�าปีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีปัญหา
ความขัดแย้งส่วนตัวกับท่าน ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า
ต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียม  
ไม่เลอืกปฏิบตั ิหลกีเลีย่งกระท�าการท่ีไม่สมควรปราศจาก 
เหตผุลและความชอบธรรม และประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
จากผลการท�างาน ความรู้ความสามารถของผูใ้ต้บงัคบับญัชา 
โดยต้องไม่ยอมให้ความรูสึ้กส่วนตัว อคติหรอืความล�าเอยีง 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

03
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ถือมั่นใน 
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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2.  สิ่งแวดล้อม สุขภาพ  
และความปลอดภัย
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หลักการ
เอสซีจีมุ ่ งมั่นในการดูแลรักษาและบริหารจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมตลอดกระบวนการการด�าเนินธุรกิจโดย
ปฏบิตัติามกฎหมายและนโยบายสิง่แวดล้อมและสภาพ 
ภูมอิากาศของเอสซจี ีรวมท้ังสนับสนุนให้คู่ค้าและคู่ธุรกิจ 
ผู้ให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม หุ้นส่วนทางธุรกิจ 
ท่ีส�าคัญอื่น ๆ เช่น การด�าเนินงานท่ีไม่มีอ�านาจบริหาร  
ผู้ร่วมธุรกิจ การจัดจ้างภายนอก การด�าเนินโครงการใหม่ 
โครงการปรับปรุง การจัดท�าข้อตกลงต่าง ๆ รวมถึง 
การควบรวมกิจการ มีการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เทียบเท่านโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศของ 
เอสซีจีเป็นมาตรฐานข้ันต�่า ตลอดจนถึงการปลูกฝัง
จิตส�านึกในเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจ ให้ด�าเนนิการตามแนวปฏิบติัในเรือ่ง
ต่าง ๆ  เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร และน�าไปปฏิบตัอิย่างเป็นรปูธรรม

แนวปฏิบัติ
1.  ด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานข้อก�าหนดตามกฎหมาย 

มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ 
ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้ความร่วมมอื 
ในการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับสากลในเรื่อง
ต่าง ๆ อันสอดคล้องกับประเด็นระดับโลก ระดับ
ประเทศ และระดับท้องถ่ิน เพ่ือช่วยป้องกัน หรือ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

2.  ด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ โ ด ย ค� า นึ ง ถึ ง ก า ร อ นุ รั ก ษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และน�้าอย่างย่ังยืน 
ผ่านการด�าเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
และเศรษฐกิจหมุนเวียน การลดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การลดการปล่อยมลพิษ การลดการ
เกิดน�า้เสยีและของเสยีทัง้อนัตรายและไม่อนัตราย
โดยจะต้องไม่มีของเสียไปฝังกลบ การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศด้วย
ความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบสุทธิเชิงบวก
ทางธรรมชาติ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การจัดหาที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ตลอดจน 
การพัฒนาสินค ้าและบริการที่ เป ็นมิตรต ่อ 
สิ่งแวดล้อม

3.  จัดท�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการติดตาม
รายงานผลการด�าเนินงาน และมีการตรวจ
ประเมินระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อยกระดับการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

4.  ประเมินหาประเด็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ี
ส�าคัญ (Materiality) หรือประเด็นความเสี่ยงด้าน 
สิง่แวดล้อม (Environmental Aspect) ทีเ่ก่ียวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจ และจัดท�าการบริหารจัดการ
ประเด็นดังกล่าว พร ้อมท้ังก�าหนดดัชนีชี้ วัด 
ท่ีส�าคัญ แผนงานและกลยุทธ ์เ พ่ือให ้บรรลุ 
เป้าหมายในการด�าเนินงาน 

5.  เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และเปิดโอกาส 
ผู ้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น
ต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมตามความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 สิ่งแวดล้อม

สินค้าและบริการ
สิ่งท่ีเอสซีจีส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้า 
บริการและโซลูชัน

นิยาม
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6.  ส ่งเสริมความรู ้และการปลูกฝังจิตส�านึก
ด ้ านการดูแลรักษาและบริหารจัดการ 
สิง่แวดล้อมให้กับผูร่้วมงาน ลกูค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ  
ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องและชุมชนรอบด้าน 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
ตลอดจนสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ 
ผู ้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะชุมชนที่อยู ่รอบ 
สถานประกอบการของเอสซีจี

ตัวอย่าง

01 02
หากมีคนมาเสนอขายสินค้าให้ท่านในราคาถูกกว่าที่ใช้
ในปัจจุบัน แต่สินค้าชนิดน้ันยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน
สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเอสซีจี 
ในขณะที่มีผู ้ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันนี้ได้รับการ 
ขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว ท่านควรพิจารณาซื้อสินค้าอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต้องด�าเนินการสั่งซื้อสินค้าตามแนวปฏิบัติของเอสซีจี 
ในกรณีท่ีสินค้าประเภทนั้นมีผู ้ผลิตรายอื่นได้รับการ 
ขึน้ทะเบยีนอยู่แล้ว ผูซ้ือ้จะต้องเลอืกซือ้สนิค้าจากผูผ้ลติที ่
ข้ึนทะเบยีนแล้วเท่านัน้ แต่ในกรณีทีมี่ผูผ้ลติรายอืน่ต้องการ
ได้รับการข้ึนทะเบียน ท่านสามารถเข้าไปช่วยเหลือให้ 
ค�าแนะน�าในการปรับปรุงการด�าเนินงานของผู้ผลิต และ
สนับสนุนให้ขอข้ึนทะเบยีนได้ เพ่ืออาจพิจารณาซือ้สนิค้า
ชนิดนั้นได้ในอนาคต

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่านรายงานว่า ได้ยินชาวบ้านคยุกัน 
เรื่องความเดือดร้อนจากน�้าสีด�าที่มีกลิ่นเหม็นไหลออก
จากบริเวณโรงงานของท่านลงไปในท่ีดินชาวบ้าน แต่
ไม่ทราบว่าจะติดต่อหรือร้องเรียนไปท่ีใดและอย่างไร  
ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต้องประสานงานและ/หรือด�าเนินการแก้ไขโดยด่วน เมื่อ
เกิดเหตุร้องเรียน หรือมีแนวโน้มจะเกิดการร้องเรียนด้าน
สิง่แวดล้อมซึง่มาจากการด�าเนินธุรกิจของเอสซจี ีโดยเริม่
จากการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ วิเคราะห์ข้อมลู ด�าเนนิการ 
แก้ไข ก�าหนดผู้รับผิดชอบพร้อมก�าหนดแล้วเสร็จ และ
ต้องสื่อสารการด�าเนินการต่อผู ้ได้รับหรืออาจได้รับ 
ผลกระทบ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปเพ่ือแก้ไข
ปัญหา และลดความเดอืดร้อนร�าคาญทีเ่กดิขึน้ให้เรว็ทีส่ดุ
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03
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่สังคม
ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อีกท้ังจะมีการประกาศ
ใช้กฎหมายภาษีคาร์บอนในอนาคต องค์กรของท่านมี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจ�านวนมาก ท่านซึ่งเป็น
หน่ึงในทีมงานจัดท�าแผนธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร ท่านควรพิจารณาประเด็นการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ประเมินความเสี่ยงขององค์กรท่ีค�านึงถึงประเด็นด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น มีการจัด Risk 
Matrix ที่ระบุประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ วิเคราะห ์สถานการณ์สมมติด ้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change 
Scenario Analysis) และระบุผลกระทบต่อธุรกิจ
อย่างชัดเจน เพ่ือจัดท�าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้น เช่น การติดต้ังอุปกรณ์ลดการใช้พลังงาน
ท่ีลดการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกเพ่ือลดภาระทาง
ภาษี การลดการใช้น�้าและหาแหล่งน�้าส�ารองหากเกิด
ภัยแล้ง ตลอดจนแผนงานทางธุรกิจ เช่น การผลิต
สินค้าและบริการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 

บริษทัของท่านจะเสนอขออนุมตัโิครงการลงทนุทีเ่ข้าข่าย 
ประเภทส่ิงแวดล้อมและพลังงาน โดยท่านได ้ รับ 
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาให้จดัท�าข้อมลูเพ่ือค�านวณ 
ผลตอบแทนทางการเงินประกอบการขออนุมัติ และตาม
ที่เอสซีจีมีนโยบายที่มุ่งสู่การเป็น Net-Zero Emission 
ภายในปี 2593 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมแผนส�าหรับ 
เป้าหมายดังกล่าว ท่านควรด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า 
จัดท�าข้อมูลแสดงปริมาณวัตถุดิบ เชื้อเพลิง พลังงาน 
ของเสีย และอื่น ๆ ของโครงการที่ส่งผลต่อปริมาณ 
ก ๊าซเรือนกระจก รวมถึงแสดงข ้อมูลปริมาณก๊าซ 
เรอืนกระจกสทุธิท่ีเพ่ิมขึน้หรอืลดลงจากโครงการดังกล่าว 
โดยแสดงข้อมลูก๊าซเรอืนกระจก แยกเป็น Scope 1 และ 2 
และค�านวณผลตอบแทนทางการเงินจากผลของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หรือคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
)) 

ด้วยราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon 
Pricing หรือ ICP)
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24



หลักการ
เอสซีจีให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 
คู่ธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย 
ท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุม
ทั้ งกระบวนการผลิต การให ้บริการ  
ก า ร ข น ส่งแ ล ะ เ ดิ น ท า ง  ต ล อ ด จ น
ส�านักงานทั้งในและต่างประเทศ โดย
เริ่มต้ังแต่การประเมินความเสี่ยงท่ีม ี
ผลกระทบกับสขุภาพ และความปลอดภัย  
การบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่ก่อน
ที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการ 
ใด ๆ  การด�าเนินงานโครงการใหม่ โครงการ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการดูแล
สถานประกอบการ กระบวนการผลิต 
เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ
การให้บริการ การขนส่งและเดินทางเพ่ือ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องมีสุขภาพที่ดี
และมีความปลอดภัย ตลอดจนปลูกฝัง
จิตส�านึกในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงาน
และผู ้ที่ เ ก่ียวข้อง ให้ด�าเนินการตาม 
แนวปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ 

แนวปฏิบัติ
1.  ด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานข้อก�าหนดกฎหมาย กรอบการ

ด�าเนินงาน มาตรฐาน ระเบยีบปฏิบตั ิและแนวปฏบิตัต่ิาง ๆ   
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงให้ความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับสากลในเร่ืองต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับประเด็นที่แต่ละประเทศที่เอสซีจีเข้าไป
ด�าเนินธุรกิจ และประเด็นระดับโลก ระดับประเทศ 
และระดับท้องถ่ิน เพ่ือช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบท่ี 
อาจเกิดขึ้น

2.  ดูแลและตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพตนเอง  
เพ่ือนร่วมงาน คู่ธุรกิจ และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องก่อน
ปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และต้องหยุดหรือส่ังให้
หยุดปฏิบตังิานทันทีหากพบว่ามสีขุภาพร่างกายไม่พร้อม 
เพ่ือลดความเสีย่งในการเกิดอบุตัเิหตจุากการท�างาน หรอื
ที่เกี่ยวเนื่องกับงาน

3.  ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงการลดผลกระทบต่อสุขภาพ
และความปลอดภัย โดยการประเมินความเส่ียงก่อน 
เริ่มการท�างานและกรณีมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงต้อง
ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับกระบวนการผลิต วิธีการ
ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการท�างาน และคุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนหรือ
เตรียมการป้องกันที่เหมาะสม

4.  รายงานผูบ้งัคบับญัชาทนัทเีมือ่พบเหน็สิง่ผดิปกตทิัง้จาก
กระบวนการผลติ เครือ่งจกัร อปุกรณ์ และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัย โดยในกรณีท่ีได้รับมอบหมายงานที่มีอันตราย 

หรือหากไม่มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยจากการ
ท�างาน ควรหยุดหรอืชะลอการด�าเนนิการนัน้และปรกึษา
กับผู้บังคับบัญชาหรือผู้เชี่ยวชาญโดยทันที

5.  จัดท�าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการ
ติดตาม รายงานผลการด�าเนินงานและตรวจประเมิน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย
ที่ก�าหนดและเป็นแนวทางยกระดับการด�าเนินงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

6.  พนักงานทุกระดับมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
ดูแลการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ มาตรฐาน วิธีการ 
ปฏบิตังิานเรือ่งสขุภาพและความปลอดภยัในการท�างาน
ของตนเองและทีมงาน โดยผู้บังคับบัญชาต้องก�าหนด  
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่แนวทางในการ
ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการดูแล
สุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงของงาน

7.  รายงานและเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงาน ตัวชี้วัดด้าน 
สุขภาพและความปลอดภยัอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ   
ตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้เสีย  
มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพและความปลอดภัย

8.  ให้ความรู ้ความเข้าใจ และส่งเสรมิการปลกูฝังจติส�านกึใน
เร่ืองของการดแูลรกัษาสขุภาพและความปลอดภัยให้กับ
ผู้ร่วมงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

2.2 สุขภาพและความปลอดภัย
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ตัวอย่าง
01

03

02

04

บริษัทให้ท่านสั่งซื้อสีสเปรย์ และท่านรู ้จักพนักงานบริษัทผลิตสีสเปรย์รายหนึ่ง 
ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ในราคาถูกกว่ายี่ห้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่สีสเปรย์ดังกล่าวยังไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ท่านควรพิจารณาอย่างไร

ค�าแนะน�า
ต้องไม่เลือกซื้อสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ในการสั่งซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ โดยเฉพาะประเภทที่เป็นสารเคมีส�าหรับใช้ในส�านักงานหรือโรงงาน ท่านต้อง
มัน่ใจได้ว่าเป็นสนิค้าท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัและ/หรือมข้ีอมลูความ
ปลอดภัยของสินค้าหรือสารเคมีนั้น ๆ จากผู้ผลิตหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมี 
แหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ

บริษัทของท่านมีงานก่อสร้างเพ่ือขยายกระบวนการผลิต ซึ่งจะมีคู ่ธุรกิจเข้ามา
ท�างานก่อสร้างในพ้ืนท่ี แต่พบว่าคู่ธุรกิจไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัท  
ท่านในฐานะพนักงานที่เป็นหัวหน้าโครงการก่อสร้างนี้จะปฏิบัติอย่างไร 

ค�าแนะน�า 
ต้องหยุดหรือชะลอการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการท�างานทันที 
และควบคมุ ดแูล แนะน�าให้คู่ธุรกิจปฏิบติัตามกฎความปลอดภยัของบริษทัเช่นเดยีวกับ 
พนักงาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และปฏิบัติต่อ
คู่ธุรกิจเสมือนเป็นพนักงานของบริษัท โดยก่อนเริ่มงานต้องมีการอบรมและชี้แจง  
ตรวจสอบความพร้อมที่เก่ียวกับข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยให้คู่ธุรกิจรับทราบและ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของท่านซึง่ท�างานในพ้ืนทีท่ีม่คีวามเสีย่งจากอนัตรายทางเสยีง รายงาน
ว่าหูของเขาไม่ค่อยได้ยินเสียงเรียกอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งแพทย์ได้ให้ความเห็นว่าอาจมาจาก  
2 สาเหตุ คือ ได้ยินเสียงดังมาก ๆ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเป็นประจ�า  
ท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต้องด�าเนินการให้มีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันทีเมื่อได้รับรายงานความผิดปกติ 
โดยในเบื้องต้นควรให้พนักงานคนน้ันย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนที่อื่นซึ่งมีเสียงดัง 
น้อยกว่า และให้สืบค้นหาสาเหตุที่ท�าให้เกิดอาการดังกล่าวโดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินความเสี่ยง ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการท�างาน และวิธีการปฏิบัติงาน 
ท่ีมร่ีวมกับผูเ้ก่ียวข้องเพ่ือปรับปรงุแก้ไขต่อไป ทัง้นีพ้นักงานทกุคนมหีน้าทีใ่นการรายงาน
ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนให้ผู้บังคับบัญชาทราบแม้ว่าเป็นความผิดปกติเพียงเล็กน้อย  
เพื่อเป็นการป้องกันหรือยับยั้งอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

