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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงนิ 
ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 

 

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร  

ชื่อ-สกุล  นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 
อายุ  71 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 
แต่งตัง้เม่ือ  13 สงิหาคม 2541 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%)  
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ประกาศนียบัตร: 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท: 
- เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลยัเซนต์แกลเลน สวิตเซอร์แลนด์ 

ปริญญาตรี: 
- วิศวกรรมโยธา สถาบนัเทคโนโลยีแห่งสวิต ซูริค สวิตเซอร์แลนด์ 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั   ประธานกรรมการ   
  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
  ก.ค. 2557 – พ.ค. 2560 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 
  2544 – มี.ค. 2560 รองประธานกรรมการ 
  บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 
  2543 – ปัจจบุนั กรรมการ 
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  บริษัท โฮลซิม จ ากัด/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์  
  2545 – ก.พ. 2557 

 
สมาชิกคณะผู้บริหาร 

  บริษัทอื่นๆ 

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด (บริษัทย่อย)/คอนกรีตผสมเสร็จและ
หินทราย 

  ก.ค. 2560 – พ.ค. 2562    ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและ

จ าหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศ
เวียดนาม) 

  เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากัด (บริษัทย่อย)/ขายปูนซีเมนต์

และวัตถดุิบผลิตปูนซีเมนต์ 
  มี.ค. 2560 - พ.ค. 2562    ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี  ้ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต

ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ 

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562 ประธานกรรมการ 
  ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรช่ัน/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์ (จด

ทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 
  ธ.ค. 2558 - พ.ค. 2562 กรรมการ 
ประวัติอบรม  INSEAD, Fontainebleau, ฝร่ังเศส 

  ปี 2558         Leading from the Chair 
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ชื่อ-สกุล  นายวนัชยั โตสมบญุ 
อายุ  71 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
แต่งตัง้เม่ือ  14 มิถนุายน 2547 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0.0330% 
ถือโดยตรง 98,456 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบคุคลอื่นถือแทน 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management ฟิลปิปินส์ 

ปริญญาตรี: 
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง  

  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  ม.ค. 2555 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษาบริษัท 
  มิ.ย. 2547 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 
  บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 
  ม.ค. 2542 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 

  บริษัทอื่น ๆ 
ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์เปอเรชั่น/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์ (จด
ทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 

  ธ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) /บริษัทหลักทรัพย์ 
  ส.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

  เม.ย. 2560 – พ.ค. 2562 กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จด

ทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562 กรรมการ 
  บริษัท คอนวูด จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจ าหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องาน

สถาปัตยกรรม 
  ก.พ. 2545 – มี.ค. 2559 กรรมการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2563 Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP) รุ่นที่ 9/2020 

  ปี 2558 Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries รุ่นที่ 10/2015 (CGI)  
Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 19/2015 
(AACP)  

  ปี 2547 Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004 (DAP)  
  ปี 2544 Director Certificate Program รุ่นที่ 7/2001 (DCP) 
  International Institute of Management Development (IMD) 

สวิตเซอร์แลนด์ 
  ปี 2549 Senior Management Program 
  ปี 2545 Breakthrough Program for Senior Executives 
  ปี 2543 Managing Corporate Resources 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวนพพร ติรวฒันกุล 
อายุ  66 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
แต่งตัง้เม่ือ  23 เมษายน 2555 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- พาณิชยศาสตร์และการบญัชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี: 
- บญัชีบณัฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง  

  ก.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  เม.ย. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563 กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์ 
  ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการก ากบันโยบายความเสี่ยงและ 

ธรรมาภิบาล 
  ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  เม.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน)/พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 
  เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  พ.ค. 2558 – เม.ย. 2559 กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
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บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)/โรงพยาบาล 
  ต.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท 

ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน)/ประกันภัยและประกันชีวิต 
  พ.ค. 2556 – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  เม.ย. 2556 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 

  บริษัทอื่นๆ 
บริษัท บีบีทีวี  แอสเซต แมเนจเมนท์ จ ากัด /ธุรกิจโฆษณาและ         
การลงทุน 

  เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากัด/บริษัทเพื่อการลงทุน 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท ซี.เค.อาร์ จ ากัด/บริษัทเพื่อการลงทุน 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท ไทยล าเลียง จ ากัด/การจดัการหลักทรัพย์การลงทุน 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั          กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท ไทยแป้งมันผลิตกรรม จ ากัด/การเช่าและการด าเนินการ

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จ ากัด/บริษัทเพื่อการลงทุน 
  พ.ค. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท เขาเขียวคันทร่ีคลับ จ ากัด/สนามกอล์ฟ 
  เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท สยามภูริมงคล จ ากัด/อสังหาริมทรัพย์ 
  เม.ย. 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จ ากัด/อสังหาริมทรัพย์ 

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105505001148&jpTypeCode=5
http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0105505001148&jpTypeCode=5
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  ธ.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด/สถานีโทรทัศน์ 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  บริษัท บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น จ ากัด/ธุรกิจโฆษณา 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั         กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท จ ีแอล แอสเซทส์ จ ากัด/ธุรกิจโฆษณา 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท มหากิจ โฮลดิง้ จ ากัด/ธุรกิจโฆษณา และการลงทุน 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ ากัด/ธุรกิจโฆษณา 
  เม.ย. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  BBTV Alliance Company Limited/ลงทุนด้วยการถือหุ้น 
  ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  BBTV Bond Street Building Company Limited/ลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ 
  ม.ค. 2557 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป จ ากัด/ที่ปรึกษาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ส.ค. 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด/สถาน

ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ 
  เม.ย. 2554 – ปัจจบุนั         กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  BBTV International Holdings Company Limited/บริษัทเพื่อการลงทุน 
  ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี ้จ ากัด/บริษัทเพื่อการลงทุน 
  ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 
  บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี ้จ ากัด/ให้เช่าอาคารส านักงาน 
  ก.ย. 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ (ผู้มีอ านาจลงนาม) 

 



“เอกสารแนบ 1” 
 

8 
 

ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
  ปี 2561         National Director Conference “Rising Above Disruptions: 

A Call for Action” 
  ปี 2560         National Director Conference “Steering Governance in a 

Changing World” 
  ปี 2558 Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 

1/2015 (RCL) 
  ปี 2556         Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 7/2013 

(ACEP) 
  ปี 2554 Financial Institutions Governance Program รุ่นที่ 2/2011 

(FGP) 
  ปี 2553 Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2010 (ACP)  

Director Certification Program รุ่นที่ 135/2010 (DCP) 
  ปี 2552 Role of the Compensation Committee รุ่นที่ 8/2009 (RCC) 
  ปี 2546 

 
Director Accreditation Program รุ่นที่ 5/2003 (DAP) 

  ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอส์ (PwC) 

  ปี 2559  
        
 

สมัมนาหวัข้อ International Financial Reporting Standard 9 
(IFRS9) 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  ปี 2559 

 
CG Forum 2/2559 “สจุริต ระมดัระวงั เกราะคุ้มกนักรรมการ” 

  บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซนเตอร์ จ ากัด 

  ปี 2560         Strategic IT Governance (for Non-IT) 
  ปี 2559   

 
 
 

สมัมนาหวัข้อ “Cyber Security Awareness Training for 
Senior Executive” 
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  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  ปี 2563  
        

Cyber Resilience Leadership: “Tone from the Top” 

  อื่นๆ  
  ปี 2563 ESG and Sustainable Banking Development, including 

response to the Covid-19 situation 
  ปี 2562         Agile Leadership for Board of Directors  

Bangkok Sustainable Banking Forum “An Industry Wake-
up Call” 
สมัมนาเชิงปฏิบติัการด้าน Cyber Resilience 

 
 

 ปี 2561         IT Security Trend Update  
Future Customer Experience in Financial and Banking 
Services 
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ชื่อ-สกุล  นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส 
อายุ  47 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
แต่งตัง้เม่ือ  1 ตลุาคม 2562 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาตรี: 
- ศิลปศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัเซนต์แอนดรูส์ สกอตแลนด์  

ประกาศนียบัตร: 
- หลกัสตูรการจดัการทั่วไป ฮาวาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

  ต.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ 
  ต.ค. 2562 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  บริษัทอื่นๆ 
บริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จ ากัด/ลงทุนด้วยการถือหุ้น 
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 

  ต.ค. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการกลุม่ 
  บริษัท จาร์ดีน อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์ จ ากัด/ธุรกิจรถยนต์ (จด

ทะเบียนในฮ่องกง) 
  ม.ค. – ก.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  กลุ่ม ซัง ฟู/ธุรกิจรถยนต์ (จะทะเบียนในฮ่องกง) 
  2559 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท จาร์ดีน แปซิฟิก จ ากัด/ธุรกิจบริการ (จดทะเบียนในฮ่องกง) 

  2555 – 2559                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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บริษัท อิเกีย จ ากัด/เฟอร์นิเจอร์ (จดทะเบียนในฮ่องกง) 
  2551 – 2555                     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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ชื่อ-สกุล  ดร. สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ 
อายุ  58 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตัง้เม่ือ  10 มิถนุายน 2558 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาเอก: 
- สาขาการจัดการการสือ่สาร หลกัสตูรการจัดการดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวนดสุิต 
ปริญญาโท: 

- สาขาวิชาธุรกิจอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
ประกาศนียบัตร: 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตและมีสทิธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733 
ปริญญาตรี: 

- สาขาการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง     

  มิ.ย. 2558 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 

  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน)/ทรัพยากร พลังงานและ
สาธารณูปโภค 

  เม.ย. 2561 – ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน)/ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อ

การส่งออก น าเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไป 
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  2559 – ปัจจบุนั                  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
 

  บริษัทอื่นๆ 
บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด/ บัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชี 

  2558 – ปัจจบุนั                 กรรมการ 
  บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด/จ าหน่าย

เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
  มี.ค. 2556 – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2563        Strategic Board Master รุ่นที่ 8/2020 (SBM) 
  ปี 2562         Ethical Leadership Program รุ่นที่ 16/2019 (ELP) 
  ปี 2560 Strategic Board Master รุ่นที่ 1/2017 (SBM) 
  ปี 2556        Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 

17/2013 (SFE)  
  ปี 2551        Role of the Chairman Program รุ่นที่ 18/2008 (RCP)  

Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 2/2008 (MIA) 
Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management รุ่นที่ 3/2008 (MIR) 
Chartered Director Class รุ่นที่ 3/2008 (CDC) 

  ปี 2550        Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2007 (QFR) 
  ปี 2548         Director Diploma Examination 18/2005 (Fellow Member)  

Audit Committee Program รุ่นที่ 5/2005 (ACP) 
Director Certification Program รุ่นที่ 53/2005 (DCP) 

  ปี 2547         Director Accreditation Program รุ่นที่ 28/2004 (DAP) 
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ชื่อ-สกุล  นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท 
อายุ  59 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตัง้เม่ือ  26 มีนาคม 2563 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลยัฟรี อมัสเตอร์ดมั 

เนเธอร์แลนด์ 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง     

  มี.ค. 2563  – ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  มี.ค. 2563  – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  มี.ค. 2563  – ปัจจบุนั กรรมการ 
   

บริษัทอื่นๆ 
บริษัท ฮิลติ เอจ ี/ บริการด้านวิศวกรรม (จดทะเบียนในประเทศ    
ลิกเซนสไตน์) 

  2562 – 2563 Key Account Manager  
สมาชิกฝ่ายบริหารด้านกลยทุธ์ เมืองชาน 
ประเทศลิกเซนสไตน์ 

  2556 – 2562                      ประธานผู้บริหาร ฮิลติ เอเชีย แปซิฟิก และ
สมาชิกทีมบริหารตลาดฮ่องกง    

  2553 – 2556                      ผู้จดัการภูมิภาคยโุรปกลาง ตะวนัออกและ
แอฟริกา และสมาชิกทีมบริหาร เมืองชาน 
ประเทศลิกเซนสไตน์ 
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  2547 - 2552 ผู้ จัดการภูมิภาคยุโรป 1 และ สมาชิกทีม
บริหาร เมืองชาน ประเทศลกิเซนสไตน์ 
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ชื่อ-สกุล  นายชรินทร์ สจัจญาณ 
อายุ  54 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตัง้เม่ือ  7 เมษายน 2559 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ส าหรับผู้บริหาร) สถาบนับัณฑิต

บริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- นิติศาสตรมหาบณัฑิต (นกัเรียนทนุในโครงการ Fulbright Scholarship) 

มหาวิทยาลยัคอร์เนล สหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบัตร: 

- ประกาศนียบตัรกฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี: 

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

  เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั         กรรมการธรรมาภิบาล 
  เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั         กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  พ.ค. 2560 –พ.ค. 2561      กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 

 
  บริษัทอื่นๆ 

บริษัท ที่แห่งนี ้จ ากัด/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
  2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท คราฟต์แบรนด์ชิฟ จ ากัด/บริการออกแบบแบรนด์สินค้า 
  2563 – ปัจจบุนั                  กรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด/บริการทางกฎหมาย 
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  2554 – ปัจจบุนั                  หุ้นสว่นผู้จดัการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2560        Strategic Board Master รุ่นที่ 1/2017 (SBM) 
   

ปี 2559        
 
Board that Make a Difference รุ่นที่ 2/2016 (BMD)  
Family Business Governance for Sustainability รุ่นที่ 
5/2016 (FBG) 

  ปี 2557        Directors Certification Program รุ่นที่ 196/2014 (DCP) 
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ชื่อ-สกุล  นายสตีเฟน แพทริก กอร์   
อายุ  48 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
แต่งตัง้เม่ือ  1 เมษายน 2562 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาตรี: 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาการเมือง ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจกัร 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

  เม.ย. 2563 – ปัจจบุนั         ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
  เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั         กรรมการ 
  เม.ย. 2562 – มี.ค. 2563 

     
กรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง 

  บริษัทอื่นๆ 
บริษัท จาร์ดีน ไซเคิล แอนด์ แคริเอจ จ ากัด/ลงทุนด้วยการถือหุ้น 
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) 

  2562 – ปัจจบุนั                 กรรมการและผู้จัดการสายงานการเงิน
กลุม่บริษัท          

  จาร์ดีน แปซิฟิก แอนด์ จาร์ดีน มอเตอร์/ธุรกิจรถยนต์ (จดทะเบียน
ในฮ่องกง) 

  2560 – 2562                     CFO 
  ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์/ธุรกิจธนาคาร (จดทะเบียนใน

สหรัฐอเมริกา) 
  2555 – 2560                     กรรมการผู้จดัการ 
  UBS AG/ธนาคาร (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 
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  2536 - 2555                     กรรมการผู้จดัการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ประเทศสิงคโปร์ (SID) 

  ปี 2563 Listed Entity Director Essentials (LED 1) 
Board Dynamics (LED 2) 
Board Performance (LED 3) 
Stakeholder Engagement (LED 4) 
Audit Committee Essentials (LED 5) 
Board Risk Committee Essentials (LED 6) 
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ชื่อ-สกุล  นายเอเดน จอห์น ไลนมั 
อายุ  60 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
แต่งตัง้เม่ือ  26 มีนาคม 2562 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบนั IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ปริญญาตรี: 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัดบัลนิ ประเทศ

ไอร์แลนด์ 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ (Group 
CEO) 

  มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั         กรรมการ 
   

บริษัทอื่น ๆ 
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด (บริษัทย่อย)/คอนกรีตผสมเสร็จ
และหินทราย 

  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากัด (บริษัทย่อย)/ขายปูนซีเมนต์

และวัตถดุิบผลิตปูนซีเมนต์ 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ 

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
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  บริษัท สยาม ซิตี  ้ซีเมนต์ (เวียดนาม)  จ ากัด (บริษัทย่อย) /ผลิต
ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต

ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ 
  บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรช่ัน/ผลิตและจ าหน่าย

ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  2558 – พ.ค. 2562              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท อินทรี ดิจติอล จ ากัด (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิคการ

จดัการและพัฒนาระบบข้อมูล 
  2560 – พ.ย. 2562 ประธานกรรมการ 
  บริษัท โฮลซิม จ ากัด (ปัจจบัุนคือ บริษัท ลาฟาร์จโฮลซิม จ ากัด)/ผลิต

ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 
  2553 – 2558                      ผู้จดัการเขต และสมาชิกฝ่ายบริหารอาวโุส 
  บริษัท โฮลซิม (เวียดนาม) จ ากัด/ผลิตปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  2553 – 2559                   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2562 Director Accreditation Program รุ่นที่ 166 (DAP) 
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ชื่อ-สกุล  นายศิวะ มหาสนัทนะ 
อายุ  58 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั 

(มหาชน) 
แต่งตัง้เม่ือ  7 เมษายน 2559 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0.0728%  
ถือโดยตรง 216,926 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบคุคลอื่นถือแทน 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทนุ (นกัเรียนดีเด่น) 

มหาวิทยาลยั จอร์ช วอชิงตนั สหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบัตร: 

- หลกัสตูรการบริหารการจัดการขัน้สงู ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคลู สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี: 

- วิศวกรรมเคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
  เม.ย. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  ก.พ. 2558 – เม.ย. 2559 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  ก.พ. 2558 – ก.พ. 2559 รองประธานอาวโุส (สายงานการตลาดและ

การขาย) 
  ม.ค. 2555 – ม.ค. 2558 รองประธานอาวโุส (กิจการสระบรีุ) 
  บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 
  2559 - ปัจจบุนั         

   
        

กรรมการ 
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 บริษัทอื่นๆ 
บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนทิง้ 

  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

  มี.ค. 2559 – มี.ค. 2560      ประธานกรรมการ 
  บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ 
  ก.ย. 2562 – ปัจจบุนั           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  พ.ค. 2559 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี  ้ซี เมนต์ ( เวียดนาม) จ ากัด (บริษัทย่อย) /ผลิต

ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  เม.ย. 2560 – ปัจจบุนั         กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากัด (บริษัทย่อย)/ขายปูนซีเมนต์

และวัตถดุิบผลิตปูนซีเมนต์ 
  มี.ค. 2560 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด (บริษัทย่อย)/คอนกรีตผสมเสร็จและ

หินทราย 
  ก.ค. 2560 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  ก.พ. 2558 – ก.ค. 2560      ประธานกรรมการ 
  2547 – ม.ค. 2555              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากัด (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิคการ

จดัการและพัฒนาระบบข้อมูล 
  มี.ค. 2559 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย 
  ก.พ. 2558 – ก.พ. 2563          นายกสมาคม 
  บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

มวลเบา 
  มี.ค. 2559 – เม.ย. 2563          ประธานกรรมการ 
  บริษัท คอนวูด จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจ าหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่อ

งานสถาปัตยกรรม 
  ก.พ. 2558 – เม.ย. 2563          ประธานกรรมการ 
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  บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจ าหน่าย
วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม (จดทะเบียนใน
ประเทศอินโดนีเซีย) 

  เม.ย. 2558 – เม.ย. 2563     President Commissioner 
  บริษัท สยาม ซิตี  ้ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต

ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค. 2559 - พ.ค. 2562      กรรมการ 
  บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากัด (บริษัทย่อย)/ก าจัดกากอุตสาหกรรม

และจ าหน่ายเชือ้เพลิงและวัสดุทดแทนและบริการท าความสะอาด
ส าหรับอุตสาหกรรม 

  มี.ค. 2559 – พ.ค. 2562     ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ 

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  ส.ค. 2559 – พ.ค. 2562      กรรมการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2561       หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 
  ปี 2558        หลกัสตูร Corporate Governance for Executive รุ่นที่ 

SCCC/2015 (CGE) 
หลกัสตูร Directors Certification Program รุ่นที่ 206/2015 
(DCP) ปี 2558 

   
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

  ปี 2558   
      

หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังานรุ่น 7 (วพน.7)  

  Institute of Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ 
  ปี 2550         Senior Leadership Program 
  ปี 2548       Senior Management Program 
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ชื่อ-สกุล  นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์ 
อายุ  50 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุม่งานการเงิน  
แต่งตัง้เม่ือ  1 เมษายน 2562 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัไฟรบวร์ค ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ 
ประกาศนียบัตร: 

- Swiss Certified Accountant, Expert Suisse, เมืองซูริค ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์   

- Advanced Management Program ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล เมืองเคม
บริดจ์ สหรัฐอเมริกา   

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

  เม.ย. 2562 – ปัจจบุนั         สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ –  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  กลุม่งานการเงิน (Group 
CFO) 

 
 

  
บริษัทอื่น ๆ 
บริษัท อินทรี ดิจติอล จ ากัด (บริษัทย่อย)/ให้บริการด้านเทคนิคการ
จดัการและพัฒนาระบบข้อมูล 

  พ.ย. 2562 – ปัจจบุนั         ประธานกรรมการ 
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บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและ
จ าหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม (จด
ทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 

  มิ.ย. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
   

บริษัท คอนวูด จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตและจ าหน่ายวัสดุตกแต่ง
เพื่องานสถาปัตยกรรม 

  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ 

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต

ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิต

ปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          กรรมการ 
  บริษัท โฮลซิม (อินโดนีเซีย) จ ากัด/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์และ

วัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 
  2558 - ก.พ. 2562              ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
  บริษัท โฮลซิม (บราซิล) จ ากัด/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุ

ก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศบราซิล) 
  2557 – 2558                     ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
  บริษัท โฮลซิม เซอร์วิสเซส (สวิตเซอร์แลนด์) จ ากัด/ผลิตและ

จ าหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง (จดทะเบียนในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์) 

  2553 – 2557                      Head Corporate Holding 
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ประวัติอบรม  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  ปี 2562        หลกัสตูร e-Learning CFO’s Orientation 
   

 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2562        Director Accreditation Program รุ่นที่ 166 (DAP) 
   

IOSH: 
 

  ปี 2559        Managing Safely Course 
   

IMD เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
  ปี 2558        Holcim Future Leadership Course 
   

สถาบัน LEAN ประเทศบราซิล 
  ปี 2557        LEAN management 
   

State Accountancy Board เมืองวิลมิงตัน สหรัฐอเมริกา 
  Certified Public Accountant Examination 

 

 

 

 

 

 

 

 



“เอกสารแนบ 1” 
 

28 
 

ชื่อ-สกุล  นายฟิลลปิ เบอนาร์ด ริชาร์ท 
อายุ  54 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั  
แต่งตัง้เม่ือ  1 มีนาคม 2562 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยจอร์จ 

วอชิงตนั เมืองวอชิงตนั ดีซี สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี: 

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาโยธา มหาวิทยาลยั Ecole des Hautes Etudes 

Industrielles เมืองลลี ประเทศฝร่ังเศส  

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์และ
วัสดุก่อสร้าง 

  2562 – ปัจจบุนั                  สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ – ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สยามซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 
(CEO SCCVN)                        

   
บริษัทอื่น ๆ 
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากัด (บริษัทย่อย)/ก าจดักากอุตสาหกรรมและ
จ าหน่ายเชือ้เพลิงและวัสดุทดแทนและบริการท าความสะอาดส าหรับ
อุตสาหกรรม 

  พ.ค. 2562 – ปัจจบุนั          ประธานกรรมการ 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ 

(จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ) 
  พ.ค.  2562 – ปัจจบุนั         กรรมการ 
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  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จด
ทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 

  2560 – ปัจจบุนั           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จด

ทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  2559 – ธ.ค. 2559              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ 
  บริษัท ลาฟาร์จโฮลซิม จ ากัด (เดิมคือ บริษัท โฮลซิม จ ากัด)/ผลิตปูนซีเมนต์ 

