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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระตามขอบเขตที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
มกีารทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจบุนัและอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทกุปี ในปี 2565 
คณะกรรมการตรวจสอบเนน้ในการนาํ Digital Technology มาใชใ้นการตรวจสอบ การกาํกบัดูแล การกาํหนด
กลยุทธ ์ การปฏบิตังิาน และการตดิตามผล เพือ่ใหเ้อสซจีบีรรลเุป้าหมายทีก่าํหนดและดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างย ัง่ยนื 
การจะดาํเนินการดงักล่าวไดน้ ัน้ฝ่ายจดัการและพนกังานตอ้งมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เขา้ใจบทบาท อาํนาจ 
หนา้ที่ และความรบัผดิชอบของตนเองตามหลกัการ Three Lines Model และปฏบิตัิงานภายใต ้การบูรณาการ
ท ัง้การกํากบัดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกํากบัการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Integrated 
Governance, Risk, and Compliance - Integrated GRC) 

ปี 2565 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 คร ัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมครบองคป์ระชุม          
ทกุคร ัง้ ทกุสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 
และประเมนิตนเอง ซึ่งผลการประเมนิอยู่ในระดบัเหมาะสม หวัขอ้ที่ประเมนิ ไดแ้ก่ โครงสรา้งและคุณสมบตัิ 
บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบ การปฏิบตัิหนา้ที่และการประชุม ความเห็นโดยรวม การปฏิบตัิงานของ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏบิตัิงานของสาํนกังานตรวจสอบ โดยมกีารปฏบิตัิหนา้ที่ที่สาํคญั
ดงัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลที่สาํคญัของงบการเงิน            
รายไตรมาสและประจาํปี 2565 ของบรษิทัปูนซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) งบการเงนิรวมของบรษิทัปูนซเิมนต์
ไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยซึง่ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทย ซึง่สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยไดส้อบทานประเด็นที่เป็นสาระสาํคญั รายการพเิศษ 
และไดร้บัคาํชี้แจงจากผูส้อบบญัชี ฝ่ายจดัการ และผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการ
จดัทาํงบการเงนิ รวมท ัง้การเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงนิ เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ จึงไดใ้หค้วามเห็นชอบงบการเงนิดงักล่าวที่ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานและ
ตรวจสอบแลว้ ซึง่เป็นรายงานความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไข  

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเพื่อปรึกษาหารือกนั 
อย่างอิสระถึงการไดร้บัขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูลที่มีสาระสาํคญัในการจดัทาํงบการเงนิและการเปิดเผย
ขอ้มูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและเป็นประโยชน์กบัผูใ้ชง้บการเงนิ เรื่องสาํคญัจาก            
การตรวจสอบ (Key Audit Matters)  รวมท ัง้พฤตกิารณอ์นัควรสงสยัตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2565 ผูส้อบบญัชีไม่ไดม้ีขอ้สงัเกต และไม่พบพฤติการณ์อนัควรสงสยั 
นอกจากน้ีเพือ่ความม ัน่ใจในเรื่องการไม่พบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดม้ี
มติใหก้รรมการผูจ้ ัดการใหญ่เอสซีจี รายงานผลการกําก ับดูแลตามพระราชบญัญตัิด ังกล่าวจาก                
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กรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผูร้บัผิดชอบในธุรกิจ ต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบดว้ย   
ซึ่งในปี 2565 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เอสซีจี รายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อนัควรสงสยัดงักล่าว ส่งผลให ้            
งบการเงนิ และงบการเงนิรวมของบริษทั เชื่อถอืได ้โปร่งใส สอดคลอ้งตามมาตรฐาน และผูส้อบบญัชมีคีวาม
เป็นอสิระ สามารถตรวจสอบทกุประเดน็ไดต้ามมาตรฐาน  

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนั รายการไดม้าจําหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมตรวจสอบไดส้อบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนั รายการไดม้าจาํหน่ายไป และรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายงานของกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้ง พบว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและ       
มกีารเปิดเผยใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกตอ้งตามเวลาทีก่าํหนด 

3. การสอบทานการกํากบัดูแลกิจการที่ดี เอสซจีีมุ่งม ัน่ดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืนภายใต ้   
หลกับรรษทัภิบาลและการกํากบัดูแลกิจการที่ดี โดยอา้งอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตัิงาน ไดแ้ก่ 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณานโยบายและแนวปฏิบตัิ
ด า้นการกําก ับดูแล สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นการกําก ับดูแลกิจการที่ดี  พบว่า                 
กรรมการบริษทั ฝ่ายจ ัดการ และพนักงานปฏิบตัิตามนโยบายที่กําหนดไวอ้ย่างเคร่งคร ัด โดยมี           
คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการเป็นแบบอย่างทีด่ ี

ในปี 2565 มกีารทบทวนแนวปฏบิตัิและตวัอย่างจรรยาบรรณบริษทัเพิม่เติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายที่
เกี่ยวขอ้ง หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีท ัง้ในระดบัประเทศและมาตรฐานสากล และจดัทาํจรรยาบรรณเป็น
ภาษาอนิโดนีเซยี ภาษาเวยีดนาม ภาษากมัพูชา และภาษาลาว จดัทาํแผนการเรยีนรูแ้ละสือ่สารเพือ่ใหส้ามารถ
นําแนวปฏิบตัิไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของแต่ละประเทศ และเพื่อใหพ้นกังานตระหนกัและมคีวาม
เขา้ใจเกี่ยวกบัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ จึงไดม้ีการทดสอบ Ethics e-Testing โดยพนักงาน          
ของเอสซจีีที่ทาํแบบทดสอบทุกคนผ่านการทดสอบ ซึง่ดาํเนินการต่อเน่ืองเป็นปีที่ 8 และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจ
โดยจดัทาํจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซจี ี เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดี
ควบคู่ไปกบัการกาํกบัดูแลกจิการที่คาํนึงถงึสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมาย
กาํหนด 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิการปฏิบตัิตามประกาศ “คู่มือแนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมสาํหรบันิติบุคคลในการป้องกนัการใหส้นิบนเจา้หนา้ที่ของรฐั เจา้หนา้ที่ของรฐัต่างประเทศ 
และเจา้หนา้ที่ขององคก์ารระหว่างประเทศ” ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช) ตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดม้กีารทบทวนนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั
ใหม้คีวามชดัเจนสอดคลอ้งต่อการดาํเนินธุรกิจ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เอสซจีสีือ่สารถงึพนกังานทกุคน 
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ผ่ าน “Message from CEO” เพื่อแสดงให เ้ห็นถึงการใหค้วามสําค ัญของฝ่ายบริหารระด ับสูงสุด              
(Tone at the top) ท ัง้น้ีเอสซีจีผ่านการรบัรองจากแนวร่วมต่อตา้นคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทยอย่าง
ต่อเน่ือง โดยลา่สุดผ่านการรบัรองเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2564  