ท่านได้รบัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาให้ข้ึนไปซ่อมแซมหลังคาสูง 4 เมตร ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันนี้ แต่พบว่าจ�านวนเข็มขัดนิรภัยกันตก (Safety Harness) ถูกน�าไปใช้หมด 
ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
หยุดหรือชะลอการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการท�างานทันที  
รวมถึงหากงานที่ได้รับมอบหมายน้ันอันตราย หรือพบว่าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
หรอืไม่มัน่ใจถึงความปลอดภัยจากการท�างาน โดยแจ้งผู้บงัคบับญัชาเพ่ือจดัหาอปุกรณ์
ให้ครบถ้วนก่อน ทั้งนี้การปฏิบัติงานบนท่ีสูงถือเป็นงานท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีก�าหนดใน 
กฎพิทักษ์ชวีติ (Life Saving Rules) ดงันัน้ต้องมกีารจดัเตรยีมสถานทีท่�างานให้ปลอดภยั
และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้ครบถ้วนทุกครั้ง 
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หลักการ
เอสซีจีมีการด�าเนินการให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการ
มีมาตรฐานความปลอดภัยสอดคล้องกับข้อก�าหนด 
กฎหมาย มาตรฐานในประเทศ และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง และ 
เป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีได้ตกลงไว้กับลูกค้า ตลอดจน
วัฏจกัรชวีติและห่วงโซ่คณุค่าต้ังแต่กระบวนการออกแบบ 
การผลิตสินค้า การขนส่ง การจัดเก็บ การใช้งาน และ
การจัดการเมื่อสิ้นสุดการใช้งานจนถึงการให้ข้อมูลหรือ
ค�าเตือนและวิธีการใช้งานท่ีถูกต้องเก่ียวกับสินค้าและ
บริการ เพียงพอต่อความปลอดภัยของลูกค้าตลอดอายุ
การใช้งาน (Life Cycle) รวมทั้งให้ความส�าคัญกับความ
ปลอดภัยของสินค้าที่เอสซีจีว่าจ้างให้ผลิต น�าเข้า และ 
น�ามาประกอบการส่งเสริมการขายด้วย

แนวปฏิบัติ
1.  จัดท�าและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

ของสินค้าและบริการ ให้ครอบคลุมต้ังแต่การ
ประเมินอันตราย (Product Hazard Analysis, 
PHA) ของสินค้าและบริการ ในทุกข้ันตอนต้ังแต่
การผลิตสินค้า การขนส่ง การจัดเก็บ การใช้งาน  
และการจัดการเมื่อสิ้นสุดการใช ้งาน และ 
น�าไปสู่การวางแผน ป้องกันข้อบกพร่องตั้งแต่ 
การออกแบบ การผลิต และการจัดท�าฉลาก 
ค�าเตือนตามมาตรฐานสากลให้มีประสิทธิผล

2.  ออกแบบ ผลิต ให้บริการ และส่ือสารโดยค�านึง
ถึงความปลอดภยัของลกูค้าตลอดอายุการใช้งาน 
และหากจะเปลีย่นแปลงวธีิการผลติสนิค้า การให้
บริการ ที่มีผลต่อความปลอดภัย ต้องพิจารณา 
ผลการประเมินความเส่ียงและได้รับความเหน็ชอบ 
จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่รับผิดชอบก่อน และ
มีการบันทึกรายละเอียดและเหตุผลไว ้ เ พ่ือ 
การอ้างอิง

3.  ดูแลจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ ในความรับผิดชอบไว้เพ่ือการ
ทวนสอบ (Verification) ได้

4.  รายงานให ้ ผู ้บังคับบัญชาทราบทันที  กรณี 
ท่ีพนักงานได้รับทราบหรือมีข้อกังวลเก่ียวกับ
ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ อันเกิดจาก
กระบวนการผลิตสินค้า และ/หรือกระบวนการ
การให้บริการ หรือสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อความปลอดภัยของลูกค้า

5.  ยินดีรับข้อร้องเรียนในเร่ืองความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ และด�าเนินการประสานหรือ
ปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงที กรณีมีข้อจ�ากัดหรือ
ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา ผู้รับผิดชอบต้อง
รายงานข้อมูลและสถานะให้ลูกค้าทราบในเวลา
อันควร รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการแก้ไข
เป็นระยะด้วย

6.  จดัท�ามาตรการตอบสนองในการจดัการ วิเคราะห์ 
สอบสวนข้อร้องเรียน และเหตุฉุกเฉินอันเนื่อง 
มาจากการใช้สนิค้าและบรกิาร และซกัซ้อมเตรยีม
ความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

7.  จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
พนักงาน คู ่ค้าและคู่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในเรื่อง 
ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินการด้านความปลอดภัย
ของสินค้าและบริการอย่างสม�่าเสมอ

2.3  ความปลอดภัยของ 
สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ
สิ่งท่ีเอสซีจีส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งครอบคลุมทั้งสินค้า 
บริการและโซลูชัน

นิยาม
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ตัวอย่าง
01 02
ท่านสังเกตเห็นว่าเพ่ือนร่วมงานของท่านข้ามข้ันตอน 
ในการผลิตซึ่งอาจมีผลท�าให้สินค้าน้ันมีคุณสมบัติ 
ไม่ตรงตามมาตรฐาน และส่งผลต่อความปลอดภัย 
ต่อสินค้าได้ ท่านควรจะด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ควรปรึกษาผู ้บังคับบัญชาของท่านทันที เน่ืองจาก 
ขั้นตอนในการผลิตที่บริษัทก�าหนดไว้น้ัน ก็เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าสินค้ามีคุณภาพ คุณสมบัติ และความปลอดภัย 
ในการน�าไปใช้งานของลกูค้า ซึง่จะช่วยให้บรษิทัสามารถ
รักษามาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ตลอดจน
ชื่อเสียงของบริษัทไว้ได้ โดยการปรึกษาดังกล่าวบริษัท 
ไม่ถือว่าเป็นการกล่าวหาเพื่อนร่วมงาน

หากท่านมีหน้าที่บริการจัดรถเพ่ือไปส่งสินค้าให้แก่
ลูกค้า และมีข้อตกลงกับลูกค้าเร่ืองการส่งมอบที่ตรงต่อ
เวลา อย่างไรก็ตามท่านตรวจพบว่ารถขนส่งท่ีจะใช้งาน 
อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยและถ้าจะจัดหารถคันใหม ่
อาจไปส่งสนิค้าให้ลกูค้าไม่ทนัก�าหนด ท่านจะด�าเนินการ 
อย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต้องรายงานให้ลกูค้าทราบสถานการณ์ทนัที และปรึกษา
ผู ้บังคับบัญชาเพ่ือจัดหารถขนส่งคันใหม่ที่ปลอดภัย
ให้เร็วท่ีสุด ซึ่งอาจท�าให้การส่งมอบสินค้าล่าช้าไปบ้าง  
แต่สินค้าจะไปถึงมอืลูกค้าอย่างปลอดภยั การใช้รถขนส่ง
ทีไ่ม่ปลอดภัยในการส่งสนิค้าให้ลกูค้า มโีอกาสท�าให้เกิด
อุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง ท�าให้รถและสินค้าเสียหาย 
ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ นอกจากน้ันยังอาจส่ง 
ผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย 

03
บริษัทของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า 
รายการใหม่ และผู้ใต้บังคับบัญชาได้มาปรึกษาเรื่องการ 
จัดงานและเสนอว่าจะมีการแจกของช�าร่วยให้ผู้ร่วมงาน 
เป็นน�้าผลไม้บรรจุขวดภายใต้ตราของบริษัท โดยจะ 
ว่าจ้างผู้อื่นผลิตให้ ในฐานะผู้บังคับบัญชาท่านควรจะ 
ด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต้องมีความตระหนักในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย 
และมอบหมายผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสินค้าที่ว่าจ้างผลิตและให้ผู้ผลิตระบุชื่อ 
ในฉลากน�้าผลไม้บรรจุขวดด้วย เนื่องจากแม้ว่าบริษัท 
ไม่ได้เป็นผูผ้ลติหรอืผูข้าย แต่ในฐานะทีเ่ป็นผูว่้าจ้างผลติ
และแจกจ่ายเพ่ือผลประโยชน์ทางการค้า บริษัทก็ยังคง
ต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของของช�าร่วย
เทียบเท่าสินค้าที่บริษัทผลิตเองอยู่
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04 05
หากสินค้าของบริษัทของท่านไม่มีข้อมูลเก่ียวกับสินค้า 
ค�าแนะน�าการใช้สินค้า ค�าเตือนอันตรายจากการ 
ใช้สินค้า เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety 
Data Sheet: MSDS) วิธีการเก็บรกัษา ท่านจะด�าเนนิการ 
อย่างไร

ค�าแนะน�า 
แนะน�าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด�าเนินการวิเคราะห์
อันตรายสินค ้า  (Product  Hazard Ana lys is )  
ให้ครอบคลุมการใช้งานสินค้าตลอดอายุการใช้งานของ
สินค้า (Product Life Cycle) แล้วพิจารณาประเด็น
อันตรายที่เข้าข่ายเป็น Warning มาจัดท�าฉลากค�าเตือน 
ค�าแนะน�า/วิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
(Material Safety Data Sheet: MSDS) วิธีเก็บรักษา  
ให้มีเพียงพอและเหมาะสมในการป้องกันอันตรายและ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

หากพบว่าบริษัท/หน่วยงานท่ีรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
จัดการปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าล่าช้า โดยไม่มีการ
แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบ และลูกค้ามีแนวโน้ม 
ไม่พอใจสูง ท่านควรจะด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ประสานงานกับหน่วยงานดงักล่าวและแนะน�าให้รายงาน
สิ่งท่ีก�าลังด�าเนินการแก้ไขให้ลูกค้าทราบ เพราะการ 
ที่ลูกค้าได้รับทราบความคืบหน้าเป็นระยะจะท�าให ้
ลูกค้ารู ้ว่าปัญหาได้รับการดูแลและเป็นการลดความ 
ไม่พึงพอใจ หากเร่ืองท่ีลูกค้าร้องเรียนใหญ่เกินกว่าที่จะ 
ตัดสินใจได้ หรือความเสียหายเกินกว่าอ�านาจอนุมัติ
ของบริษัท/หน่วยงานที่รับข้อร้องเรียน ต้องมีการรายงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างทันท่วงทีเพ่ือขอความเห็น 
และเพ่ือพิจารณาตามอ�านาจอนุมัติต่อไป หากบริษัท
ไม่ด�าเนินการให้เหมาะสม ลูกค้าอาจร้องเรียนโดยใช้ 
สื่อสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
หรือเอสซีจีได้ และอาจท�าให้บริษัทเสียค่าชดเชยเพ่ิมข้ึน
อีกด้วย 
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ตั้งมั่นใน
ความเป็นธรรม
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ส่วนที่ 02

31



3. การต่อต้านคอร์รัปชัน 

แนวปฏิบัติ
1.  ไม่คอร์รัปชันและต้องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การขายและ

การตลาด การจัดซื้อ งานโครงการลงทุน การท�าสัญญา การให้และรับของก�านัล การเล้ียง
รับรอง การให้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน เป็นต้น 

2.  เผยแพร่ ให้ความรู ้และท�าความเข้าใจกับบคุคลท่ีต้องปฏิบตัหิน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกับเอสซจีใีนเร่ือง 
ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

3.  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าท่ีเข้าข่ายคอร์รัปชันที่เก่ียวข้องกับเอสซีจี ต้อง
รายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ

4.  ด�าเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงินบริจาค เงินสนับสนนุ หรือทรัพย์สิน การจ้างพนักงานรัฐ ต้อง
กระท�าอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ระเบียบบริษัท และถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน�าไปใช้เพ่ือการติดสินบน  
ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นการจ่ายเพ่ืออ�านวยความสะดวก 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

5.  พึงระมัดระวังในการท�าธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ๆ ท่ีมีข้อสงสัยเก่ียวกับ 
การคอร์รัปชัน 

การด�าเนินธุรกิจของเอสซจีกัีบผูเ้ก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องด�าเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ซือ่สตัย์ 
ตรวจสอบได้และไม่คอร์รัปชนั โดยปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัของเอสซจีี 
รวมทัง้ไม่ท�าให้เกิดข้อครหา หรอืเสือ่มเสยีชือ่เสยีงของบรษิทั 

หลักการ

คอร์รัปชัน (Corruption)
การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการ
เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค�ามั่นว่าจะให้ 
รวมถึงการเรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชนหรอืผูม้หีน้าท่ี 
ไม่ว ่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือจูงใจให้
บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
อนัเป็นการให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึง่ธุรกิจ หรอืแนะน�า
ธุรกิจให้กับเอสซีจีโดยเฉพาะ หรือเพ่ือให้ได้มาหรือ
รักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อืน่ใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

นิยาม
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01

04

มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการหนึ่งถามเรื่องผลตอบแทนท่ี 
เขาจะได้รบัหากเขาสามารถจงูใจให้เจ้าของโครงการสัง่ซือ้ 
สินค้าของเอสซีจี ท่านจะตอบเจ้าหน้าที่ผู้นี้ว่าอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ชี้แจงให้บุคคลนั้นเข้าใจว่าตามแนวปฏิบัติของเอสซีจี 
พนักงานเอสซีจีจะไม่จ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทน 
หากไม่เป็นไปตามประเพณีทางการค้าท่ีเอสซีจียึดถือ
ปฏิบัติ

มีเจ้าหน้าที่ขององค์กรหนึ่ง แจ้งว่าก�าลังอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงส�านักงาน จึงขอความอนุเคราะห์ให้บริษัท
สนับสนุนเครื่องใช้ส�านักงาน เช่น ตู้เย็น เครื่องพริ้นเตอร์ 
เพื่อใช้ในส�านักงาน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
สามารถให้การสนบัสนุนหรอืบรจิาคได้ โดยให้องค์กรนัน้
ท�าหนังสอืทีร่ะบวัุตถุประสงค์ พร้อมท้ังรายละเอยีดมายัง
บรษิทั และพนกังานของบรษิทัจะต้องขออนุมติัให้ถูกต้อง 
ท้ังน้ีบริษัทต้องมอบให้องค์กรเพ่ือใช้ประโยชน์ส่วนรวม 
กรณีให้การสนับสนุนหรือบริจาคเป็นเงิน ควรจ่ายเงิน 
ในนามองค์กรท่ีมหีนังสอืขอความอนเุคราะห์ ห้ามจ่ายเงิน 
ในนามบุคคลหรือเบิกจ่ายเป็นเงินสด

ตัวอย่าง
02

05

03

06

บริษัท ท่ีท ่ านปฏิบัติ งานก� า ลั งอยู ่ระหว่างการขอ 
ใบอนุญาต และมีบุคคลหนึ่งแนะน�าว่าสามารถอ�านวย
ความสะดวกในเรื่องการขอใบอนุญาตได้ เนื่องจาก
รู ้จักกับเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีอ�านาจพิจารณาใบอนุญาตได้
เป็นพิเศษ โดยท่านจะต้องจ่ายผลประโยชน์ให้บุคคลนี้  
ท่านจะด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต้องไม่จ่ายผลประโยชน์ให้บุคคลใด ๆ เพ่ือให้ได้รับ
สิทธิพิเศษในการขอใบอนุญาต เน่ืองจากไม่เป็นไปตาม 
ขั้นตอนที่กฎหมายก�าหนด 

ในกรณีท่ีมหีน่วยงาน หรอืองค์กรใด ๆ  เรยีกรบัสนิบนจาก
บรษิทั ซึง่หากบรษิทัไม่จ่ายแล้วจะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัท ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต้องไม่จ่ายสินบน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ถึงผลกระทบต่อธุรกิจ เพ่ือหาแนวทางลดผลกระทบ หาก 
ผูบ้งัคบับญัชาไม่แน่ใจว่าจะด�าเนินการอย่างไร ให้ปรกึษา
ตามล�าดับขั้นไปจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพื่อพิจารณา  