(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 
  2556 – มิ.ย. 2558             ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท โฮลซิม จ ากัด/ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
  2550 – 2555                     RMX Director 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง 
อายุ  48 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุม่งานบริหารทรัพยากรบคุคล 
แต่งตัง้เม่ือ  1 พฤศจิกายน 2560 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0.0001% 
(ถือโดยตรง 261 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการลงทนุ มหาวิทยาลยัจอร์จ 

วอชิงตนั เมืองวอชิงตนั ดีซี สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี: 

- บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

  มี.ค. 2562 – ปัจจบุนั          สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่-ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่งานบริหารทรัพยากร
บคุคล  (Group HR & Talents) 

  พ.ย. 2560 – ปัจจบุนั รองประธานอาวโุส (การบริหารบคุลากรและ
ประสทิธิภาพองค์กร) 

  บริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
เหล็ก 

  มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั          กรรมการอิสระ 
  มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั          กรรมการตรวจสอบ 
  มี.ค. 2561 – ปัจจบุนั          กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน  
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บริษัท ยูนิลีเวอร์ จ ากัด (มหาชน)/ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค 
  ก.ย. 2558 – ต.ค. 2560       รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคล 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์ 
  ก.ค. 2553  –  ส.ค. 2558     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                  

(ด้านทรัพยากรบุคคลและการสือ่สารภายใน
องค์กร) 

  บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)/ประกันชีวิต 

  ม.ค. 2552 – มิ.ย. 2553       รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงาน
ทรัพยากรบคุคล) 

   
บริษัทอื่นๆ 
บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตปูนซีเมนต์ 
(จดทะเบียนในประเทศศรีลังกา) 

  พ.ค. 2562 – พ.ย. 2563          กรรมการ 
  บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากัด (บริษัทย่อย)/ คอนกรีตผสมเสร็จ 
  มี.ค. 2561 – เม.ย. 2563       กรรมการ 
  บริษัท คอนวูด จ ากัด (บริษัทย่อย)/ ผลิตและจ าหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่อ

งานสถาปัตยกรรม 
  ธ.ค. 2560 – พ.ค. 2562      กรรมการ 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2562        Strategic Board Master รุ่นที่ 6/2019 (SBM) 
  ปี 2561        Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 265 
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ชื่อ-สกุล  นายเบนจามิน วิลเลีย่ม พินนีย์ 
อายุ  56 ปี 
ต าแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุม่งาน Strategy Transformation and 

Performance 
แต่งตัง้เม่ือ  1 กมุภาพนัธ์ 2563 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาเอก: 
- ประวติัศาสตร์และสงัคมวิทยาและเทคโนโลยี สถาบนัแมสซาซูเซตส์ 

เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท: 

- สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัพรินซ์ตนั สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี: 

- เศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลยัวิลเลียมส์ สหรัฐอเมริกา 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

  ก.พ.  2563 – ปัจจบุนั         สมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่-ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่งาน Strategy 
Transformation and Performance  

   
บริษัทอื่นๆ 
บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์/ เคร่ืองจกัร หรือวิศวกรรมอุสาหกรรม 
(จดทะเบียนในประเทศจนี) 

  2557 – 2562 รองประธานฝ่าย Strategy and 
Transformation, Asia Pacific 

  บริษัท สเตปเปส คอนซัลท์ติง้/ ธุรกิจให้ค าปรึกษา 

  2555 – 2557                     ผู้ ก่อตัง้และรองประธาน 
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  บริษัท บอสตัน คอนซัลท์ติง้ กรุ๊ป/ ธุรกิจให้ค าปรึกษา 
  2544 – 2555                     Principal 
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รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และผู้รับผิดชอบด้านบัญชี 

ชื่อ-สกุล  นางภัชฎา หมื่นทอง 
อายุ  54 ปี 
ต าแหน่ง  เลขานกุารบริษัท 
แต่งตัง้เม่ือ  24 กรกฎาคม 2561 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0.000012% 

(ถือโดยตรง 36 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบคุคลอื่นถือแทน) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- นิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมิชิแกน สหรัฐอเมริกา  

- นิติศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี: 

- นิติศาสตรบัณฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

  เม.ย. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการธรรมาภิบาล และเลขานุการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

  ก.ค. 2561 - ปัจจบุนั           เลขานกุารบริษัท 
   

บริษัทอื่นๆ 
บริษัท คัมปะนี เซเครทแทรี จ ากัด/ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านงาน
เลขานุการบริษัท 

  2560 – ปัจจบุนั                  กรรมการผู้จดัการ/ที่ปรึกษากฎหมาย 
  บริษัท เอเบิลพริมพ์ตัน จ ากัด/ธุรกิจให้ค าปรึกษากฎหมาย 

  2560 – ปัจจบุนั                  ที่ปรึกษากฎหมาย 
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บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)/ธุรกิจค้าปลีก-ให้เช่า
พืน้ที่ 

  2555 – 2559                      ผู้อ านวยการฝ่ายบรรษัทภิบาล 
ประวัติอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2563 สมัมนา GRC Series EP.3: ESG Driven Boardroom from 
"Purpose" to "Performance" 
สมัมนา IOD House for Company Secretary 

  ปี 2558 หลกัสตูร Director Accreditation Program Big C 
  ปี 2555 หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide 
   

คณะนิติศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  หลกัสตูรกฎหมายและการปฏิบติัหน้าที่ส าหรับเลขานุการบริษัท 
   

บริษัท โฮลซิม จ ากัด (สวิตเซอร์แลนด์) 
  ปี 2550 หลกัสตูรการบริหารจัดการ ปี 2550 ส าหรับผู้บริหาร  

บมจ.ปนูซีเมนต์นครหลวง ณ เมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์ 
   

สถาบันอื่น ๆ 
 

  ปี 2562 SEC Capital Market Symposium 2019 
โครงการเสริมสร้างตลาดทนุธรรมาภิบาลเฉลมิพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาภิเษก 
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ชื่อ-สกุล  นายเกษม มาไกรเลิศ 
อายุ  47 ปี 
ต าแหน่ง  Head of Group Accounting, IR and Shared Services 
แต่งตัง้เม่ือ  1 กรกฎาคม 2561 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%) 
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0.0006% 

(ถือโดยตรง 1,876 หุ้น ไม่มีถือโดยอ้อมหรือบุคคลอื่นถือแทน) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ปริญญาโท: 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลกัสตูรนานาชาติ) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี: 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลยัอัสสมัชญั 
ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

  2561 - ปัจจบุนั Head of Group Accounting, IR and 
Shared Services 

  2556 - 2556 Corporate Finance Department 
Manager 

  2554 - 2555 Business Analysis and Process 
Improvement Department Manager 

   
บริษัทอื่นๆ 
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จ ากัด (ธุรกิจวิศวกรรม) 

  2556 – 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
  บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ ากัด 

(ธุรกิจวิศวกรรม) 
  2560   กรรมการผู้จดัการ 
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  บริษัท ดิอาจโิอ โมเอ็ท เฮนเนสซ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด (ธุรกิจ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์) 

  2553 - 2554                      ผู้จดัการฝ่ายเงินทนุเพื่อการพาณิชย์ 
 
ประวัติอบรม 

  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  ปี 2559 Directors Certification Program รุ่นที่ 228 (DCP) 
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ข้อมลูการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามตารางดงันี ้
หมายเหต:ุ “/” = กรรมการบริษัท      “//” = กรรมการบริหาร “x” = ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท =              บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)   
            

บริษัทยอ่ย:  
1           

 
 
=              บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 

 
 

11 

 
 
=               บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั        

2 =               บริษัท คอนวดู จ ากดั 12 =               บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เทรดดิง้) จ ากดั 
3 = พี ที คอนวดู อินโดนีเซีย 13 =               บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล ลังกา (ไพรเวท) จ ากดั 
4 = บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากดั 14 =               บริษัท มหาเวลี มารีน ซีเมนต์ (ไพรเวท) จ ากดั 
5 = บริษัท อินทรี ซปุเปอร์บล็อก จ ากดั บริษัทร่วม ก. =               บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
6 = บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั การร่วมค้า ข. =               บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น 
7 = บริษัท อินทรี ดีจิตอล จ ากดั   
8 =  บริษัท ปูนซีเมนต์ตราลูกโลก จ ากดั   
9 = บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จ ากดั   

10 = บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลังกา) จ ากดั   

 

ช่ือผู้บริหาร บริษัท บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม 

การ
ร่วม
ค้า 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ก ข 

นายพอล ไฮนซ ์ 
ฮเูกน โทเบลอร์ 

X               /  

นายวันชยั        
โตสมบญุ 

/               / / 

นายเอเดน จอห์น 
ไลนมั 

// X        X / X X    / 

นายศิวะ  
มหาสนัทนะ  

// /   //, X   / //, 
X 

  / /   /  

นายมาร์ก  
อนาโตล ชมิดต์ 

  / /    X  / / /      

นายฟิลลิป  
เบอนาร์ด ริชาร์ท 

      X   /        

นายเบนจามิน    
วิลเลี่ยม พินนีย ์

  X X  X            
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ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อยที่มีนัยส าคัญ 
 
รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 (บริษัทย่อยที่มีนยัส าคัญที่มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
รวมตามงบก าไรขาดทนุของปีบัญชีลา่สดุ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 

รายชื่อบริษัทย่อย 
 

รายชื่อกรรมการ 

1 2 3 

นายเอเดน จอห์น ไลนมั X X X 
นายศิวะ มหาสนัทนะ / / / 
นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์   / 
นายสมชาย เลาห์วีระพานิช /   
นายเครก สจ๊วต บิ๊กคลย์ี //   
นายเคอร่ี เจมส์ เชีย เบง ลี  //  
นายฟิลลปิ เบอนาร์ด ริชาร์ท   /// 
นายทินวรรธน์ มหธราดล    / 
Mr. Alain Cany   / 
Mr. Beat Hans Wafler   / 

 
หมายเหตุ 
X = ประธานกรรมการ   / = กรรมการ   // = กรรมการบริหาร   /// = ผู้บริหาร 
 

1 = บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
2 = บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
3 = บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากัด (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 
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ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และงานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 
 ชื่อ-สกุล  นายรานจนั ซาชาเดอวา 
อายุ  52 ปี 
ต าแหน่ง  Head of Group Internal Audit and Compliance 
แต่งตัง้เม่ือ  เดือนตลุาคม 2560 
สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท (%)  
ณ 31 ธ.ค. 63 

 0% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผู้บริหาร 

 ไม่มี 

การศึกษา  ประกาศนียบัตร: 
- Certificate Internal Auditor, The Institute of Internal Auditor – 

IIA, Florida, USA 
ปริญญาโท: 

- บริหารธุรกิจ การเงินระหว่างประเทศและองค์กร มหาวิทยาลยัเล

สเตอร์ สหราชอาณาจกัร 
ปริญญาตรี: 

- วิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบนัวิศวกรรมและเทคโนโลยี Thapar 

ประเทศอินเดีย 

ประวัติการท างาน 5 ปีย้อนหลัง  บริษัทจดทะเบียน 

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)/ผลิตและจ าหน่าย
ปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง 
ต.ค. 2560 – ปัจจบุนั       Head of Group Internal Audit and Compliance 

บริษัท Vendanta ประเทศอินเดีย จ ากัด (มหาชน)/ ธุรกิจด้านโลหะ 

เหมืองแร่ น า้มัน และก๊าซ 

ก.ย. 2558 - ก.ย. 2560   ผู้อ านวยการกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ 
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บริษัทอื่นๆ 

บริษัท โฮลซิม ประเทศ อินเดีย จ ากัด/ ผลิตและจ าหน่ายปูนซีเมนต์  
และคอนกรีตผสมเสร็จ 
2556 - ส.ค. 2558           ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจดัหาจดัซือ้ 
2554 - เม.ย. 2556          ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน (โฮลซิม) ประจ า 
                                      ภูมิภาคเอเชียใต้ สงิคโปร์และมาเลเซีย 
บริษัท ACC จ ากัด (บริษัท โฮลซิม ประเทศอินเดีย จ ากัด) 
เม.ย. 2550 – 2553           ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ประวัติอบรม  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ปี 2563        Director Accreditation Program รุ่น 173/2563 
 
โดย บริษัท โฮลซิม จ ากัด Zurich สวิตเซอร์แลนด์ 
ปี 2555          Holcim Compliance Framework 
 
โดย บริษัท โฮลซิม จ ากัด Engelberg สวิตเซอร์แลนด์ 
ปี 2554          Holcim Internal Audit 
 
โดย International Institute of Management Development (IMD) 
สวิตเซอร์แลนด์ 
 
ปี 2553          Senior Management Program 
 
บริษัท เนสท์เล่ จ ากัด Rive Reine สวิตเซอร์แลนด์ 
ปี 2543          Controlling at Nestle 
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ทรัพย์สินส ำคัญที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สินทรัพย์ถำวรหลัก 

วตัถปุระสงค์ : เพื่อใช้ในการด าเนินปกติธุรกิจขององค์กร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563   

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ลักษณะของ

 กรรมสิทธ์ิ

บมจ. ปนูซเีมนต์

นครหลวง

อ่ืนๆ รวม

ทีด่ิน, แหล่งแร่ และต้นทนุในการฟื้นฟสูภาพเหมือง เป็นเจ้าของ 1,154     2,165     3,319     

อาคารและสิ่งปลกูสร้าง เป็นเจ้าของ 2,301     5,441     7,742     

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจ้าของ 8,018     9,312     17,330     

เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน เป็นเจ้าของ 227     253     480     

ยานพาหนะ เป็นเจ้าของ 311     213     524     

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง้ เป็นเจ้าของ 118     485     603     

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,129    17,869    29,998    

หมายเหตุ : สินทรัพย์ถาวรหลกัไมมี่ภาระผูกพนั (ติดจ านอง)

ลักษณะของ 

กรรมสิทธ์ิ

บมจ. ปนูซเีมนต์

นครหลวง

อ่ืนๆ รวม

คา่สมัปทานเหมืองแร่ เป็นเจ้าของ 2,865     131     2,996     

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 136     1,169     1,305     

ความสมัพนัธ์กับลกูค้า เป็นเจ้าของ 56     1     57     

ตราผลิตภณัฑ์ เป็นเจ้าของ -    2,663     2,663     

สิทธิในการใช้ เป็นเจ้าของ -    2,722     2,722     

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน เป็นเจ้าของ 77     93     170     

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนระหว่างพฒันา เป็นเจ้าของ 496     -281     215     

รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,630    6,498    10,128    
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

บริษัทมีการคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างครอบคลมุ กลา่วคือปัจจบุนับริษัทจดทะเบียน และเป็น

เจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจ านวนหลายฉบบั โดยแบ่งเป็นเคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโดยบริษัท และบริษัท

ย่อย รวมเป็นจ านวนเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย จ านวน 177 

เคร่ืองหมายการค้า และในต่างประเทศ จ านวน 152 เคร่ืองหมายการค้า  ทัง้นี ้ลกัษณะเคร่ืองหมายการค้าที่บริษัทใช้โดยหลกั

จะประกอบด้วย เคร่ืองหมายรูปหวันกอินทรี  เคร่ืองหมายค าว่าอินทรี   ส าหรับเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

นัน้ บริษัทได้ท าการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยที่มีส านักงานตัง้อยู่ในประเทศ

เวียดนาม บงัคลาเทศ ศรีลงักา อินโดนีเซีย และเขมร อีกทัง้ยงัได้จดทะเบียนเพิ่มในประเทศอื่น เพื่อคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า

ของบริษัทบนผลติภัณฑ์ที่วางขายในประเทศนัน้ เช่น บรูไน สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สิงค์โปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยลกัษณะ

เคร่ืองหมายการค้าจะเป็นรูปแบบเดียวกนักบัที่บริษัทจดทะเบียนไว้ในประเทศไทย  

สิทธิกำรท ำเหมืองแร่ 

บริษัทได้สทิธิการท าเหมืองแร่ซึง่เป็นวัตถุดิบหลกัในการผลิตปูนซีเมนต์ เพียงพอกบัการผลิตและการลงทุนในระยะยาว ทัง้ใน

ประเทศไทย และต่างประเทศที่มีโรงงานของบริษัทย่อย และมีการวางแผนการจัดหาแหลง่วตัถดิุบทดแทนอย่างมีประสทิธิภาพ

และสอดคล้องกบัแผนการผลติระยะยาว อาทิ เช่น ประทานบตัรส าหรับท าเหมืองแร่หินดินดานและหินปนู  (เพื่ออตุสาหกรรม

ซีเมนต์) ในอ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ, เหมืองเพื่ออตุสาหกรรมก่อสร้างในอ าเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบุรี, เหมืองแร่ยิปซั่ม

ในอ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค์, และใบอนญุาตโรงงานส าหรับการโม่ บด ย่อยหิน ในอ าเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบุรี อีก

ทัง้มีสิทธิการเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดชลบุรี  เพื่อก าจัดกากอุตสาหกรรมและจ าหน่ายเชือ้เพลิงและวัสดุ

ทดแทน, สทิธิท าเหมืองหินปนู ในประเทศศรีลงักา และประเทศเวียดนาม 

นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะ

แต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารส าคัญที่จะเข้ารับผิดชอบการบริหารงานและกิจการในบริษัทย่อยโดยมีจ านวนและต าแหน่งที่

สอดคล้องกบัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 

รายละเอียดการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทนุ ดเูพิ่มเติมในเอกสารแนบ 5 
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กำรตีรำคำทรัพย์สินใหม่ ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี 

-ไม่ม-ี 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน 

 

-ไม่ม-ี 
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  นโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากับดูแลกจิการ จรรยาบรรณทางธุรกจิ และกฎบตัร (ฉบบัเต็ม) 

ภาพรวมการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ปี 2563 

ผลจากการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอยา่งเคร่งครัดและสม ่าเสมอ สง่ผลให้ บริษัทฯ สามารถแข่งขนัได้และ

มีผลประกอบการท่ีดี สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง และเป็นสมาชิกที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม มีเปา้หมายใน

การลดผลกระทบด้านลบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง และในปี 2563  ได้รับการรับรอง ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

• ได้รับผลประเมินการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ในระดบัดีเลศิ ตอ่เนื่องเป็นปีที่ห้า 

• ได้รับการตอ่ประกาศนียบตัรสมาชิกแนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) ถึงวนัท่ี  30 มิถนุายน  2566  

• ถกูคดัเลือกเป็นบริษัทในดชันีความยัง่ยืน (SET THSI Index) ซึ่งเป็นทางเลือกส าหรับการลงทนุตามแนวทางการลงทุน

อยา่งมีความรับผิดชอบ ตอ่เนื่องเป็นปีที่สอง 

• ถกูคดัเลอืกเป็นบริษัทในกลุม่หลกัทรัพย์ ESG 100 ที่ได้รับการประเมินจากสถาบนัไทยพฒัน์ ซึง่เป็นทางเลอืกส าหรับการ

ลงทนุท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนในบริษัทวิถียัง่ยืนที่นา่ลงทนุ 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงในปี 2563  

1) กรรมการครบวาระและไม่ประสงค์จะตอ่วาระ หรือเกษียณจากการเป็นกรรมการตามนโยบายของบริษัท ได้แก่ นาย

พงศ์พินิต เดชะคปุต์, ดร.(กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลงิค์ และนายประดาป พิบลูสงคราม  

2) กรรมการใหม่ซึ่งแตง่ตัง้โดยที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 27 วนัที่ 26 มีนาคม 2563 ได้แก่ นายโรเบิร์ต เอ็ก

เบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท  และคณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีผลในวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

3) สมาชิกคณะผู้บริหารกลุม่ (ผู้บริหารระดบัสงู) ซึง่แตง่ตัง้โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท คือนายเบนจามิน วิลเลีย่ม 

พินนีย์ ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุม่งาน  Strategy Transformation and Performance มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 

กมุภาพนัธ์ 2563  

การด าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลท าการทบทวนเอกสารหลกัส าหรับการก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้

ทบทวนความสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ CG Code – 

ก.ล.ต., CGR - IOD, AGM Checklist - TIA เป็นประจ าทกุปี และท าข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท ส าหรับการประเมิน
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ความสอดคล้องในปี 2563คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่มีประเด็นท่ีไมส่อดคล้องเพียงเลก็น้อย และไมม่ีผลกระทบ

ต่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดีขององค์กรโดยรวม เช่น กรณีประธานกรรมการไมใ่ช่กรรมการอิสระ แต่คณะกรรมการเห็นชอบวา่ 

ประธานกรรมการเป็นคนละคนกันกับผู้บริหารสงูสุด และมีการแยกความรับผิดชอบจากฝ่ายจดัการอย่างชัดเจน  ประธาน

กรรมการใช้ดลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ และยดึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี

มาโดยตลอด ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายจดัการ จึงไม่มีผลกระทบกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีโดยรวม รายละเอียดปรากฏ

ตามหน้าที่ของประธานกรรมการและหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ในสว่นของกฎบตัรท้ายนี ้

การปฏิบตัิงานของกลุม่บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 

มีตวัอยา่งที่ส าคญัดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามค่านิยมองค์กร 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

ด้วยคา่นิยมองค์กรที่ยดึถือการปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มุง่มัน่ในการ “ท าสิง่ถกูต้อง” คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนด

จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการสื่อสารและให้ความรู้โดยการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และราย

ประจ าปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิหน้าที่ตามหลกัจริยธรรมใน

การด าเนินธุรกิจอยา่งเคร่งครัด ยดึหลกัความซื่อสตัย์สจุริต ความยตุิธรรม และความโปร่งใส 

นอกจากนี ้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนกังานตระหนกัในเร่ืองจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้ และ 

สง่เสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทให้แก่นกังานทกุคน ทกุระดบั โดยเน้นการสร้างจิตส านกึให้กบัพนกังาน

ตัง้แต่เร่ิมเข้างาน โดยจดัให้การให้ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นสว่นนึงในการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่รวมถึงจดัให้มี

การให้ความรู้เร่ืองจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่พนกังานทุกคน ทุกระดบั เป็นประจ าทุกปี ก่อให้เกิดวฒันธรรมองค์กรและเป็น

รากฐานส าคญัในการประกอบธุรกิจ และการสร้างอนาคตที่ยัง่ยืนให้กบักลุม่บริษัทฯ 

และเพื่อเป็นการติดตามและประเมินระดบัความรู้ความเข้าใจวา่พนกังานทกุคน ทุกระดบั มีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกบั

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดให้พนกังานทุกคน ท า

แบบทดสอบเก่ียวกับแนวปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเป็นประจ าทุกปี ฝ่ายก ากับดูแลจะน าผลระดับ
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ความรู้ความเข้าใจของพนกังานมาใช้ในการปรับปรุงการสือ่สารให้พนกังานมีความเข้าใจอยา่งทัว่ถึง เพื่อให้เกิดความตระหนกั

ถึงหน้าที่ของตนในการปฏิบตัิงานด้วยความซื่สตัย์สจุริตตามค่านิยมขององค์กร และส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ

องค์กร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดบทบาทและหน้าที่ซึง่คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัไว้อยา่งชดัเจนในระเบียบปฏิบตัิองค์กร 

และมีการประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางธุรกิจ กลยุทธ์ รวมทัง้การจัดสรรทรัพยากรส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ใน

ประมาณเดือนธันวาคมของทกุปี อีกทัง้มีการนดัวนัและวาระการประชุมหลกัทัง้ปีลว่งหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททกุคน

สามารถจดัสรรเวลาและเข้าประชมุได้โดยไมม่ีอปุสรรค และสามารถติดตามฝ่ายจดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

กลไกที่ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการด าเนินงานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย มีความระมัดระวังและไม่