 
4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ง โดยมคีณะจดัการบริหารความเสีย่ง เอสซจีี
เป็นผูร้บัผิดชอบ คณะจดัการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เอสซีจี                  
เป็นประธาน และคณะจดัการเอสซจีีเป็นกรรมการ ทาํหนา้ที่พจิารณาโครงสรา้ง นโยบาย กรอบการบริหาร
ความเสี่ยง แผนการจดัการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี 
รายเดอืนและรายไตรมาส โดยมหีน่วยงานบรหิารความเสีย่ง ทาํหนา้ทีจ่ดัทาํรายงานความเสีย่งและการบริหาร
ความเสี่ยงของเอสซีจีในรูป Risk Dashboard ปี 2565 เอสซีจีใหค้วามสาํคญักบั Emerging Risk เช่น        
การดาํเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณ์ตึงเครียดดา้นภูมริฐัศาสตรท์ี่ยดืเยื้อ สภาวะเศรฐษกิจถดถอยในระดบัโลก
จากวกิฤติพลงังานและเงนิเฟ้อ การมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจคารบ์อนตํา่โดยลดการปล่อยคารบ์อนและแนวคิด
เศรษฐกิจหมนุเวยีน และภยัคุกคามทางไซเบอรจ์ากการพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทลัที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นตน้ ซึ่งเป็น 
การพจิารณาความเสีย่งที่มนียัสาํคญัที่มโีอกาสจะเกิดขึ้นต่อเน่ืองไปในอนาคต คณะจดัการบรหิารความเสี่ยง
ไดเ้ตรียมมาตรการรองรบัต่อเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้โดยกาํหนดแผนงาน
ระยะปานกลาง แผนงานประจาํปี และโครงการลงทนุ 

5. การสอบทานการกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงาน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการดาํเนินการตามนโยบาย
และแนวปฏิบตัิดา้นการกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบริษทัมีการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑเ์ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล และป้องกนัความเสีย่งจากการไม่ปฏบิตัิตามกฎเกณฑ ์
ซึ่งเอสซจีีไดน้าํระบบการจดัการดา้นการกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงาน ซึ่งสอดคลอ้งตามมาตรฐาน ISO 19600 
และนาํไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบักลุม่ธุรกิจ และบูรณาการเขา้กบัระบบบรหิารงานต่าง ๆ 

นอกจากแนวปฏบิตัิ (Guideline) และรายการตรวจประเมนิ (Checklist) ที่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัิตาม
นโยบายสาํคญัของเอสซีจีท ัง้ในและต่างประเทศแลว้ ยงัไดม้ีการพฒันาและปรบัปรุงระบบการบริหารงาน   
ดา้นการกาํกบัดูแลการปฏบิตังิาน (Compliance Management System) เพือ่ใหก้ฎหมายใหม่ กฎหมายทีม่ี
การเปลีย่นแปลงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเอสซจีไีดถู้กนาํไปปฏบิตัิไดอ้ย่างถูกตอ้งและทนัท่วงท ีสาํหรบัปี 2565 ไดจ้ดัทาํ
คู่มือกฎหมายที่สาํคญั เช่น คู่มือสาํหรบักฎหมายนําเขา้-ส่งออก คู่มือจดัทาํระบบงานการควบคุมสินคา้         
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาํลายลา้งสูง (Weapons of Mass Destruction-WMD)         
เป็นตน้ 
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6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมนิระบบการควบคุม
ภายในท ัง้ระบบการปฏบิตังิานและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่าํนกังานตรวจสอบไดร้ายงานเป็นรายไตรมาส 
รวมถงึการประเมนิตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของ           
เอสซีจีและสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็น
สาระสาํคญัซึ่งมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษทัซึ่งเป็นภารกิจหน่ึงที่กําหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ฝ่ายจดัการยงัคงเนน้การสรา้งระบบการควบคุมภายในทีด่ใีนแต่ละระบบงานและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่
นาํมาประยุกตใ์ชใ้นบริษทัเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงและการเติบโตทางธุรกิจผ่านนโยบาย มาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน แนวปฏิบตัิต่าง ๆ  อีกท ัง้ยงัสรา้งความตระหนกัรูเ้พื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
การต่อตา้นคอร์รปัชนั และการควบคุมภายในกบัพนกังานอย่างต่อเน่ือง โดยพฒันาระบบเชิงป้องกนั 
(Proactive and Preventive System) ซึ่งประกอบดว้ยการทบทวนแนวปฏิบตัิและตวัอย่างการปฏิบตัิ               
ที่ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณ จดัทําจรรยาบรรณเป็นภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษากัมพูชา            
และภาษาลาว รวมถงึสือ่สารใหน้าํไปปรบัใช ้และจดัทดสอบ Ethics e-testing และ e-Policy e-Testing  