เอสซีจี ได ้สั่ งซื้อ เครื่องจักรผลิตวัสดุก ่อสร ้างจาก 
ต่างประเทศ และท่านได้รับแจ้งจากผู ้ขายว่าเป็น
ธรรมเนียมที่จะให้ค่าตอบแทนแก่ท่านในฐานะผู้จัดซื้อ
ร้อยละ 3 ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต้องไม่รบัผลประโยชน์จากผูข้าย กรณีนีท่้านต้องรายงาน
ให้ผู ้บังคับบัญชาทราบ และเจรจากับผู ้ขายให้คืน 
ผลประโยชน์ให้เอสซีจี

บริษัทพิจารณาเห็นว ่าอดีตพนักงานรัฐท ่านหนึ่งม ี
ความรู้และความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  
จึงต้องการจ้างเป็นท่ีปรึกษาของบริษัท สามารถท�าได้
หรือไม่

ค�าแนะน�า 
บริษัทต้องพิจารณาและตรวจสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และพนักงานรฐัได้เว้นวรรค 
จากการท�างานในหน่วยงานรัฐตามระเบียบของรัฐ
ก�าหนดแล้ว
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4. ของก�านัลและการเลี้ยงรับรอง

แนวปฏิบัติ
1.  ก่อนการรบัหรอืให้ของก�านลัและการเลีย้งรบัรองกับผูเ้ก่ียวข้องทางธุรกิจ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิง่เหล่านัน้ 

มีมูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  
ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นก�าหนดให้กระท�าได้ 

2.  ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองที่อาจท�าให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจ 
อย่างหนึ่งอย่างใดและท�าให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่หรือการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม

3.  ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินท่ีแสดงมูลค่าของทรัพย์สิน บริการ หรือการเล้ียงรับรองนั้นเพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบได้

4.  กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจ 
รับทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นก�าหนดไว้

5.  พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน 
และการรับทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้
และการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

การรบัหรอืให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึง่รวมถึงทรพัย์สนิ บรกิาร การอ�านวยความสะดวก หรือการเล้ียงรับรองกับผู้เก่ียวข้อง
ทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนยีมประเพณีในแต่ละท้องถ่ินหรือแต่ละประเทศ รวมทัง้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง โดย
ต้องมมีลูค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจงูใจในการตดัสินใจท่ีไม่ชอบธรรม 

หลักการ

01
ผู ้รับเหมารายหน่ึงที่ท ่านติดต่องานด้วยมีบ ้านพัก 
ตากอากาศรมิทะเลเสนอให้ท่านและครอบครวัไปพักผ่อน
ได้เป็นการส่วนตัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายบ้านพัก และออก
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่ารับรอง ค่าเดินทางให้ โดยอ้างว่า
ตามปกติไม่ค่อยมีใครใช้ ท่านจะรับข้อเสนอนี้ได้หรือไม่ 

ค�าแนะน�า 
ไม่ควรรับข้อเสนอน้ี เนื่องจากอาจท�าให้เกิดอิทธิพล 
ในการตัดสินใจ 

ตัวอย่าง
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05

03

หน่วยงานภาครฐั เอกชน ท�าหนังสอืเชญิท่านเป็นผูบ้รรยายพิเศษในวันและเวลาท�างาน
ปกติ และมอบเงินค่าตอบแทนให้ท่านจ�านวนหน่ึงตามอัตราท่ีหน่วยงานก�าหนดไว้  
ท่านควรท�าอย่างไร และท่านสามารถเก็บเงินค่าตอบแทนนี้เป็นของตนเองได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ให้หน่วยงานภาครฐั เอกชน ท�าหนังสอืเชญิถึงผูบ้งัคับบญัชา เน่ืองจากได้ใช้เวลาท�างาน
ปกติ และขออนมุตัผิูบ้งัคบับัญชา หากค่าตอบแทนเป็นจ�านวนเงนิท่ีไม่มากเกินวิสยั และ
เป็นอตัราท่ีหน่วยงานภาครฐัก�าหนดไว้เป็นมาตรฐานปกตอิยู่แล้ว ท่านสามารถเก็บเงนิ
จ�านวนนั้นเป็นของตนเองได้ แต่หากค่าตอบแทนที่ได้เป็นสินทรัพย์ หรือผลประโยชน์ 
ที่มีมูลค่าสูง ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา

บริษัทได้ออกค่าใช้จ่ายให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือสัมมนาภายนอกและท่านได้รับ
รางวัลจากการจับฉลากจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด ท่านจะสามารถเก็บรางวัลดังกล่าวเป็น
ของตนเองได้หรือไม่ 

ค�าแนะน�า 
สามารถรับเป็นของตัวเองได้ หากรางวัลท่ีได้จากการจับฉลากมาจากการสุ่มจาก 
ตัวเลือกจ�านวนมาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจ 
อยู่แล้ว แต่ถ้าของรางวัลมีมูลค่าสูงจะต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพ่ือหาแนวทาง 
ที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีเจตนาเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจ

การให้ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ระดับสูง หรือหน่วยงาน 
องค์กรใด ๆ ควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงาน 
ทุกระดับ เน่ืองจากการให้ มอบ หรือรับ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง เป็นเรื่องท่ีเอสซีจี
ถือว่ามีความเส่ียงสูงในการเกิดคอร์รัปชัน หากมีข้อสงสัย หรือสิ่งผิดปกติให้ปรึกษา 
ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่ให้ค�าปรึกษา 

บริษัทมอบหมายให้ท่านไปร่วมแข่งกอล์ฟซึ่งบริษัทจัดขึ้นเพ่ือกระชับความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า และในการแข่งขันครัง้นี ้ท่านได้รบัรางวัลประเภทบคุคล ท่านจะสามารถรบัรางวลั
ดังกล่าวเป็นของตนเองได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
สามารถรบัรางวัลดงักล่าวได้ เน่ืองจากการทีท่่านได้รับมอบหมายให้ไปร่วมแข่งขันถือว่า
เป็นการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  การแข่งขันเป็นไปตามกติกาการแข่งขัน 
ซึง่ได้แจ้งให้ผูเ้ข้าร่วมแข่งขันทราบแล้ว และต้องใช้ทกัษะความสามารถเฉพาะตวัในการ 
แข่งขัน แต่อย่างไรก็ตามหากของรางวัลมีมูลค่าสูง ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพ่ือหา 
แนวปฏิบัติที่เหมาะสม
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06

08

07

09

หากมีหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน ขอเข้าเย่ียมชม
โรงงาน และได้มอบของขวัญ ของท่ีระลึกให้ท่านซึ่งเป็น
ตัวแทนบริษัทท�าหน้าท่ีให้การต้อนรับ ท่านควรปฏิบัติ
อย่างไร

ค�าแนะน�า 
สามารถรับของขวัญหรือของท่ีระลึกได้ โดยต้องส่งมอบ
ให้บรษิทั หากของทีไ่ด้มมีลูค่าสงูให้ปรกึษาผูบั้งคับบญัชา
เพื่อพิจารณาการปฏิบัติที่เหมาะสม

พนักงานมีหน้าที่ติดต่อหน่วยงานราชการสามารถ 
มอบขนมหรือของฝากให้แก่เจ้าหน้าที่ได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
สามารถท�าได้ แต่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง  
การให้น้ันควรเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
และ/หรือสอดคล ้องตามประกาศของหน ่วยงาน  
ไม่ถูกตคีวามว่าเป็นไปเพ่ือให้เกิดการอ�านวยความสะดวก 
ซึ่งเอสซีจีถือว่ามีความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน

ผู้บังคับบัญชาได้รับของขวัญท่ีมีมูลค่าสูงจากผู้ใต้บังคับ
บัญชาคนหนึ่ง ผู้บังคับบัญชาควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ควรชีแ้จงผู้ใต้บงัคบับญัชาว่า ไม่ขอรับของขวัญเนือ่งจาก
อาจเป็นที่ครหา และอาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจ
อย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมได้ 

พนักงานเข้าท�าธุรกรรมเพื่อขอใบอนุญาตจากหน่วยงาน 
รัฐแห่งหน่ึง และได้มอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม
จากค่าธรรมเนียมท่ีหน่วยงานรัฐเรียกเก็บ หลังจากที่
ได้รับบริการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการขอบคุณท่ี 
เจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นอย่างดี

ค�าแนะน�า 
ไม่ควรด�าเนินการดังกล่าว เพราะอาจท�าให้เกิดอิทธิพล 
หรอืแรงจงูใจในการตดัสนิใจอย่างหนึง่อย่างใดและท�าให้
เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีหรือการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม  
ซึ่งเอสซีจีถือว่ามีความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน
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5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวปฏิบัติ
1.  ไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขัน หรอืเข้าเป็นหุ้นส่วน ผูถื้อหุน้ท่ีมอี�านาจตดัสนิใจ กรรมการหรอืผูบ้ริหาร

ในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของเอสซีจี 
2.  ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการท�าธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีความเก่ียวพันกับตน เช่น เป็นครอบครัว ญาติสนิท 

บุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์กับเอสซีจีก็ตาม 
3.  ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผู้อ่ืนรู้เน่ืองมาจากต�าแหน่งหน้าที่การงาน และความ

รับผิดชอบ
4.  หลีกเลี่ยงการเข้าไปเก่ียวข้องกับการกระท�าไม่ว่ากับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจของเอสซีจีหรือพนักงานของ 

เอสซีจีที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อเอสซีจี
5.  หลีกเลี่ยงการท�างานอื่นเพ่ือประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากการท�างานของเอสซีจี ซึ่งอาจมีผลกระทบ 

ต่องานในความรับผิดชอบและภาพลักษณ์ของเอสซีจี 
6.  ห้ามพนักงานใช้เวลาท�างานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซ้ือขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใด ๆ อย่าง 

เป็นประจ�า เพื่อประโยชน์ส�าหรับตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเอสซีจี
7.  กรณีมีรายการทีอ่าจท�าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซจีต้ีองรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ

โดยทันที

เอสซีจีมุ่งกระท�าสิ่งท่ีถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลท่ีเป็นเลิศเสมอ ดังนั้นการปฏิบัติงานของพนักงานต้องยึดถือ
ประโยชน์สงูสดุของเอสซจี ีภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจรยิธรรม โดยหลกีเลีย่งการกระท�าทีก่่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ 

หลักการ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
สถานการณ์หรือการกระท�าที่พนักงานมีผลประโยชน ์
ส่วนตนมากจนมผีลต่อการตดัสนิใจหรอืการปฏบิตัหิน้าท่ี
ในต�าแหน่งหน้าท่ีของพนักงานนั้น และส่งผลกระทบ 
ต่อประโยชน์ของเอสซีจี ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

นิยาม
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01

04

หากท่านมีหน้าท่ีในการจัดสรรสินค้าให้กับตัวแทน
จ�าหน่าย และมตีวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าของเอสซจีรีายหนึง่
ที่เป็นญาติสนิทกับท่านขอร้องให้ท่านช่วยจัดสรรสินค้า
ที่ขาดตลาดให้ โดยเสนอราคาซื้อแพงกว่าปกติ ท่านจะ
สามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ไม่สามารถท�าได้ ถึงแม้ว่าเงื่อนไขท่ีได้รับน้ันจะเป็น
ประโยชน์กับบริษัทก็ตาม และให้ชี้แจ้งว่าท่านจะน�า 
เรื่องดังกล่าวหารือกับผู ้บังคับบัญชา และยินดีท่ีจะ
ประสานงานให้และจะแจ้งผลคืบหน้าให้ทราบ

เอสซีจีต้องการสั่งซ้ือสินค้าชนิดหนึ่งอย่างเร่งด่วน โดยมอบให้ท่านมีอ�านาจอนุมัติจัดซื้อรายการดังกล่าวและ 
ท่านมีเพ่ือนสนิทขายสินค้าชนิดดังกล่าวอยู่ ท�าให้ท่านสามารถจัดหาสินค้าได้รวดเร็วในราคาที่ไม่แพงไปกว่าที่เคย 
จัดซื้อตามปกติ ท่านสามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ไม่สามารถท�าได้ เนื่องจากการอนุมัติและการจัดซื้อโดยบุคคลคนเดียวกันอาจท�าเกิดข้อสงสัยเรื่องความไม่เป็นธรรม 
ในกรณีนีท่้านต้องเสนอให้ผูบ้งัคับบญัชาเป็นผูพิ้จารณาอนมุตั ิโดยให้ชีแ้จงเหตผุลท่ีชดัเจนโปร่งใส และต้องด�าเนินการ 
ส่วนอื่น ๆ ตามอ�านาจด�าเนินการและระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจี โดยไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับกระบวนการ
จัดหานั้น

ตัวอย่าง
02 03
บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาของเอสซีจีได้เชิญท่านเข้าร่วม
สัมมนา โดยผู้รับเหมาเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบิน ท่ีพัก อาหาร และให้เงินเบี้ยเล้ียง
การเดินทางกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน และยินยอมให้
ท่านน�าครอบครัวไปด้วยได้ ท่านควรเข้าร่วมการสัมมนา
ในครั้งนี้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ไม่ควรเข้าร่วมสัมมนาเพราะมีข้อเสนอท่ีดูเป็นการจูงใจ
เกินกว่าปกติ แต่ถ้าเป็นการสัมมนาที่น่าสนใจและ 
มีประโยชน์ทางธุรกิจอาจขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
ของท่านเป็นกรณีไป อย่างไรก็ตาม หากตอบรับเข้า
สัมมนาก็จะต้องไม่น�าครอบครัวไปด้วย และต้องไม่รับ 
เงินเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง เพราะถือว่าเป็นประโยชน์
มากกว่าปกติที่ควรได้ 

หากมีเพื่อนสนิทชักชวนท่านให้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ 
ท่านควรท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า 
พิจารณาว่าการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจน้ันกระทบ
กับเวลาการท�างานของบริษัท หรือมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กับเอสซีจี เช่น เป็นธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขัน
กับบรษิทัหรอืไม่ อย่างไรก็ดีให้ด�าเนินการตามแนวปฏิบตัิ
ของเอสซีจีที่ก�าหนดไว้  

05
พนักงานสามารถเข้าถือหุ้นในบริษัทท่ีเป็นลูกค้าของ 
เอสซีจี หรือเป็นบริษัทภายนอกที่ท�าธุรกรรมกับเอสซีจี
ได้หรือไม่ 

ค�าแนะน�า 
สามารถท�าได้ แต่หากเอสซีจีต้องท�าธุรกรรมกับบริษัท 
ที่พนักงานถือหุ้นน้ัน พนักงานจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจ
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6. การด�าเนินการด้านการเมือง 

แนวปฏิบัติ
1. พนักงานสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้ในนามตนเอง 
2.  ในการใช้สทิธิทางการเมอืงของพนกังานนัน้ พนักงานพึงหลกีเลีย่งการแสดงออก การให้ข้อมลู การแต่งกาย  

หรอืการใช้สญัลกัษณ์ใด หรอืการโพสต์ข้อมลูในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีอาจท�าให้ผูอ้ืน่เข้าใจว่าเอสซจีเีก่ียวข้อง 
ฝักใฝ่ หรือสนับสนุนการด�าเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอ�านาจ
ทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง 

3.  พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ท�างานหรือในเวลางานอันอาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้งในการท�างาน

4.  การใช้สิทธิไปเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันชอบด้วยกฎหมาย หรือการลงคะแนนเสียง
เลอืกตัง้สามารถท�าได้โดยใช้เวลาส่วนตวั หรอืใช้การลาตามระเบยีบและแนวปฏบิตักิารบรหิารงานบคุคล 
หรือระเบียบที่เอสซีจีประกาศก�าหนด