สาํนกังานตรวจสอบยงัมุ่งเนน้สรา้งความตระหนกัรูด้า้นการกาํกบัดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกาํกบั
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ เรื่อง Cybersecurity และ Personal Data Protection ผลกัดนัและสื่อสาร
แนวทางความรบัผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีตามแนวป้องกนั 3 ด่าน (Three 
Lines Model) และสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษทั 
จรรยาบรรณ และประเด็นสาํคญัที่ตรวจพบอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีไดจ้ดัเตรียมเครื่องมอืแบบประเมนิการ
ควบคุมหรอืการต ัง้ทมีตรวจสอบดว้ยตนเอง นาํไปประยุกตต์ามความพรอ้มของแต่ละธุรกิจ เพือ่เสรมิสรา้งให ้
ผูป้ฏบิตัิงานทุกระดบัเขา้ใจบทบาทในการประเมนิความเสีย่ง กาํหนดการควบคุมภายใน และการติดตามผล
การปฏิบตัิงานใหเ้หมาะสมกบักบัธุรกิจ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งท ัง้ในระบบ 
งานเดมิ ระบบงานหรอืธุรกิจใหม่ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของเอสซจี ี

 
7. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ             

และกฎบตัรสาํนกังานตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัความเสีย่งและสถานการณ์เป็นประจาํ ในปี 2565 สาํนกังาน
ตรวจสอบไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการใช ้Machine Learning (ML) Robotics Process Automation 
(RPA) Data Analytics (DA) รวมถึง IA Data Lake มาวิเคราะหค์วามเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น และลดการลง Fieldwork เท่าทีจ่าํเป็น  

สาํนกังานตรวจสอบไดจ้ดัสมัมนาออนไลนเ์พื่อพฒันาผูต้รวจสอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทลัในเรื่อง Cybersecurity และ Personal Data Protection จดัอบรมเชิงปฏบิตัิการดา้นการนาํเทคนิค
ต่าง ๆ มาจดัทาํ Data Analytic และจดักิจกรรม Hackathon ต่อเน่ืองเป็นปีที ่4 จดัทาํเอกสารและเผยแพร่
เอกสารแนวทางการตรวจสอบการควบคุมภายใน/การรกัษาความปลอดภยั และร่วมกบัผูป้ฏิบตัิงาน              
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(First Line) พฒันารายงานโดยใช ้Data Analytics เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตัิงานใชก้าํกบัดูแลงานในความรบัผดิชอบ 
และผูต้รวจสอบใชใ้นงานตรวจสอบไปพรอ้มกนั  

นอกจากน้ียงัพฒันาผูต้รวจสอบภายในเรื่องการต่อตา้นคอรร์ปัชนั การปฏิบตัิตามแนวคิดการพฒันาของ
องคก์รอย่างย ัง่ยืน (ESG) และมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน รวมถึงพฒันา               
ผูต้รวจสอบชาวเวยีดนามและอนิโดนีเซยีเพือ่ทาํหนา้ทีป่ระเมนิประสทิธิภาพและประสทิธิผลของการกาํกบัดูแล
กิจการ การบริหารความเสีย่ง และการกาํกบัการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบของบริษทัย่อยในต่างประเทศ ภายใต ้
การกาํกบัดูแลของสาํนกังานตรวจสอบในประเทศไทย 

 
8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจรติ เอสซจีีไดท้บทวนและปรบัปรุงนโยบายรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและ

การกระทาํผิดใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินงานในปจัจุบนั และพฒันาระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส             
เอสซจีีของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรบัขอ้รอ้งเรียนภายในของพนกังาน โดยสามารถรอ้งเรียนผ่าน
เว็บไซต ์www.scg.com ท ัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาทอ้งถิ่นของประเทศเวียดนาม อินโดนีเซยี 
และกมัพูชาไดต้ลอดเวลา เพิ่มเติมจากการรบัขอ้รอ้งเรียนผ่านทางอีเมล หรือจดหมายถึงกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการตรวจสอบ สาํนกังานตรวจสอบ และสาํนกังานเลขานุการบรษิทั  

ในปี 2565 มขีอ้รอ้งเรยีนผ่านระบบรบัขอ้รอ้งเรยีนทีบ่คุคลภายนอกและพนกังานมส่ีวนร่วมในการแจง้เบาะแส
ของผูก้ระทาํความผดิอนัเกิดจากการไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบบริษทั นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัเอสซจี ี
นโยบายบรรษทัภบิาล อุดมการณ์เอสซจีี จรรยาบรรณเอสซจีี หรือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมท ัง้สิ้น 51 เรื่อง 
ดาํเนินการสอบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้เสร็จรวม 45 เรื่อง (เป็นขอ้รอ้งเรียนของปี 2564 จาํนวน 8 เรื่อง) แบ่งเป็น
การไม่ปฏิบตัิตามระเบียบบริษทั 15 เรื่อง ผิดจรรยาบรรณ 6 เรื่อง ไม่มีเรื่องเกี่ยวกบันโยบายต่อตา้น            
คอรร์ปัชนั และนโยบายการแข่งขนัทางการคา้ โดยมลูค่าความเสยีหายไม่เป็นนยัสาํคญั  

ข อ้ เท็ จ จริ ง จ ากการสอบสวนได ้นํ าม ากําหนดวิ ธีปฏิบ ัติ และแนวทางการ ป้องก ัน  นอกจาก น้ี                     
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานสรุปผลการตรวจสอบการตรวจสอบทุจริตและบทลงโทษ การประเมนิ
ความเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบ เพื่อกําหนดแนวทางเชิงป้องกนัการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได ้             
ในระบบงานต่าง ๆ รวมท ัง้สอบทานมาตรการทบทวนระเบยีบการสอบสวนใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพ
การดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

9. การพิจารณาเสนอแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจาํปี 2566 บริษทัเคพเีอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัชี 
จําก ัด ไดร้บัการคัดเลือกเป็นสํานักงานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ต ัง้แต่ปี 2566 - 2570                  
โดยกําหนดใหม้ีการคดัเลือกสาํนกังานสอบบญัชีทุกรอบ 5 ปี ทบทวนและเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิ          
ในแต่ละปี เพือ่คาํนึงถงึความเป็นอสิระ ศกัยภาพ คุณภาพงาน  ขอ้เสนอการใหบ้รกิาร วธีิการตรวจสอบบญัชี 
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิในการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีหลกั (Key Audit Partner) ตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ผลการปฏบิตัิงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ 
ผูส้อบบญัชีมคีวามเป็นอิสระ มทีกัษะความรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจในเอสซจีี 
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และใหค้วามรูท้ี่ เกี่ยวขอ้งก ับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให ้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้แต่งต ัง้ นางสาวสุรียร์ตัน ์ทองอรุณแสง 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวพรทิพย ์ริมดุสติ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ 
นายทรงชยั วงศ์พิริยาภรณ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 10996 แห่งบริษทัเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จําก ัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจําปี 2566 และอนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2566                      
และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของ บริษทัและงบการเงนิรวม เป็นเงนิท ัง้หมด 2.97 ลา้นบาท รวมท ัง้
รบัทราบค่าสอบบญัชีงบการเงนิประจําปี 2566 ของบริษทัย่อย และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส             
ของบริษทัย่อยที่จดทะเบยีนฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพเีอ็มจี ประเทศไทย และเคพเีอ็มจีในต่างประเทศ โดย            
บรษิทัย่อยเป็นผูร้บัผดิชอบค่าสอบบญัชเีป็นจาํนวนเงนิ 84.16 ลา้นบาท 

 
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

นายพสุ เดชะรนิทร ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

ในปี 2565 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัท ัง้ในดา้นการเสนอแนะนโยบายและแนวปฏบิตัิดา้นบรรษทัภบิาลของเอสซจีี และดา้นการ
สรรหาผูท้ี่มคุีณสมบตัิเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนตาํแหน่งกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระในปี 
2566 

ในปี 2565 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา มีการประชุมรวม 6 คร ัง้ และประชุมคร ัง้พิเศษจาํนวน             
1 คร ัง้ รวมเป็นจาํนวน 7 คร ัง้ และไดใ้หข้อ้คิดเห็นที่เป็นประโยชนต่์อฝ่ายจดัการในการพฒันาการกาํกบัดูแล
กิจการทีด่ขีองเอสซจี ีสรุปสาระสาํคญัในการปฏบิตัหินา้ทีใ่นปี 2565 ไดด้งัน้ี 

1. การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นบรรษทัภบิาลของเอสซจี ี

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติเหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาให ้
มกีารกาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นบรรษทัภบิาลของเอสซจี ีดงัน้ี   

• ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันา
อย่างย ัง่ยืน ซึ่งเป็นการทบทวนทุกปี โดยปรบัปรุงขอบเขตหนา้ที่ การประชุมของกรรมการให ้
สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลและการปฏบิตัหินา้ทีใ่นปจัจบุนั 

• เห็นชอบใหท้บทวนนโยบายการจดัการขอ้มูลภายในที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์(Insider Trading 
Policy)โดยปรบัปรุงและเพิ่มเติมแนวปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบ กฎเกณฑ ์และกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งในปจัจบุนั รวมท ัง้มาตรการหา้มซื้อขายหุน้ในช่วงเวลาทีก่าํหนด (Blackout Period) 

• เห็นชอบใหท้บทวนนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) และนโยบายดา้นการ
บริหารความหลากหลายและยอมรบัความแตกต่างของบุคคล (Diversity and Inclusion Policy) 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัสากล และสนธิสญัญาที่แต่ละประเทศมพีนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัิ
ตามดว้ย 

2. การเพิม่พูนความรูแ้ละความสามารถของกรรมการ เพือ่การปฏบิตัหินา้ที่อย่างมีประสทิธภิาพยิ่งข้ึน 

• เหน็ชอบใหท้บทวนแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกคณะ โดยปรบัปรุงเกณฑก์ารประเมนิและปรบัปรุงแนวคาํถามใหก้รรมการไดแ้สดงมมุมอง 
และความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น และสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของที่ปรึกษาภายนอก เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า
การปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริษทัมปีระสทิธิภาพตามหลกัการหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีด่ทีี่
ยอมรบัโดยท ัว่ไป 
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• จดัเสวนากรรมการ 5 คร ัง้ ในรูปแบบกึ่งออนไลน ์(Hybrid Seminar) โดยเชญิผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก
ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศนาํเสนอมมุมองและแลกเปลีย่นความคิดเหน็กบักรรมการ ผูบ้ริหาร 
ร่วมดว้ยกรรมการบริษทัย่อย โดยจดัเสวนาในหวัขอ้เกี่ยวขอ้งกบัแผนการดาํเนินธุรกิจของเอสซจีี
รวมถงึสถานการณเ์ศรษฐกิจ ณ ขณะนัน้ ดงัน้ี 

 

 

• นาํเสนอสนิคา้นวตักรรมเทคโนโลยรีวมท ัง้สนิคา้และบริการจากงานวจิยัและพฒันาของกลุ่มธุรกิจ
หลกัของเอสซีจีประกอบการประชุมแผนกลยุทธ์ระยะกลาง (Medium Term Plan) ของ
คณะกรรมการบริษทั รวมถึงการเขา้ร่วมงาน ESG Symposium 2022: Achieving ESG and 
Growing Sustainability และ SCG: The Next Chapter  Exposition เพือ่ส่งเสรมิความเขา้ใจ
พรอ้มกบัตดิตามแผนการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

• สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมหลกัสูตรส่งเสริมกรรมการและสมัมนาในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็น
ประโยชนใ์นการปฏบิตัิหนา้ที่ เช่น หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
และ Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

 

 

 

คร้ังที ่ วันที่เสวนา หัวข้อเสวนา วิทยากร 

1/2565 26 มกราคม Metaverse Sharing ผูเ้ช่ียวชาญจาก Cryptomind Group และ

ผูเ้ช่ียวชาญจาก Metaverse Thailand 

2/2565 23 กมุภาพนัธ ์ แนวโน้ม เ งิน เฟ้อและผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ 

นกัเศรษฐศาสตรอ์าวโุส ประจาํประเทศไทย                      

กลุม่ธนาคารโลก และผูเ้ช่ียวชาญจาก สาํนกันโยบาย

เศรษฐกิจมหภาค สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

3/2565 29 มิถนุายน  มุมมองต่อสถานการณ์เศรษฐกิจและ

ก า ร เ มื อ ง ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า แ ล ะ

ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทย 

ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทนุไทย  

4/2565 28 กนัยายน  มุมมองต่อภูมิรัฐศาสตร ์ความสมัพันธ์

ระหว่างประเทศ และแนวโนม้การเติบโต

ทางเศรษฐกิจในประเทศจีน 

กรรมการอาํนวยการ บรษัิท Strategy613 จาํกดั และ

นกัวิชาการดา้นจีนศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

5/2565 26 ตลุาคม  เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ

เวียดนาม 

ผูเ้ช่ียวชาญจากธนาคารกรุงเทพ ประจาํเวียดนาม 

และนกัวิชาการ ภาควชิาภาษาเวยีดนาม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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 3. การส่งเสริมความตระหนักรูแ้ละการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจีและจรรยาบรรณเอสซีจีใหแ้ก่
พนกังาน 

• ทบทวนและจดัแปลจรรยาบรรณเอสซจีีเป็นภาษาทอ้งถิ่นของประเทศที่เอสซจีีดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ 
ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเวยีดนาม ประเทศกมัพูชา และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยมุ่งหวงัใหพ้นกังานชาวต่างชาตสิามารถเขา้ใจ และนาํไปปรบัใชไ้ดใ้นการปฎบิตังิานไดจ้รงิ 

• จดักิจกรรมส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัรูด้า้นจรรยาบรรณเอสซีจี และการนําแนวคิด GRC 
(Governance, Risk, Compliance)  มาใชใ้นการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง เช่น จดัทาํสารจาก
กรรมการผู จ้ ัดการใหญ่และผูบ้ริหารระด ับสูงเพื่อรณรงค์เรื่องจรรยาบรรณและจ ัดทํา                         
E-Newsletter “GRC Voice” ผ่านช่องทางการสือ่สารภายในท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

4. การจดักจิกรรมสรา้งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูถ้อืหุน้และเอสซจี ี

เน่ืองจากสถานการณ์ของไวรสัโควิด 19 ในปี 2565 ไดผ่้อนคลายลง ประกอบกบัจาํนวนผูต้ิดเชื้ออยู่ใน
เกณฑท์ีล่ดลงแลว้ คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาจึงไดส้นบัสนุนใหจ้ดักิจกรรมผูถ้อืหุน้เพือ่สงัคม
ร่วมกบัธุรกิจหลกัของเอสซจี ีเพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัท ัง้ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีรวมท ัง้ชมุชน
รอบโรงงาน โดยมุ่งเนน้กิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินธุรกิจของเอสซจีี ดา้นความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มตามแนวทาง  ESG 4 PLUS ดว้ยการเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม           
อารไ์อแอล จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นหน่ึงในธุรกิจตวัอย่างของเอสซจีทีีไ่ดด้าํเนินงานตามแนวคิดการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยนื และแนวทาง ESG 

5. การสรรหาบคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระในปี 2566 

• ทบทวนนโยบายการกําหนดคุณสมบตัิและการสรรหากรรมการบริษทั และตารางความรูค้วาม
ชาํนาญของคณะกรรมการบริษทั (Board Skills Matrix) โดยเนน้ยํา้รายละเอยีดการพจิารณาความ
หลากหลายของกรรมการในข ัน้ตอนการสรรหา ไดแ้ก่ สดัส่วนกรรมการอสิระ สดัส่วนกรรมการเพศ
หญงิ รวมถงึเพิม่ความรูค้วามชาํนาญหรอืประสบการณด์า้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมของธุรกิจ ภายใต ้
ระบบการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี (ESG) และเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมโดยอา้งอิงจากหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการที่ดีสาํหรบับริษทัจดทะเบยีนของ ก.ล.ต.  ตลท. หลกัเกณฑข์องสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลอดจนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานกาํกบัดูแล 
การประเมนิดชันีความย ัง่ยนืดาวโจนส ์(DJSI) และแนวโนม้ทีส่าํคญัของตลาดทนุในระดบัสากล 
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• ใหส้ทิธิแก่ผูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญั
ผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2566 ระหว่างวนัที่ 1 สงิหาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่
หลกัเกณฑด์งักล่าวผ่านทางระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบรษิทั  

• สรรหารายชื่อบุคคลที่มคุีณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการอิสระเป็น Director Pool  
ของบริษทัรวมท ัง้พิจารณาจากบญัชีรายชื่อกรรมการ (Director’s Pool) ของ IOD เพื่อเสนอให ้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เพื่อเลือกต ัง้เป็นกรรมการให ้
สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละแนวทางดาํเนินธุรกิจของเอสซจี ี

6. การพจิารณาผลตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

พิจารณาผลตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา
เสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และพจิารณาการจ่ายโบนสักรรมการ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดย
คาํนึงถงึปจัจยัต่าง ๆ และสอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีด่ ีไดแ้ก่ กลยุทธก์ารดาํเนินธุรกิจของเอส
ซจี ีภาระหนา้ที ่บทบาทและความรบัผดิชอบ รวมถงึเปรยีบเทยีบผลตอบแทนกบับริษทัจดทะเบยีนและบริษทั
ช ัน้นาํอืน่ ๆ ทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั หรอืทีม่ขีนาดใกลเ้คียงกนัร่วมดว้ย 

 

 
ในนามคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา  
 

นายชุมพล ณ ลาํเลยีง 
ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา  
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ภายใตห้นา้ที่
และความรบัผดิชอบทีก่าํหนดไวใ้นกฎบตัรอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตสุมผล โดยพจิารณาผลตอบแทน
เปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัช ัน้นาํอืน่ ๆ ทีอ่ยู่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัหรอืทีม่ขีนาดใกลเ้คียงกนั 

ในระหว่างปี 2565 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนไดม้ีการประชุมจาํนวน 5 คร ัง้ และประชุมนดัพิเศษ
จํานวน 1 คร ั้ง รวมเป็นจํานวน 6 คร ั้ง เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานและพิจารณาค่าตอบแทนของ                
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และคณะจดัการเอสซจีีใหเ้หมาะสมกบัผลการปฏิบตัิงาน สอดคลอ้งกบัผลประกอบการ
โดยรวมของเอสซจีแีละสภาวะเศรษฐกิจโลก เพือ่รกัษาความเป็นผูน้าํในอตุสาหกรรมอย่างเหมาะสม รวมถงึจดัทาํ
แผนสบืทอดตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และคณะจดัการเอสซจี ีเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 