5.  การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะกระท�าได้ อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการในฐานะสมาชิกพรรคการเมือง
ดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อเวลาการปฏิบัติงาน และไม่ขัดต่อข้อบังคับ ระเบียบ และการปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้างของพนักงาน

เอสซีจีวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท�าการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น 
แก่พรรคการเมอืง กลุม่แนวร่วมทางการเมอืง ผูม้อี�านาจทางการเมอืง หรอืผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ทางการเมอืง ไม่ว่าจะ
เป็นทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม เอสซีจีให้ความเคารพ 
ในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญ เช่น การไปร่วมแสดงความคิดเห็นทาง 
การเมืองอันชอบด้วยกฎหมาย การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

หลักการ

01
พนักงานเอสซีจีสามารถขออนุมัติลางานเ พ่ือไป 
ร่วมแสดงออกทางการเมืองได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
พนกังานทกุคนมสิีทธิ เสรภีาพตามกฎหมายในการแสดง
ความคิดเหน็ทางการเมอืง ทัง้น้ีการแสดงออกทางการเมอืง 
ต้องกระท�าในนามตนเอง ไม่กระท�าการในนามเอสซีจี 
หรือท�าให้ผูอ้ืน่เข้าใจได้ว่าเอสซจีเีก่ียวข้อง สทิธิขออนุมตัิ 
ลางานและการอนุมัติการลาให้เป็นไปตามระเบียบและ
แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของเอสซีจี

ตัวอย่าง
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ส่วนที่ 03
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7.  การปฏิบัติต่อ 
ข้อมูลและทรัพย์สิน 
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แนวปฏิบัติ
1.  เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ�าเป็นและสอดคล้องกับที่กฎหมายก�าหนด โดยค�านึง

ถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส�าคัญ รวมถึงต้องมีเหตุผลทางกฎหมายรองรับการด�าเนินการ 
ดังกล่าวเสมอ เช่น จ�าเป็นต้องใช้เพ่ือปฏิบัติตามสัญญา หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 
ส่วนบุคคลก่อน

2.  เก็บรกัษาข้อมลูส่วนบคุคลให้มคีวามปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีเอสซจีกี�าหนด เพ่ือป้องกันข้อมลูส่วนบคุคล
สูญหาย ถูกท�าลาย หรือถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

3.  ท�าลายข้อมูลส่วนบุคคลที่หมดความจ�าเป็นหรือครบก�าหนดเวลาในการจัดเก็บ หรือท�าให้ข้อมูลนั้น 
ไม่สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ 

4.  ไม่ละเลยและอ�านวยความสะดวกให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้

เอสซจีเีคารพสทิธิความเป็นส่วนตัวของลกูค้า ผูถื้อหุน้ พนักงาน และบคุคลต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกับเอสซจี ีการด�าเนินการ 
ใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย เอสซีจีจะด�าเนินการให้เจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วน สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของเอสซีจี 

หลักการ

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

01
หากท่านเป็นเลขานุการของกรรมการผู ้จัดการ และ 
ผู ้จัดการโรงงานขอให้ท่านส่งประวัติของกรรมการ 
ผู ้จัดการเพ่ือน�าไปเปิดเผยในหนังสือเล ่มหน่ึงโดย 
อ้างว่าได้รับอนุญาตจากกรรมการผู ้จัดการแล้ว แต ่
ท่านไม่ทราบเรื่อง ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต ้องขอความยินยอมจากกรรมการผู ้จัดการก ่อน 
ด�าเนินการใด ๆ เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของ 
ผู้อื่นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง  
ผูท้ีเ่ปิดเผยข้อมลูส่วนตวัของผูอ้ืน่โดยไม่ได้รับอนญุาตจะ
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ตัวอย่าง
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02
อดีตพนักงานของบริษัทที่ท่านรู ้จักได้โทรศัพท์มาขอ
ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของพนักงานในหน่วยงาน
ของท่านโดยแจ้งว่าจะน�าไปใช้ในการติดต่อกับบุคคล 
เหล่านั้นเพ่ือเสนอสิทธิประโยชน์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น 
บัตรเครดิต บริการเงินกู้ยืม ท่านจะสามารถให้ข้อมูลแก่
อดีตพนักงานผู้นั้นได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวแก่อดีตพนักงานผู้นั้นได้  
เน่ืองจากข้อมูลชื่อ ท่ีอยู ่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นข้อมูล 
ส่วนบุคคล และพนักงานได้ให้ไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ใน 
การด�าเนินงานของบริษัทเท่านั้น

03

04

ท่านต้องการสัมภาษณ์พร้อมบันทึกภาพและเสียง 
ของผู ้ที่ เข ้าร ่วมกิจกรรมกับบริษัทเพ่ือไว ้ใช ้ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจการของบริษัท ท่านสามารถท�าได้ 
หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ชื่อ นามสกุล ภาพและเสียงของบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์ 
เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจาก 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนการบันทึก รวมท้ังปฏิบัติให้ครบถ้วน
ตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล และก่อนน�าเผยแพร่
ภาพและเสียงควรให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ตรวจสอบก่อน
การเผยแพร่

ท่านสามารถส่งข้อมูลโปรโมชันสินค้า สิทธิพิเศษ รายการสินค้าใหม่ให้ลูกค้าทราบผ่านทางช่องทางการติดต่อของ
ลูกค้า เช่น SMS หรืออีเมลที่ได้รับจากการขายสินค้าให้ลูกค้าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ท่านต้องได้รับความยินยอมในการรับข่าวสารดังกล่าวจากลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการส่งข้อมูล 
ดงักล่าวให้แก่ลกูค้า เน่ืองจากลกูค้าอาจไม่สามารถคาดหมายได้ว่าจะมกีารใช้ข้อมลูของตนเพ่ือการส่งโปรโมชนัสินค้า
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แนวปฏิบัติ
1.  บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เอสซีจีก�าหนด หรือที่ก�าหนดไว้

ในกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี เป็นต้น
2. รายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง และตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง
3.  ดูแลเอกสารส�าคัญและข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการเฉพาะที่ก�าหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือ

ประเภทของข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่ามีการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสม ท้ังข้อมูลที่เป็นข้อมูล
ภายในของบริษัทและข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่ค้า หรือคู่ธุรกิจ เป็นต้น

4.  เก็บรกัษาข้อมลูตามก�าหนดเวลาและตามหลกัเกณฑ์ท่ีเอสซจีกี�าหนดไว้ หรอืภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมาย 
โดยเก็บรกัษาอย่างระมดัระวังและเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อการเรยีกใช้งาน และเมือ่พ้นช่วงระยะเวลาท่ีต้อง
เก็บรักษาข้อมูล พนักงานท่ีเก่ียวข้องต้องจัดให้มีการท�าลายด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับข้อมูลหรือเอกสาร
แต่ละประเภท

เอสซีจีตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการบันทึกหรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่เอสซีจีก�าหนดและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องด�าเนินการให้อยู ่
ในสภาพที่ปลอดภัย และสามารถน�ามาใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์กับเอสซีจีได้เมื่อต้องการ 

หลักการ

7.2  การบันทึก การรายงาน  
และการเก็บรักษาข้อมูล 

01
เพ่ือนของท่านขอคัดลอกบทความอิเล็กทรอนิกส์ใน 
ฐานข้อมลูของบรษิทัเพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ในการท�างาน
ของบรษิทัอืน่ท่ีไม่ใช่บรษิทัในเอสซจี ีท่านจะให้เพ่ือนของ 
ท่านท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ไม่สามารถท�าได้ ข้อมูลท่ีอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัท
เป็นสมบัติของเอสซีจี ต้องไม่น�าไปเผยแพร่หรือใช้ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

ตัวอย่าง
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02
หากท่านเป็นผู ้บรรยายความรู ้ของเอสซีจีให้กับนิสิต
นักศึกษาท่ีมาดูงาน และนิสิตนักศึกษาน้ันได้ขอข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการท�ารายงาน  
ท่านจะท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ควรปรึกษา หรือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาและเจ้าของ
ข้อมูลก่อนน�าไปใช้หรือเผยแพร่ และต้องไม่ก่อให ้
เกิดความเสียหายต่อเอสซีจี 

03

04

ช่วงสิ้นปีมีการจัดระเบียบเอกสารต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
ของท่าน ซึ่งเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารทางด้านบัญชี 
หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่เกิน
อายุท่ีต้องเก็บตามกฎหมายเพ่ือเตรียมน�าไปท�าลาย 
ทั้งกล่อง ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ควรตรวจสอบเอกสารและจัดท�ารายการเอกสารที่จะ
ท�าลายไว้เป็นหลักฐานก่อนการท�าลาย เพ่ือให้แน่ใจว่า
ไม่มีเอกสารที่ยังไม่ครบอายุท�าลายหลุดรอดไป

หากท่านมีกระดาษที่ใช้แล้วเพียงด้านเดียวและต้องการน�ากระดาษอีกด้านมาใช้งานต่อ ท่านสามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
สามารถท�าได้ โดยก่อนที่ท่านจะน�ากระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่ากระดาษนั้นไม่ใช่
เอกสารที่มีข้อมูลที่เป็นความลับ โดยหากเป็นเอกสารลับที่แม้จะไม่ได้ใช้งานแล้ว ท่านต้องไม่น�าเอกสารกลับมาใช้ 
และขอให้ท�าลายอย่างถูกวิธี
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แนวปฏิบัติ
1.  ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลส�าคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 

ในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะอยู ่
ในช่วงเวลาใด

2.  ไม่ให้ค�าแนะน�าหรือให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

3.  ห้ามเปิดเผยหรอืส่งผ่านข้อมลูภายในไปยังบคุคลทีไ่ม่เก่ียวข้องกับข้อมลูนัน้ 
ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

4.  พนักงานในหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัท�าข้อมลูงบการเงนิ รวมถึงบคุคล
ในครอบครวั ต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วงระยะเวลาหนึง่เดอืน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินและ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินหรือ 
การเปิดเผยข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลส�าคัญต้องด�าเนินการให้เหมาะสม โดยค�านึงถึง 
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมและความถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด และต้อง
ไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น

หลักการ

7.3  การซื้อขายหลักทรัพย์  
และการใช้ข้อมูลภายใน 

ข้อมูลส�าคัญ
ข้อมลูต่าง ๆ  เก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของ
เอสซีจี ท่ีหากมีการเปิดเผยโดยวิธีการท่ี 
ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 
ที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของ 
เอสซีจี  ต ่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจ 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน 
เช่น ข้อมูลในงบการเงิน ข้อมูลโครงการ
ลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์  
หรือข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล เป็นต้น

นิยาม
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01
ท่านได้รับมอบหมายให้ท�างานเก่ียวข้องกับข้อมูลท่ีอาจ 
มีผลกระทบกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งงานของ
ท่านไม่มีความจ�าเป็นท่ีต้องพบปะติดต่อกับตัวแทนของ
บรษิทัหลกัทรพัย์ แต่วันหนึง่ตัวแทนของบรษิทัหลกัทรพัย์
ท่ีท่านไม่เคยติดต่อหรือรู้จักเป็นการส่วนตัวได้โทรศัพท์ 
ขอนัดเลี้ยงอาหารเย็นโดยไม่ชี้แจงเหตุผล ท่านจะ 
ท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า 
สอบถามสาเหตุในการนัดเลี้ยง ถ้าเห็นว่าไม่ชัดเจนหรือ
ไม่แน่ใจควรปฏิเสธด้วยวิธีท่ีสุภาพ โดยแจ้งให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบด้วย และพยายามหลีกเลี่ยงการพบปะกับ
บุคคลใด ๆ โดยไม่มีเหตุผลตามสมควรซึ่งอาจท�าให้ 
บุคคลอื่นเข้าใจผิดได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ

ตัวอย่าง
02 03
เกิดข่าวลือว่าเอสซีจีจะลงทุนในโครงการขนาดใหญ ่
ซึ่งหากประสบความส�าเร็จจะเกิดผลดีต่อการด�าเนิน 
ธุรกจิอย่างมาก ข่าวลอืดงักล่าวท�าให้ราคาหุน้ของบรษิทั 
ในเอสซีจีเพ่ิมสูงขึ้นมาก ทั้งน้ี เอสซีจีมีแผนจะลงทุน 
ในโครงการน้ันจริงและก�าลังเตรียมการเป ิดเผย 
รายละเอียดออกสู ่สาธารณะ หากท่านเป็นผู ้มีส่วน 
เก่ียวข้องในการเตรียมข้อมูลเพ่ือเปิดเผยนั้น จะสามารถ
ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทที่ท่านถืออยู่ได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ต้องไม่ซ้ือหรือขายหุ้นของบริษัทที่เก่ียวข้องในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพราะเป็นการใช้ข้อมูลภายในที่มีความผิด
ตามระเบียบของเอสซีจี และเป็นความผิดตามกฎหมาย 
ซึ่งมีโทษทางอาญา

หากท่านเป็นกรรมการเปิดซองประกวดราคาในงานจดัหา 
และเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานของท่านสอบถามข้อมูล
ของผูเ้ข้าร่วมการประกวดราคาดงักล่าว ท่านจะให้ข้อมลู
แก่เพื่อนร่วมงานได้หรือไม่ 

ค�าแนะน�า 
ไม่สามารถให้ข้อมูลกับผู้ที่ไม่เก่ียวข้องกับการประกวด
ราคา เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าวต้องใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ 
ในการประกวดราคาเท่านั้น 
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แนวปฏิบัติ
1.  ใช้ทรัพย์สินของเอสซีจีอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ 

เอสซีจี
2.  ไม่น�าทรัพย์สินของเอสซีจีไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย 
3.  ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของเอสซีจีไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย

เอสซีจีใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้ง 
ส่งเสรมิให้พนกังานดูแลรกัษาทรพัย์สนิมใิห้เสยีหาย สญูหาย หรือน�าไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น

หลักการ

7.4  การใช้และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินของเอสซีจี
ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใด  
ที่เอสซีจีเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้รับผิดชอบครอบครอง ดูแลรักษา

นิยาม

01 02
หากท่านได้เบิกเงินทดรองจ่ายมาใช้ 
ในกิจการของบริษัท ท ่านควรปฏิบัติ
อย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต ้องน�าเงินทดรองจ ่ายไปใช ้ในการ 
ด�าเนินงานของบริษัทเท่าน้ัน ไม่น�าไปใช้
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น โดยใน
การเบกิและคนืเงนิทดรองจ่ายต้องปฏบิติั
ตามระเบียบของเอสซีจี ทั้งน้ีผู ้บังคับ
บัญชามีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายเงินของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด

หากหน่วยงานท่ีท่านรับผิดชอบมีอะไหล่
เคร่ืองจักรที่เสื่อมสภาพการใช้งานเก็บ
อยู่ในโรงงาน ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต ้ อ ง ดู แ ล รั ก ษ า แ ล ะ จั ด ก า ร ใ ห ้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู ้อื่น เน่ืองจากอะไหล่
เครื่องจักรที่เสื่อมสภาพการใช้งานแล้ว 
ยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท 

ตัวอย่าง
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มุ่งมั่นใน
ความเป็นเลิศ
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แนวปฏิบัติ
1.  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข ้อมูลต่าง ๆ ท่ีอยู ่ในระบบฯ  

เพ่ือประโยชน์ของเอสซีจี หลีกเลี่ยงการใช้ระบบฯ ที่อาจละเมิดสิทธิใน 
การใช้งานตามปกติของผู้อื่นในเรื่องท่ีไม่เก่ียวข้องกับการท�างาน หรืออาจ
กระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการท�างานของระบบ

2.  ห้ามใช้งานระบบฯ เพ่ือเข้าถึงหรือส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดี 
เกี่ยวกับการพนัน กระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

3.  ใช้งานระบบให้ถูกต้องตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต เก็บรักษาและไม่ยินยอม 
ให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านส�าหรับเข้าใช้งานระบบ