นอกจากน้ีคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนยงัใหค้วามเห็นและคาํแนะนาํต่อฝ่ายจดัการในเรื่องการบริหาร         
งานบคุคล เพือ่ความเป็นธรรม และสามารถแข่งขนักบัองคก์รภายนอกได ้
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รายงานคณะกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ปี 2565 แมก้ารแพร่ระบาดโควดิ 19 เริ่มคลีค่ลาย แต่ไดเ้กิดวกิฤตซอ้นวกิฤต จากความขดัแยง้รสัเซยี-ยูเครน 
ส่งผลใหพ้ลงังานพุ่งสูง เงนิเฟ้อและเศรษฐกิจท ัว่โลกชะลอตวั สาเหตุหลกัของความเหลือ่มล ํา้ในสงัคม  เกิดการ
ว่างงาน ความยากจน เดก็หลดุออกจากระบบการศึกษา อกีท ัง้ภูมอิากาศแปรปรวนทีเ่กิดขึ้นท ัว่โลก  

เอสซจี ีถอืเป็นความรบัผดิชอบในการพฒันาสิ่งแวดลอ้มและสงัคมควบคู่การสรา้งธุรกิจใหเ้ติบโต ตามแนวทาง 
ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero - Go Green - Lean เหลือ่มล ํา้ - ยํา้ร่วมมอื” พรอ้มยดึหลกัเชื่อม ัน่ โปร่งใสโดยมุ่ง
สรา้งการมีส่วนร่วมของพนกังาน เครือข่ายภาคประชาสงัคม ภาคธุรกิจ และภาครฐั แกป้ญัหาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม ดว้ยความเขา้ใจอย่างลกึซึ้ง ลงมอืทาํดว้ยความรูอ้ย่างต่อเน่ือง เพือ่สรา้งตน้แบบพึง่พาตนเอง และส่ง
ต่อความเขม้แขง็ในวงกวา้งต่อไป 

ลดเหลือ่มลํ้า สรา้งอาชีพ 9,000 คน มีรายไดม้ ัน่คง  

เพื่อบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบครวัเรือนวงกวา้ง เอสซีจีจึงมุ่งพฒันาอาชีพสรา้งรายได ้ใหโ้อกาส
ทางการศึกษา และยกระดบัสุขภาวะ โดยตัง้เป้าหมาย ลดความเหลือ่มล ํา้ 50,000 ราย ภายในปี 2573  

ปี 2565 เอสซีจี สรา้งอาชีพเสริมรายได ้9,000 คน ท ัง้ในเครือข่ายธุรกิจและในชุมชนรอบโรงงานของเอสซจีี          
โดยอบรมเพิ่มทกัษะมาตรฐานฝีมอื  อาท ิ“คิวช่าง” เสริมทกัษะงานช่างร่วมแพลตฟอรม์ศูนยร์วมช่างคุณภาพ
บริการดูแลบา้นครบวงจร “โรงเรียนทกัษะพพิฒัน”์ ฝึกทกัษะพนกังานขบัรถบรรทุกใหผู้ว้่างงานและทหารปลด
ประจาํการ “ช่างก่อสรา้ง CPAC” พฒันาทกัษะช่างก่อสรา้งรบังานในเครือข่ายช่างท ัว่ประเทศ นอกจากนัน้ ยงั
พฒันาศกัยภาพชุมชนในโครงการ “พลงัชุมชน” ใหม้ีอาชีพสรา้งรายไดจ้ากการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลติภณัฑ ์
สรา้งอตัลกัษณท์อ้งถิน่ ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สามารถเพิม่รายไดจ้ากเดมิกว่า 5 เท่า  

สรา้งโอกาสทางการศึกษา ปี 2565 มูลนิธิเอสซจีี มอบทุน “Learn to Earn” รวม 1,178 ทุน สนบัสนุนหลกัสูตร
ระยะส ัน้ เรยีนจบไว ไดง้านทนัท ี อาท ิทนุดา้นสาธารณสุข  ผูช่้วยพยาบาล ผูช่้วยทนัตแพทย ์ รวมถงึทนุในสาขา
ทีต่อบโจทยต์ลาด เช่น ทนุอาชวีะฝีมอืชนคนสรา้งชาต ิพฒันาทกัษะพรอ้มทาํงานอย่างมอือาชพี 

ยกระดบัสุขภาวะโดยร่วมกบัสาํนกังานทรพัยส์นิพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมกลุ่มเปราะบางกว่า 700 คน ใหเ้ขา้ถึง
บริการสาธารณสุข ไดร้บัการผ่าตดัรกัษาโรคตาใหป้ระชาชนในพื้นที่ขาดแพทยเ์ฉพาะทาง จงัหวดัอุบลราชธานี 
อุทยัธานี และเพชรบูรณ์ ใหส้ามารถกลบัมามองเหน็ชดัเจนอกีคร ัง้ ใชช้ีวติไดอ้ย่างสะดวกปลอดภยั และไม่เป็น
ภาระสงัคม 

จบัมือชุมชนลดโลกรอ้น สรา้งกวา่แสนฝาย เปลีย่นขยะเป็นรายได ้ 

เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะโลกรอ้นดว้ยการฟ้ืนฟูธรรมชาติ เอสซจีี มุ่งใหค้วามรูแ้ละเชิญชวนชุมชนและเครือข่าย
ต่างๆ สรา้งฝายชะลอนํา้ ปลูกตน้ไม ้ปจัจุบนัสรา้งฝายชะลอนํา้แลว้กว่า 115,000 ฝาย ช่วยฟ้ืนฟูป่าตน้นํา้ ตน้ไม ้
เจริญเติบโตเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ดูดซบัคารบ์อนไดออกไซด ์ท ัง้ส่งเสริมใหชุ้มชนบริหารจดัการนํา้ดว้ยตนเอง 
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บรรเทาปญัหานํา้แลง้ นํา้หลาก สามารถเพาะปลูกไดต้ลอดท ัง้ปี ส่งผลใหชุ้มชนกว่า 47,000 ครวัเรือน มรีายได ้           
ทีม่ ัน่คง และพึง่พาตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยนื  

ปีที่ผ่านมา เอสซจีีปลูกตน้ไมแ้ลว้ท ัง้สิ้น 1.2 ลา้นตน้ ท ัง้ส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่ร่วมลดอุณหภูมใิหโ้ลก  ดว้ยการ
ปลูก “หญา้ทะเล” ที่จงัหวดัตรงั ซึ่งหญา้ทะเลสามารถดูดซบัคารบ์อนไดออกไซดไ์ดม้ากกว่าตน้ไมบ้นบกกว่า             
4 เท่า   

การรณรงคใ์หชุ้มชนรอบโรงงานรีไซเคิลขยะประสบความสาํเร็จอย่างสูง มี 126 ชุมชน 10 วดั 11 โรงเรียน            
2 โรงพยาบาล 1 โรงแรม และ 3 กลุ่มประมง เขา้ร่วม อาทิ  “บา้นโป่งโมเดล” จงัหวดัราชบุรี นอกจากขยะใน
ชุมชนลดลงกว่ารอ้ยละ 70 แลว้ ยงัมีรายไดจ้ากขยะอีกปีละกว่า 1 ลา้นบาท และ “ชุุมชน LIKE (ไร)้ ขยะ” 
จงัหวดัระยอง รไีซเคิลวสัดุต่างๆ ในชมุชนไดม้ากกว่า 240 ตนั ซึง่เทยีบเท่าการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกกว่า 
480,000 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด ์ 

ในปี 2565 ไดข้ยายผลสู่ “ชมุชนคารบ์อนตํา่” ดว้ยแนวทางเพิม่มลูค่าจากขยะ ปลูกตน้ไมเ้พือ่เพิม่พื้นทีส่เีขยีว ลด
การขนส่งเพือ่ลดการใชพ้ลงังาน และเพิม่การใชพ้ลงังานทางเลอืก รวมถงึทาํการเกษตรโดยไม่พึง่สารเคมแีละใช ้
ปุ๋ยอย่างถูกวธิี ซึง่เริ่มสรา้งตน้แบบ “ชมุชนคารบ์อนตํา่” ในพื้นทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช และจงัหวดัตรงั สามารถ
ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกรวมกว่า 25,000 กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด ์และไดร้บัประกาศนียบตัรภายใต ้
โครงการสนบัสนุนกิจกรรมกา๊ซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) จากองคก์ารบริหาร
จดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

เช่ือมัน่ โปรง่ใส สง่เสรมิจรรยาบรรณ 

เอสซีจี ปลูกฝงัจรรยาบรรณใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั รวมถึงคู่ธุรกิจ ในปีที่ผ่านมา ไดป้รบัปรุง 
“จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซจีี” (SCG Supplier Code of Conduct) ฉบบัปี พ.ศ.2565 ใหเ้น้ือหาสอดคลอ้งกบั
สถานการณแ์ละครอบคลมุแนวทางปฏบิตัทิีก่วา้งขวางขึ้น โดยมเีป้าหมายใหคู่้ธุรกิจของเอสซจี ี9,500 ราย ร่วมลง
นามในการดาํเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซจี ีและสนบัสนุนใหน้าํไปปรบัใชก้บัคู่ธุรกิจของตนเอง  

เอสซจี ีเชื่อม ัน่ว่าการมส่ีวนร่วมลดความเหลือ่มล ํา้ทางสงัคม และแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม โดยตระหนกัถงึประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นอย่างแทจ้ริง ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองดว้ยความรูค้วามเขา้ใจ ร่วมกบัการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของ
ชมุชนและสงัคม จะช่วยสรา้งสงัคมทีเ่ขม้แขง็และโลกทีน่่าอยู่ใหก้บัลูกหลานต่อไป 
 
 
ในนามคณะกรรมการกิจการสงัคมเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 

 

นายเกษม วฒันชยั 
ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื 
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	5. การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และป้องกันความเสี่ยงจากการ...
	นอกจากแนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการตรวจประเมิน (Checklist) ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของเอสซีจีทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงาน   ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System) เพื่อใ...
	6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำนักงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรร...
	ฝ่ายจัดการยังคงเน้นการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในแต่ละระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางธุรกิจผ่านนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติต่าง ๆ  อีกทั้งยังสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริ...
	สำนักงานตรวจสอบยังมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เรื่อง Cybersecurity และ Personal Data Protection ผลักดันและสื่อสารแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีตามแนวป้...
	7. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ             และกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์เป็นประจำ ในปี 2565 สำนักงานตรวจสอบได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ Machine Learning (ML) Robotics Process A...
	สำนักงานตรวจสอบได้จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่อง Cybersecurity และ Personal Data Protection จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการนำเทคนิคต่าง ๆ มาจัดทำ Data Analytic และจัดกิจกรรม Hackathon ต่อเนื่องเป็นปีท...
	นอกจากนี้ยังพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน รวมถึงพัฒนา               ผู้ตรวจสอบชาวเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อทำหน้าที่ประเมินประสิ...
	8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต เอสซีจีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส             เอสซีจีของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายใน...
	ในปี 2565 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนที่บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเอสซีจี นโยบายบรรษัทภิบาล อุดมการณ์เอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี หรือจรร...
	ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นำมากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้                    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานสรุปผลการตรวจสอบการตรวจสอบทุจริตและบทลงโทษ การประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที...
	9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2566 - 2570                  โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีทุกรอบ 5 ...
	ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
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	ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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	ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