4.  หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ที่เคยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสงสัยว่าอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ 
มีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

5.  หลกีเลีย่งการตดิต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การแก้ไขเปลีย่นแปลง
การตั้งค่าระบบฯ ท่ีอาจมีผลต่อความปลอดภัย หากประสบปัญหาหรือ
พบเห็นความผิดปกติในการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลด้าน IT

เอสซีจีเน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี 
ความปลอดภัยตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (SCG 
e-Policy) โดยจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือน�าไปใช ้
โดยไม่มีสิทธิ

หลักการ

7.5  การใช้ และดแูลรกัษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เคร่ืองมือและระบบงานต่าง ๆ ที่ ใช ้
ในการประมวลผลและส ่งต ่อข ้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายอนิเทอร์เน็ต อเีมล รหัสผ่าน หรอื
โปรแกรมต่าง ๆ เป็นต้น

นิยาม
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01 02
หากท่านได้รับอีเมลจากบริษัทภายนอก 
ซึ่งสนใจจะเป็นผู ้ขายวัตถุดิบให้เอสซีจี 
โดยอีเมลดังกล่าวมีเนื้อความที่ไม่ได้
เจาะจงถึงหน่วยงานใด และมีไฟล์แนบ
และท่ีอยู่เว็บไซต์ส�าหรับคลิกเพ่ือดูข้อมูล
เพิ่มเติม ท่านจะท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ไม่ควรเปิดไฟล์แนบหรือเปิดเว็บไซต ์
ที่ส่งมาพร้อมกับอีเมลที่ท่านไม่คุ ้นเคย 
หรือไม่ปรากฏชัดเจนว่าส่งจากใคร หรือ
ต้องการส่งถึงใคร เพ่ือป้องกันซอฟต์แวร์
ไม่พึงประสงค์ที่อาจแอบแฝงมากับอีเมล 
และในกรณีที่มีการติดต่อท�าธุรกรรมผ่าน
อีเมล ท่านควรยืนยันตัวตนของผู้ท่ีท่าน
ติดต่อด้วยโดยใช้โทรศัพท์หรือโทรสาร 
เป็นต้น

หากมีบุคคลภายนอกที่ท่านมอบหมาย
ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับ 
เอสซีจี ได้ขอใช้คอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อ 
ปรับปรุงเว็บไซต์ของเอสซีจีให้รองรับ 
การจดักิจกรรมดังกล่าว ท่านจะให้บคุคลน้ัน 
ใช ้คอมพิวเตอร ์เ พ่ือเข ้าถึงระบบงาน
ภายในได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ไม่สามารถให้บุคคลภายนอกเข้าใช้งาน
คอมพิวเตอร์ บัญชีผู้ใช้ หรือเครือข่าย
ภายในของเอสซีจีได ้  ท ่านควรหารือ 
ผู ้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุญาตให้สิทธิ
บุคคลภายนอกตามความเหมาะสม

ตัวอย่าง
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ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) 
ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์ 

สิทธิบัตร (Patent) 
หนังสอืส�าคญัท่ีรฐัออกให้เพ่ือคุม้ครองการประดษิฐ์ หรอืการออกแบบผลติภัณฑ์ ได้แก่ 
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และอนุสิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ์ (Copyright) 
งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรกีรรม โสตทศันวัสด ุภาพยนตร์ สิง่บนัทกึเสยีง  
งานแพร่เสียง แพร่ภาพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพวาด ภาพถ่าย บทความ

เครื่องหมายการค้า (Trademark) 
เครือ่งหมายหรือสญัลกัษณ์หรือตราทีใ่ช้กับสนิค้า หรอืบรกิาร ได้แก่ เครือ่งหมายการค้า 
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม

ความลับทางการค้า (Trade Secrets) 
ข้อมลูทางการค้าทียั่งไม่เป็นท่ีรูจ้กัโดยท่ัวไป และมมีลูค่าในเชงิพาณิชย์เน่ืองจากข้อมลูนัน้ 
เป็นความลับ และมีการด�าเนินการตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ

แนวปฏิบัติ
1.  ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจีไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ท�าซ�้า 

ดัดแปลง หรือกระท�าการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเอสซีจี
2.  ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตรวจสอบ 

ผลงานอนัเป็นสทิธิของบคุคลภายนอกท่ีได้รบัมาหรอืทีจ่ะน�ามาใช้กบัเอสซจีี 
3.  ในการเข้าท�าสัญญา หรือนิติกรรมใด ๆ ควรตกลงเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญาให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยให้หารือผู ้ดูแลงานด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของเอสซีจี หรือที่ปรึกษากฎหมายของเอสซีจี

4.  ให้ความร่วมมือในการแสดงสทิธิ หรอืขอรบัความคุม้ครองสทิธิของทรพัย์สนิ
ทางปัญญาที่เอสซีจีเป็นเจ้าของ

5.  รายงานต่อผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อ 
พบการกระท�าที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ อาจน�าไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือ
การกระท�าทีอ่าจก่อให้เกิดข้อพิพาทเก่ียวกับทรพัย์สนิทางปัญญาของเอสซจีี

7.6  การใช้ และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินทางปัญญา

เอสซีจีถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าของเอสซีจี พนักงานมีหน้าท่ีต้อง
ปฏิบัติตาม “นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเอสซีจี (SCG IP Policy)” อย่างเคร่งครัด 
โดยต้องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจีให้พ้นจากการน�าไปใช ้ 
หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาของผู้อื่น

หลักการ
นิยาม
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ตัวอย่าง
01 02
หลังจากท�าการวิจัยเพ่ือพัฒนาสินค้าใหม่มาระยะหนึ่ง  
ทีมขายมีแผนจะน�าสินค้าตัวอย่างไปแสดงในงาน
แสดงสินค้า หัวหน้างานได้แนะน�าท่านให้จดสิทธิบัตร  
ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ปรึกษาฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น 
การวิจัย เพ่ือวางแผนเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรล่วงหน้าก่อนการ
เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างน้อย 1-2 เดือน

หากท่านว่าจ้างบริษัทภายนอกเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขาย โดยบริษัทดังกล่าวจะออกแบบตัวการ์ตูน 
ตัวหนึ่ ง เป ็นสัญลักษณ์ประจ�ากิจกรรม ในกรณีนี ้
ตัวการ์ตูนดังกล่าวจะเป็นลิขสิทธิ์ของใคร

ค�าแนะน�า 
ในการท�าสัญญาจ้างควรระบุให้ชัดเจนว่าลิขสิทธ์ิใน 
ตัวการ์ตูนดังกล่าวเป็นของผู ้ใด และควรตรวจสอบ 
ให้ชัดเจนก่อนว่าบริษัทผู้รับงานมีข้อตกลงกับลูกจ้าง 
ของตนก�าหนดให้ลิขสิทธ์ิในงานที่ลูกจ ้างได้ท�าข้ึน 
โอนมาเป็นของบริษัทผู้รับงานแล้วหรือไม่

04 05 06
หากท่านต้องการใช้โปรแกรมที่ไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์
ของบริษัท และพบว่ามีร ้านจ�าหน่ายแผ่นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ท่านจะสามารถใช้แผ่นโปรแกรม
มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ห้ามติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองเนื่องจาก
อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิซึ่งอาจน�าไปสู่การฟ้องร้อง 
เรียกค่าเสียหายได้ หากท่านต้องการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อื่น ควรปรึกษาผู้ดูแลด้าน IT 

บริษทัได้ส่งออกสนิค้าไปขายในต่างประเทศผ่านตัวแทน
จ�าหน่าย และท่านพบว่ามีผู้ขายสินค้าประเภทเดียวกัน
ด้วยตราสินค้าคล้ายกับตราของเอสซีจี ท่านควรปฏิบัติ
อย่างไร

ค�าแนะน�า
แจ้งฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ ส�านักงาน
เทคโนโลยีและ/หรือที่ปรึกษากฎหมายเอสซีจี เ พ่ือ 
ด� า เนิ นการ โดย เ ร็ วที่ สุ ด  ท้ั ง นี้  ควรจดทะ เบี ยน
เครื่องหมายการค้าของสินค้าในประเทศท่ีท�าการผลิต
และท�าการค้าก่อนออกสู่ตลาด และหากมีตัวแทน
จ�าหน่ายควรมีข ้อตกลงท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สิน 
ทางปัญญาด้วย

ระหว่างร่วมงานประชมุทางวิชาการ มผีูส้นใจมาเย่ียมชม
นทิรรศการของเอสซจีเีป็นจ�านวนมากและสอบถามข้อมูล
ด้านการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ ท่านควรท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูล โดยก่อนเปิดเผย 
ควรเตรยีมการคดักรองข้อมลูท่ีเปิดเผยได้ออกจากข้อมลู
ส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากอาจมีข้อมูลที่เป็น
องค์ความรู ้ความลบัทางการค้า และข้อมลูในสทิธิบตัรอยู่

03
หากท่านก�าลังจัดท�าหนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
องค์กร และพบว่ารูปภาพประกอบที่ถูกน�ามาใช้เป็น
รูปภาพอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ท่านจะต้องท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ควรแจ้งให้ผู้ที่จัดหารูปภาพทราบและติดต่อขออนุญาต
จากเจ้าของลขิสทิธ์ิรปูภาพนัน้ ๆ  และให้เครดติกับเจ้าของ
ผลงาน หรือเปลี่ยนไปใช้รูปภาพอื่นท่ีเอสซีจีเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์
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8.  การเปิดเผยข้อมูล 
และการสื่อสาร
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แนวปฏิบัติ
1.  การเปิดเผยข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบใด ๆ ต่อเอสซีจี ต้อง

กระท�าโดยผู้มีอ�านาจโดยตรงในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่ได้รับ
มอบหมายจากผู ้มีอ�านาจในการเปิดเผยข้อมูลน้ันเอง 
และต้องปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจ ี
อย่างเคร่งครัด

2.  การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
บุคคลผู ้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต้องเปิดเผยอย่าง
ระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งด�าเนินการ
ให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับข้อมูลอย่าง 
เพียงพอ และเท่าเทียมกัน

3.  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความ 
เป็นจรงิ และต้องไม่มเีจตนาให้ผูอ้ืน่ส�าคัญผดิในข้อเท็จจรงิ

การเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจี ยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง 
ชดัเจน ทนัสมยั สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนั 
ไม่ว่าจะเปิดเผยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา การแถลงข่าว  
หรือโดยช่องทางอื่นใด

หลักการ

01

03

สื่ อมวลชนโทรมาสอบถามข ่าวลือ เ ก่ียวกับ 
ผลประกอบการของบริษัท ท่านจะสามารถชี้แจง 
ข้อเท็จจริงได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
การตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลส�าคัญต่าง ๆ ต้อง
ด�าเนินการโดยบุคคลท่ีมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูล
เท่านั้น เว้นแต่ได้รับมอบหมายก็สามารถเปิดเผย
ข้อมูลเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายได้ ท้ังนี้หาก 
ไม่แน่ใจให้ติดต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

หากท่านได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนขององค์กรเข้าแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ เช่น 
ห้องสนทนา เพจ หรือกระดานข่าว เป็นต้น ท่านจะสามารถเป็นตัวแทนองค์กรได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ท่านควรแจ้งกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือขอค�าปรึกษาทันที เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทน
องค์กรต้องได้รบัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา และเป็นไปตามหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของหน่วยงาน
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายไว้แล้ว 

หากท่านมีเพ่ือนท�างานอยู่ในบริษัทคู่แข่ง ท่านจะ
สามารถแลกเปลีย่นข้อมลูทางการตลาด เช่น อตัรา
การเจริญเติบโตของสินค้าของบริษัทได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูได้ ยกเว้นข้อมลูของบรษิทั
ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว 

ตัวอย่าง
02

8.1 การเปิดเผยข้อมูล
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แนวปฏิบัติ
1.  สื่อสารโดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการค�านึงถึงค่านิยมของสังคมในแต่ละ

ประเทศที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ
2. ห้ามใช้วิธีการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง
3.  ไม่น�าเสนอสิ่งที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบัน 

พระมหากษตัรย์ิ การเมอืง ความเชือ่ ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ความคดิเหน็เรือ่งเพศ หรือเร่ืองทีขั่ดต่อ
ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ความเลื่อมล�้าทางสังคม การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4.  ไม่สือ่สารเกินจรงิในเชงิมุง่ให้ผูบ้รโิภคเข้าใจผดิในแง่คณุภาพสินค้า บริการ หรือคณุลักษณะอืน่ใดขององค์กร  
เว้นแต่กรณีใช้เทคนิคที่ผู้บริโภคสามารถตระหนักได้ว่าไม่ใช่ความจริง แต่เป็นการสร้างความน่าสนใจ 
ให้กับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และควรระบุให้ผู้บริโภคทราบชัดเจนว่ามิใช่ความเป็นจริง

5.  ใช้ตราสัญลักษณ์ขององค์กรให้ถูกต้อง เป็นไปตามคูม่อืการใช้ตราสญัลกัษณ์ (Corporate Identity Manual: 
CI Manual) และการทีจ่ะน�าตราสญัลกัษณ์ขององค์กรไปใช้นัน้ต้องได้รบัอนุญาตจากหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ 
ด้านแบรนด์ก่อน และไม่น�าตราสัญลักษณ์องค์กรไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว 

6.  ไม่เพิกเฉย และช่วยกันสอดส่องดูแลให้กับองค์กรในกรณีทีพ่บการสือ่สารท่ีพาดพิงถึงองค์กร หรอืการปฏบิตัิ
ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อชือ่เสียง รวมถึงการน�าตราสญัลักษณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมหรอือาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อแบรนด์ ให้รีบแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาทันที

7.  ในการเผยแพร่ข้อมลูหรอืแสดงความคดิเหน็ส่วนตวัในเร่ืองต่าง ๆ  บนสือ่สงัคมออนไลน์ ควรแสดงข้อความ
ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไว้อย่างชัดเจน ด้วยความระมัดระวังในฐานะที่เป็นพนักงานเอสซีจี

การสือ่สารของเอสซจีี ซึง่รวมถึงการสือ่สารแบรนด์เอสซจีี
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร การสือ่สารการตลาดของ 
แบรนด์สินค้าในเอสซีจี การใช้ตราสัญลักษณ์เอสซีจ ี 
และการสือ่สารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ จะต้องด�าเนนิการ 
อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามความเป็นจริง ค�านึงถึง
ความเป็นธรรมต่อผู ้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย และไม่ 
ก ่อให้เกิดความเสียหายต่อเอสซีจี โดยปฏิบัติตาม
แนวทางการสื่อสารแบรนด์ และนโยบายการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของเอสซีจี (SCG Social Media Policy)  
อย่างเคร่งครัด

หลักการ

8.2 การสื่อสาร 
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01
ท่านได้รับมอบหมายให้ผลิตสื่อโฆษณาขององค์กร 
ท่ีสามารถสร้างกระแสให้โด่งดังในสังคมได้ โดยบริษัท
โฆษณาได้เสนอแนวทางให้น�าสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง 
มาเป็นหลักในการด�าเนินเรื่อง หน่ึงในนั้นคือการใช้ 
เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของ 
เน้ือเรื่อง หรือมีการเสียดสีบุคคลที่ชื่นชอบเพศเดียวกัน
เพ่ือสร้างความสนุกสนานชวนติดตาม ท่านต้องปฏิบัติ
อย่างไร 

ค�าแนะน�า
ไม่ควรน�าเสนอเนื้อหาท่ีมีลักษณะดังกล่าว รวมทั้งต้อง
ระมัดระวังรูปแบบและเนื้อหาท่ีจะน�าเสนอไม่ให้พาดพิง
บคุคลหรอืล้อเลยีนเหตกุารณ์ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสงัคม 
โดยเฉพาะประเด็นที่อ่อนไหวและก�าลังเป็นที่ถกเถียง  
ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้ 

ท่านได้รับมอบหมายให้ผลิตส่ือขององค์กร เพ่ือสะท้อน
ความเป็นผู ้น�าการด�าเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
โดยวางแผนจะใช้ภาพแผนท่ีของภูมิภาคและธงชาติ
ของประเทศต่าง ๆ ภายหลังจากเผยแพร่สื่อดังกล่าว 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายแล้ว มีผู ้ร ้องเรียนว่าเน้ือหาและ
รูปภาพที่ท่านใช้ไม่ถูกต้อง ท่านจะด�าเนินการอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ต้องตรวจสอบข้อมูล ภาพแผนที่ ธงชาติ หรือสัญลักษณ์
ใด ๆ ของแต่ละประเทศให้ถูกต้อง โดยต้องพิจารณา
ที่มาของข้อมูลและรูปภาพให้ชัดเจน และควรตรวจสอบ 
เพ่ิมเติมกับหน่วยงานราชการที่สามารถรับรองได้  
หากไม่มัน่ใจว่าถูกต้องหรอืไม่ ไม่ควรใช้ข้อมลูหรอืรปูภาพ
นัน้ ๆ  ในการผลิตส่ือ ในกรณีทีม่กีารร้องเรียนว่าไม่ถูกต้อง 
ควรประสานงานกับผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือชี้แจง ท�าความเข้าใจ และยกเลิกการใช้ส่ือดังกล่าว
ทันที จากนั้นจึงหาแนวทางแก้ไขสื่อให้ถูกต้อง

ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานแสดงสินค้า
ของบริษัท และท่านต้องการท่ีจะแสดงคุณภาพของ
สนิค้าว่าดกีว่าสนิค้าชนดิเดยีวกันท่ีผลติโดยผูผ้ลติรายอืน่  
ท่านจะสามารถน�าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นมาทดสอบ
คุณภาพต่อหน้าผู้ที่มาร่วมงานแสดงสินค้าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ไม่สามารถน�าสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นมาร่วมทดสอบได ้
แม้ว่าจะเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็ตามเพราะเป็นการ
กระท�าที่ผิดมารยาททางธุรกิจ อย่างไรก็ตามหากท่าน 
ต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าก็สามารถ
ท�าการทดสอบเปรียบเทียบได้ แต่ต้องไม่ระบุแหล่ง 
ผลิตสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าที่น�ามาทดสอบเปรียบเทียบ

ตัวอย่าง
02 03

57



04
ท่านทราบว่าคู่แข่งก�าลังจะออกโฆษณาเปิดตัวสินค้า
ใหม่ ซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกับท่ีเอสซีจีด�าเนินการ  
แต่ยังไม่พร้อมออกสู ่ตลาด ท่านจะเผยแพร่โฆษณา
ว่าเอสซีจีมีสินค้าใหม่ตัดหน้าคู ่แข่งเพ่ือสร้างโอกาส 
ทางธุรกิจได้หรือไม่

ค�าแนะน�า
สามารถด�าเนินการก่อนได้หากอยู่ระหว่างการเตรยีมการ 
และใกล้เปิดตัวอยู่แล้ว โดยควรสื่อสารระยะเวลาท่ี
สินค้าดังกล่าวจะออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภครับทราบด้วย 
ทั้งนี้การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการเปิดตัวสินค้าก่อน 
คูแ่ข่ง ควรค�านึงถึงความพร้อมของเอสซจีด้ีวย โดยไม่ควร
บิดเบือนข้อเท็จจริงถ้ายังไม่มีความพร้อม 

หากท่านลาพักร้อนเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยวท่ีประเทศ
เวียดนาม และระหว ่างทางออกจากสนามบินนั้น  
ท่านเห็นป้ายโฆษณาของเอสซีจีหลุดร่วงและช�ารุด 
เสียหาย ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ควรหาช่องทางในการแจ้งผู้เก่ียวข้องหรือผู้รับผิดชอบ 
ทีด่แูลป้ายดงักล่าว หรอืแจ้งส�านกังานสือ่สารองค์กร หรอื
ผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อประสานงานแก้ไขต่อไป 

ท่านต้องการจะระดมทุนหาเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาน�้าท่วมโดยการท�าเสื้อยืด และน�าตราสัญลักษณ์
ของเอสซีจีมาสกรีนบนเสื้อเพ่ือขายให้กับเพ่ือนพนักงาน
ด้วยกันเอง ท่านสามารถท�าได้เลยหรือไม่

ค�าแนะน�า 
ควรท�าจดหมายขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
หน่วยงานทีด่แูลเรือ่งการใช้ตราสญัลกัษณ์น้ัน ๆ  โดยระบุ
วัตถุประสงค์การน�าไปใช้และผูป้ระสานงานอย่างชดัเจน 
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะสามารถด�าเนินการได้

หากท่านพบการกล่าวหาว่ามีการเลือกปฏิบัติในการ 
รับพนักงานของเอสซีจี ท่ีถูกส่งต่อมาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ ท่านจะต้องท�าอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ไม่ส่งต่อและไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ ต่อข้อมูลนั้น 
และแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้บังคับบัญชาของ
ท่านทราบ
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9.  การท�าธุรกรรม 
ของเอสซีจี
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แนวปฏิบัติ
1.  ศึกษาหลักเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้ันตอน 

อ�านาจด�าเนินการตามกระบวนการท่ีเอสซีจีก�าหนดไว ้
ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนด�าเนินการ

2.  ไม่ด�าเนินการหากมีการร้องขอให้มีการข้ามข้ันตอนหรือ 
เพิกเฉยต่อกระบวนการใด ๆ ที่ต้องด�าเนินการตามปกติ

3.  ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติและกระบวนการในการ
พิจารณาอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน รายการที ่
เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเอสซีจี ตาม 
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

4.  ด�าเนินการเรื่องรายการระหว ่างกันอย่างเป ็นธรรม  
สมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทในเอสซีจี

การด�าเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการท�าธุรกรรมระหว่างกันของ
บริษัทในเอสซีจี ต้องค�านึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบและอ�านาจ
ด�าเนินการของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ  
ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น

หลักการ

9.1  การท�าธุรกรรมระหว่างกัน 
ของบริษัทในเอสซีจี

01
บริษัท A ขอซื้อซากมอเตอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้
แล้วจากบริษัท B เพ่ือน�าไปใช้ในการศึกษาอบรม
ช่างซ่อมมอเตอร์ โดยบริษัท B จะไม่คิดค่าใช้จ่าย
จากบริษัท A เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัทในเอสซีจี
เหมือนกัน กรณีนี้สามารถท�าได้หรือไม่ 

ค�าแนะน�า 
ไม่สามารถท�าได้ เนื่องจากการซื้อขายสินทรัพย์
ระหว่างบริษัทในเอสซีจีจะต้องมีการซื้อขายตาม
ราคาตลาด หรือมูลค่าตามบัญชี

การขอยืมตัวพนักงานจากบริษัทอื่นในเอสซีจ ี
เ พ่ือมาช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
เป็นการชั่วคราว โดยให้ผู้บริหารของท้ังสองบริษัท
ตกลงกันด้วยวาจา จะสามารถท�าได้หรือไม่ 

ค�าแนะน�า 
ไม่สามารถท�าได้ การยืมตวับคุลากรระหว่างบรษิทั
ในเอสซีจีต้องปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงาน 
บุคคล และแนวปฏิบั ติการก�าหนดราคาโอน 
(Transfer Pricing Guideline) และระบุ Cost 
Center เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง

บริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทในเอสซีจี ขายสินค้า/ให้บริการบริษัทในเอสซีจี โดยมีลักษณะเดียวกัน มีเงื่อนไข
ทางการค้าเหมือนกัน ในราคาที่ต�่ากว่าหรือสูงกว่าการขายสินค้า/ให้บริการบริษัทนอกเอสซีจี สามารถ
ท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า
หากบริษัท A ขายสินค้า/ให้บริการที่มีลักษณะเดียวกัน มีเงื่อนไขทางการค้าเหมือนกันแก่ทั้งบริษัท 
ในเอสซีจีและบริษัทนอกเอสซีจี บริษัท A ต้องคิดค่าตอบแทนเท่ากัน

ตัวอย่าง
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03
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แนวปฏิบัติ
1.  ศึกษา ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐ และนโยบายและ 

แนวปฏิบัติของเอสซีจีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
2.  ในการจัดหาต้องด�าเนินการตามขั้นตอนท่ีก�าหนดไว้ตามระเบียบและวิธีการการจัดหาของเอสซีจี และ 

ให้พิจารณาเลอืกนิตบิคุคลเป็นอนัดบัแรก โดยหลกีเลีย่งการจดัหากับบคุคลธรรมดา เว้นแต่เป็นกรณีทีต้่อง
ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการใด ๆ ของเอสซีจี และต้องปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าหรือคู่ธุรกิจของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด

3.  การท�าธุรกรรมต้องค�านึงถึงมลูค่า ราคาท่ีเป็นไปตามกลไกตลาด คณุภาพและบรกิารท่ีได้รบั ไม่เลอืกปฏิบตัิ 
หรือกีดกันการท�าธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.  หลีกเลี่ยงการท�าธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรืออาจท�าให้เอสซีจีต้อง 
เสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะท�าให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม

5.  ในการท�าธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ห้ามแอบอ้างใช้ชื่อของเอสซีจี คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ 
หรือพนักงาน แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อเอสซีจีก็ตาม

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าหรือคู่ธุรกิจปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี และใช้เป็นมาตรฐาน 
ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน 

การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกน้ันจะต้องปฏิบัติให ้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการท่ีก�าหนดไว้
ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 
และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รับการอนุมัติตาม
อ�านาจด�าเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
จะต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขทีไ่ด้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา  
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการ 
ท�าธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่า
ต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก

หลักการ

9.2  การท�าธุรกรรมของเอสซีจี 
กับบุคคลภายนอก
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01
บริษัทจากต่างประเทศได้เสนอขายเครื่องจักรในราคาที่ถูกกว่า 
การจดัหาจากผูผ้ลติโดยตรง ท่านจะสามารถซือ้เครือ่งจกัรนีไ้ด้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
สามารถซื้อเครื่องจักรได ้  แต ่ต ้องตรวจสอบรายละเอียดให ้ 
ครบถ้วนเพ่ือให้มั่นใจว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
จ�านวนเงินท่ีจ่ายไป รวมถึงมีแหล่งที่มาถูกต้อง ไม่มีการละเมิด
ทรพัย์สนิทางปัญญาของผูใ้ด โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรฐั  
เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กรมศุลกากร หรือส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติ เป็นต้น 

หากมีบุคคลที่ต้องการซื้อสินค้าจากเอสซีจี โดยขอให้เอสซีจีไม่ต้อง
ออกใบก�ากับภาษีมูลค่าเพ่ิม เพ่ือหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ท่านสามารถท�าได้หรือไม่ 

ค�าแนะน�า 
ไม่สามารถท�าได้ เพราะต้องปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามกฎหมายภาษอีากร 

ท่านต้องการสัง่ซ้ือสนิค้าส�าหรบัตวัท่านเองจากผูผ้ลติรายหนึง่ซึง่เป็น
คู่ค้ากับเอสซีจี ซึ่งท่านทราบว่าหากมีการท�าสัญญาโดยใช้ชื่อของ 
เอสซีจีแล้วจะได้รับส่วนลดมากกว่าปกติ ท่านจะสามารถใช้ชื่อ 
เอสซีจีในการสั่งซื้อได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
ไม่สามารถใช้ชื่อเอสซีจีในการท�าธุรกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกับเอสซีจี  
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพราะการกระท�าเช่นน้ันอาจท�าให้ผู้อื่นหลงเช่ือ
ได้ว่าเป็นการท�าธุรกรรมกับเอสซีจี และอาจเกิดความเสียหายกับ  
เอสซีจีได้ อย่างไรก็ดีหากเอสซีจีได้มีข้อตกลงกับผู้ขายให้พนักงาน
สามารถสั่งซื้อส่วนตัวได้ พนักงานสามารถสั่งซื้อได้ในนามของ
พนักงานเอง

ท่านได้มีการตกลงซื้อขาย โดยจัดท�าใบสั่งซื้อ/สัญญาซื้อขายกับ 
ผู ้ขายรายหน่ึง โดยมีความต้องการแก้ไขเง่ือนไขการซื้อขาย 
ในเรื่องของก�าหนดการช�าระเงิน (Payment Term) ให้มากข้ึน 
เนื่องจากเห็นว่าบริษัทจะได้ประโยชน์จากรอบการจ่ายเงินที่นานขึ้น

ค�าแนะน�า 
การก�าหนดเงื่อนไขทางการค้า ควรพิจารณาสภาพทางธุรกิจของ 
คูค้่าประกอบด้วย การก�าหนดเงือ่นไขการช�าระเงนิ (Payment Term) 
จึงควรก�าหนดให้สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินของคู่ค้า  
เพื่อความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

ตัวอย่าง
02

03 04
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10.  การประกอบธุรกิจ 
ในต่างประเทศและ 
การค้าระหว่างประเทศ
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แนวปฏิบัติ
1.  ด�าเนินการตามกฎหมายภายในของประเทศท่ีเอสซีจีเข้าไปด�าเนินการ 

ให้ครบถ้วน ปฏิบตัติามนโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบติังานและกฎเกณฑ์
ทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้นี ้กรณเีอสซจีมีแีนวปฏิบติั ระเบยีบและขัน้ตอนทีส่งูหรอืดีกว่า
ที่กฎหมายก�าหนดไว้ ให้ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติ ระเบียบและข้ันตอนที่
เอสซีจีก�าหนดไว้ 

2.  ปฏิเสธการด�าเนินการใด ๆ ที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย 
ท้องถ่ิน และเมื่อเห็นว่ามีการด�าเนินการท่ีไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
หรืออาจขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ในแต่ละท้องถ่ิน ให้รายงานผูบ้งัคับบญัชาหรอืหารอืทีป่รกึษากฎหมายเอสซจีี

3.  ตดิตามการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย หรอืกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ในแต่ละประเทศ
ท่ีเข้าไปประกอบธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ หากไม่แน่ใจให้ขอค�าแนะน�าจาก 
ทีป่รกึษากฎหมายเอสซจี ีหรอืผูท่ี้เก่ียวข้องประเมนิความเสีย่งและผลกระทบ 
จากการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  เพ่ือจัดท�าแผนจดัการ
ความเสี่ยงที่รอบคอบ เหมาะสม

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตั้งบริษัท โรงงาน ส�านักงาน สาขา 
ตัวแทน การท�าธุรกรรมการค้ากับผู้จัดจ�าหน่าย หรือการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศ 
จะต้องค�านงึถึงและปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามกฎหมายภายในทีเ่ก่ียวข้องของประเทศต่าง ๆ   
ที่เอสซีจีเข้าไปลงทุน และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ยังต้อง
ค�านึงถึงสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน
ประกอบด้วย

หลักการ

10.1  การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 

01
หากมีผู้เสนอให้ความช่วยเหลือในการขอ
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานในต่างประเทศ 
โดยอ ้างว ่าสามารถประสานงานกับ 
เจ้าหน้าทีท่ี่มีอ�านาจเพ่ือให้ออกใบอนญุาต  
โดยไม่เป็นไปตามข้ันตอนท่ีกฎหมาย
ก�าหนด ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ปฏิเสธข้อเสนอนัน้ โดยให้ด�าเนนิการตาม
ข้ันตอนท่ีก�าหนดตามปกติ และรายงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ในกรณีซื้อกิจการในต่างประเทศ ผู้ขาย
เสนอให้ก�าหนดราคาในเอกสารต่าง ๆ 
ต�่ากว่าราคาซื้อขายที่แท้จริง เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกให้ผู ้ขายเสียภาษีต�่ากว่า 
ที่ควร ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ปฏิเสธการด�าเนินการดังกล่าว และหารือ
กับท่ีปรึกษากฎหมายเอสซีจี ศึกษาและ
ด�าเนินการในแนวทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม
และถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวอย่าง
02
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แนวปฏิบัติ
1.  ศึกษาและติดตามข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า และคู่ธุรกิจที่จะประกอบธุรกิจด้วย 

โดยหลีกเลี่ยงการประกอบธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า หรือคู่ธุรกิจท่ีไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีการด�าเนินธุรกิจที่ไม่น่าไว้วางใจ

2.  ติดตามตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้ปฏิบัต ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย

3.  รายงานข้อมูลพร้อมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการน�าเข้าหรือส่งออกต่อ 
ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการน�าเข้าหรือส่งออก เช่น หน่วยงานภายใน 
เอสซจี ีหรอืหน่วยงานของรฐั เป็นต้น โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นหลกัฐาน
ที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง

การน�าเข้า-ส่งออกสนิค้า หรอืการท�าธุรกรรมใด ๆ  ของเอสซจีท่ีีเก่ียวข้องกับต่างประเทศ 
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น กฎหมายการน�าเข้าและ 
ส่งออก กฎหมายศลุกากร กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของสนิค้า กฎหมายว่าด้วย
การคุม้ครองผูบ้รโิภค รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบติัของเอสซจีีท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

หลักการ

10.2 การค้าระหว่างประเทศ 

01
ท่านได้รับใบก�ากับสินค้าน�าเข้าซึ่งราคาที่ 
แสดงไว้ไม่ถูกต้องตามมลูค่าเตม็ หรอืระบุ
รายละเอียดของสินค้าไม่ชัดเจน ท่านจะ
ปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
แจ้งให้คู ่ธุรกิจแก้ไขใบก�ากับสินค้าให้
ชัดเจนและถูกต้อง 

กรณีลูกค้าท่ีอยู่ในต่างประเทศขอให้ท่าน 
จดัท�าเอกสารท่ีไม่ตรงกับธุรกรรมท่ีตกลงกัน  
เพ่ือให ้ได ้รับผลประโยชน์ทางภาษีที่
ประเทศผู้น�าเข้า ท่านจะปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ปฏิเสธการท�าเอกสารดังกล ่าวและ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ตัวอย่าง
02
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แนวปฏิบัติ
1.  ในกรณีที่เอสซีจีมีสถานะเป็นผู้มีอ�านาจเหนือตลาดตามท่ีกฎหมายก�าหนด ต้องไม่ใช้อ�านาจ

เหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม ที่อาจจ�ากัดการแข่งขันหรือบิดเบือนกลไกของตลาด เช่น  
การก�าหนดราคาสนิค้าหรอืเง่ือนไขการขายสนิค้าอย่างไม่เป็นธรรม การจ�ากัดทางเลอืกในการ 
ซื้อสินค้าของคู่ค้าหรือคู่ธุรกิจอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร

2.  เอสซีจีจะไม่ท�าความตกลงรวมถึงไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจกับคู่แข่งหรือบุคคลใด ที่อาจ
ส่งผลให้เป็นการหยุด ลด หรือจ�ากัดการแข่งขันระหว่างเอสซีจีกับคู่แข่ง

3.  การควบรวมกิจการไม่ว่าในหรือต่างประเทศจะต้องด�าเนินการอย่างถูกต้อง ตามเงื่อนไขและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าท่ีเก่ียวข้องก�าหนด เช่น ขออนุญาตก่อน
การควบรวม หรือแจ้งหลังการควบรวม แล้วแต่กรณี 

4.  กฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อนและมีความแตกต่างใน 
แต่ละประเทศ หน่วยงานทีม่หีน้าท่ีเก่ียวข้องกับการท�าธุรกิจท้ังในและต่างประเทศ ต้องท�าความ
เข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันทางการค้าของเอสซีจี ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยควรหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของเอสซีจี
ตั้งแต่เริ่มต้น

เอสซีจีตั้งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยค�านึงถึงจริยธรรมในการ
ประกอบการค้ากับลกูค้า คู่ค้าและคูธุ่รกิจเอสซจี ีความเป็นธรรมในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบธุรกิจรายอืน่ 
และกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในประเทศต่าง ๆ ที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ โดยจะไม่กระท�าการ 
ท่ีอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางการค้า และขัดขวางการแข่งขนัเสร ีรวมถึงด�าเนนิการตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติของเอสซีจีที่เกี่ยวข้อง

หลักการ

11. การแข่งขันทางการค้า 

01
ท่านได้รับการเชิญชวนจากคู่แข่งของเอสซีจี 
เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
แผนทางการตลาดเพ่ือจดัสรรกลุม่ลกูค้า และ
พ้ืนท่ีการขายเพ่ือลดการขายตดัราคาระหว่างกัน  
ท่านควรปฏิบัติอย่างไร

ค�าแนะน�า 
ปฏิเสธการเข้าร่วมสนทนาในประเดน็ดงักล่าว 
และยืนยันว่าเป็นนโยบายของเอสซีจีท่ีห้าม
พนักงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ดังกล่าว หลังจากน้ันรายงานเรื่องที่เกิดขึ้น 
ต่อผู้บังคับบัญชาของท่าน 

ตัวอย่าง

66



แนวปฏิบัติ
1.  ก่อนท�าธุรกรรมกับคู่สัญญา ควรตรวจสอบ 

ให้แน่ใจว่าแหล่งที่มาของเงินได้มาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

2.  ไม่โอนเงินไปยังบัญชีท่ีไม่เป็นที่รู ้จัก หรือ 
รับโอนเงินท่ีมีลักษณะการจ่ายท่ีผิดปกติ  
โดยเฉพาะจากประเทศท่ีไม่เก่ียวข้องกับ
ธุรกรรมนั้น

3.  กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไม่ปกติต้องรายงาน 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

เอสซีจี ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน กล่าวคือ เอสซจีจีะ
ไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มี
การรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการกระท�าความผิด เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้หน่ึงผู้ใดใช้ 
เอสซจีเีป็นช่องทางหรอืเป็นเครือ่งมอืในการถ่ายเท ปกปิด 
หรืออ�าพรางแหล่งท่ีมาของทรัพย์สินท่ีได้มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

หลักการ

12. การป้องกันการฟอกเงิน 

01
การที่ลูกหน้ีจากต่างประเทศรายหนึ่งขอโอนเงินช�าระหน้ี 
ให้เอสซีจี โดยผ่านประเทศที่มี Tax Haven (ประเทศ 
ที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างใดอย่างหน่ึง)  
จะสามารถท�าได้หรือไม่

ค�าแนะน�า 
สามารถท�าได้ เนื่องจากการโอนเงินหรือช�าระเงินตาม
สัญญาโดยผ่านประเทศท่ีมี Tax Haven นั้นไม่ถือว่า
เป็นการกระท�าทีผิ่ดกฎหมาย แต่ต้องมัน่ใจได้ว่าคูสั่ญญา
นั้นต้องเป็นผู้ท่ีมีความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นมาทาง
ธุรกิจที่ตรวจสอบได้

หากลูกหนี้ตามสัญญาต้องการให้เอสซีจีรับโอนเงิน 
เพ่ือช�าระหน้ีจากบุคคลอื่นท่ีไม่ใช่คู ่สัญญาซึ่งเอสซีจ ี
ไม่รู้จัก ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

ค�าแนะน�า 
หลีกเลี่ยงการรับเงินช�าระหนี้ตามสัญญาจากผู้ท่ีไม่ใช ่
คูส่ญัญา แต่หากจ�าเป็นควรตรวจสอบ ถงึแหล่งทีม่าของ
เงินทุกธุรกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้และผู้โอน 
รวมถึงประวัติของผู้โอน 

ตัวอย่าง
02
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 เอสซีจีมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทุ่มเทพัฒนาสินค้าและบริการ 

รวมถึงกระบวนการด�าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมให้ดีขึ้นควบคู่

กับการสร้างโลกที่สมดุล ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าและโลกในวันข้างหน้า 

รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักบรรษัทภิบาล สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ของเอสซีจี มุ่งเน้นการร่วมมือกันอย่างเต็มศักยภาพของคู่ธุรกิจกับเอสซีจี

 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) ได้จัดท�าขึ้นเป็นลายลักษณ์

อักษรครั้งแรกต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 และในปี พ.ศ.2565 ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจน สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ครอบคลุมกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กว้างขวางขึ้น นโยบายที่เก่ียวข้อง 

มาตรฐานสากล รวมถึงแนวทางการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ท้ังน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล และแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG (Environmental, 

Social and Governance) ของเอสซีจี เพื่อเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่

ไปกับการก�ากับดูแลกิจการที่ค�านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม  

ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

      เอสซีจีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” (SCG Supplier Code of  

Conduct) ฉบับนี้ จะเป็นความร่วมมือส�าคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน  

พร้อมสร้างและส่งต่อโลกที่ดีกว่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าต่อไป

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
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รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี



 SCG strives to operate its businesses in accordance with sustainable development 
and seeks to actively develop products, services, as well as business operations across 
the value chain in order to enhance the quality of life in society, create a more balanced 
world, and respond to rapid changes both in terms of customers and the world in the 
future. SCG also oversees its businesses in adherence to the principles of corporate 
governance  and in line with SCG Sustainable Development Framework, placing  
emphasis on full collaboration with its business partners. 
 First compiled in writing in 2013, the SCG Supplier Code of Conduct is hereby 
revised in 2022 to improve the clarity and alignment with the current situation and  
expand the coverage of rules, regulations, stakeholder engagement practices, relevant 
policies, international standards, as well as current guidelines for business operation in 
order to ensure consistency with corporate governance principles and SCG’s business 
practice with ESG (Environmental, Social and Governance)  integration and  providing 
guidelines that promote among its suppliers good citizenship and business conduct  
that addresses social, environmental, and climate concerns in a concrete manner.  
The supplier code of conduct also serves as a standard for business cooperation.
 SCG hopes that the revised SCG Supplier Code of Conduct will be a mutual pact 
that leads to business development and mutual growth for both SCG and its suppliers 
and advances efforts to create and pass on a better world to stakeholders in all sectors 
across the value chain.

Message from President
& CEO of SCG
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President and CEO



 เอสซีจีมีอุดมการณ์และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติ

อย่างสม�่าเสมอ โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นหลักการบริหารองค์กรที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับสากล ส่งผลให้เอสซีจีเจริญก้าวหน้าและได้รับความเชื่อถือตลอดมา

อุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี
l ตั้งมั่นในความเป็นธรรม : เอสซีจีมีความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม
l มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ : เอสซีจีมุ่งกระท�าสิ่งที่ถูกต้องด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่เป็นเลิศเสมอ
l เชื่อมั่นในคุณค่าของคน : เอสซีจีถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าที่สุด
l ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม : เอสซีจีปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในทุกชุมชนและทุกประเทศ  

 ที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

อุดมการณ์และจรรยาบรรณเอสซีจี
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 SCG’s business philosophy and code of conduct have underlined our commitment 
to operating business with ethics and responsibility to our stakeholders. This has been 
consistently adopted and practiced by the Board of Directors, management, and  
employees at all levels. SCG business ethics are aligned with internationally recognized 
principles of corporate governance, which have enabled SCG to advance its business 
and gain acceptance from all circles.

SCG Business Philosophy
l Adherence to Fairness: SCG is committed to the concept of fairness to all parties  
 concerned.
l Dedication to Excellence: SCG always strives to do the right thing with an intention  
 to achieve excellence.
l Belief in the Value of Individuals: SCG is convinced that each of our staff constitutes 
our most valuable assets
l Concern for Social Responsibility: SCG fully performs its duty as a good corporate  
 citizen by contributing to the communities and countries where it operates.

SCG Business Philosophy and 
Code of Conduct
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 เอสซีจีด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี ควบคู่กับ

ความมุ่งมั่นในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�ามาสู่ความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจ ให้สามารถเจริญเติบโตควบคู่

กันได้อย่างยั่งยืน

 เอสซีจีมีเจตนารมณ์ ที่จะส่งเสริมแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

ของเอสซีจี จึงได้จัดท�า “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” เพื่อให้คู่ธุรกิจร่วมกันน�าหลักการและแนวคิด 

ดังกล่าวไปปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้คู่ธุรกิจน�าไปขยายผลปรับใช้เป็นนโยบาย มาตรฐาน

และแนวทางในการด�าเนินงานกับคู่ธุรกิจของตนเอง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสร้างคุณค่า

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อจัดหา การผลิตสินค้า 

บริการ การกระจายสินค้า และโลจิสติกส์ รวมถึงการจัดการของเสียและผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ตลอดจน

ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลกิจการเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

 เอสซีจีคาดหวังว่านอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อก�าหนด ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอันเป็นสากลแล้ว คู ่ธุรกิจควรศึกษาและท�าความเข้าใจ เพื่อน�าหลักการ 

ในจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ เอสซีจีไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง โดยเอสซีจ ี

จะให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้คู่ธุรกิจด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิเสรีภาพ  

ดูแลด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ดูแลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

ติดตามการน�า “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” ไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้หากคู่ธุรกิจ

ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” เอสซีจีขอสงวนสิทธิ์ในการด�าเนินการใด ๆ  

กับคู่ธุรกิจ โดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น

 ส�าหรับหลักการ ที่น�ามาจัดท�า “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” นอกจากข้อก�าหนด ข้อบังคับ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณเอสซีจีแล้ว ยังได้อ้างอิงถึงกฎบัตรและมาตรฐานต่างๆ ซึ่งเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 

Rights:UDHR) องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ข้อตกลง

โลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) มาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคม (Social  

Accountability International: SAI) เป็นต้น

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
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 SCG conducts its business with integrity in line with the principles of good  
corporate governance and SCG Code of Conduct and is committed to supporting  
society and the environment in accordance with the sustainable development  
approach to achieve an economic, social, and environmental balance, enabling them to 
grow alongside each other in a sustainable way.
 To disseminate this concept to its suppliers, who play a vital role in SCG’s  
business success, SCG has developed this Supplier Code of Conduct to provide guidance 
for applying relevant principles and concepts to their businesses and encourage them 
to adopt the Supplier Code of Conduct as policies, standards, and guidelines  
for conducting business with their own suppliers in order to ensure fairness and  
transparency and generate value for stakeholders across the value chain sustainably,  
from the process of designing, procurement, manufacturing, provision of services,  
distribution and logistics, all the way to waste and post-consumer material management, 
as well as to promote among its suppliers good citizenship and corporate governance 
for society and the environment.
 In addition to compliance with rules, regulations, all applicable laws, and  
international best practices, SCG expects its suppliers to learn and be able to correctly 
apply the principles set forth in this SCG Supplier Code of Conduct to their business 
operations. To this end, SCG seeks not only to provide assistance and support, so that 
its suppliers operate ethically, respect labor and human rights, and adhere to principles 
for occupational health, safety, and the environment, but also to monitor the adoption 
of the SCG Supplier Code of Conduct to fruition. Should any supplier fail to comply with 
the SCG Supplier Code of Conduct, SCG reserves the right to take appropriate action 
considering the degree of the impacts and damage incurred. 
 Apart from rules, regulations, applicable laws, and SCG Code of Conduct,  
the SCG Supplier Code of Conduct was also founded upon internationally accepted 
charters and standards, including the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 
International Labor Organization (ILO), UN Global Compact, and Social Accountability 
International (SAl), etc. 

SCG Supplier Code of Conduct
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ความซื่อสัตย์สุจริตทางธุรกิจ
ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ชื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด 
ไม่ท�าการใด ๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริต คอร์รัปช่ัน ติดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ 
สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ค�ามั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption 
Policy) 

ความเป็นธรรม
ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติ
ตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขัน ไม่ท�าให้เกิดการได้เปรียบผู้อ่ืน 
เพื่อให้ตนเองหรือบุคคลอื่นใดได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับ ตามนโยบายการแข่งขันทางการค้า  
(Anti-Trust Policy)

การเปิดเผยข้อมูล
เปิดเผยข้อมูลของตนโดยยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่าเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

การรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ไม่เผยแพร่หรือไม่น�าข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องของคู่ธุรกิจไปใช้โดยที่ไม่ได้รับ 
ความยินยอม การด�าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ทั้งการเก็บรวบรวม 
การใช้ และการเปิดเผย ต้องด�าเนินการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วน และ
สอดคล้องกับกฎหมาย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่ละเมิดสิทธิดังกล่าว

Business
Ethics จริยธรรมทางธุรกิจ
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Business Integrity
SCG suppliers shall conduct business on the basis of correctness, honesty, integrity, and transparency 
and strictly comply with all applicable laws and regulations in each locality or country. They shall  
also not engage in any fraud, corruption, or bribery in any form, such as by offering, promising, giving, 
demanding, or receiving any money, gifts, or other benefits from or to any government officials,  
government agencies, private agencies, or persons in charge, either directly or indirectly in return for  
a favor or neglect of duty, in accordance with the Anti-corruption Policy. 

Fairness
SCG suppliers shall conduct business responsibly to ensure fair treatment of all stakeholders as well 
as comply with anti-trust laws to ensure fair competition and prevent undue advantage either for 
themselves or others, in accordance with the Anti-trust Policy.

Disclosure
SCG suppliers shall disclose their information with fairness, transparency, and accountability, ensuring 
that such disclosure is accurate, complete, current, compliant with the law, and equitable.

Confidentiality and Personal Data Protection
SCG suppliers shall not publish or use confidential data of its customers and relevant parties without 
consent. Any operation related to the personal data of the customers and relevant business parties, 
including collection, use, and disclosure, must be conducted in such a way that full protects the rights 
of the data owner and complies with the law.

Intellectual Property
SCG suppliers shall respect the intellectual property rights of others and undertake not to allow  
violation of such rights.

Business
Ethics Business Ethics
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การไม่เลือกปฏิบัติ
ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง 
เพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

การคุ้มครองแรงงาน
l  ไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก�าหนด ในกรณีที่คู่ธุรกิจจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุ

มากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายก�าหนดทุก
ประการรวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท�างานอย่างเหมาะสม

l  ไม่ให้ลูกจ้างหญิงท�างานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีลูกจ้าง
ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก�าหนด

l  การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

การไม่บังคับใช้แรงงาน
ไม่ใช้หรือได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานบังคับ ทาส แรงงานขัดหนี้ 
หรือรูปแบบอื่นๆ ของการใช้แรงงานโดยไม่สมัครใจ ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง 
การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ

ค่าจ้างและผลประโยชน์
ด�าเนินการจ่ายค่าจ้าง ค่าท�างานล่วงเวลา ค่าท�างานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง
เป็นธรรม และไม่ต�่ากว่าอัตราที่กฎหมายก�าหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าท�างานล่วงเวลา หรือผลประโยชน์อื่นใด 
ให้กับลูกจ้างตรงตามก�าหนดเวลา

ระยะเวลาการท�างาน
ไม่ให้ลูกจ้างท�างานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด ทั้งนี้ ในการท�างานล่วงเวลาหรือการท�างาน
ในวันหยุดต้องเป็นความสมัครใจของลูกจ้าง รวมท้ังจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย
ก�าหนด

อิสระในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง
ให้อิสระในการรวมกลุ่ม และสิทธิในการเจรจาต่อรองตามกฎหมายของลูกจ้าง 

การดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ประเมิน ทบทวน และดูแลประเด็นด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ในการด�าเนินธุรกิจ
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Non-discrimination 
SCG suppliers shall respect human dignity, equality, and fairness and shall not discriminate 
against employees on the grounds of physical or mental differences, race, nationality,  
religion, gender, age, education, or any other matter.

Labor Protection
l  SCG suppliers shall not employ child labor younger than the legally required minimum 

age. Should child labor above the legally required minimum age be employed, their 
legally mandated rights shall be fully protected and proper development and promotion 
of quality of life and work be provided.

l  Female employees shall not engage in work which may harm their health and safety. 
Pregnant workers shall be protected and provided their legally-mandated benefits.

l  Employment of foreign workers must be fully compliant with legal requirements.

Prevention of Involuntary Labor
SCG suppliers shall not use or exploit forced labor, in the form of slavery, debt bondage, 
or any other forms of involuntary labor, nor engage in corporal punishment, threat, 
confinement, coercion, harassment, human trafficking, or any other means of violence.

Wages and Benefits 
SCG suppliers shall pay workers wages, overtime pay, and holiday pay, as well as provide 
legally mandated benefits accurately, fairly, and not less than the minimum wage  
according to applicable laws. Wages, overtime pay, and other benefits shall be allocated 
within the time set.

Working Hours
SCG suppliers shall not force workers to work longer than the maximum working hours 
specified by applicable Laws. Working overtime or working on a public holiday must be 
on a voluntary basis. Workers must be granted holidays and leave as required by  
applicable laws.

Freedom of association and right to collective bargaining
Employees shall have freedom to organize and bargain collectively as prescribed by 
applicable laws.

Prevention of Human Rights Violations
SCG suppliers shall assess, review, and oversee labor and human rights issues to prevent 
human rights violations in business operations 
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ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
จัดให้มีการด�าเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานให้ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพลูกจ้าง อบรมให้ความรู ้

และสร้างความตระหนัก ลดและควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบต่อสุขภาพ 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การขนส่ง การบริการ ตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมสถานการณ์

ฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสีย การเข้าในพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือการขนส่งสินค้า ให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย 

กฎพิทักษ์ชีวิต มาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างท่ีสอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอ 

พร้อมใช้งาน และควบคุมให้เกิดการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว

Safety and Working Environment
SCG suppliers shall undertake into ensure the safety of their workers and all parties  
involved by providing a safe and healthy work environment; examining their readiness 
and physical health, organizing training and building awareness; reducing and controlling 
accident risks and health impacts associated with performance of duty, transportation, 
and service; and establishing emergency plans in order to reduce loss. Entry into work 
areas, goods transportation, and road safety must be carried out in accordance with 
safety rules, Life Saving Rules, safety standards on related risks, as well as Goods  
Transportation Safety Standards.

Personal Protective Equipment
SCG suppliers shall provide workers with sufficient and reliable personal protective 
equipment appropriate for risk exposure and ensure its utilization.
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 ด�าเนินงานด้วยความใส่ใจ และค�านึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และน�้าอย่างยั่งยืน 
ผ่านการด�าเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
และเศรษฐกิจหมุนเวียน การลดการปล่อย
มลพิษทางอากาศ การลดการก่อให้เกิด 
น�้าเสียและของเสียทั้งของเสียอันตราย
และไม่อันตราย การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
ด้วยความมุ ่งมั่นในการสร้างผลกระทบ
สุทธิเชิงบวกทางธรรมชาติ ให้ครอบคลุมถึง 
คู่ธุรกิจของตนเอง และผู้ให้บริการทั้งทางตรง
และทางอ้อม การด�าเนินกิจกรรมตามหลัก 3R คือ 
การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การน�ากลับมาใช้ซ�้า 
(Reuse)/การน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ 
การสร้างทดแทน (Replenish)
 l  ให้ความร่วมมือในการผลักดันการติดตาม ปรับปรุง ให้ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกและสิ่งแวดล้อม ตามความคาดหวังขององค์กร เอสซีจี และผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่เกี่ยวข้อง

 l  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนโยบาย เป้าหมาย แผนหรือกิจกรรม ที่สร้างความมีส่วนร่วม 
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 l  เสริมสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
ให้พนักงาน ลูกค้า คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

 SCG suppliers shall take into account environmental impact, environmental  
conservation, and adaptability to climate change, as well as sustainable use of natural 
resources, energy, and water in their business operations through eco-efficiency and 
circular economy activities, reduction of air pollution emissions, reduction of generation 
of wastewater and waste, hazardous or otherwise, conservation of biodiversity and  
ecosystems, with a determination to create a net positive impact and extend such  
efforts to their suppliers and service providers both directly and indirectly, consistent 
with the 3R concept, comprising Reduce, Reuse/Recycle, and Replenish.
 l  SCG suppliers shall cooperate in efforts to follow up on, update, provide, and 

disclose data on environment and greenhouse gas emissions in accordance 
with the expectations of the organization, SCG, and relevant stakeholders.

 l  SCG suppliers shall encourage and support policies, goals, plans, and activities 
that promote participation in reduction of environmental impacts and  
greenhouse gas emissions.

 l  SCG suppliers shall foster knowledge and awareness of environment and  
climate management among their employees, customers, business partners, 
and stakeholders.
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สิ่งแวดล้อมและการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 SCG suppliers shall comply with all relevant laws, requirements, and regulations. 

16

Laws and 
Requirements

กฎหมายและข้อก�าหนด
Laws and Requirements



17

เอสซีจีมีระบบร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสซ่ึงเป็นไปตามหลักสากล ในกรณีที่ท่านทราบหรือพบเห็น 

การกระท�าของบุคคลากรของเอสซีจี หรือบุคคลใดๆ ท่ีกระท�าการแทนเอสซีจี หรือคู่ธุรกิจของเอสซีจ ี

ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี หรือได้รับความเดือดร้อน เสียหาย จากการทุจริต คอร์รัปชัน 

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท�า 

ดังกล่าวได้ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระท�าผิด (Whistleblowing Policy) 

ได้ที่ https://whistleblowing.scg.com/ โดยเอสซีจีจะรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

เป็นความลับ และด�าเนินการตามระเบียบปฏิบัติต่อไป

SCG has established a whistleblowing system in accordance with international principles. 

If you are aware of or witness SCG personnel or any other person acting on behalf of 

SCG or an SCG supplier failing to comply with the Supplier Code of Conduct or suffering 

damage resulting from frauds or corruption or failing to comply with applicable laws, 

rules, and regulations, you can submit for a report or a tip-off in accordance with the 

Whistleblowing Policy at https://whistleblowing.scg.com/. SCG will keep the information 

of the complainant or informant confidential and will proceed according to the  

prescribed protocol.

การรายงานข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
Whistleblowing
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เอสซีจี มุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงจัดพิมพ์บนกระดาษกรีนการ์ดที่ผลิตจากเยื่ออีโคไฟเบอร์ 100% 

จาก SCGP ที่ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม SCG Green Choice พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง และไม่ผ่านกระบวนการ

อาบสารเคมี หรือใช้เทคนิคการพิมพ์พิเศษ 

SCG ensures this report is environmentally-friendly by printing on SCGP’s Green Card paper which is 100% 

made from EcoFiber certified by SCG Green Choice. Soy Ink is used in the printing process without 

laminating or any special printing techniques.



บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน) The Siam Cement PLC

www.scg.com www.scg.com


	cover-5-th
	20221025-scg-cg principle 2022_final-TH
	สารจากคณะกรรมการบริษัท
	ส่วนที่ 1 บทนำ
	อุดมการณ์เอสซีจี
	จรรยาบรรณเอสซีจี
	โครงสร้างบรรษัทภิบาลเอสซีจี
	นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
	(มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 258 (7/2565) วันที่ 26 ตุลาคม 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565)
	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                                                    (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 258 (7/2565) วันที่ 26 ตุลาคม 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565)
	กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
	กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน                                                       (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 258 (7/2565) วันที่ 26 ตุลาคม 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565)
	กฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพี่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	(มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 258 (7/2565) วันที่ 26 ตุลาคม 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565)
	กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบ                                                            (มติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 145 (4/2565) วันที่ 11 สิงหาคม 2565 )
	ส่วนที่ 3 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
	3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหาร
	นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท
	1. หลักการ
	การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำห...
	2. นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท
	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัท และควรมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยพิจารณาสัดส่ว...
	3. การสรรหากรรมการบริษัท
	คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสร...
	นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น ความหลากหลายทางเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด วัฒนธรรม และขนบธรร...

	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...
	2. ให้ฝ่ายจัดการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ทั่วทั้งองค์กรและเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งแต่ระด...
	3. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของเอสซีจีมีความรับผิดชอบเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่ระบุ วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาส จัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจและบริหารความเสี่ยงอย่างสมดุล รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้การจัดสรรทร...
	4. ปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
	5. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร

	รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
	นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)
	คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
	นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
	ห้ามบุคลากรของเอสซีจีดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวน แนวทางการปฏิบัติและข้...
	หน้าที่ความรับผิดชอบ
	แนวทางการปฏิบัติ
	ข้อกำหนดในการดำเนินการ
	การสื่อสารและการอบรม
	บทลงโทษ
	มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing)
	เอสซีจีกำหนดกลไกในการแจ้งเบาะแส การรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณเอสซีจี หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรของเอสซีจี ซึ่งรวมถึงมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส ตาม...
	นโยบายการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด (Whistleblowing Policy)
	จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
	นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy)
	นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี (SCG Privacy Policy)
	นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
	3.3  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
	นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy)
	นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
	นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
	จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
	นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-Trust Policy)
	นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
	นโยบายสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศเอสซีจี
	ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

	20220407-scc-code-of-conduct-th
	Contents
	Message from the Chairman
	Introduction
	Definitions
	Guideline
	Part 01
	1. Human
	2. สิ่งแวดล้อม
	2.2
	2.3
	2.1


	Part 02
	4. Gift and Entertainment
	3. การต่อต้านคอร์รัปชัน
	5.ความขัดแย้ง
	6.การดำเนินการ

	Part 03
	7.6 Use and Protection
	7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
	7.2 การบันทึก
	7.3 การซื้อขายหลักทรัพย์
	7.4 การใช้แลเะการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
	7.5 การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	8.1 การเปิดเผยข้อมูล
	8.2 การสื่อสาร 
	9.1 �การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี
	9.2 �การทำธุรกรรมของเอสซีจี
กับบุคคลภายนอก
	10.1 �การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 
	10.2 การค้าระหว่างประเทศ 
	11. การแข่งขันทางการค้า 
	12. การป้องกันการฟอกเงิน 
	10
	9
	8
	7

	Cover Page

	20170223-scc-cg-ir-code-of-conduct-th
	002_Si_09_feb_2017-06.jpg
	002_Si_09_feb_2017-07.jpg
	002_Si_09_feb_2017-08.jpg
	002_Si_09_feb_2017-09.jpg

	SCG Supplier COC Version 2022

	Next_Cover: 
	Previous Page: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 

	Next Page: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 

	Contents: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 

	Button 119: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 

	Button 120: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 

	Button 121: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 

	Button 122: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 

	Button 123: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 

	Button 124: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 

	Button 189: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 

	Button 105: 
	Button 106: 
	Button 107: 
	Button 108: 
	Button 109: 
	Button 110: 
	Button 111: 
	Button 112: 
	ะ: 
	Button 115: 
	Button 116: 
	Button 133: 
	Button 134: 
	Button 135: 
	Button 136: 
	Button 171: 
	Button 172: 
	Button 173: 
	Button 174: 
	Button 175: 
	Button 176: 
	Button 177: 
	Button 178: 
	Button 179: 
	Button 180: 
	Button 181: 
	Button 182: 
	Button 183: 
	Button 184: 
	Button 185: 
	Button 186: 
	Button 187: 
	Button 188: 
	Button 95: 
	Button 96: 
	Button 245: 
	Button 246: 
	Button 247: 
	Button 218: 
	Button 219: 
	Button 220: 
	Button 125: 
	Button 126: 
	Button 127: 
	Button 128: 
	Button 149: 
	Button 150: 
	Button 163: 
	Button 164: 
	Button 165: 
	Button 166: 
	Button 233: 
	Button 234: 
	Button 235: 
	Button 236: 
	Button 237: 
	Button 238: 
	Button 239: 
	Button 240: 
	Button 241: 
	Button 242: 
	Button 243: 
	Button 244: 
	Button 213: 
	Button 214: 
	Button 215: 
	Button 216: 
	Button 217: 
	Button 231: 
	Button 221: 
	Button 222: 
	Button 223: 
	Button 224: 
	Button 225: 
	Button 226: 
	Previous Page 2: 