	onereport 2022-att6-csr report TH
	ลดเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพ 9,000 คน มีรายได้มั่นคง
	เพื่อบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบครัวเรือนวงกว้าง เอสซีจีจึงมุ่งพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ ให้โอกาสทางการศึกษา และยกระดับสุขภาวะ โดยตั้งเป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำ 50,000 ราย ภายในปี 2573
	ปี 2565 เอสซีจี สร้างอาชีพเสริมรายได้ 9,000 คน ทั้งในเครือข่ายธุรกิจและในชุมชนรอบโรงงานของเอสซีจี          โดยอบรมเพิ่มทักษะมาตรฐานฝีมือ  อาทิ “คิวช่าง” เสริมทักษะงานช่างร่วมแพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพบริการดูแลบ้านครบวงจร “โรงเรียนทักษะพิพัฒน์” ฝึกทั...
	สร้างโอกาสทางการศึกษา ปี 2565 มูลนิธิเอสซีจี มอบทุน “Learn to Earn” รวม 1,178 ทุน สนับสนุนหลักสูตรระยะสั้น เรียนจบไว ได้งานทันที  อาทิ ทุนด้านสาธารณสุข  ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์  รวมถึงทุนในสาขาที่ตอบโจทย์ตลาด เช่น ทุนอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ พั...
	ยกระดับสุขภาวะโดยร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมกลุ่มเปราะบางกว่า 700 คน ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตาให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแพทย์เฉพาะทาง จังหวัดอุบลราชธานี อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ ให้สามารถกลับมามองเห็นชัดเจนอีกคร...
	จับมือชุมชนลดโลกร้อน สร้างกว่าแสนฝาย เปลี่ยนขยะเป็นรายได้
	เพื่อช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อนด้วยการฟื้นฟูธรรมชาติ เอสซีจี มุ่งให้ความรู้และเชิญชวนชุมชนและเครือข่ายต่างๆ สร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้ ปัจจุบันสร้างฝายชะลอน้ำแล้วกว่า 115,000 ฝาย ช่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ต้นไม้เจริญเติบโตเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซ...
	ปีที่ผ่านมา เอสซีจีปลูกต้นไม้แล้วทั้งสิ้น 1.2 ล้านต้น ทั้งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ร่วมลดอุณหภูมิให้โลก  ด้วยการปลูก “หญ้าทะเล” ที่จังหวัดตรัง ซึ่งหญ้าทะเลสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าต้นไม้บนบกกว่า             4 เท่า
	การรณรงค์ให้ชุมชนรอบโรงงานรีไซเคิลขยะประสบความสำเร็จอย่างสูง มี 126 ชุมชน 10 วัด 11 โรงเรียน            2 โรงพยาบาล 1 โรงแรม และ 3 กลุ่มประมง เข้าร่วม อาทิ  “บ้านโป่งโมเดล” จังหวัดราชบุรี นอกจากขยะในชุมชนลดลงกว่าร้อยละ 70 แล้ว ยังมีรายได้จากขยะอีกปีละ...
	ในปี 2565 ได้ขยายผลสู่ “ชุมชนคาร์บอนต่ำ” ด้วยแนวทางเพิ่มมูลค่าจากขยะ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการขนส่งเพื่อลดการใช้พลังงาน และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงทำการเกษตรโดยไม่พึ่งสารเคมีและใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี ซึ่งเริ่มสร้างต้นแบบ “ชุมชนคาร...
	เชื่อมั่น โปร่งใส ส่งเสริมจรรยาบรรณ
	เอสซีจี ปลูกฝังจรรยาบรรณให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ธุรกิจ ในปีที่ผ่านมา ได้ปรับปรุง “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” (SCG Supplier Code of Conduct) ฉบับปี พ.ศ.2565 ให้เนื้อหาสอดคล้องกับสถานการณ์และครอบคลุมแนวทางปฏิบัติที่กว้างขวางขึ้น โดยมี...
	เอสซีจี เชื่อมั่นว่าการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยความรู้ความเข้าใจ ร่วมกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม จะช่วยสร้างสังคมที่เข้มแข็งและ...
	ในนามคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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	คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นในการนำ Digital Technology มาใช้ในการตรวจ...
	ปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุม          ทุกครั้ง ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสม หัวข้อที่ป...
	1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงิน            รายไตรมาสและประจำปี 2565 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทาง...
	นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกัน อย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ง...
	2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจำหน่ายไป และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พบว่ารายการดังก...
	3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เอสซีจีมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้    หลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD...
	ในปี 2565 มีการทบทวนแนวปฏิบัติและตัวอย่างจรรยาบรรณบริษัทเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและมาตรฐานสากล และจัดทำจรรยาบรรณเป็นภาษาอินโดนีเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษากัมพูชา และภาษาลาว จัดทำแผนการเรีย...
	นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามประกาศของคณะกรรมการป้องก...
	ผ่าน “Message from CEO” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด              (Tone at the top) ทั้งนี้เอสซีจีผ่านการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
	4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจีเป็นผู้รับผิดชอบ คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เอส...
	5. การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และป้องกันความเสี่ยงจากการ...
	นอกจากแนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการตรวจประเมิน (Checklist) ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของเอสซีจีทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงาน   ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System) เพื่อใ...
	6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำนักงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรร...
	ฝ่ายจัดการยังคงเน้นการสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีในแต่ละระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางธุรกิจผ่านนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติต่าง ๆ  อีกทั้งยังสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริ...
	สำนักงานตรวจสอบยังมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เรื่อง Cybersecurity และ Personal Data Protection ผลักดันและสื่อสารแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีตามแนวป้...
	7. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ             และกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์เป็นประจำ ในปี 2565 สำนักงานตรวจสอบได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ Machine Learning (ML) Robotics Process A...
	สำนักงานตรวจสอบได้จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่อง Cybersecurity และ Personal Data Protection จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการนำเทคนิคต่าง ๆ มาจัดทำ Data Analytic และจัดกิจกรรม Hackathon ต่อเนื่องเป็นปีท...
	นอกจากนี้ยังพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน รวมถึงพัฒนา               ผู้ตรวจสอบชาวเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อทำหน้าที่ประเมินประสิ...
	8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต เอสซีจีได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส             เอสซีจีของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายใน...
	ในปี 2565 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนที่บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเอสซีจี นโยบายบรรษัทภิบาล อุดมการณ์เอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี หรือจรร...
	ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นำมากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้                    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานสรุปผลการตรวจสอบการตรวจสอบทุจริตและบทลงโทษ การประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริตและผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที...
	9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2566 - 2570                  โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีทุกรอบ 5 ...
	ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ