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื่อเป็นกลไกในการช่วยให้มีการด าเนินงานอยา่งระมดัระวงั ถกูต้องตาม

กฎหมาย และไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น นโยบายการใช้ข้อมลูภายในและซือ้ขายหลกัทรัพย์ นโยบายความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ นโยบายรายการระหวา่งกนั การรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท การรายงานการด ารงต าแหน่งอื่นของ

กรรมการ การรายงานสว่นได้เสียและบคุคลเก่ียวโยงกนั และการไม่เข้าร่วมในการพิจารณาและลงมติในวาระที่มีสว่นได้เสีย 

เป็นต้น  

อีกทัง้มีกลุ่มงานตรวจสอบภายในและงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ มีหน้าที่ก ากับดูแล 

(Gatekeeper) เป็นผู้ สนับสนุนที่ส าคัญในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และให้การ

ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นสว่นส าคญัในการสอบทานเร่ืองที่ส าคญัต่างๆ เพื่อ

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เช่น การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกนั การสอบ

ทานการบริหารความเสีย่ง การสอบทานประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในและการก ากบัดแูล การสอบทานการปฏิบตัิ

ตามระบบและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นต้น 
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และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบ กล่าวคือ คณะกรรมการได้มีการ

อนุมตัิ คู่มืออ านาจด าเนินการ (Manual of Authority) เป็นข้อปฏิบตัิเพิ่มเติมเพื่อให้การตดัสินใจของบริษัทฯ มีการพิจารณา

ทบทวนและอนุมตัิตามระดบัความส าคญั ทัง้กรณีที่ต้องพิจารณาและอนุมตัิโดยฝ่ายปฏิบตัิการ คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

หรือคณะกรรมการบริษัท  

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรที่ค านึงถงึผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมองค์กร ดงันี ้

วิสัยทัศน์  
 เราจะสืบสานความไว้วางใจและความผกูพนัที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อกันให้กบัคู่ค้า พนกังาน และชุมชน  เรา

ต้องการสร้างสิง่ที่ดีที่สดุ และอนาคตที่ยัง่ยืนให้กบัทกุคน 

 พันธกิจ 
 เราผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสงูสดุและให้บริการด้านวสัดกุ่อสร้างซึ่งมีความส าคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยและภมูิภาคใกล้เคียง 
 เรามุ่งมัน่ในการด าเนินงานที่เป็นเลิศและตอบสนองเกินความคาดหวงัของทกุคน โดยผสานแนวคิดด้านความยัง่ยืน

และการสร้างสรรค์นวตักรรม ภาพลกัษณ์ที่ดีของเรามาจากผลการด าเนินงานท่ียอดเยี่ยม ทัง้ในเร่ืองการผลติสนิค้าที่
มีคณุภาพ การบริการที่สร้างความพงึพอใจให้กบัคูค้่า ความทุ่มเท พร้อมทัง้ทกัษะความช านาญของพนกังาน ความ
หว่งใยชมุชนและความตัง้ใจแนว่แนใ่นการสร้างมาตรฐานอตุสาหกรรมส าหรับอนาคต 

ค่านิยมองค์กร 
ท างานเป็นทีม ท าสิง่ถกูต้อง กล้าคิด กล้าท า หว่งใย ใสใ่จอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลยทุธ์และแผนธุรกิจประจ าปี และระยะกลาง 3-5 ปี ภายใต้สภาพแวดล้อม และปัจจยัความ
เสีย่งตา่ง ๆ อีกทัง้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม และมุง่ไปสูว่ิสยัทศัน์และพนัธกิจที่ก าหนดข้างต้น 
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หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ 

องค์ประกอบ ทกัษะและประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทชดุปัจจบุนั มีรายละเอียดตามผงัรูปภาพตอ่ไปนี ้

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาและน าเสนอ

ข้อแนะน าในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเร่ืองขนาดและองค์ประกอบ ทักษะและ

ประสบการณ์ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ขนาด องค์ประกอบ ทกัษะและประสบการณ์ ของคณะกรรมการบริษัท

ปัจจบุนัมีความเหมาะสม และสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว 

สว่นองค์ประกอบของคณะกรรมการชดุย่อย คณะกรรมการบริษัทคดัเลือกให้สอดคล้องกบัทกัษะและประสบการณ์ที่เก่ียวกบั

บทบาทหน้าที่ภายใต้กฎบตัรของคณะกรรรมการชุดย่อยนัน้ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์กบับริษัทฯ เต็มที่ (กฎบตัรฉบบัเต็มปรากฏ

ท้ายเอกสารแนบนี)้ 
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กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ น ามาสู่คณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก 

กลัน่กรอง และคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ตอ่การ

ด าเนินงานของบริษัทฯ  มีความเข้าใจธุรกิจเป็นอยา่งดี  โดยวา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาด้านการสรรหา คดัเลอืกคณุสมบตัิของผู้ทรง

คณุวตุิทัง้ในและต่างประเทศตามคณุสมบตัิที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนดและสมัภาษณ์และ

คดัเลือกอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าผู้ทรงคณุวฒุินัน้มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อีกทัง้มีคุณสมบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง แล้วเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลัน่กรองและเสนอความเห็นตอ่ผู้ ถือหุ้นเพื่อการแตง่ตัง้พร้อมข้อมลูของผู้ ได้รับการเสนอช่ือ

เป็นกรรมการอยา่งเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

กรรมการแตล่ะรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นเกินกึ่งหนึง่ และในทกุปีคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการ

และผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสมให้ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้น 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และมีคณุสมบตัิที่เข้มกวา่ที่กฎหมายก าหนด 

ในเร่ืองการถือหุ้นของบริษัท  มีรายละเอียดดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศนูย์จุดห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นฝ่ายจัดการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่

ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย

ล าดบัเดียวกันโดยมี บริษัทใหญ่ร่วมกัน  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดังกล่าวมา แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี ล้กัษณะต้องห้าม

ดงักลา่วไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา 
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มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ

บคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็น

หรือเคยเป็นฝ่ายจดัการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ ก.ล.ต. ความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า

อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง เดียวกนั ซึ่งเป็นผล

ให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของ

บริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไป

ตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และหลกัเกณฑ์

ในการท ารายการเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ใน

ระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคมุ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ         

ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่น

ค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต. 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้

ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่เป็น

หุ้นสว่นที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  

คุณสมบัตกิรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน 

จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลกัเกณฑ์ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และหนว่ยงานอื่นที่เก่ียวข้อง อีก

ทัง้ต้องมีความหลากหลายทางด้านทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีความรู้

ความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนีย้งัพิจารณาคณุสมบตัิอื่น ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายของ

กรรมการทัง้คณะ ทัง้พืน้ฐานการศึกษา อาย ุเพศ และความหลากหลายทางด้านทกัษะวิชาชีพ ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด้าน อาทิ ด้านอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ กฎหมาย และบญัชีและการเงิน เป็นต้น และการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ปัจจุบนัมี

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารซึง่มีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมปนูซีเมนต์ จ านวน 2 คนใน 10 คน) 

วิธีการแต่งตัง้กรรมการ  

การแต่งตัง้กรรมการโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในข้อบงัคบับริษัท ข้อ 12 โดยสรุปคือ ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งมี

คะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียง และบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยให้ผู้ ถือ

หุ้นลงคะแนนเสยีงทัง้หมดที่ตนมีอยูเ่ลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 

การแต่งตัง้กรรมการโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดในข้อบงัคบับริษัท ข้อ 14 โดยสรุปคือท าได้

เฉพาะกรณีต าแหนง่กรรมการวา่งลง เพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  เว้นแตว่าระของกรรมการท่ีวา่งลงจะเหลอื

น้อยกว่าสองเดือน และใช้มติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยกรรมการซึ่งได้รับเลือกตัง้ให้ด ารง
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ต าแหนง่แทนตามที่กลา่วข้างต้นให้อยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทนเทา่นัน้ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการประเมินผลงาน 

การถ่วงดุลอ านาจระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

ระเบียบปฏิบตัิองค์กร ซึ่งเป็นเอกสารส าคญัในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ได้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธาน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ านาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส และ

เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รายละเอียดปรากฏในกฎบตัรท้ายนี ้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

กรรมการทกุคนปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั จดัสรรและทุม่เทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเพียงพอ ประธาน

กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีเลขานกุารบริษัทเป็นผู้

ทบทวนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท และคูม่ืออ านาจด าเนินการของบริษัท 

จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 9 ครัง้ และมีการสง่

รายงานผลการด าเนินงานและแผนการพัฒนาตามที่คณะกรรมการบ ริษัทมอบหมายให้คณะผู้ บริหารด าเนินการ ให้

คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าทกุเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถก ากบัควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของ

ฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ เชิญฝ่ายจดัการที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้ข้อมลูและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายในการจ ากดัจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแตล่ะคนจะด ารงต าแหนง่ได้ไมเ่กิน 5 

แห่ง ไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งในปัจจุบนัไม่มี

กรรมการคนใดด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง  ส าหรับการด ารงต าแหน่งอื่นของผู้บริหารระดบัสงู  

บริษัทฯ  ไม่มีนโยบายที่อนญุาตให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นมากกวา่ 2 บริษัท ทัง้นี ้ไม่นบัรวมบริษัทยอ่ย บริษัท

ในเครือ และบริษัทร่วมทนุของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทมีความจ าเป็นต้องเข้าไปก ากบัดแูลการบริหารจดัการเพื่อรักษาผลประโยชน์

ของบริษัทฯ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดย
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คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบการรายงานการด ารงต าแหนง่อื่นของกรรมการและเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

ประธานกรรมการเป็นผู้น าในการจัดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 

เพื่อให้สามารถแสดงข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายจดัการได้อยา่งอิสระ โดยประธานกรรมการท าหน้าที่แจ้งให้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ทราบถึงข้อแนะน าที่ได้จากการประชมุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารนัน้   

ในปี 2563 มีสดัสว่นของการเข้าร่วมประชมุของกรรมการทกุคน คิดเป็นร้อยละ 99 ของการประชมุทัง้ปี รายละเอียดการเข้าร่วม

ประชมุของกรรมการเป็นรายบคุคล ปี 2563 มีดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ                                                                                                                    ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่มาประชุม / จ านวนครัง้ที่มีการประชุม 
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กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ * 9/9 - - - 5/5 2/2 
นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ * 9/9 - 1/1 - 5/5 2/2 
นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 1/1 9/9 - - - 5/5 2/2 
นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์
กส 

กรรมการ * 9/9 - - - 5/5 2/2 

นายสตีเฟน แพทริก กอร์ กรรมการ * 9/9 - 1/1 2/2 - 2/2 

ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
1/1 9/9 11/11 - - - 2/2 

นายชรินทร์ สจัจญาณ กรรมการตรวจสอบ 1/1 8/9 11/11 - 2/2 - 2/2 
นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส 
แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท 

กรรมการตรวจสอบ - 5/5 8/8 - - 2/2 1/1 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  

นายเอเดน จอห์น ไลนมั 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

กลุม่ 
1/1 9/9 - - - -  

นายศิวะ มหาสนัทนะ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 1/1 9/9 - - - -  

* การประชมุสามญัผูถื้อหุน้เกิดข้ึนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กรรมการทีอ่ยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในภาวะเสีย่ง จึงถูกก าหนด
ไม่ใหเ้ขา้ประชมุ 
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การอบรมและพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูล

กิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ผู้บริหารและฝ่ายจดัการ เลขานกุารบริษัท และบคุลากรในงานที่เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เนื่อง 

เพื่อให้มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้การเข้ารับการอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ ที่จดัโดยสมาคมสง่เสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบนัในตา่งประเทศ การอบรมหลกัสตูรอื่นๆ ของหนว่ยงานอื่น และการอบรมภายในบริษัทฯ  

ในการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่เลขานกุารบริษัท จดัให้มีการสง่มอบเอกสารและข้อมลูส าคญัที่เป็นประโยชน์ ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่

ของกรรมการใหม่ อาทิ คู่มือกรรมการ ระเบียบปฏิบตัิองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ และฝ่ายจัดการจดัให้มีการปฐมนิเทศ

กรรมการเข้าใหม่โดยการแนะน าลกัษณะธุรกิจ นโยบายและแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการใหม่มี

ความคุ้นเคยกบัธุรกิจและการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเช่ือมัน่ได้ว่ากรรมการใหม่ได้รับการแนะน าและมีข้อมลูที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ รวมถึงวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจ

และแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ 

กรรมการได้รับข้อมลูและเข้าอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ

สนบัสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่และเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตัิงานดงันัน้สามารถมัน่ใจได้ว่ากรรมการทุกคนมี

ความเข้าใจเป็นอยา่งดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทกุคนได้อทุิศเวลา

และความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็ง ทกุคนได้แสดงความคิดเห็น

ของตนอย่างเป็นอิสระ มีการปรับปรุงตนเองให้ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา และมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน 

ทัง้นี ้มากกวา่ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการแล้ว ดงันี ้
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ล าดับ รายชื่อกรรมการ รวมการเข้าอบรมจนถงึสิน้ปี 2563 
1 นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ - Leading from the Chair (INSEAD) 2015 (หลกัสตูรประธานกรรมการ) 

2 นายวนัชยั โตสมบญุ - DAP 7/04, DCP 7/01, AACP  19/15, CGI 10/15, BNCP 9/20* 

3 นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ - DAP 5/03, RCC 8/09, DCP 135/10, ACP 31/10, FGP 2/11, ACEP 
7/13, RCL 1/15, IOD National Director Conference 2018 

4 นายสตีเฟน แพทริก กอร์   - Listed Entity Director Essentials (LED 1), Board Dynamics (LED 2), 
    Board Performance (LED 3), Stakeholder Engagement (LED 4),  

Audit Committee Essentials (LED 5) and Board Risk Committee 
Essentials (LED 6) (เป็นหลกัสตูรส าหรับกรรมการ ที่จดัขึน้โดยสถาบนั
กรรมการในประเทศสงิคโปร์) 

5 ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ -  DAP 28/04, ACP 5/05, DCP 53/05, MIA 2/08, MIR 3/08, QFR 5/07, 
RCP 18/08, SBM 1/17, ELP 16/19, SBM 8/2020* 

6 นายชรินทร์ สจัจญาณ -  DCP 196/14, BMD 2/16, FBG 5/16, SBM 1/2017 

7 นายเอเดน จอห์น ไลนมั -  DAP 166/2019 

8 นายศวิะ มหาสนัทนะ -  CGE SCCC/15, DCP 206/15, RCP 43/18  

*เข้าอบรมหลกัสตูรของ IOD เพิ่มเติมในปี 2563 

ค่าตอบแทนกรรมการสะท้อนถงึภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด าเนินการตามกระบวนการที่โปร่งใสและ

น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิเป็นประจ าทุกปี โดยต้องน าเสนอนโยบาย วิธีการ หลกัเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทน

ส าหรับกรรมการแต่ละต าแหนง่ และต้องมีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจงูใจให้คณะกรรมการน าพา

องค์กรให้ด าเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว อีกทัง้ ต้องหลกีเลีย่งการจ่ายคา่ตอบแทนที่เกินควร 

หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

หลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนัน้  คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและ
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อุตสาหกรรมเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการน าพาองค์กรให้

ด าเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่มีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอตุสาหกรรมแล้ว จากนัน้จึงน าเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ  

การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทกระท าโดยโปร่งใส ตามหลกัการที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิ

หลกัการใหม่ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 27 วนัที่ 26 มีนาคม 

2563 ดงันี ้

“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แล้วแต่กรณี) และโบนัส การจ่าย

คา่ตอบแทนกรรมการให้ปฏิบตัิตามหลกัการตอ่ไปนี ้นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกวา่ที่ประชมุผู้

ถือหุ้นจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

คา่ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน และ/หรือ คา่เบีย้ประชมุ (แล้วแตก่รณี) ภายในกรอบ

วงเงินเพื่อการนีไ้มเ่กิน 30 ล้านบาทตอ่ปี โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจดัสรร 

โบนสักรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนสัประจ าปีในจ านวนไมเ่กินปีละ 7 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการ

จดัสรรระหวา่งกนัเอง 

สทิธิประโยชน์อื่น ๆ  ของกรรมการ    ไมม่ี   

เจ้าหน้าที่หรือพนกังานของบริษัทซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนกังานของ

บริษัทหากได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการสามารถรับคา่ตอบแทนกรรมการหรือโบนสักรรมการได้ด้วย 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แล้วแต่กรณี) ตามต าแหน่ง ที่ขอนมุตัิส าหรับ ปี 2563 ภายใต้

กรอบวงเงินเดิม คือ วงเงินไมเ่กิน 30 ล้านบาท 

 

 

 

 

 



                                                                                                              “เอกสารแนบ 5"   
    

14 
 

ต าแหน่ง (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/การประชุม) 

คณะกรรมการบริษัท  (ไมม่ี) 
- ประธานกรรมการ 200,000  
- กรรมการ 100,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ  (ไมม่ี) 
- ประธานกรรมการ 150,000  
- กรรมการ 100,000  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  (ไมม่ี) 
- ประธานกรรมการ 80,000  
- กรรมการ 60,000  

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง (มกราคม - มีนาคม)  (ไมม่ี) 
- ประธานกรรมการ 80,000  
- กรรมการ 60,000  
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ตัง้แตเ่มษายน เป็นต้นไป) (ไมม่ี)  
- ประธานกรรมการ  80,000 
- กรรมการ  60,000 

งบประมาณส าหรับโบนสักรรมการท่ีขอนมุตัิส าหรับ ปี 2563 ภายใต้กรอบวงเงินเดิม คือ วงเงินไมเ่กิน 7 ล้านบาท” 
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รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล ปี 2563 มีดงันี ้

รายช่ือกรรมการ 

ค่าตอบแทนแทนที่จ่ายปี 2563 

โบนัส 

จ่ายในปี 

2563 

รวมเงิน

ค่าตอบแทน

ทัง้หมด 

ที่จ่ายในปี 2563 

(บาท) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

  

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล 

 
(ตัง้แต่ เม.ย. 2563)  

 

คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล  

และความเส่ียง  

(ม.ค. – มี.ค. 2563) 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

ค่าตอบแทน 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร         

1 นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 2,400,000  -   - 960,000 420,000 3,780,000 

2 นายวนัชยั โตสมบญุ 1,200,000  -   180,000 720,000 330,000 2,430,000 

3 นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 1,200,000  -   180,000 720,000 330,000 2,430,000 

4 นายพงศ์พินิต เดชะคปุต์ * 300,000  -   240,000 - 270,000 810,000 

5 นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส 1,200,000 -  - 720,000 60,000 1,980,000 

6 นายสตีเฟน แพทริก กอร์ 1,200,000 - 160,000 180,000 - 180,000 1,720,000 
กรรมการอิสระ 

7 ดร. (กิตติมศกัดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ * 300,000 -  -   180,000 240,000 720,000 

8 ดร. สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ 1,200,000 1,800,000  -   -  - 375,000 3,375,000 

9 นายประดาป พิบลูสงคราม* 300,000 300,000  -   -  - 300,000 900,000 

10 นายชรินทร์ สจัจญาณ 1,200,000 1,200,000 120,000  -  - 300,000 2,820,000 

11 
นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส  
แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท** 

916,667 916,667 - 550,000 - - 2,383,333 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

12 นายเอเดน จอห์น ไลนมั 1,200,000 - - - - 112,500 1,312,500 

13 นายศิวะ มหาสนัทนะ 1,200,000 - - - - 150,000 1,350,000 

 รวม 3,067,500 30,105,250 

 
หมายเหตุ 

* ครบวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 27 เมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 
** ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการใหม ่มีผลเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2563  
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ค่าตอบแทนกรรมการค้างจ่าย ซึ่งจะจ่ายในปี 2564 ได้แก่ โบนสัประจ าปี 2563 จ านวน  2,867,917 บาท ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาจดัสรรกนัเองตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

การก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน 

การสรรหากรรมการส าหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีหน้าที่ท าการสรรหาและกลัน่กรองบคุคลที่เหมาะสม โดยน าเสนอในที่ประชุม

ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าการพิจารณาอนุมตัิและเสนอต่อบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยการแต่งตัง้

กรรมการ การแตง่ตัง้ผู้บริหารส าคญัที่จะเข้ารับผิดชอบบริหารงานและกิจการในบริษัทยอ่ย มีจ านวนและต าแหนง่ที่สอดคล้อง

กบัสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

ในการนี ้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทตามที่กลา่วมาข้างต้น จะมีภาระหน้าที่ในการ

บริหารจัดการงานและกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม แนวนโยบายและทิศทางที่

บริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารท าหน้าที่อยา่งดีที่สดุเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ยอ่ย และให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม ่โดยก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

และผู้บริหารที่ได้รับแต่งตัง้อย่างชัดเจน ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม และมีการติดตามดูแลให้

กรรมการและผู้บริหารบริษัทยอ่ยปฏิบตัิให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายด้วย  

ส าหรับการตดัสนิใจในการด าเนินกิจการท่ีส าคญัในกลุม่บริษัทฯ บริษัทฯ ก าหนดขัน้ตอนและผู้มีอ านาจอนมุตัิตามความส าคญั

และมลูค่าของโครงการ หรือกิจการ และมีการเสนอให้คณะกรรมการชดุยอ่ยพิจารณากลัน่กรองในกิจการที่ส าคญั เพื่อให้การ

ท างานของฝ่ายจดัการมีความคล่องตวัและโปร่งใส อีกทัง้ง่ายแก่การสื่อสาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมตัิเอกสารที่

ก าหนดขัน้ตอนและผู้มีอ านาจดงักลา่ว  

สว่นในการด าเนินกิจการโดยทัว่ไป บริษัทฯ ก าหนดแนวนโยบายด้วยการสือ่สารผา่นการพิจารณาก าหนดงบประมาณประจ าปี 

รวมถึงการทบทวน และการรายงานผลการด าเนินกิจการเป็นรายไตรมาส ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ซึ่งมี

ตวัแทนที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยเข้าร่วมประชมุ นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

ก าหนดให้มีวาระประจ าในการพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยด้วย จึงมัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีกลไกการก ากบั

ดแูลและระบบควบคมุภายในบริษัทยอ่ยที่เหมาะสมรัดกมุเพียงพอ ที่มีผลให้การท ารายการระหวา่งบริษัทยอ่ยกบับคุคลที่เก่ียว

โยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบริษัทยอ่ยได้รับมติจากที่ประชมุคณะกรรมการ
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บริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการก าหนดรูปแบบของรายงานต่างๆ ของบริษัทย่อยให้เป็นรูปแบบและโครงสร้างในลกัษณะเหมือน

หรือใกล้เคียงกนั เพื่อความสะดวกในการก ากับดแูลกิจการ ตลอดจนก าหนดวางแบบผงัองค์กรให้เจ้าหน้าที่หรือผู้จดัการใน

แผนกและฝ่ายต่างๆ ในบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรายงาน ตลอดจนปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารและ

ผู้จดัการของบริษัทฯ ที่ดแูลและรับผิดชอบในสายงานหรือสายธุรกิจที่เก่ียวข้อง ฉะนัน้ มาตรการ และ/หรือ ระบบในการควบคมุ

กิจการภายในบริษัทย่อย จึงมีลกัษณะสอดคล้องหรือเป็นแบบเดียวกับระบบของบริษัทฯ โดยก าหนดกลไกการก ากับดูแล

กิจการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทยอ่ย จะต้องท างานทัง้เชิงรุกและรับร่วมกนักบัผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึง่

ได้มีการติดตามดแูลให้บริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งกนั 

การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีนยัส าคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การท ารายการส าคญัตา่งๆ ให้ครบถ้วนถกูต้อง 

การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก ากบัดแูลที่ท าให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัท

ยอ่ยและบริษัทร่วม เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ทัง้ในเงินลงทนุ และดแูลกิจการของบริษัทยอ่ย โดยที่บริษัทยอ่ยในประเทศไทย

ทัง้หมดมีบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว จึงไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ ถือหุ้ นอื่น ( shareholders’ 

agreement) ส าหรับบริษัทร่วม (บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)) เป็นการลงทุนในระยะเวลายาวนาน จึงไม่มี

ข้อตกลงระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้น แตม่ีการเสนอตวัแทนไปเป็นกรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมพิจารณาในเร่ืองส าคญั สว่นบริษัท

ร่วมทุนในประเทศกัมพูชา (บริษัท ชิป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นข้างน้อย มีการท าข้อตกลงระหว่าง

บริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นอื่น โดยให้สทิธิในการคดัค้านหากบริษัทฯ ไมเ่ห็นด้วยกบัการด าเนินงานเร่ืองส าคญั เพื่อดแูลผลประโยชน์ใน

เงินลงทนุของบริษัทฯ อย่างมีความรอบคอบ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีการน าประเด็นที่เก่ียวข้องของบริษัทย่อยและบริษัท

ร่วม มาพิจารณาเพื่อให้เกิดการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งของกลุม่บริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ

ร่วมกนัพิจารณาผลงาน ปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข โดยได้ก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่ง

มีหลกัเกณฑ์ และน าประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการมาหารือเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

คณะกรรมการ โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
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แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จัดท าขึน้ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและครอบคลมุหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบตัร โดยมีการประเมินตนเองทัง้คณะกรรมการ ประเมินตนเองทัง้

คณะกรรมการชดุยอ่ย และประเมินตนเองรายบคุคล โดยหลกัเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแตล่ะข้อ 

(ระดบัการประเมิน 0 = ควรปรับปรุง ไปจนถึง 4 = ดีเยี่ยม) ผลการประเมินประจ าปี 2563 มีค่าเฉลี่ยในระดบัร้อยละ 85-90 

และหวัข้อที่กรรมการให้ค าแนะน า คณะกรรมการได้น าไปพิจารณาและพฒันาการท างานโดยการปรับปรุงกฎบตัร เพื่อให้

สอดคล้องกบัค าแนะน าดงักลา่ว 

ความร่วมมือในการท างานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีก าหนดวนัประชมุและวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้า
ร่วมประชุมได้ โดยจ านวนครัง้ของการประชุม ก าหนดตามความจ าเป็น ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2563 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ 9 ครัง้ โดยเป็นการประชมุทางอิเลก็โทรนิกส์ เพื่อให้ดแูลการ
ปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์  

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีกลไกให้กรรมการแตล่ะคน คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ รวมทัง้คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
และฝ่ายจดัการสามารถเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้อยา่งอิสระ และในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทมีการสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเชิญฝ่ายจัดการที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
รายละเอียดเพิ่มเติมในวาระการประชมุที่เก่ียวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการได้รู้จกัฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ เลขานกุารบริษัท หรือ
ผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีความเห็น
อิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกมาประกอบการพิจารณาด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้เลขานกุารบริษัทเพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ และดแูลกิจกรรม
ของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้
เลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่อง 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าเก่ียวกบัด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ดแูลการจดัการเอกสารการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติ
คณะกรรมการ นอกจากนี ้คณะกรรมการได้เปิดเผยคณุสมบตัิ และประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทในเอกสารแนบ 1  
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หลักปฏิบัติ 4  การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

การสรรหา อบรมพัฒนา และแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการ

สรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ซึง่เป็นผู้บริหารสงูสดุของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพิจารณาคณุสมบตัิของรายช่ือผู้ถกูเสนอช่ือ และท าการสมัภาษณ์เพื่อหาบคุคลที่มี

คณุสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนมุตัิ 

ส าหรับผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทยอ่ย คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีอ านาจทบทวนและอนมุตัิรายช่ือบคุคลซึง่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่เป็นผู้น าเสนอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตาม  

นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ก าหนดให้ ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน นอกจากมีประสบการณ์ ความ

เช่ียวชาญที่เหมาะสมแล้ว ต้องผ่านการอบรม ตามประกาศ ตลท. เร่ืองคณุสมบตัิผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

(CFO) ด้วย ในปี 2563 Group CFO ของบริษัทฯ ได้ผา่นการอบรม CFO’s Orientation Course แล้ว 

แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและก ากบัดแูลให้

ฝ่ายจดัการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู และต าแหน่งงานที่ส าคญัต่างๆ ส าหรับทุก

บริษัทในกลุม่ เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่รายงานผลการด าเนินงานตามแผน

สบืทอดต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบปีละ 2 ครัง้  

การพัฒนาอบรมของผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสนบัสนุนการพฒันาความ

เป็นผู้น าเพื่อให้ผู้บริหารระดบัสงูและผู้บริหารอาวโุส เป็นผู้น าที่มีศกัยภาพในการบริหารจดัการสายงานของตน โดยมีการประเมิน

ความเป็นผู้น าส าหรับพนกังานในต าแหนง่ส าคญัโดยผู้ เช่ียวชาญอิสระ  

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัินโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลของกลุม่บริษัท ซึง่ผา่นการพิจารณาและให้ค าแนะน า

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยนโยบายดงักลา่วมีวตัถปุระสงค์เพื่อก าหนดกรอบการท างานและหกัเกณฑ์
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เบือ้งต้นในการจดัการและบริหารเชิงทรัพยากรบคุคลให้มีความสอดคล้องกนัทัง้กลุม่บริษัท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนและส่งเสริมให้มีผู้บริหารระดบัสงูได้รับการอบรมที่เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการ  

โดยรายละเอียดการอบรมด้านก ากบัดแูลกิจการของผู้บริหารระดบัสงูมีดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้บริหารระดับสูง รวมการเข้าอบรมจนถงึสิน้ปี 2563 
1 นายเอเดน จอห์น ไลนมั - DAP 166/2019 

2 นายศวิะ มหาสนัทนะ -  CGE SCCC/15, DCP 206/15, RCP 43/18  

3 นายมาร์ก อนาโตล ชมดิต์ -  DAP 166/2019 

4 นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง -  DCP 265/2018, SBM 6/2019 

โครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

บริษัทด้านการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเคร่ืองจูงใจให้ผู้บริหารระดบัสงู และบคุลากรอื่น ๆ ทกุระดบัปฏิบตัิงานให้

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และเปา้หมายหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว  

โดยโครงสร้างคา่ตอบแทนผู้บริหารมีทัง้แรงจงูใจและความท้าทาย เป็นไปตามผลการด าเนินงาน มีทัง้ที่เป็นเงินเดือนและตาม

ผลการด าเนินงานระยะสัน้ ได้แก่ โบนสั และผลการด าเนินงานระยะยาว ได้แก่ โครงการให้สิทธิผู้บริหารในการซือ้หลกัทรัพย์

ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองค์กร (EJIP) ซึ่งมีระยะเวลา 7 ปี ตัง้แต่ปี 2559-2565 โดยมีการจดัสดัส่วนอย่าง

เหมาะสม ทัง้นี  ้ในการก าหนดนโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทนได้ค านึงถึง ระดับค่าตอบแทนที่สูงกว่าหรือเท่ากับระดับ

อุตสาหกรรม และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทดแูลให้มีการก าหนดและสื่อสารนโยบายเก่ียวกบั

เกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับทัง้องค์กรอยา่งชดัเจน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดหลกัเกณฑ์

การประเมินผลงานซึง่มีการสือ่สารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการลว่งหน้า และเป็นตวัแทน

คณะกรรมการบริษัทท าการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ และผู้บริหารระดบัสงู ตามแนวทางตอ่ไปนี ้
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1. ผลประกอบการของธุรกิจ  

2. ผลการปฏิบตัิงานสว่นบคุคล ตามหลกัเกณฑ์ และเปา้หมายที่ได้ท าการตกลงไว้ลว่งหน้า เช่น 

2.1 งานท่ีส าคญั (KPIs)   

2.2 ภาระหน้าที่หลกั (Critical Task) 

2.3 ความสามารถในการพฒันาตนเอง (Leadership Competency) 

นอกจากนัน้ ยงัได้น าการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ มาใช้ประกอบการ

พิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนด้วย 

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  

การส่งเสริมนวัตกรรมที่ปูนซีเมนต์นครหลวง  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักับการส่งเสริมการใช้นวตักรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและของเทคโนโลยี      

ท าให้เกิดความคาดหวงัของลกูค้า คู่ค้า และผู้มีสว่นได้สว่นเสียส าคญั ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะที่เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ หรือสร้างคณุคา่ร่วมกนัทัง้แก่กิจการ ลกูค้า คูค้่า ตลอดจนสงัคม และสิง่แวดล้อม อยา่งไรก็ตาม การเปลีย่นแปลงนัน้

ต้องอยู่บนพืน้ฐานของหลกัจริยธรรมที่ดีในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้ฝ่ายจดัการน าเร่ืองการสง่เสริม

นวตักรรมไปเป็นสว่นหนึง่ในการทบทวนกลยทุธ์ และการวางแผนพฒันาการด าเนินงานอยูเ่สมอ 

การสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัทและคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  ก่อให้เกิดกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิด

นวตักรรมในองค์กรอยา่งยัง่ยืนที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 

พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม และการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจ

ใหม่ 

จากการสง่เสริมให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของนวตักรรมอนั

เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการส่งเสริมและ

สนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมในการสร้างนวตักรรมอนัเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร โดยมีการจดัเสวนาและประชมุเชิง

ปฏิบตัิการอย่างสม ่าเสมอตลอดทัง้ปี การน าเสนอผลงานด้านนวตักรรมในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนิน

ธุรกิจ (นวตักรรมหลกั) รวมถึงการสนบัสนนุการพฒันาความคิดริเร่ิมของกลุม่พนกังานนกัคิดรุ่นใหม่เพื่อค้นหารูปแบบธุรกิจ
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ใหม่ในการสร้างรายได้และเป็นกลไกที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดในโลกยคุใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป  (นวตักรรม

ใหม)่  

ด้านการอ านวยการและการสนับสนุนการเป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยนื (Innovation Infrastructure)  

บริษัทฯ ตระหนกัดีถึงการสร้าง สนบัสนนุนวตักรรมให้เกิดขึน้ในองค์กรอย่างยัง่ยืน โดยในการนี ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

ได้เข้ามาเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรงกบัการก าหนดนโยบาย การบริหารและการด าเนินงานของกิจกรรมสง่เสริมนวตักรรมต่างๆ 

รวมถึงการให้การสนบัสนนุ อ านวยความสะดวกต่อพนกังานในการริเร่ิม และด าเนินโครงการนวตักรรมต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการให้การสนบัสนนุงบประมาณเพื่อการศึกษาหรือวิจยัเพื่อให้ได้ข้อมลูเพิ่มเติมต่อการ

พฒันาโครงการสร้างสรรค์ ให้สามารถเกิดขึน้ได้จริงในรูปแบบธุรกิจใหม ่(Business Model) 

บริษัทฯ ถือว่านวตักรรมเป็นเร่ืองส าคญั ที่จะช่วยสร้างคณุค่าร่วมให้มากขึน้เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจ ลกูค้า คู่ค้า และผู้มีสว่นได้

เสยีส าคญัที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม  โดยบริษัทฯ จะมุง่เน้นการสร้างวฒันธรรมองค์กรและสนบัสนนุกิจกรรม

ตา่งๆ  ตลอดจนการท างานร่วมกบัหนว่ยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพื่อสง่เสริมให้ได้มาซึ่งนวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไปใน

อนาคต 

การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการชดเชยกรณีที่เกดิจากการละเมิดสิทธิ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Create Value for all Stakeholders) 

อย่างต่อเนื่อง และดแูลให้บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบตัิในการดแูลผู้มีสว่นได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง หรือตาม

ข้อตกลงที่มีกบับริษัทฯ และต้องมีกระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือและความไว้วางใจซึง่กนัและกนั ระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้มี

สว่นได้เสียทกุฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ สงัคม ผู้ ถือหุ้น หรือนกัลงทนุ 

ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ภาครัฐ รวมถึงคู่แขง่ และผู้สอบบญัชีอิสระ และที่ส าคญัต้องไม่มีการกระท าใด ๆ  ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มี

สว่นได้เสยี และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีสว่นได้เสยีได้รับความเสยีหายจากการละเมิดสทิธิ 
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คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีกลไกที่ท าให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดล้อม ไมล่ะเมิดสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีครอบคลมุเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง   

พนกังานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความส าเร็จ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการปฏิบัติต่อพนกังานทุกระดบัอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบตัิต่อพนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนษุยชน อนั

ได้แก่การก าหนดคา่ตอบแทนและคา่ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกบัการไมใ่ช้แรงงานผิดกฎหมาย 

แรงงานเด็ก และแรงงานสตรีมีครรภ์ การจดัสวสัดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดแูล

สขุภาพอนามยัและความปลอดภัยในการท างาน การอบรมให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิด

โอกาสให้พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการท างานในด้านอื่น ๆ  

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการดแูลเร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการ

ของพนกังาน ตลอดจนนโยบายด้านการดแูลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน โดยเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไว้ให้เป็นที่

รับทราบเสมอ และก าหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างที่ท างานที่ดีต่อสุขภาพและความ

ปลอดภยัให้แก่พนกังานโดยมีเปา้หมายสงูสดุคือ “(Zero Harm to Anyone and Zero Fatality” 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดันให้บริษัท ฯ                 

ไปสูเ่ป้าหมายที่ก าหนดไว้ บคุลากรทกุคนถือเป็นหนึ่งในปัจจยัแห่งความส าเร็จขององค์กร ในการที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัให้กบับริษัทฯ พร้อมทัง้การปฏิบตัิงานต้องเป็นไปตามคา่นิยม และวฒันธรรมขององค์กร โดยมิได้มุ่งหวงัในเร่ืองของ

ผลส าเร็จในการท างานเท่านัน้แตต้่องถึงพร้อมด้วยจริยธรรมและการปฏิบตัิงานโดยเน้นการท างานเป็นทีม, ท าสิ่งถกูต้อง, กล้าคิด 

กล้าท า และหว่งใย ใสใ่จอนาคตตามคา่นิยมขององค์กร 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดการบริหารค่าตอบแทนบนหลกัการและพืน้ฐานของความยตุิธรรมและความเสมอภาค โดยปัจจยัที่ใช้ใน

การบริหารการพิจารณาค่าตอบแทนของพนกังานประกอบไปด้วย ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน, อตัรา

การจ่ายของตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ โดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน, การ

ส ารวจตลาดแรงงานและโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นเคร่ืองมือในการช่วยพิจารณา รวมทัง้การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของ
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พนกังานประจ าปีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจยัที่ใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบตัิงานเพื่อสนบัสนุนและเป็น

ขวญัและก าลงัใจให้กับพนกังานท่ีมีผลการปฏิบตัิงานสงูกว่ามาตรฐานท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายโบนสั

ให้กบัพนกังานทกุคนขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปีเพื่อตอบแทนความทุม่เทในการปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที่ตลอด

ปีที่ผา่นมา  

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนสัแล้ว บริษัทฯ ได้จดัให้มีสวสัดิการอื่นๆ แก่พนกังานทกุคนเพื่อบรรเทาภาระคา่ใช้จ่ายในการด ารง

ชีพ และคงมาตรฐานการครองชีพให้เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจได้ เช่น เงินสบทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ, ค่าครองชีพ, รถรับสง่

พนกังาน, เงินกู้ ฉุกเฉิน, ประกันชีวิต, ประกันสขุภาพ, เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการทบทวนและ

เปลี่ยนแปลงสวสัดิการของบริษัทอยู่เป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกบัยคุ

สมยัมากขึน้ เช่น เปิดทางเลอืกให้พนกังานสามารถเลือกประกนัสขุภาพประเภทความคุ้มครองกรณีผู้ ป่วยนอกแบบก าหนดจ านวน

ตอ่ครัง้ตอ่ปี หรือแบบคุ้มครองตอ่ปีไมก่ าหนดจ านวนครัง้ เป็นต้น 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส ารองเลีย้งชีพอยู่เสมอ 

รวมทัง้ได้จดัให้มีโครงการร่วมทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) อีกด้วย  

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัินโยบายทรัพยากรบคุคล เพื่อยกระดบัการดแูลพนกังานให้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้มีความชดัเจน

และมีมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทัง้กลุม่บริษัทฯ ไมว่า่จะอยูใ่นภมูิภาคใด 

2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการด้านความปลอดภยัให้แก่ลกูค้า โดยได้ดแูลให้มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และค านงึถึงสขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมลูลกูค้า การบริการหลงั

การขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ 

รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการสง่เสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระท าอยา่งมีความรับผิดชอบ ไมท่ าให้เกิดความ

เข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า ซึ่งมีบริบทสอดคล้องตามวิสยัทศัน์ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

โดยพนัธกิจหลกัของบริษัทฯ มุ่งมัน่ให้พนกังาน ผู้ รับเหมา และลกูค้าทกุคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามกฎระเบียบ

ขัน้ตอนการท างาน เพื่อความปลอดภยัของทัง้ตนเองและผู้อื่น ทกุกิจกรรมต้องได้รับการด าเนินการภายใต้ระบบการจดัการอาชีวอ

นามยัและความปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิผล ปัจจยัเชิงบรูณาการเพื่อความส าเร็จอยา่งยัง่ยืนตามแนวเจตนารมณ์ของบริษัทฯ คือ 

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย และให้ฝังแน่นในกลุ่มคนขององค์กร และต้อง
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ถ่ายทอดไปสู่กลุ่มลูกค้าเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตามกระบวนต่างๆ ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และ

ควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได้   

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้มีการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ เช่น เก่ียวกับกฎระเบียบและขัน้ตอนการ

ท างาน การประเมินความเสี่ยงของสภาพการณ์ที่เป็นอันตรายในสถานประกอบการ  การซ่อมบ ารุงไซโลอย่างไรให้เกิดความ

ปลอดภยั ให้แก่ลกูค้าอย่างเป็นประจ าสม ่าเสมอ ทัง้ยงัรณรงค์ในเร่ืองการขบัขี่อย่างปลอดภยัส าหรับกลุ่มลกูค้าที่เป็นแฟรนไชส์ 

เพื่อให้เกิดการสง่มอบสินค้าและบริการท่ีมีความปลอดภยัในระดบัมาตรฐานสากล อีกทัง้บริษัทฯ ยงัมีข้อก าหนดให้ผู้ ขนส่งต้อง

จดัเตรียมอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคล สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายด้านความปลอดภยัต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการบริหารจดัการด้าน

ความปลอดภยัอยา่งมีประสทิธิภาพในพืน้ที่ของลกูค้าแฟรนไชส์ 

3) ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้า 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พฒันา

ศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและให้บริการ ให้ได้มาตรฐาน ชีแ้จงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและ

ปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อ

พฒันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งยัง่ยืน  

และเพื่อเป็นการคดัสรรพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสยัทศัน์ และแนวทางการด าเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกบับริษัทฯ จึงมีการก าหนด

หลกัเกณฑ์ และแนวทางการคดัเลอืกคูค้่าอนัเป็นหนึง่ในผู้มีสว่นได้เสยี จากคณุสมบตัิเบือ้งต้นของคูค้่า ดงันี ้ 

(1) ความเช่ียวชาญและประสบการณ์  

(2) ความสมเหตสุมผลด้านราคาและคณุภาพ  

(3) นโยบายด้านการให้บริการ  

(4) การจดัการด้านความปลอดภยัในการท างาน  

(5) การปฏิบตัิให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง การบงัคบัใช้แรงงาน  

(6) การตอ่ต้านการทจุริตติดสนิบน  

(7) การจดัหาที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  

(8) การตอ่ต้านการละเมิดสทิธิมนษุยชน เป็นต้น  
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการก าหนดวิธีการจัดการด้านการจัดซือ้จัดหาเชิงกลยุทธ์ และแนวทางการสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัคูค้่า การคดัสรรคู่ค้าต้องเป็นไปอย่างมีศกัยภาพ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารอยา่งมีความรับผิดชอบในระบบ

หว่งโซอ่ปุทาน หากคู่ค้ารายใดไม่ผ่านคณุสมบตัิที่ก าหนดไว้ โดยวางแผนปฏิบตัิให้แก่คู่ค้าเพื่อแก้ไขข้อจ ากดัดงักลา่วให้ลลุว่งและ

ติดตามผลประเมินความคืบหน้า พร้อมทัง้ให้ความช่วยเหลือต่อคู่ค้าเพื่อน าไปสู่การพฒันาความสามารถและปรับปรุงผลการ

ท างานให้ดียิ่งขึน้ไป  และเพื่อให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัท ท่ีขยายไปยงัคูค้่า   

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการจัดท าจรรยาบรรณของคู่ค้า (SCCC Supplier Code of Conduct) เพื่อก าหนดเง่ือนไขการ

ร่วมกนัทางธุรกิจ โดยคู่ค้าจะต้องลงนามตอบรับค ามัน่ยืนยนัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วเพื่อเป็นพนัธสญัญาระหวา่งกนั

ก่อนเร่ิมท าธุรกิจกบับริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับคู่ค้า อันเป็นผู้ มีส่วนได้เสียส าคัญในการด าเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้มีการทบทวนนโยบายการจดัซือ้จดัหาอีกครัง้ เพื่อยกระดบัของกรอบการปฏิบตัิงานจดัซือ้จัดหา

สนิค้าหรือบริการที่สร้างความคุ้มคา่สงูสดุ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่กระบวนการจดัซือ้จดัหาเป็นไปอยา่งมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใสในทกุ

ขัน้ตอน ทัง้การประกวดราคา การประเมินและคดัเลือกคู่ค้า และสนบัสนุนให้คู่ค้าด าเนินการธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพฒันาโครงการท่ีสามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อ

ชมุชนได้อยา่งเป็นรูปธรรม  มีการติดตามและวดัผลความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว 

บริษัทฯ มุง่มัน่สร้างคณุคา่ร่วม (Create Shared Value) และความผกูพนัที่ดีตอ่ชมุชนรอบโรงงาน ในเขตอ าเภอแก่งคอยและอ าเภอ

มวกเหล็ก จงัหวดัสระบรีุ โดยบริษัท ได้จดักิจกรรม เข้าไปมีสว่นร่วมและให้การสนบัสนนุการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยืนในทกุชมุชน

รอบโรงงานรวมทัง้สาธารณชนโดยรวมใน 3 ด้าน ได้แก่ การสง่เสริมการศกึษา การสนบัสนนุการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของชุมชน และ

การสนบัสนุนการพฒันาสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไว้ให้เป็น

ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
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5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการป้องกนั ลด จดัการและดแูลให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลมุการใช้วตัถดุิบ การใช้พลงังาน (ส าหรับการผลิต ขนสง่หรือในส านกังาน) การใช้น า้ การใช้ทรัพยากร

หมนุเวียน การดแูลและฟืน้ฟ ูความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปลอ่ยและจดัการของ

เสยีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

บริษัทฯ น าระบบบริหารงานด้านคณุภาพ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการปฏิบตัิงานควบคู่ไปกับ

ด าเนินธุรกิจผลิตปนูซีเมนต์ของบริษัท  โดยน าระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO: 14001) มาใช้เพื่อให้เกิดการพฒันาสิ่งแวดล้อม

ควบคู่กับพัฒนาธุรกิจ อีกทัง้ยังช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน การบ าบัดมลพิษ เสริมสร้าง

ภาพลกัษณ์ที่ให้กบัองค์กร 

บริษัทมุง่เน้นการพฒันาบคุลากรให้ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม โดยจดัให้มีการอบรมหลายหลกัสตูร เช่น ความ

เข้าใจข้อก าหนด ISO กฎหมายสิง่แวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัอสุาหกรรมซีเมนต์ ข้อก าหนดการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม และ

ทบทวนหลกัเกณฑ์การตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโครงการ Green and Clean Area Award ประจ าปี 

2563 เป็นต้น  

6) การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็น

ธรรม บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะด ารงการค้าขายและสง่เสริมให้มีการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะไมก่ระท าการใด 

ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขดัตอ่กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการแขง่ขนัทางการค้า หรือที่อาจท าให้เกิดความเสือ่มเสยีต่อช่ือเสยีงของคู่แข่ง 

ซึง่แนวปฏิบตัิดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลเพื่อให้มัน่ใจได้วา่การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และ

สนบัสนุนให้บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท และคู่ค้าทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทัง้มีนโยบายไม่รับ

ของขวัญของก านัล โดยก าหนดนโยบายให้พนักงานและผู้ บริหารของบริษัท ปฏิเสธการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดในทุกกรณี รวมทัง้ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 
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บริษัทฯ ได้รับการรับรองตอ่อายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต ในปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 

การจัดสรรและจัดการทรัพยากร 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

ทรัพย์สนิทางปัญญา ทรัพยากรบคุคล  ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงด้านสงัคมและความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ โดยก าหนดเป็นนโยบายและ

เปิดเผยถึงการปฏิบตัิไว้ให้เป็นที่ทราบ  

คณะกรรมการบริษัทได้สง่เสริมการใช้ทรัพยากรเชิงอนรัุกษ์อยา่งมีประสทิธิภาพ ดแูลรักษาแหลง่ทรัพยากรที่ไม่อาจทดแทนได้ และ

น าวสัดทุตุิยภมูิ (secondary materials) กลบัมาใช้ใหม ่

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มัน่ใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทด าเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบ ยึดมัน่ในกิจกรรมความ

รับผิดชอบต่อสงัคมที่เก่ียวข้องกบักระบวนการด าเนินธุรกิจ โดยได้ค านึงถึงความจ าเป็นและผลกระทบการน าทรัพยากรตา่ง ๆ  มา

ใช้ และผลกระทบต่อกันและกนัในการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภท รวมถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value 

chain มาโดยตลอด โดยตระหนกัว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ท่ีต่างกัน ท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย 

ดงันัน้ ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ บริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึน้ต่อทรัพยากร บนพืน้ฐานของ

การมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

คณะกรรมการได้ดแูลให้มัน่ใจวา่ ในการบรรลวุตัถปุระสงค์ และเปา้หมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการได้มีการทบทวน พฒันาดแูล

การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่

เสมอ 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึง

การปฏิบตัิไว้ให้เป็นที่ทราบ 
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การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองค์กร 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร ที่สอดคล้องกบัความ

ต้องการของกิจการ โดยก ากบัดแูลให้บริษัทฯ ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ

ใช้เทคโนโลยี โดยมอบหมายให้บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผู้ ให้บริการด้านเทคนิค การจดัการ

และพฒันาระบบข้อมูลแก่บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นผู้ดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บริษัทในกลุม่ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายในเร่ืองการจดัสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นโยบาย

การใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ซึ่งครอบคลมุถึงการจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และการ

ก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจดัสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก าหนดไว้ โดยได้มีการก าหนดหลกั เกณฑ์และ

ปัจจัย ในการก าหนดล าดบัความส าคญัของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ 

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วน ในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบคุคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความ

สอดคล้องกบัรูปแบบธุรกิจ (business model) ในการนี ้บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั ได้ให้บริการครอบคลมุตัง้แต่การวางแผนกล

ยทุธ์ทางด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและดิจิตอลเพื่อให้สอดคล้องและสง่เสริมกลยทุธ์ทางธุรกิจของกลุม่บริษัทปูนซีเมนต์นคร

หลวงจนไปถึงการดแูลและพฒันาระบบที่มีอยูใ่ห้สามารถด าเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุและตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้งานทัง้ภายในและภายนอกองค์กรตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้  

ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลมุถึงการบริหารและ

จดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เช่น การบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (business continuity management) การ

บริหารจดัการเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (incident management) การบริหารจดัการ

ทรัพย์สนิสารสนเทศ (asset management) เป็นต้น 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัินโยบายและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซึง่ด าเนินการโดย

บริษัท อินทรี ดิจิตอล จนได้รับประกาศนียบตัร ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวลัการบริหารข้อมลูความปลอดภยัยอดเยี่ยม 

จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. ซึ่งคลอบคลมุระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ในการรักษาความลบั 

(confidentiality) การรักษาความนา่เช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู(availability) รวมทัง้ปอ้งกนั มิให้มีการน าข้อมลู

ไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อมลูโดยไม่ได้รับอนญุาต 
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หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

ก ากับดูแลและมีมาตรฐานการท างาน รวมทัง้การควบคุมภายในจากส่วนกลาง  

คณะกรรมการมุง่เน้นให้ฝ่ายจดัการมีการวางมาตรฐานการท างานที่เป็นแนวทางเดียวกนัส าหรับทกุบริษัทในกลุม่ โดยก าหนด

นโยบายให้ใช้บริษัทอินทรี ดิจิตอล จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการท าให้เกิด

ประสิทธิภาพทัง้กลุ่มบริษัทฯ ในทกุกระบวนการท างาน รวมถึงการจดัการข้อมลูและควบคมุไม่ให้เกิดข้อมูลร่ัวไหล และจาก

โครงสร้างที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ ท าให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของทกุกลุม่

ธุรกิจ ควบคูไ่ปกบัการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ง การดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่ง

ทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้และเร่ืองส าคญัอื่นในการก ากบัดแูลของกลุม่บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส 

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการท าธุรกิจและลกัษณะธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ โดยมีการเยี่ยมชมบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ และมีการท างานร่วมกันที่ดีกับฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับการ

สนบัสนุนการท าหน้าที่จาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มการเงิน, หวัหน้างานตรวจสอบภายในและงานก ากบัดูแลการ

ปฏิบตัิงานของกลุม่, เลขานกุารบริษัท, รวมถึงเลขาคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึง

เอกสารการประชมุผา่นระบบแอพพลเิคชัน่ท่ีมีขึน้เพื่อสนบัสนนุให้การท างานของคณะกรรมการมีประสทิธิภาพ และฝ่ายจดัการ

ได้รับความเห็น และข้อเสนอแนะตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์และปฏิบตัิได้จริง 

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึง่รวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิใน

การรักษาความลบั (confidentiality) เพื่อไม่ให้เกิดข้อมลูร่ัวไหล การรักษาความน่าเช่ือถือ ( integrity) และความพร้อมใช้ของ

ข้อมลู (availability) รวมทัง้การจดัการข้อมลูที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้อง อาทิ ที่ปรึกษา

ทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบตัิตามระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นส่วนส าคญัในการบริหารจัดการและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทกุคนในองค์กรให้เป็นทิศทาง
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เดียวกนั ซึง่ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสีย่งเพื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมีวิธีจดัการความเสีย่งที่

เหมาะสม  

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิผล การประกอบธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องทัง้

ของในประเทศและในระดบัสากล จึงได้ก าหนดให้มีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การด า เนินงานของ

บริษัทเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย และสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจและ

การด าเนินงาน ลดความเสีย่งจากการด าเนินงานและสร้างความมัน่ใจวา่มีมาตรการปอ้งกนัการทจุริตอยา่งสมเหตสุมผล  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ท าหน้าที่หวัหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กรของบริษัทฯ กลัน่กรองในการพิจารณา

เพื่ออนมุตัิความเสีย่งที่ยอมรับได้ การระบคุวามเสีย่งด้านกลยทธ์ุ (strategic risk) ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิงาน (operational 

risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (financial risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบั (compliance risk) ที่ได้

พิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองค์กรที่อาจสง่ผลให้บริษัท ไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมถึงพิจารณา

ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระบบการบริหารมีความเหมาะสมแลมีประสิทธิภาพ ในปีที่ ผ่านมาคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานความเหมาสมและประสทิธิภาพของกระบวนการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ   

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในการติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอยา่งสม ่าเสมอ และ

ให้ความส าคญักบัสญัญาเตือนภยัลว่งหน้าและดแูลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่งเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 

ครัง้ 

การจัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ สมาชิก

คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมี 2 ทา่นท่ีมีความรู้ด้านบญัชี 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit 

Committee) (รายละเอียดปรากฏตามหลกัปฏิบตัิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล บทบาทหน้าที่ของบทบาทหน้าที่
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ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ) ซึ่งคลอบคลมุหน้าที่ตามที่ระบใุนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัท

จดทะเบียน ปี 2560 แล้ว  

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมลู การได้หารือ

ร่วมกับผู้ สอบบัญชี การแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ อีกทัง้ได้จดัให้มีบคุคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่เป็น

ผู้ รับผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน พ ร้อมทัง้รายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน

และเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี 

การจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขดัแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สิน ข้อมลูและโอกาสของบริษัทฯ และการ

ท าธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทฯ ในลกัษณะที่ไมส่มควร 

การรักษาความปลอดภยัของข้อมูลและการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากบัดแูลให้มีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู ซึง่รวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิใน

การรักษาความลบั (confidentiality) การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมลู (availability) รวมทัง้

การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้

ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนที่ปรึกษาภายนอกที่เก่ียวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความ

ปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

เพื่อปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในเร่ืองมาตรการปอ้งกนั กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้ข้อมลูภายใน

เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดเป็นนโยบาย

การก าหนดวนัห้ามซือ้ขายหุ้นบริษัทฯ (Blackout Period Policy) ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็น นโยบายการใช้ข้อมลูภายใน

และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Insider Trading Policy) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่ส่วนรู้ข้อมูล

ภายในท าการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 30 วนั ก่อนวนัเผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน และข้อมลูส าคญัทางการเงิน และไม่
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น้อยกว่า 24 ชัว่โมง หลงัจากเปิดเผยข้อมลูรายงานด้านการเงินดงักลา่ว ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจได้ว่าไมม่ีการแสวงหาประโยชน์จาก

ข้อมลูที่ยงัมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอนัจะน าไปสูก่ารเอาเปรียบบคุคลภายนอก และกรรมการและผู้บริหารต้องแสดง

รายงานและจดัสง่รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ฯ ตามข้อก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง และแจ้งให้เลขานกุาร

บริษัทรับทราบเพื่อจดัท าสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบคุคลให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบใน

การประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครัง้ และเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลกัทรัพย์ดงักล่าวในรายงานประจ าปี โดยได้แจ้ง

บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายและข้อก าหนดดงักลา่วด้วย 

นโยบายข้างต้นยงัเป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ในเร่ืองการใช้ทรัพย์สิน และข้อมลูของ

บริษัทอีกด้วย  

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทก าหนดเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในวา่ “การน าเอาข้อมลูภายในจากเอกสารข้อมลูที่ไมเ่ปิดเผยตอ่

สาธารณะ มาใช้ประกอบต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุในการซือ้ ขาย หรือถือครองหลกัทรัพย์บริษัท  เป็นเร่ืองที่ผิดจริยธรรม

และผิดกฎหมาย และสง่ผลให้มีการด าเนินการทางวินยัและทางอาญา”   

หากมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการใช้ข้อมูลภายใน ให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกิจการบริษัท  บริษัทจะมีการทบทวนรายช่ือบุคคล

ภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั ก าหนดแนวทางการรักษาข้อมูลภายใน และท าการแจ้งแนวทางและนโยบาย

ข้างต้นให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ และติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการทบทวนรายช่ือผู้ ใช้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นบุคคลที่รับรู้และถือครองข้อมลูส าคญัและที่ยงัไม่

เปิดเผยตอ่สาธารณะให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และท าการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทกุคนในองค์กรไม่ว่า

จะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิและได้ตระหนกัถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายและ

ข้อก าหนดดงักลา่วด้วย โดยติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ  

นอกจากนีใ้นปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการใช้ข้อมลูภายในส าหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ และให้

ฝ่ายจดัการจดักิจกรรมสง่เสริมความตระหนกัรู้และเข้าใจการปฏิบตัิตามนโยบายให้แก่พนกังาน ผู้บริหาร และกรรมการ ผ่าน

ระบบ e-learning เพื่อเป็นมาตรการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นในทางที่มิชอบ 
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สรุปรายงานข้อมลูการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563 มีดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ/ผู้บริหาร 1 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563 รวม
จ านวนหุ้น 
เพิ่ม/ลด 
ระหว่างปี 
(หุ้น) 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ร้อยละ 

จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน
 การถือ
หุ้น 

ร้อยละ 

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

คู่สมรส 
และ 

บุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

กรรมการ/
ผู้บริหาร 

คู่สมรส 
และ 

บุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุ 
นิติภาวะ 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
1. นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ - - - - - - - 
2. นายวนัชยั โตสมบญุ 98,456 - 0.0330 98,456 - 0.0330 0 
3. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ - - - - - - - 
4. นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส - - - - - - - 
5. นายสตีเฟน แพทริก กอร์ - - - - - - - 
6. ดร.สนีุย์ ศรไชยธนะสขุ - - - - - - - 
7. นายชรินทร์ สจัจญาณ - - - - - - - 
8. นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส  

แวน เดอ เฟลต์ซ แวน เดอ สลอท 
- - - - - - - 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
9. นายเอเดน จอห์น ไลนมั - - - - - - - 
10. นายศิวะ มหาสนัทนะ 216,926 - 0.0728 216,926 - 0.0728 0 
ผู้บริหาร 
 11. นายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์ - - - - - - - 
 12. นายฟิลลิป ริชาร์ท - - - - - - - 
 13. นางสาวอนตุตรา พานโพธ์ิทอง 261 - 0.0001 261 - 0.0001 0 
 14. นายเบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย์ - - - - - - - 

  หมายเหต ุสดัสว่นการถือหุ้น ค านวณจากทนุจดทะเบียน 2,980 ล้านบาท ซึง่เรียกช าระแล้ว 2,980 ล้านบาท 
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การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy) ก าหนดมาตรฐานและ

แนวปฏิบตัิ ตลอดจนขัน้ตอนการอนมุตัิรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่เป็นรายการท่ีบริษัทฯ กระท าเป็นปกติ

ในการประกอบธุรกิจ อนึง่ การเข้าท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีนยัส าคญัตอ่การด าเนนิ

ธุรกิจของบริษัทฯ คณะผู้บริหารจะต้องขออนมุตัิการเข้าท ารายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอให้

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบธุรกรรมกบับคุคลที่มีส่วนได้เสียและรายงานการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียให้

คณะกรรมการตรวจสอบทบทวน และให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส 

นอกจากการควบคมุดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในแล้ว การดแูลเร่ืองการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงได้ดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ รวมทัง้ดแูลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อให้การท ารายการดงักลา่วเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการ

เปิดเผยข้อมลู ตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผู้มีสว่นได้

เสยีต้องไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ได้ก าหนดเร่ืองความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่า “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็น

สถานการณ์ที่ผลประโยชน์สว่นตวั จากการกระท าของเรา ทัง้ด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น แตผ่ลประโยชน์ดงักลา่วสง่ผลกระทบ

หรือขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พนักงานควรหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่พนักงานคิดว่าอาจเป็นการขัด

ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และพนกังานควรรายงานให้หวัหน้างานทราบเพื่อแก้ไขสถานการณ์

อยา่งเหมาะสมและโปร่งใส”                                                                                                

ทัง้นี ้บริษัท ก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้บคุลากรที่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัการอนมุตัิหรือตดัสนิใจสัง่ซือ้สัง่จ้างมีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูที่

ตนหรือญาติของตนเข้าท าธุรกรรมกบับริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ยในรอบระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา การเปิดเผยข้อมลูนีต้้องท าปี

ละ 1 ครัง้ การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วนีส้ามารถกระท าโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบั

ซ้อนนัน้ ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และบริษัท พบว่าพนักงานมีความตระหนักมากขึน้ใน

ความส าคญัในเร่ืองความโปร่งใส  และการไมยุ่ง่เก่ียวกบักิจกรรมที่ขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

ในปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และจดัท ากิจกรรมสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจเร่ือง

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่พนกังาน ผ่านระบบ e-learning โดยเป็นสื่อให้ความรู้และแบบทดสอบ เพื่อสร้างความ
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ตระหนกัและหลกีเลีย่งสถาณการณ์ที่อาจท าให้เกิดผลกระทบในภายหลงั 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ

ประชมุคณะกรรมการ และบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทด้วยทกุครัง้ และคณะกรรมการบริษัทยงัได้ดแูล

ให้กรรมการที่มีสว่นได้เสียอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ 

และงดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการมีสว่นได้

เสียของตนเองและผู้ เก่ียวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและสง่รายงานให้เลขานกุารบริษัทจดัท ารายงานสรุปให้คณะกรรมการ

ทราบในที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ด้วย 

การสื่อสารและทบทวนนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อความทนัสมยัและการพฒันาประสิทธิภาพระบบการก ากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนด

และก ากบัดแูลให้มีการพิจารณาติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายด้านการก ากบัดแูล

กิจการที่ดเีป็นประจ าปีละครัง้ และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมตลอดถึงนโยบายที่เก่ียวข้องในทกุ ๆ 2 ปี พร้อมทัง้ท าการสื่อสาร 

อบรมและจดักิจกรรมสง่เสริมต่าง ๆ รวมทัง้ด าเนินการติดตามประเมินผลเป็นประจ าทกุปี ในการนี ้ได้มีการพฒันาระบบ  E-

Learning Program เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในเร่ืองนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทุกคนในองค์กรปฏิบตัิ

ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ อยา่งถกูต้องและเคร่งครัด  

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตัง้แต่ปี 2555 และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรดงัอุดมการณ์ที่ไม่

อนญุาตให้มีการให้สินบนหรือคอร์รัปชนัอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด และในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมปฏิบัติ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้ประกาศนียบตัรรับรอง

ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทจุริต (CAC) ครัง้แรกเมื่อวนัที่ 18 สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี และได้รับการต่ออายเุมื่อวนัที่ 30 มิถนุายน 

2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 
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คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัินโยบายการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชนั และได้ก าหนดระเบียบปฏิบตัิไว้ในนโยบาย ดงันี  ้

1) ผู้น าองค์กรปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง ในเร่ืองต่อไปนี ้

(1) คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานมีหน้าที่ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท้องถ่ินวา่ด้วยการต่อต้าน

การคอร์รัปชัน และจะต้องไม่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ 

ครอบครัว เพื่อน หรือผู้อื่น และต้องยดึมัน่ในจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 

(2) บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การช่วยเหลือในการสนบัสนนุพรรคการเมือง กลุม่

การเมือง รวมถึงบุคคลในทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด

สนบัสนุนและบริจาครวมถึงการท าธุรกรรมที่ส่งผลให้เกิดการสนบัสนุนทางการเมือง ซึ่งผู้มีอ านาจอนมุตัิ

ธุรกรรมตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ จะไม่สามารถอนุมตัิธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสนบัสนนุ

ทางการเมืองในทกุรูปแบบ 

(3) กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ต้องสะท้อนถึงความมุง่มัน่ตอ่นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 

(4) การจดัซือ้จดัจ้าง ต้องปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในการจดัซือ้จดัจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อความ

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน 

2. สินบน ค่าอ านวยความสะดวก เงนิที่จ่ายคืนอย่างลับ ๆ และเงนิบริจาค 

(1) ห้ามเสนอ สญัญาวา่จะให้สนิบน หรือตกลงที่จะรับสนิบน 

(2) ห้ามท าหรือจดัการ การจ่ายคา่อ านวยความสะดวกหรือ “จ่ายเงินคืนอยา่งลบั ๆ หรือไมถ่กูกฎหมาย” หาก

พนกังานได้รับการร้องขอให้กระท าการดงักลา่ว หรือมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการช าระเงิน พนกังานควรแจ้งให้

ผู้จดัการสายงาน เจ้าหน้าที่ก ากบัดแูลและปฏิบตัิตาม หรือที่ปรึกษากฎหมายทราบ 

(3) ห้ามเสนอหรือบริจาคในนามของกลุม่บริษัทฯ โดยไม่ได้รับการอนมุตัิจากผู้มีอ านาจตามที่ได้ก าหนดไว้ใน 

Manual of Authority การบริจาคที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมสามารถกระท าได้ แต่ต้องเป็นไป

ตามแผนงานชมุชนสมัพนัธ์ และ/หรือ โครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (CSR) ของกลุม่

บริษัทฯ นอกจากนี ้องค์กรเหลา่นัน้จะต้องเป็นนิติบคุคลที่ได้รับอนญุาตและถกูต้องตามกฎหมาย เพื่อให้

มัน่ใจวา่การบริจาคจะไมถ่กูน าไปใช้ในการติดสนิบน 
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3 การตรวจสอบ 

(1) จดัให้มีกลไกที่โปร่งใสส าหรับการรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม 

(2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกัน

สถานการณ์การคอร์รัปชนั รวมถึงทบทวนและประเมินความเสีย่งด้านการคอร์รัปชนัในการปฏิบตัิงานอยา่ง

น้อยปีละครัง้ 

4 การฝึกอบรม และการสื่อสาร 

(1) จดัให้มีช่องทางการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างตอ่เนื่องให้บคุลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้และความ

เข้าใจอยา่งแท้จริงเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั รวมถึงให้สามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะและ

ข้อร้องเรียนที่เก่ียวกบัการคอร์รัปชนัได้อย่างทั่วถึง โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งและรายงานเบาะแสอยา่ง

ชดัเจน 

(2) จะต้องมีการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนเก่ียวกบันโยบาย และมาตรการ การต่อต้านการคอร์รัปชนัและ

สื่อสารไปยงัพนกังาน คู้ ค้า ลกูค้า และสาธารณะชนผ่านทางช่องทางการสื่อสารทัง้ภายในและภานนอก

บริษัทฯ 

5 การปกป้องคุ้มครอง 

(1) พนกังานที่ปฏิเสธการรับหรือการให้สินบน หรือพนกังานที่รายงานการกระท าไม่สจุริตของบุคคลอื่น อาจ

กงัวลเก่ียวกบัผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการสง่เสริมการเปิดเผยและสนบัสนนุให้ทกุ

ท่านท าการแจ้งพฤติกรรมอนัมิชอบ หากว่าการรายงานนัน้กระท าโดยสจุริต ถึงแม้ท้ายที่สดุแล้วจะปรากฎ

วา่เป็นการส าคญัผิดก็ตาม 

(2) บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่จะไมม่ีใครได้รับผลร้ายใด ๆ จากการปฏิเสธการมีสว่นร่วมในการติด

สนิบนหรือคอร์รัปชนั หรือเนื่องมาจากการรายงานโดยสจุริต อนัเกิดจากการสงสยัวา่มกีารติดสนิบนจริงหรือ

มีความเป็นไปได้วา่มกีารติดสนิบนหรือมีการคอร์รัปชนัในเร่ืองอื่น ๆ เกิดขึน้หรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ผลร้ายดงักลา่ว รวมถึง การเลกิจ้าง การลงโทษทางวินยั การคกุคาม หรือการปฏิบตัิอื่นใดทีเ่ป็นภยัอนัเป็น

ผลมาจากการรายงานการกระท าโดยมชิอบ 

(3) หากทา่นเช่ือวา่ทา่นได้รับผลร้ายใด ๆ ให้แจ้งผู้จดัการในสายงานของทา่น และเจ้าหน้าที่ก ากบัดแูล หรือที่

ปรึกษากฎหมายโดยทนัที โดยจะมีการสอบสวนเร่ืองดงักลา่ว และหาทางแก้เยียวยา 
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นอกเหนือจากการตรวจสอบ การฝึกอบรม และการสือ่สารตามที่ได้ระบไุว้ข้างต้นแล้ว ในการติดตามผลการปฏิบตัิการปอ้งกนั

การมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน ได้มีการก าหนดให้กรรมการและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบตัิตาม

นโยบายนีอ้ย่างเคร่งครัด มีแนวปฏิบตัิเร่ืองของการบนัทึกข้อมลูทางการเงิน รวมถึงจดัให้มีทบทวนเอกสารหลกัฐานการแสดง

เหตุผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด และก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบการแสดงข้อมูลที่ไม่สอดคล้องต่อความเป็นจริง และ

พฤติการณ์ที่อาจน าไปสูก่ารทจุริต  

และในปี 2563 เพื่อสง่เสริมการยดึมัน่ในการด าเนินงานด้วยความเป็นธรรมในการท าธุรกิจ ยึดมัน่ในการปฏิบตัิตามกฏหมาย 

กฎระเบียบและข้อบงัคบั บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมสง่เสริมการตระหนกัรู้เก่ียวกบัการทจุริตและป้องกนั โดยจดัท าสื่อการเรียนรู้

และแบบทดสอบเก่ียวกบันโยบายที่เก่ียวข้อง ผ่านระบบ e-leaning อาทิเช่น นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นโยบาย

การใช้ข้อมลูภายในส าหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ นโยบายการจดัซือ้จดัหาของกลุม่บริษัทฯ เป็นต้น เพื่อสนนับสนนุการตอ่สู้กบั

การทจุริต และเน้นย า้เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดี ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั  

รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หมวด นกัลงทุนสมัพนัธ์ > การก ากับดแูลกิจการ > นโยบาย

ตอ่ต้านคอร์รัปชนั (https://investor.siamcitycement.com/th/corporate-governance/anti-bribery-and-corruption) 

กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจดัการในการรับเร่ืองร้องเรียน โดยมีการบนัทึก ติดตามความ

คืบหน้า แก้ไขปัญหา และรายงานข้อร้องเรียนของผู้มีสว่นได้เสีย และดแูลให้มีการจดัช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความ

สะดวกและมีมากกวา่หนึง่ชอ่งทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไว้ใน website และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแส รวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมลู 

การด าเนินการ และรายงานตอ่คณะกรรมการ รวมทัง้ดแูลให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสจุริต   

คณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุให้มีนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยให้ผู้มีสว่น

ได้เสียสามารถรายงานและแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด การฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบงัคบัเก่ียวกับการด าเนิ นธุรกิจ การ

ปฏิบตัิงาน การท าธุรกรรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนกังานในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผ่านทางช่องทางที่เรียกว่า 

INSEE Speak Up ซึง่ดแูลการรับข้อมลูโดยบคุคลภายนอกที่เป็นมืออาชีพ โดยข้อมลูที่ได้รับแจ้งมาจะได้รับการตรวจสอบตาม
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กระบวนการสืบหาข้อเท็จจริง และมีกระบวนการสอบสวนตามนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ผลของการ

ตรวจสอบหรือการสอบสวนได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั ตวัอย่างการ

กระท าความผิด ได้แก่ การทจุริต การทจุริตเก่ียวกบังบการเงิน การติดสินบนและคอร์รัปชนั การลกัท รัพย์ การประพฤติมิชอบ 

การใช้ทรัพย์สนิและข้อมลูบริษัทฯ ในทางที่ผิด การฝ่าฝืนนโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น 

ทัง้นี ้ผู้รายงานและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองจากการตอบโต้ โดยเฉพาะในกรณีที่การร้องเรียนนัน้มาจากเหตสุงสยัและ

ได้มีการรายงานด้วยเจตนาสุจริต และได้รับการพิสูจน์ภายหลงัพบว่าไม่มีมูลเหตุตามข้อร้องเรียน โดยผู้ รายงานและแจ้ง

เบาะแส สามารถร้องขอความคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษได้ หากพบวา่มีการคกุคามในรูปแบบตา่ง ๆ อนัเนื่องมาจากการเปิดเผย

ข้อมลู 

ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up มี 4 ช่องทาง ครอบคลมุ 5 ประเทศ ดงันี ้

1. สายดว่น: ประเทศไทย 001 800 441 0657 รหสัการเข้าถึง:72235 
  ประเทศเวียดนาม 120 324 19 รหสัการเข้าถึง:72235 
  ประเทศบงักลาเทศ 000 800 091 031 รหสัการเข้าถึง:72235 
  ประเทศศรีลงักา 011 242 2173 รหสัการเข้าถึง:72235 
  ประเทศอินโดนีเซีย 001 803 441 476 รหสัการเข้าถึง:72235 
2. Email: inseespeakup@expolink.co.uk  
3. เว็บไซต์: wrs.expolink.co.uk/inseespeakup  
4. แอพพลเิคชัน่บนมือถือ: “SpeakingUp” รหสัการเข้าถึง: InseeSpeakup 

ซึ่งเป็นช่องทางที่ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเร่ืองที่ถูกละเมิดสิทธิหรืออาจท าให้เกิดความ

เสยีหายตอ่บริษัทฯ ตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้ รับเร่ืองร้องเรียนที่เป็นบคุคลภายนอก มีกระบวนการจดัการเร่ืองที่ร้องเรียน 

มีการพฒันาขัน้ตอนการสืบหาข้อเท็จจริงในแต่ละเบาะแสที่ได้รับแจ้ง มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนกังานหรือ

ผู้ รายงานหรือแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน นอกจากนี  ้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทได้ที่  

email: companysecretary@siamcitycement.com 

บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะด ารงไว้ซึง่มาตรฐานระดบัสงูในเร่ืองของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีดงัค ามัน่วา่บริษัท จะเป็นองค์กรทีม่ี

ความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรม และความโปร่งใส เช่นนี ้การแจ้งเหตกุารณ์ที่ไมเ่หมาะสม หรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจนัน้ 

mailto:companysecretary@siamcitycement.com


                                                                                                              “เอกสารแนบ 5"   
    

41 
 

สามารถช่วยให้บริษัท มัน่ใจวา่บคุลากรของบริษัท ได้รับการคุ้มครองจากสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  

การจัดท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญต่าง ๆ 

ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องอยา่งโปร่งใส ครบถ้วนและทนัเวลา ทัง้ในส่วนของข้อมลูทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมลู

ทางการเงิน เช่น ผลงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ นโยบายการก ากบัดแูล

กิจการ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม และนโยบายสิ่งแวดล้อมและสงัคม และการปฏิบตัิตามนโยบายต่าง ๆ ผ่าน

ช่องทางที่เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเช่ือถือ ตามมาตรฐานและกฎข้อบงัคบัที่ก าหนดโดย ก.ล.ต. และ 

ตลท. โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าและเปิดเผยข้อมลู มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์

ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมายรวมถึงผู้บริหารสงูสายงานบญัชีและ

การเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินที่มีคณุภาพ และมัน่ใจได้ว่าข้อมลูที่แสดงในรายงาน

ทางการเงินมีความถกูต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีอิสระ และ

ต้องมีการรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่รายงานของผู้ สอบบัญชีอิสระที่ได้รับความ

เห็นชอบจากส านักงาน ก .ล.ต. ในรายงานประจ าปี โดยในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินนัน้ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปัจจยั เร่ืองผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ความเห็นของผู้สอบบญัชี

ในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน รวมทัง้ข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีผ่านการ

สื่อสารในช่องทางอื่น ๆ  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์

และนโยบายของบริษัทแล้ว 

 

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 

(แบบ 56-1 One Report) สะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุให้บริษัท จดัท าค าอธิบาย
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และการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

ทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

ของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึน้ นอกจากข้อมูลตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว และในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูล

รายการใดเก่ียวข้องกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะกรรมการรายนัน้ต้องดแูลให้การเปิดเผยในสว่นของตนมีความ

ครบถ้วนถกูต้อง 

สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี ้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อ

คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยร่วมกบัฝ่ายจัดการเพื่อหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเร่ิมมีสญัญาณบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคลอ่ง

ทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้ 

การแก้ไขปัญหาทางการเงนิ 

ในการอนุมตัิการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่า การท า

รายการดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่ความตอ่เนื่องในการด าเนินกิจการสภาพคลอ่งทางการเงินหรือความสามารถในการช าระหนี  ้

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มัน่ใจได้วา่กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน

ได้ และติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการ

เปิดเผยข้อมลู โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่าย

จัดการรายงาน สถานะอย่างสม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทจะต้องมัน่ใจได้ว่า การพิจารณาตดัสินใจใดๆ ในการแก้ไข

ปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไมว่า่จะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

การจัดท ารายงานความยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนั การปฏิบตัิต่อพนกังานและผู้มีสว่นได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการเคารพ

สิทธิมนษุยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศ

หรือในระดบัสากล ซึง่ได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายและเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานประจ าปี  

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้ข้อมลูที่เปิดเผยเป็นเร่ืองที่ส าคญัและสะท้อนการปฏิบตัิที่จะน าไปสูก่ารสร้างคณุค่าแก่กิจการ

อยา่งยัง่ยืนอยูเ่สมอ 
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คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ที่ท าหน้าที่ในการ

สือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การท าหน้าที่ “ผู้แถลงข่าว” ของบริษัท โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิ

หน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั ค่านิยมและสามารถสื่อสารกบัตลาดทุนได้เป็นอย่างดี ผู้ที่

ได้รับการแตง่ตัง้ให้ท าหน้าที่นีต้้องท าหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั จึงได้ก าหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่รับผิดชอบ

ในการให้ข้อมลูตอ่บคุคลภายนอก 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) และแนว

ปฏิบัติการสื่อสาร (Communication Policy) ลงในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และจัดให้มีผู้ รับผิดชอบงาน

เก่ียวกับ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” (Investor Relations หรือ IR)  เพื่อสื่อสารกบับคุคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นกัลงทุนสถาบนั นกั

ลงทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์ และภาครัฐที่เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของ

บริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อมลูที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องถกูต้อง ไม่ท าให้ส าคญัผิด 

และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ และต้องมัน่ใจได้วา่การสือ่สารและการเปิดเผยข้อมลูตอ่บคุคลภายนอกเป็นไปอยา่ง

เหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมลูลบัและข้อมลูที่มีตอ่ผลต่อราคาหลกัทรัพย์ รวมทัง้มีการ

สือ่สารให้เข้าใจตรงกนัทัง้องค์กรในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

ในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ บริษัทให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมและโปร่งใส ผู้ ถือหุ้น

จะได้รับข้อมูลข่าวสารส าคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และได้รับความสะดวกในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ และที่

ส าคญัในการประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัใด ๆ โดยไม่แจ้งให้  ผู้ ถือหุ้น

ทราบลว่งหน้า 

ในการสร้างสัมพันธ์กับนักลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบงานเก่ียวกับนักลงทุนสัมพันธ์ 

ผู้ รับผิดชอบงานเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม และผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนดูแลจัดกิจกรรมอย่าง

เหมาะสมอยูเ่สมอ เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (รายละเอียดสามารถดไูด้จากหวัข้อ 

“การพฒันาอยา่งยัง่ยืน” ของรายงานประจ าปี) 
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ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

ผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ คือ นายเกษม มาไกรเลิศ  ในปี 2563 บริษัทได้มีการพบปะนกัวิเคราะห์ 45 คน 

จาก 32 บริษัท  อีกทัง้ได้มีการท าจดหมายขา่วรายไตรมาส เพื่อเผยแพร่ข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างสม ่าเสมอ และ

ในกรณีที่นกัลงทนุต้องการติดตอ่สอบถามข้อมลูเก่ียวกบับริษัท สามารถติดตอ่ได้ที่ช่องทางตอ่ไปนี ้ 

ที่อยู ่    ฝ่ายการเงินและการควบคมุ 

   บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

 199 อาคารคอลมัน์ทาวเวอร์ ชัน้ 11  

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท์ +66 2 797 7165 

  อีเมล์ kasem.makrailert@siamcitycement.com  

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ เช่น การจดัให้มีหลกัปฏิบตัิใน

การให้ข้อมลู นโยบายหรือหลกัปฏิบตัิการจดัการข้อมลูที่มีผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ รวมทัง้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ

นกัลงทุนสมัพนัธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม ่าเสมอ เช่น การพบปะ

นกัวิเคราะห์เก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทฯ การท าจดหมายขา่วเพื่อน าเสนอฐานะการเงินของบริษัทฯ เป็นต้น 

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูล 

นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผา่นช่องทางของ ตลท. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ56-1) และ

รายงานประจ าปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ ที่ www.siamcitycement.com ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอและครบถ้วนตามหลกัการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน  

 

 

 

http://www.siamcitycement.com/
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หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น  

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 

บริษัทฯ มุง่มัน่ที่จะปกปอ้งสทิธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

(รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนั) อย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทฯ ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายในการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิพืน้ฐานตามกฎหมายและสง่เสริม สนบัสนนุ อ านวย

ความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่ การเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ      ผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ไมว่า่ด้วย

ตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ การเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทกุรูปแบบ และการแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ  

การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มัน่ใจว่า ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัทฯ ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมาย

และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของกิจการ ได้ถกูบรรจุเป็นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณา  และ/

หรือการอนมุตัิของผู้ ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทดแูลสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้น โดยได้ก าหนดให้มีหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอ

เพิ่มวาระการประชุมลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการ

ประชมุ ซึง่หากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระต้องแจ้งเหตผุลให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ อีกทัง้

ได้ก าหนดให้มีกระบวนการในการที่จะท าให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถมีสว่นร่วมในการสรรหา และแต่งตัง้กรรมการ ซึ่งได้ก าหนด

คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่ถือหุ้นและมีสิทธิออก

เสียงนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 14,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ) ซึ่งเป็น

จ านวนหุ้นที่ต ่ามาก อนัเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการที่ท าให้มัน่ใจได้วา่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเลือกตัง้กรรมการที่เป็นอิสระเพื่อ

ดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 3-4 

เดือนก่อนวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนด

หลกัเกณฑ์การสง่ค าถามลว่งหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย  

ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม ช่ือบคุคลเพื่อ

ด ารงต าเหนง่กรรมการ และสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 
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โดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าที่ ชัดเจน และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท 

https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระ

การประชมุแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นมีข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น  ได้มี
การก าหนดวาระการประชมุไว้เป็นเร่ือง ๆ อยา่งชดัเจน มีการสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง ดแูลให้บริษัทฯ 
แจ้งก าหนดการประชมุพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการตอ่ ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อน
วนัประชุมนานเพียงพอ ซึ่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารที่เก่ียวข้องได้จดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบับ และเผยแพร่พร้อม
กบัฉบบัภาษาไทย 

การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทดแูลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชมุ โดยมีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแต่

ละวาระระบุในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและ/หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดั

โอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดแูลหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นต้องประกอบด้วย 

1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผู้ถือหุ้น 

2) วาระการประชมุ โดยระบวุา่ เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้แบง่เป็นเร่ืองๆ อยา่งชดัเจน เช่น ในวาระท่ี

เก่ียวกบักรรมการ ได้แยกเร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการและการอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการเป็นแตล่ะวาระ 

3) วตัถปุระสงค์และเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุที่เสนอ ซึง่รวมถึง 

(1) วาระอนมุตัิจ่ายปันผล - นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลู

ประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตผลุและข้อมลูประกอบเช่นกนั 

(2) วาระแตง่ตัง้กรรมการ - ระบ ุช่ือ อาย ุประวตัิการศกึษาและการท างาน จ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัท 

ทัว่ไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอและในกรณีที่     

เป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครัง้ ให้ระบขุ้อมลูการเข้าร่วมประชุมปีที่ผา่นมา 

และวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

(3) วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ       

แตล่ะต าแหนง่และคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบทัง้ที่เป็นตวัเงินและสทิธิประโยชน์อื่นๆ 

https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings
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(4) วาระแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี - ช่ือผู้สอบบญัชี บริษัทที่สงักัด ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอิสระของผู้สอบ

บญัชี คา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่น 

4) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

5)  ข้อมลูประกอบการประชมุอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนบัและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของ

หุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมลูของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

เอกสารที่ผู้ ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะและแผนที่ของสถานที่จัดประชุม   

เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสทิธิภาพ และเอือ้ให้ผู้

ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน  

การก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุม ได้ค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ ถือหุ้น เป็นช่วงเวลาการประชุมที่

เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย และสถานที่จดัประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง  มีระบบขนสง่มวลชนเข้าถึงและเพียงพอ

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชมุได้อยา่งสะดวก 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลไมใ่ห้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชมุ หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นจนเกินควร และ

ได้ดแูลให้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะไปพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ อีกทัง้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุและหนงัสอืมอบฉนัทะบนเว็บไซต์

ของบริษัท (www.siamcitycement.com) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีทางเลือกและได้รับการอ านวยความสะดวกจากบริษัท ในกรณีที่ไม่

สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกว่าที่

ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะ

ด้วย 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของ

บริษัท หรือบคุคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข และ

เสนอช่ือกรรมการอิสระมากกวา่ 1 คน เพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น    

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัเข้า

ร่วมประชุม จึงได้จดัให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ กบัผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัและ/หรือคสัโตเดียน (custodian) ที่

http://www.siamcitycement.com)/
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เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้นกัลงทนุตา่งประเทศในการตรวจสอบรายช่ือ จ านวนหุ้น และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะก่อนการ

ประชมุ เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัท ได้น าระบบคอมพิวเตอร์และระบบ 

Barcode มาใช้ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว 

ถกูต้อง แมน่ย า และเพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่  

ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และ

ข้อบงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นแสดงความเห็นและตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทได้ 

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัได้ กรรมการในฐานะผู้ เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ ถือหุ้นจะไม่สนบัสนุนการ

เพิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมูลก่อน

ตดัสนิใจ  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการทกุคน รวมทัง้คณะผู้บริหารและกรรมการบริษัทย่อยที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุ

ครัง้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้  

บริษัทฯ ด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้  ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานกุาร

บริษัท แจ้งจ านวนและสดัสว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะหลกัเกณฑ์และ วิธีการ

ประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง ให้ที่ประชมุทราบ  รวมทัง้การจดัสรรเวลาอยา่งเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  และในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีการบนัทึกค าถามค าตอบและผลคะแนนในแตว่าระวา่มี 

ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงมีการบนัทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลา

ประชมุด้วย 

ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  ประธานเปิดให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน า หรือซกัถาม ประธานคณะกรรมการ

และสมาชิกคณะผู้บริหารที่เก่ียวข้องเป็นผู้ตอบค าถาม พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นเพื่อด าเนินการต่อไป

ตามเหมาะสม   
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ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมได้จัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ การลงคะแนนเสยีงด าเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ ถือหุ้นมีอิสระในการ

อนุมตัิ ปฏิเสธ หรืองดเว้นการออกเสียงในแต่ละเร่ืองของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชมุและออกเสยีง หนึง่หุ้นนบัเป็นหนึง่เสยีง ในกรณีที่นบัคะแนนได้เทา่กนั ประธานที่ประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้าด  

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคญั และสง่เสริมให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจ หรือ

ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่

ประชมุทราบพร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงาน  

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างถกูต้องและครบถ้วน 

โดยได้ดแูลให้บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยระบผุลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น 

“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจดัสง่ในรูปแบบจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัเดียวกนั ภายหลงัจากการประชมุผู้ ถือหุ้นเสร็จสิน้ 

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นมีการบันทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน

ด าเนินการประชมุ รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็น หรือซกัถาม มีการบนัทกึค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่

ละวาระวา่มีผู้ ถือหุ้น เห็นด้วย คดัค้าน และงดออกเสยีงอยา่งไร รวมทัง้มีการบนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการที่

ลาประชมุด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้การจดัสง่ส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ นให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบั

จากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยดแูลให้รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นบนัทกึข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

• รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชมุ และสดัสว่นกรรมการที่เข้าร่วมการประชมุ ไมเ่ข้าร่วมการประชมุ 

• วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง)   

ของแตล่ะวาระ 

• ประเด็นค าถามและค าตอบในที่ประชมุที่ส าคญั 
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การดูแลผู้ถอืหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นโดยเท่าเทียมกนั 

บริษัท ฯ มุ่งมัน่ที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุประเภท  

ผู้ ถือหุ้นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ ถือหุ้น

ประเภทสถาบนั ซึง่ได้ถกูก าหนดไว้เป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทด้วย 

การส่งเสริมการใช้สทิธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีนโยบายในการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิพืน้ฐานตามกฎหมาย และ

สง่เสริม สนบัสนนุ อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุประเภท อนัได้แก่ การเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ การใช้สิทธิออกเสียงในการการเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ  เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไข

ข้อบงัคบัและหนงัสอืบริคณห์สนธิ  การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นต้น 

คณะกรรมการบริษัทดแูลสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้น โดยได้ก าหนดให้มีช่องทางและหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย

สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น อีกทัง้ได้ก าหนดให้มีกระบวนการในการที่จะท าให้ผู้ ถือหุ้นสว่น

น้อยสามารถมีสว่นร่วมในการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการด้วยเช่นกนั 

การปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ  

การปฏิบตัิตามหลกัก ากบัดแูลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ  ในเร่ืองการปกปอ้งสิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่อยา่ง

เทา่เทียมกนั บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มี ดงันี  ้

1. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นไขว้หรือการถือหุ้นแบบปิรามิด และไม่มีโครงสร้าง

แบบกลุม่ธุรกิจที่มีการท ารายการระหวา่งกนัในลกัษณะที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

2. บริษัทฯ มีหุ้น free float เกินกวา่ร้อยละ 15 ของหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมด 

3. บริษัทฯ เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปีทกุปี  และ

คณะกรรมการของบริษัท ไมม่ีการถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมด 

4. คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้างผู้ ถือหุ้นอยา่งโปร่งใสโดยแจกแจงกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

และสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท ได้อย่างชัดเจน อีกทัง้มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและ

ผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปีทกุปี   
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5. ในกรณีที่มีการซือ้คืนหุ้นของบริษัท บริษัทฯ จะไมล่ะเลยตอ่การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

6. บริษัทฯ ไมม่ีการกีดกนัหรือสร้างอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนั 

7. บริษัทฯ ไม่ละเลยตอ่การเปิดเผยถึงข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอยา่งมี

นยัส าคญัตอ่บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น (ถ้ามี) 

8. ปัจจบุนั บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดยีว คือหุ้นสามญั ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั

หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

9. ในปีที่ผา่นมา บริษัทฯ ไมม่ีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 

10. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไมม่ีประวตัิการถกูลงโทษตามกฎหมายที่เก่ียวกบัหลกัทรัพย์ 

11. ในปีที่ผา่นมา บริษัทไมม่ีกรณีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การท ารายการระหวา่งกนั หรือหลกัเกณฑ์การ

ซือ้ขายสนิทรัพย์ 

12. บริษัทได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี โดยมีการเปิดเผย GRI 

Index 

13. แนวทางการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีด้านตา่ง ๆ  เช่น  

1) คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน จึง

ดแูลให้มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัความปลอดภยั และสขุภาพอนามยัในสถานท่ีท างาน 

และเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท างานอย่าง

สม ่าเสมอ  ในปี 2563 การเกิดอบุตัิเหตถุึงขึน้หยดุงานของพนกังานและคู่ธุรกิจของทัง้กลุม่บริษัทฯ คิดเป็น

สดัสว่น 0.38 ราย ตอ่หนึง่ล้านชัว่โมงการท างาน และอบุตัิเหตถุึงขัน้เสยีชีวิตของคูธุ่รกิจ จ านวน 3 ราย  

2) การก าหนดวิธีการและแนวปฏิบตัิในการไมล่ะเมิดตอ่เจ้าหนีค้ณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่ภาระความ

รับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนีท้กุกลุม่ บริษัทฯ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเช่ือถือ และเป็นธรรมให้แก่

เจ้าหนี ้โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่เจ้าหนี ้ดงันี ้ 

(1) ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา และเง่ือนไขการช าระหนีต้่าง ๆ ท่ีตกลงไว้อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน ทัง้ในแง่

การช าระคืนเงินกู้  และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา ดแูลหลกัทรัพย์ค า้ประกนั รวมถึงภาระผกูพนัและหนีส้ิน

ที่อาจเกิดขึน้ 
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(2) บริหารจดัการเงินทนุให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะการเงิน และความสามารถใน

การช าระหนีท้ี่ดีของบริษัทฯ  

(3) หากเกิดกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อหนึง่ข้อใดได้ หรือตามที่ตกลงไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี ้

ทราบลว่งหน้าโดยไมป่กปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

3) การเคารพสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ 

ผู้บริหาร พนกังานและบคุคลอื่นใดที่กระท าการในนามของบริษัทฯ เคารพและปกป้อง และหลีกเลี่ยงการล่วง

ละเมิดสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญาของบคุคลอื่น ขณะเดียวกนั กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลอื่นใดที่

กระท าการในนามของบริษัทฯ จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัในการปฏิบตัิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ขององค์กร รวมถึง

ก าหนดไว้ในนโยบายที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

นโยบายการจ าแนกชัน้ความลบัและจดัการข้อมลู เป็นต้น 

14. ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ไมใ่ช่การเงินเพื่อให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจและได้รับความพงึพอใจสงูสดุใน

บริการบริษัทฯ จดัให้มีศนูย์บริการอินทรีที่ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัสนิค้าและบริการ รวมถึงการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบั

วิธีการแก้ปัญหา การบริการหลงัการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหา และจัดให้มีกระบวนการ

บริหารจดัการเพื่อสร้างสมัพนัธ์ที่ดีกับลกูค้า คือจดัให้มีการส ารวจวดัผลของคณุภาพบริการต่อความผูกพนัระยะ

ยาวของลกูค้า (Net Promoter Score หรือ NPS) เพื่อน ามาปรับปรุงการท างานและการให้บริการเพื่อยกระดบัความ

พงึพอใจของลกูค้าให้สงูขึน้ และความรู้สกึโดยรวมวา่จะสนบัสนนุบริษัท ตอ่ไปหรือไม ่ในระดบัใด ลกูค้าของบริษัทฯ 

จึงมัน่ใจได้วา่ การบริการหลงัการขาย การดแูลใกล้ชิดตอ่คณุภาพสนิค้า ท าให้สนิค้าของบริษัทฯ เข้าไปอยูใ่นใจของ

ลกูค้า จนเกิดความภกัดีต่อตราสินค้าของบริษัทฯ จากระดบัการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร (Net Promoter Score หรือ 

NPS) ของปี 2563 ซึง่รักษาระดบัที่ดีไว้อยา่งตอ่เนื่อง  

โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัชีว้ดัด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ แนบเอกสารฉบบัเต็มรายการตอ่ไปนี ้เพื่อเป็นข้อมลูเพิ่มเติม 

รายการเอกสารฉบับเต็ม 

นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการ 

- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
- นโยบายการบริหารความเสีย่ง 
- นโยบายการใช้ข้อมลูภายในส าหรับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
- นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั 
- นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 
- นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

กฎบัตร 

- หน้าที่คณะกรรมการบริษัท หน้าที่ประธานกรรมการ และหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
- กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กฎบตัรคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
- กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
นโยบายกลุ่มบริษัท 

 

หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วย 
1. วตัถปุระสงค ์
2. ขอบเขต 
3. ค าจ ากดัความ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ระเบียบปฏิบตั ิ
6. การปฏิบตัิตามและผลของการฝ่าฝืน 
7. การวดัผล 
8. ข้อยกเว้น 
9. เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก 1: การอนมุตัิเอกสารและประวตัเิอกสาร 
ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะท่ีใช้ในกลุม่บริษัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SCCC”) และบริษัทย่อยทัง้จากการถือหุ้น
ทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกวา่ “กลุม่บริษัทฯ”) สง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการให้เกิดขึน้ในทกุระดบัของ
องค์กร ตัง้แต่ระดบัคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารจนถึงระดบัปฏิบัติงานมาโดยตลอด  และเพ่ือเป็น
การด ารงความเป็นบรรษัทภิบาลอย่างยัง่ยืนและยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐานท่ี
สงูขึน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดแูลกิจการฉบบันีข้ึน้ เพ่ือใช้เป็นหลกัการและ
แนวปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 
 
นโยบายฉบบันีย้ดึตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดท่ีีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
หลกัการขององค์การเพ่ือความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) เพ่ือวางรากฐานของอนาคต
ให้กบัสงัคม ด้วยการเป็นบรรษัทภิบาลอย่างยัง่ยืน 
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2. ขอบเขต 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการฉบบันีใ้ช้กบัคณะกรรมการบริษัท คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ และคณะ
เจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ปนูซีเมนตน์คร
หลวง จ ากดั (มหาชน) หรือเรียกรวมวา่ กลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง 
 
3. ค าจ ากัดความ 
ผู้มีหน้าท่ีก ากบัดแูล (Gatekeepers) คือบคุคลซึ่งมีหน้าท่ีตรวจตราวา่มีการปฏิบตัิขดัตอ่นโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการตามข้อก าหนดของนโยบายในแตล่ะเร่ือง หรือไม ่ เช่น เลขานกุารบริษัท เลขานกุาร
คณะกรรมการชดุย่อย เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทย่อย ฝ่ายการเงินและควบคมุ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และการก ากบัดแูล ฝ่ายการบริหารบคุลากร เป็นต้น 
 
4. ความรับผดิชอบ 
คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยต้องรับผิดชอบให้มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ อีกทัง้ควรติดตามและธ ารงไว้ซึ่งการก ากับดแูลกิจการท่ีดีในบริษัทและกลุ่มปูนซิเมนต์  
นครหลวงอย่างตอ่เน่ือง 
 
คณะเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มของบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์ 
นครหลวงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสร้าง ด าเนินการ และสนับสนุนวัฒนธรรมการองค์กร 
โครงสร้าง และความสามารถท่ีจ าเป็นในพนกังานทกุระดบัและทกุหน้าท่ีในกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง 
ทัง้นีเ้พ่ือให้ประสิทธิภาพในการด าเนินแผนงานท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความ
เสี่ยง การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ และการควบคมุภายใน 
 
5. ระเบียบปฏิบัต ิ
5.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้นและต้องปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น เชน่ 
ก) สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้น 
ข) สิทธิในการรับเงินปันผลจากผลก าไรของบริษัท 
ค) สิทธิในการได้รับขา่วสารของบริษัทอย่างเพียงพอและทนัเวลาเป็นประจ า และสิทธิในการเสนอ

วาระการประชมุและซกัถามในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
ง) สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและสิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุผู้ถือหุ้น และ

ออกเสียงลงคะแนนแทนส าหรับวาระท่ีต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ เช่น เลือกตัง้หรือถอดถอน
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กรรมการคา่ตอบแทนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัและมีผลกระทบ
ตอ่บริษัท 

 
คณะกรรมการบริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั
นบัจากวนัประชมุ 
 
5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ดงันี ้
ก) จดัให้มีการก ากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์

ของผู้ ถือหุ้น 
ข) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และเสนอ

วาระการประชมุเพ่ิมเติม 
ค) จดัให้มีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมชิอบ 

ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอ่ืน เชน่ การซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน (Insider Trading) 
ง) กรรมการและผู้บริหารจะเปิดเผยข้อมลูตอ่คณะกรรมการเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ี อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารท่ี
มีสว่นได้เสียกบัธรุกรรมท่ีท ากบับริษัทไมค่วรมีสว่นร่วมในการตดัสินใจท าธรุกรรมดงักลา่ว 

 
5.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้ท่ีเป็นลกูค้า ชมุชน พนัธมิตรทางธรุกิจ พนกังาน สงัคม ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุ เจ้าหนี ้
คูแ่ขง่ ภาครัฐ และผู้มีสว่นได้เสียอ่ืน ทกุคนจะได้รับการดแูลจากบริษัทตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มกีระบวนการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือระหวา่งบริษัทกบัผู้มีสว่นได้เสยี 
และพฒันากลไกการมีสว่นร่วมของผู้มีสว่นได้เสียในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษัท 
 
ในการท่ีจะบรรลตุามท่ีกลา่วข้างต้นนัน้ บริษัทจะก าหนดให้มีมาตรการและขัน้ตอนท่ีชดัเจนในการแจ้ง
เบาะแสตอ่คณะกรรมการบริษัทในประเดน็เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ การรายงาน
ทางการเงินท่ีไมถ่กูต้อง หรือการขาดความควบคมุภายในองค์กร และปกป้องสิทธิของบคุคลท่ีเป็นผู้แจ้ง
เบาะแสด้วย 
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5.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทตระหนกัและให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงิน
และข้อมลูท่ีมิใชท่างการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา ผา่นช่องทางท่ีเข้าถึงได้ง่าย น่าเช่ือถือ
แก่บคุคลภายนอก ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสาธารณชนทัว่ไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
คณะกรรมการจึงได้ก าหนดแนวปฏิบตัิติไว้ดงันี ้
 
ก) การเปิดเผยข้อมลู  

บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใช่ข้อมลูทาง
การเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียม
กนัและน่าเช่ือถือ  
 
การขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีรายงานสว่นได้เสยีตามกฎระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
 

ข) การสื่อสารข้อมลูของบริษัทผา่นช่องทางอ่ืน 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าท่ีในการ
ติดต่อสื่อสารและให้ข้อมลูกบันักลงทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นักวิเคราะห์ท่ีเก่ียวข้อง ได้รับทราบข้อมลู
ของบริษัทอย่างถูกต้องและเท่าเทียม ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการจะ
ด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และควรปรับปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

 
5.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการยึดมัน่ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบและความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต และ
ต้องปฏิบตัิและดแูลให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท  
มติคณะกรรมการ มติผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นโยบายจรรยาบรรณทางธรุกิจ และระเบียบปฏิบตัิองค์กร อีกทัง้จะ
ท าการทบทวนความสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเป็นประจ าทกุปี โดยคณะกรรมการจะสรรหา/แตง่ตัง้ กรรมการซึ่งมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ และ
ความเป็นอิสระในการตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ในโครงสร้างการจดัการ
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คณะกรรมการจะแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบ ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการไว้อย่าง
ชดัเจน 
 
บริษัทได้จดัให้มคีณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ เพ่ือช่วยศกึษาและกลัน่กรองงานตามความจ าเป็น และ
ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร ดงัตอ่ไปนี ้
ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ข) คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
โดยกรรมการบริษัทแตล่ะคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 แห่ง และ
คณะกรรมการจะท าการประเมนิผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละครัง้และประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้เป็นรายบคุคลและโดยรวม อีกทัง้สง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการ
ฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท อีกทัง้จดัให้มีแผนการ
พฒันาและสืบทอดงานในต าแหน่งบริหารท่ีมีความส าคญั 
 
6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน 
หากพบวา่มีผู้ ฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการในบริบทท่ีเก่ียวข้อง ผู้มหีน้าท่ีก ากบั
ดแูล มีหน้าท่ีรายงานให้ผู้รับผดิชอบในล าดบัถดัไปทราบ เพ่ือด าเนินการแจ้งเตือน ระงบั หรือลงโทษการไม่
ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยมีวตัถปุระสงค์ไมใ่ห้เกิดการฝ่าฝืนเกิดขึน้ซ า้ในอนาคต 
 
7. การวดัผล 
ไมไ่ด้ก าหนด 
 
8. ข้อยกเว้น 
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง หรือก าหนดโดยหน่วยงานราชการ ให้มี
การทบทวนและปรับปรุงเนือ้หาในนโยบายฉบบันีใ้ห้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 

การเปลี่ยนแปลงหรือการร้องขอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ในนโยบายฉบับนี ้ต้องได้รับการตรวจทานโดย
ผู้บริหารในสายงาน และประธานคณะเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม ก่อนน าเสนอขออนุมตัิจากคณะกรรมการ
บริษัท 
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9. เอกสารอ้างองิ 
อ้างอิงจรรยาบรรณทางธรุกิจ ซึ่งเน้นในเร่ืองหลกัจริยธรรมในการด าเนินธรุกิจ และรวมนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
กับนโยบายการก ากับดแูลกิจการไว้หลายเร่ือง อาทิ การรักษาข้อมลูความลบัและข้อมลูท่ีไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ การซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยอาศยัข้อมลูภายใน ซึ่งจะไมน่ ารายละเอียดมาระบซุ า้ในนโยบายนี  ้
 
   - สิน้สดุเอกสาร – 
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ภาคผนวก 1: การอนุมัติเอกสาร และประวัตเิอกสาร 
วนัท่ีอนมุตั ิ 05 พฤศจิกายน 2562 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 01 มกราคม 2563 
วนัท่ีประเมินครัง้ถดัไป 01 มกราคม 2567 
ผู้ดแูลเอกสาร ภชัฎา หมื่นทอง 
เจ้าของเอกสาร เอเดน ไลนมั – ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ 
ผู้อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีจดัเก็บเอกสาร INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 
 
ประวัตเิอกสาร 
บนัทึกการแก้ไขเอกสารฉบบันี ้
รุ่น วนัท่ี รายละเอียด โดย 
1.0 15 ต.ค. 62 รับรองเพ่ือขออนมุตั ิ

- ย้ายไปใช้รูปแบบใหม ่และใช้เอกสาร
ฉบบันีแ้ทนนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการ ลงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2558 

เอเดน ไลนมั 

 17 ต.ค. 62 รับรองเพ่ือขออนมุตั ิ คณะกรรมการธรรมภิบาลฯ 
 05 พ.ย. 62 อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัท 
 01 ม.ค. 63 บงัคบัใช้  
 02 ก.พ. 64 ประเมินเอกสาร  ภชัฎา, เอเดน 
2.0 10 ก.พ. 64 รับรองเพ่ือขออนมุตั ิ คณะกรรมการธรรมภิบาล 
 11 ก.พ. 64 อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัท 
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ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะท่ีใช้ในกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 
คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากัด 

(มหาชน) 
กลุม่บริษัทฯ (Group) บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
GCEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
GCFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน 
GEXCO คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
Group Company (GC) นิติบคุคลภายใต้กลุ่มบริษัทฯ 
GC-CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนิติบคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
GC-CFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ของนิติบคุคลภายใต้กลุ่มบริษัทฯ 
GC-EXCO คณะผู้บริหาร ของนิติบคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
SCCC บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
SCCO บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
CWT บริษัท คอนวดู จ ากัด 
CWI พีที คอนวดู อินโดนีเซีย 
SCP บริษัท สยามซิตี ้พาวเวอร์ จ ากดั 
ISUB บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั 
IECO บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากัด 
INDG บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั 
Globe บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั 
SCCTR บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากัด 
SCCLK บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั 
SCCBD บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั 
SCCVN บริษัท สยาม ซิตี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

กลุ่มบริษัทฯ 

 
หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย: 
1. วตัถปุระสงค์ 
2. ขอบเขต 
3. ค าจ ากดัความ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ระเบียบปฏิบตัิ 
6. การปฏิบตัิตามและผลของการฝ่าฝืน 
7. การวดัผล 
8. ข้อยกเว้น 
9. เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก 1: การอนมุตัเิอกสารและประวตัเิอกสาร 
ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะท่ีใช้ในกลุม่บริษัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (ตอ่ไปเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “SCCC” และบริษัทยอ่ยทัง้จาก
การถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ให้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียง ซึ่ง
ถือเป็นสว่นส าคญัในการบริหารจดัการและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของวฒันธรรมองค์กร และเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการก ากบัดแูล กลยทุธ์และการวางแผน นโยบาย 
กระบวนการท างาน มูลค่าแบรนด์ และวัฒนธรรมของทัง้องค์กร กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนส าคญัในการสร้างความมัน่ใจต่อผู้ ถือหุ้นในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และ
ชว่ยให้บริษัทสามารถบริหารความเส่ียงได้อยา่งเหมาะสม เพ่ือเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบจากความเส่ียง 
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นโยบายฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพ่ือวางแนวทางและส่ือสารเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงภายในบริษัทฯ เพ่ือให้
เกิดการบริหารจดัการความเส่ียงภายในองค์กรได้อย่างโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเพ่ือช่วยให้กบับริษัทเพ่ือ
บรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค์ของบริษัท การบริหารความเส่ียง ในท่ีนีห้มายรวมถึง 
 
1. การบริหารความเส่ียงและกลยทุธ์ให้เกิดความสอดคล้อง 
2. การชว่ยในการตดัสินใจในการตอบสนองตอ่ความเส่ียง 
3. การลดความสญูเสียในการด าเนินงาน 
4. การระบแุละจดัการความเส่ียงขององค์กร  
5. การมองหาโอกาสทางธุรกิจ 
6. การใช้เงินทนุให้เกิดประโยชน์ 
7.         การจดัการภาวะวิกฤต 
 
2. ขอบเขต 
นโยบายฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้กับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร กรรมการ  ทุกระดบัขัน้และต าแหน่ง และ
รวมถึงบคุคลใด ๆ ท่ีเป็นตวัแทนหรือด าเนินงานในนามของกลุม่บริษัทฯ 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 

การบริหารความเส่ียงองค์กร 
(Enterprise Risk 
Management – ERM) 

คือกระบวนการท่ีปฏิบตัโิดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบคุลากรทกุ
คนในองค์กร เพ่ือชว่ยในการก าหนดกลยทุธ์และด าเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเส่ียงได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบง่ชี ้
เหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ซึง่ครอบคลมุถึงภาวะวิกฤตใดๆและมี
ผลกระทบตอ่องค์กร และสามารถจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ี
องค์กรยอมรับ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีองค์กรก าหนดไว้อย่างมัน่ใจ
และสมเหตสุมผล ซึง่ก าหนดไว้ใน 4 หมวดหมู ่ได้แก่ 
- ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ – ท่ีเก่ียวข้องกบัเปา้หมายระดบัองค์กรท่ี

สอดคล้องและสนบัสนนุพนัธกิจของบริษัท 
- ความเส่ียงด้านธุรกิจและปฏิบัตกิาร – ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้

ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
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- ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัตติามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล – ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

- ความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทางการเงนิ – 
ความเส่ียงประเภทตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาเงินทนุ รวมถึง
ธุรกรรมทางการเงิน 

 
4. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัท (BoD) รับผิดชอบในการก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงและสภาพแวดล้อมรวมถึง
การจดัการภาวะวิกฤตให้มีอยูอ่ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) รับผิดชอบในการทบทวนระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงกระบวนการ
ทางธุรกิจ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สายงาน Group Internal Audit and Compliance (GIAC) ให้ความคิดเห็นและการรับรองอยา่งเป็นอิสระ
เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง ของบริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยในตา่งประเทศ ตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ ว่าการก ากบัดแูลการด าเนินงานได้รับการออกแบบมาเพ่ือบริหารความเส่ียงและ
มีการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (GCEO) มีหน้าท่ีก าหนดและส่งเสริมวฒันธรรม โครงสร้าง และทกัษะ
ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับพนกังานในทุกระดบัของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดการบริหารความเส่ียงและ
การจดัการภาวะวิกฤตเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

Group Company Chief Executive Officer (GC-CEO) รับผิดชอบในการสนบัสนนุระบบและกระบวนการ
บริหารความเส่ียงให้ด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพตามนโยบายรวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ
และการจดัการภาวะวิกฤตซึ่งได้ก าหนดมาตรการ การตรวจสอบ การรายงาน และการบริหารความเส่ียง
โดยเจ้าของความเส่ียง การตระหนกัถึงความเส่ียงโดยบคุคลากรควรได้รับการสนบัสนนุเพ่ือสร้างวฒันธรรม
ของบริษัท 

ผู้จัดการและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิตดิตาม และรายงานความเส่ียงทางธุรกิจท่ีส าคญัให้แก่บุคคลท่ี
เก่ียวข้อง ตามโครงสร้างการบริหารความเส่ียง การระบ ุประเมิน และลดความเส่ียงจะต้องมีการด าเนินการ
ท่ีชดัเจนเพ่ือลดผลกระทบตอ่กลยทุธ์หรือเปา้หมายทางธุรกิจของกลุม่บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวง 
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5. ระเบียบปฏิบัติ 
5.1 โครงสร้างการบริหารความเส่ียง 

 
 

5.2 ความเส่ียงรวมถึงภาวะวิกฤตใดๆท่ีอาจมีผลกระทบตอ่กลยทุธ์ของกลุม่บริษัทหรือวตัถปุระสงค์ทาง
กลุ่มบริษัท (ความเส่ียงหลกั) ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นรายไตรมาสและโปร่งใส บริษัทฯ และบริษัทในเครือในประเทศไทย 
และตา่งประเทศต้องมัน่ใจได้ว่าจะตอบสนองตอ่ความเส่ียงและควบคมุความเส่ียงนัน้ให้เหมาะสม
โดยจะต้องมีการตดิตาม ตรวจสอบ และรายงานอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ 

 
5.3 ผู้จดัการและพนกังานทุกคนได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีทัง้ในฐานะเจ้าของความเส่ียงและบ่งชี ้

ความเส่ียงและโอกาสท่ีเกิดขึน้ในระดบัประเทศ ฝ่ายงาน และโครงการต่าง ๆอย่างอิสระ ความ
เส่ียงทัง้หมดท่ีรวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหม่ทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัมหภาคต้องได้รับการ
ประเมินและลงบนัทึกโดยทนัที โดยระบถุึงสาเหตท่ีุแท้จริง แผนการลดผลกระทบ และโอกาสทาง
ธุรกิจเพ่ือให้บริษัทปนูซีเมนต์นครหลวงและบริษัทในเครือในประเทศไทย และต่างประเทศ บรรลุ
เปา้หมายร่วมกนั  
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5.4 การจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องมีระบบการจดัการข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ ส าหรับการ
ตดิตามความเส่ียงของกิจกรรมและกระบวนการท่ีส าคญัของแตล่ะองค์กร ระบบดงักลา่วควรได้รับ
การสนบัสนนุโดยช่องทางส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนกังานทกุคนเข้าใจและปฏิบตัิ
ตามนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบต่อหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน 
ข้อบกพร่องใด ๆ ท่ีได้รับการบ่งชี ้ควรท าการรายงานอย่างทนัท่วงทีไปยงัผู้บริหารตามระดบัสาย
งานและคณะกรรมการบริหารกลุ่ม เ พ่ือติดตามการด าเนินการแก้ไข  รวมไปถึงชีแ้จงให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบและรับแนวทางการด าเนินการตอ่ไป 

 
5.5 พนกังานทกุคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทปนูซีเมนต์นคร

หลวง และบริษัทในเครือในประเทศไทย และต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการสร้างให้
เกิดความเข้าใจและส่งเสริมความตระหนกัด้านความเส่ียงเพ่ือให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วน
หนึง่ของวฒันธรรมของบริษัท 

 
6. การปฏิบัตติามและผลของการฝ่าฝืน 
ให้ทกุหนว่ยงานรวมถึงพนกังาน  เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร กรรมการ ทกุระดบัขัน้และต าแหนง่ และรวมถึงบคุคล
ใด ๆ ท่ีเป็นตวัแทนหรือด าเนินงานในนามของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเคร่งครัด 
โดยทุกหน่วยงานต้องมัน่ใจว่าทรัพยากรท่ีใช้เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบตัิงาน  ตลอดจนให้มีการ
สอบทานการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบตัิงานตามนโยบายนีย้ังคงเกิดขึน้อย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดเวลา 
 
บคุคลใดท่ีละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายให้มีบทลงโทษทางวินยั ซึง่อาจส่งผลตอ่การเลิกจ้าง 
 
7. การวัดผล 
จดัให้มีการตรวจสอบคณุภาพเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความยัง่ยืนของการควบคมุภายในของกลุม่
บริษัทฯ 
 
8. ข้อยกเว้น 
ไมอ่นญุาตให้มีข้อยกเว้น 
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การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในนโยบายฉบบันี ้ ต้องได้รับการตรวจทานโดยผู้ดแูลเอกสาร และเสนอให้เจ้าของ
เอกสารพิจารณาก่อนน าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

9. เอกสารอ้างอิง 

ก) กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

- สิน้สดุเอกสาร - 
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ภาคผนวก 1: การอนุมัตเิอกสารและประวัตเิอกสาร 
วนัท่ีอนมุตัิ 27 กรกฎาคม 2563 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 27 กรกฎาคม 2563 
วนัท่ีประเมินครัง้ถดัไป 01 มกราคม 2565 
ผู้ดแูลเอกสาร ปณิตรา ศลิานนท์ - Head of Group Business Planning, Transformation 

and Performance 
เจ้าของเอกสาร เอเดน ไลนมั - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ 
ผู้อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีจดัเก็บเอกสาร INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 
 
ประวัตเิอกสารตัง้แต่เป็นกลุ่มบริษัทฯ 
บนัทกึการแก้ไขเอกสารฉบบันี ้
ฉบบัท่ี วนัท่ี รายละเอียด โดย 
1.0 15 ต.ค. 62 รับทราบ 

- ย้ายไปใช้รูปแบบใหม ่และยกเลิก
เอกสาร PL-CEOO-BRM-001 

เอเดน ไลนมั 

 17 ต.ค. 62 รับรองการอนมุตัิ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ 
 05 พ.ย. 62 อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัทฯ 
 01 ม.ค. 63 บงัคบัใช้  
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ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะท่ีใช้ในกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กลุม่บริษัทฯ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทปซูเีมนต์นครหลวง 
GCEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
GCFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุม่การเงิน 
GEXCO คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
Group Company บริษัทในกลุม่ หรือบริษัทยอ่ย 
GC-CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทในกลุม่ หรือของบริษัทยอ่ย 
GC-CFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน ของบริษัทในกลุม่ หรือของบริษัทยอ่ย 
GC-EXCO คณะผู้บริหารของบริษัทในกลุม่หรือของบริษัทยอ่ย 
SCCC บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
SCCO บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
CWT บริษัท คอนวดู จ ากดั 
CWI พีที คอนวดู อินโดนีเซยี 
SCP บริษัท สยามซติี ้พาวเวอร์ จ ากดั 
ISUB บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั 
IECO บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
INDG บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั 
SCCTR บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
SCCLK บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั 
SCCBD บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั 
SCCVN บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 

 
********** 
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในส าหรับการซือ้ขายหลักทรัพย์ 

นโยบายกลุ่มบริษัท 

 
หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายการใช้ข้อมลูภายในและซือ้ขายหลกัทรัพย์ ประกอบด้วย: 
1. วตัถปุระสงค์ 
2. ขอบเขต 
3. ค าจ ากดัความ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ระเบียบปฏิบตัิ 
6. การปฏิบตัิตามและผลของการฝ่าฝืน 
7. การวดัผล 
8. ข้อยกเว้น 
9. เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก 1: การอนมุตัเิอกสารและประวตัเิอกสาร 
ภาคผนวก 2: ค าท่ีใช้ในกลุม่บริษัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค์ 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและซือ้ขายหลักทรัพย์ฉบบันีจ้ัดท าขึน้เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทปูนซีเมนต์นคร
หลวง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SCCC”) และบริษัทย่อยทัง้จากการถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อม 
(รวมเรียกวา่ “กลุม่บริษัทฯ”) ปฏิบตัติามกฎระเบียบ และข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ นอกจากนีย้ังเป็นการส่ือสารให้แก่บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบแนวปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลท่ีไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะซึง่มีความออ่นไหวตอ่การซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  
 
2. ขอบเขต 

นโยบายฉบับนีมี้ผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้ บริหาร กรรมการ รวมถึงบุคคลใด ๆ ท่ีเป็นตัวแทนหรือ
ด าเนินงานในนามของกลุม่บริษัทฯ 
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3. ค าจ ากัดความ 

หลกัทรัพย์ หมายถึง หุ้นสามญั (common share) หุ้นบริุมสิทธิ (preferred share)
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น (warrant) ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ น
เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ (transferable subscription right) หุ้ นกู้ แปลง
สภาพ  (convertible debenture) ใบส าคัญแสดงสิท ธิอนุพัน ธ์ ท่ี มี
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัยอ้างอิง (derivatives warrant) ใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยประเภทท่ีไม่
สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ (NVDR)  และหลกัทรัพย์อ่ืน ๆ 
ที่ ออกโดยบริษัทฯ  ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

ข้อมลูส าคญั คือข้อมลูซึง่นกัลงทนุใช้ในการตดัสินใจในการลงทนุอย่างมีเหตผุล หรือ 
ข้อมูลท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย์ทัง้ทางบวกและ
ลบอยา่งมีเหตผุล 

ข้อมลูท่ีไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ คือข้อมูลท่ียงัไม่มีการเปิดเผยให้นกัลงทุนทราบเป็นการทัว่ไป รวมถึง
ข้อมลูท่ีได้รับจากแหลง่ข้อมลู หรือข้อมลูในสถานการณ์ท่ียงัไม่ได้มีการ
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 

บคุคลวงใน โดยทั่วไปคือ บุคคลท่ีถือครองข้อมูลส าคญัซึ่งไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ 
เก่ียวกับกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลซึ่งมีหน้าท่ีในการเก็บรักษาความลับ
ของข้อมลูดงักลา่ว 

บคุคลท่ีเก่ียวข้อง หมายถึงพนักงาน ผู้ บริหาร และกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
บคุคลซึง่เป็นผู้แทนหรือแสดงตนในนามบริษัทฯ หรือในนามบริษัทย่อย
ซึง่ต้องถือปฏิบตัติามนโยบายฉบบันี ้

การใช้ข้อมลูภายในส าหรับการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

โดยทั่วไปคือการใช้ข้อมูลส าคญัซึ่งไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเพ่ือการซือ้
ขายหลกัทรัพย์ หรือการส่ือสารข้อมูลส าคญัไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะให้
ผู้ อ่ืนทราบโดยผู้ อ่ืนนัน้อาจใช้ข้อมลูดงักลา่วในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

ชว่งเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(Blackout Period) 

คือช่วงเวลาท่ีห้ามพนกังาน เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร และกรรมการของกลุม่
บริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลภายใน (ทัง้ท่ีเป็นข้อมูลส าคญัและเป็นข้อมูลท่ีไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณะ) จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  
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4. ความรับผิดชอบ 

เลขานุการบริษัท มีหน้าท่ีแจ้งให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องรับทราบถึงช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ในแต่ละ 
ไตรมาส ตามตารางก าหนดเวลาการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

บุคคลที่เก่ียวข้องทุกคน มีหน้าท่ีในการปฏิบตัิตามนโยบายนีโ้ดยเคร่งครัด ดงันัน้จึงมีหน้าท่ีทัง้ในด้าน
จริยธรรมและด้านกฎหมายท่ีต้องเก็บรักษาข้อมลูความลบัของกลุม่บริษัทฯ และห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ ในขณะท่ีตนถือครองข้อมลูท่ีมีความส าคญัและข้อมลูท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ 

บุคคลที่ เก่ียวข้องซึ่งได้รับการแจ้งช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลักทรัพย์ มีหน้าท่ีในการแจ้งต่อบุคคลท่ี
เก่ียวข้องทา่นอ่ืน ซึง่ไมไ่ด้รวมอยูใ่นรายช่ือบคุคลท่ีได้รับแจ้ง เพ่ือส่ือสารตอ่ด้วย 
 
5. ระเบียบปฏิบัติ 

โดยทัว่ไป พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกลุม่บริษัทฯ  สามารถสัง่จอง ซือ้ และขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ โดยมีข้อพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

ก) พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกลุม่บริษัทฯ  จะไมท่ าการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ  ยกเว้นกรณีตนเองไม่ได้ถือครองข้อมลูท่ีมีความส าคญัและข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยตอ่
สาธารณะ 

ข) พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกลุม่บริษัทฯ  จะไมท่ าการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ  ไมว่า่โดยตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านสมาชิกในครอบครัวหรือผ่านบคุคลหรือนิติบุคคล
อ่ืนซึ่งถูกควบคุมโดยสมาชิกในครอบครัว ยกเว้นกรณีมั่นใจว่าตนไม่ได้ถือครองข้อมูลท่ีมี
ความส าคญัและข้อมลูท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ 

ค) พนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องของกลุม่บริษัทฯ  จะไมท่ าการเปิดเผยข้อมลูท่ีมี
ความส าคญัและข้อมลูท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะให้แก่สมาชิกในครอบครัวหรือผ่านบุคคลหรือ
นิตบิคุคลอ่ืนซึง่ถกูควบคมุโดยสมาชิกในครอบครัว 

ข้อห้ามในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีกล่าวข้างต้น จะน ามาใช้ในกรณีท่ีบุคคลท่ีเก่ียวข้องเข้าไป
เก่ียวโยงกับข้อมูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น การเตรียมงบการเงิน การเตรียมข้อมูลโครงการท่ียงั
เป็นความลบัหรือยงัไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ บริษัทฯ และ/หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องจะปฏิบตัิตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์และจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
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เพ่ือเป็นมาตรการเชิงป้องกนั เลขานกุารบริษัทจะก าหนดช่วงเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ และจะต้องแจ้ง
กลุ่มพนกังานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท างบการเงิน หรือด าเนินการเก่ียวข้องกับข้อมูลทางด้านการเงินให้
ทราบก่อนมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ โดยให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการของบริษัทฯ และ 
บริษัทยอ่ย คณะผู้บริหาร ผู้บริหารระดบัฝ่ายและผู้ ท่ีอยูภ่ายใต้บงัคบับญัชา โดยบคุคลเหลา่นัน้จะไมท่ าการ
จอง ซือ้และขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และ 
24 ชัว่โมงภายหลงัจากการเปิดเผยงบการเงิน 
 
6. การปฏิบัตติามและผลของการฝ่าฝืน 

ให้ทกุนิตบิคุคลรวมถึงพนกังาน ผู้บริหาร กรรมการ รวมถึงบคุคลซึง่เป็นผู้แทนหรือผู้ด าเนินการในนามกลุ่ม
บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเคร่งครัด โดยมีการทบทวนทรัพยากรท่ีใช้ให้มีความเหมาะสม 
ตลอดจนให้มีการทบทวนการปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบตัิตามนโยบายนีท้นัสมยัอยู่
เสมอ 

บุคคลใดท่ีละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายนี ้อาจต้องรับโทษทางวินยั รวมถึงการรับโทษ ตาม
มาตรา 241 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535  เก่ียวกับการห้ามซือ้ขาย
หลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน (โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ แตไ่มน้่อยกวา่ 500,000 บาท หรือทัง้จ าและปรับ) 
 
7. วิธีการวัดผลการปฏิบัตติามนโยบาย 
ไมไ่ด้ก าหนด 
 
8. ข้อยกเว้น 
ไมอ่นญุาตให้มีข้อยกเว้น 

อย่างไรก็ตาม นโยบายนีจ้ะมีการทบทวนและแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายหรือ
ข้อก าหนดโดยหนว่ยงานราชการ 

ผู้ ดูแลเอกสารมีหน้า ท่ีทบทวนและเสนอให้ มีการเป ล่ียนแปลงนโยบายนีต้่อ เ จ้าของเอกสาร  
ก่อนน าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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การซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทภายใต้โครงการร่วมลงทนุในบริษัทฯ (Employee Joint Investment Program 
(EJIP) Scheme) ท่ีมีการก าหนดสัง่ซือ้หลกัทรัพย์ล่วงหน้าในทุก ๆ เดือน จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดการซือ้
ขายในชว่งเวลาห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 
9. เอกสารอ้างอิง 
9.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
9.2 พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 

- สิน้สดุเอกสาร - 
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ภาคผนวก 1: การอนุมัตเิอกสารและประวัตเิอกสาร 
วนัท่ีอนมุตัิ 05 พฤศจิกายน 2562 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 01 มกราคม 2563 
วนัท่ีประเมินครัง้ถดัไป 01 มกราคม 2565 
ผู้ดแูลเอกสาร ภชัฎา หม่ืนทอง - เลขานกุารบริษัทฯ 
เจ้าของเอกสาร เอเดน ไลนมั - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ 
ผู้อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีจดัเก็บเอกสาร INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 
 
ประวัตเิอกสาร 
บนัทกึการแก้ไขเอกสารฉบบันี ้
รุ่น วนัท่ี รายละเอียด โดย 
1.0 15 ต.ค. 62 รับรองเพ่ือขออนมุตัิ 

- ใช้เทมเพลตใหม ่และยกเลิก  
PL-CEOO-LEGC-001 

เอเดน ไลนมั 

 17 ต.ค. 62 รับรองเพ่ือขออนมุตัิ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความเส่ียง 

 05 พ.ย. 62 อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัทฯ 
 01 ม.ค. 63 บงัคบัใช้  
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ภาคผนวก 2: ค าที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั 

(มหาชน) 
กลุม่บริษัทฯ (Group) บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
GCEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
GCFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่การเงิน 
GEXCO คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
Group Company (GC) นิติบคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
GC-CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนิตบิคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
GC-CFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน ของนิติบคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
GC-EXCO คณะผู้บริหาร ของนิติบคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
SCCC บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
SCCO บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
CWT บริษัท คอนวดู จ ากดั 
CWI พีที คอนวดู อินโดนีเซยี 
SCP บริษัท สยามซติี ้พาวเวอร์ จ ากดั 
ISUB บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั 
IECO บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
INDG บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั 
Globe บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั 
SCCTR บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
SCCLK บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั 
SCCBD บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั 
SCCVN บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 

 
********** 
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Related Party Transactions Policy 
Group 

 
Framework 
 
The Related Party Transactions Policy comprises of: 
 
1. Objective 
2. Scope 
3. Definitions 
4. Responsibilities 
5. Policy Directives 
6. Compliance and Consequence for Non-Compliance 
7. Policy Measurement Metrics 
8. Policy Exceptions 
9. Reference 
 
Annex 1: Document Approval and Version History 
Annex 2: Common Terms 
Annex 3: Summary Flowchart for Related Party Transaction Implementation 
Annex 4: Type of Related Party Transactions and Thresholds 
 
 
1. Objective 
Siam City Cement Public Company Limited (“the Company” or “SCCC”) and its Subsidiaries 
directly and indirectly held (collectively called the “Group”). This Policy has following 
intentions: 
a) To promote transparent and fair treatment to all shareholders; 
b) To ensure that all Related Party Transactions (RPT) are approved through a 

transparent process by the directors and executives performing their duties with 
responsibility, caution, and honesty without beneficiaries involved in the decision 
process; 

c) To ensure that all RPT are done for the sake of the Company’s benefits, similarly to 
any transactions done with the third party; 

d) To establish monitoring system for RPT, to ensure that they were done through the 
right process. 

 
 
2. Scope 
 
This Policy applies to all employees, officers, management, directors, as well as any person 
who represents or performs work on behalf of any entity under the Group. 
 
 
3. Definitions 
 
The following words or statements shown in this Policy shall have the meaning as defined in 
the table below. 
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Related Party Transactions 
(RPT) 

means a transaction between: 
- The Company or a Group Company; and  
- A Related Party of the Company 
 

Related Party means a person who may have led to the conflict of interests 
of the company’s directors or executives, causing a conflicting 
situation to make a decision based on personal or corporate 
benefits. This includes: 
 
1) Directors, Executives, Major Shareholders or Controlling 

Person of the Company, including their nominated 
person as Director, Executive or Controlling Person, as 
well as their Related Person and close relatives.  

2) Any juristic person, of which its major shareholders or 
controlling persons are people under (1). 

3) Any person representing or under the influence of (1) 
and (2). 

4) A director of a juristic person with controlling power. 
5) Spouse, minor child/adopted child of director under (4). 
6) A juristic person under the controlling power of the 

person in (4) or (5). 
7) Any person wanting to enter into a transaction with the 

Company in order to bring the financial benefit to the 
person in (1) to (6). 

 
Major Shareholder means a direct and indirect shareholder holding the voting 

shares more than 10%, including the shares held by its 
Related Person. 
 

Related Person Means the following persons of the Related Party: 
 
1) Spouse; 
2) Minor Child; 
3) Ordinary Partnership or Limited Partnership, in which the 

Related Party (including its spouse or minor child) are 
partner or limited partner (as applicable) more than 30% 
stake; 

4) Limited company or public company, in which the 
Related Party (including its spouse or minor child or (3)) 
collectively hold shares more than 30% stake; 

5) Limited company or public company, in which the 
Related Party, including (1) – (5) collectively hold shares 
more than 30% stake. 

 
Controlling Person* means the person with the controlling power over the 

Company, by holding more than 50% of the voting shares, or 
having control either directly or indirectly over majority votes 
at the shareholders meeting, or over the appointment or 
removal of more than half of the directors. 
(*Currently, the Company does not have Controlling Person.) 
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RPT exempted from the 
RPT Rules 
 

1) Transaction that the Company conducts with its 
Subsidiary, in which the Company holds shares more than 
90% of such Subsidiary. 

2) Transaction which both parties are Subsidiaries, in which 
the Company holds shares more than 90% of such 
Subsidiaries. 

3) The transaction proven to be fair and did not lead to the 
benefit transfer and comply with this Policy. 

4) Transactions under other exemptions of the related 
regulations. 

 
General commercial 
conditions  
  

means commercial conditions under fair pricing and conditions 
which do not lead to undue benefit transfer, with following 
benchmarks: 
 
a) Pricing and conditions which the Company or Subsidiaries 

have received or offered to another person. 
b) Pricing and conditions which the Related Party have 

offered to another person. 
c) Pricing and conditions which the Company can prove that 

similar business operators have offered to another 
person.  For example, bidding or price comparison from 
at least 3 offers. 

 
In the case that there no price benchmark is available, the 
Company may use the evaluated price from the Appraisal 
under SEC endorsement, to present the fair value for such 
assets. 
 

Approved Principles  means the principles approved by the Board of Directors of the 
Company which delegated the authority to the Management, 
provided that the resolution of the Board of Directors was made 
in accordance with Section 89/12 of the SEC Act. In this 
regard, the Board of Directors may add other requirements as 
they deem fit. 
 

 
 
4. Responsibilities 
 
This Policy related to many functions in the Company, therefore, the Board of Directors has 
defined the roles and responsibilities of related functions as follows: 
 
Board of Directors (BoD) 
a) The BoD shall consider all RPTs which required BoD or Shareholders’ approval. The 

BoD may delegate normal business transaction or supporting business transaction to 
the Management. 

b) For RPT other than the above, the BoD shall consider and approve or endorse (for a 
large size transaction requiring approval from shareholders) the RPT of the Company 
and its Subsidiaries, in accordance with the rules and guideline of the regulatory 
authorities. 
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Audit Committee (AC) 
a) For RPT requiring approval from the Board of Directors and/or Shareholders, the AC 

shall review the RPT, also to oversee Management’s compliance with the rules and 
guideline of the regulatory authorities on a quarterly basis, in order to ensure that such 
transactions are reasonable and for the best benefit of the Company. 

b) For RPT approved by management, under the Approved Principles, the Group Chief 
Accountant needs to collect and report all such transactions to the AC on a quarterly 
basis. The AC shall review management’s information on necessity and 
reasonableness of the RPT. If the AC does not agree, the AC shall raise such different 
opinion. 

 
Group CEO (GCEO) shall ensure that the Company and its subsidiaries strictly comply with 
this Policy and the related Manuals of Authority.  

 
Group Company CEO (GC-CEO) shall ensure that its responsible Subsidiary strictly comply 
with this Policy and the related Manual of Authority. 
  
Group Chief Accountant (GCA) 
a) The GCA shall collect and prepare a quarterly report to the AC on the information of 

RPT in accordance with rules of the regulatory authorities and of accounting 
standards, including the information in relation to necessity and reasonableness of the 
RPT and most beneficial to the Company, as well as the information on appraisal of 
assets. 

b) The GCA shall prepare a quarterly report to the AC on the minoring of NTA value (from 
the consolidated Financial Statements) and the accumulated amount of the RPT for 
the period of 6 months, except RPT which received approval from the Shareholders, 
in order to observe the trend of RPT and prevent the circumvention of the Policy 
compliance. 

 
Company Secretary 
a) To provide advice on requirements for conducting RPT for the Company and its 

Subsidiaries, in accordance with this Policy and the rules of regulatory authorities. 
b) To coordinate with the BoD and the Executives in arrangement of the meeting of the 

BoD and the Shareholders (if required) for obtaining approval for entering into the RPT 
in accordance with the rules of regulatory authorities. 

c) To collect the Conflict of Interest Reports from the BoD and the Executives and submit 
to the GCA. 

 
 
5. Policy Directives 
 
5.1  General Principle 
 
5.1.1 All RPT of the Company and its Subsidiaries shall comply with the SEC Act, the 

Notification of the Capital Market Supervisory Board, the Notification of the Stock 
Exchange of Thailand and/or any Notification of regulatory authorities. 
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5.1.2 RPTs exempted from the RPT Rules shall be conducted on an arm’s length basis, for 
the benefit of the Company. 

5.1.3 GCEO or CEO of each Group Company (as applicable) shall ensure that the RPT, 
which is a Normal Business Transaction with general commercial conditions or a 
Supporting Normal Business Transaction with general commercial conditions is 
conducted in accordance with the Approved Principles and the related Manuals of 
Authority. 

5.1.4 Directors, Executives or Management who has the conflict of interest on the RPT shall 
not consider and/or approve such RPT. 

5.1.5 If a related function has doubt that the transaction would be an RPT, the related 
function of the Company or Subsidiaries shall consult with the Company Secretary on 
requirements of RPT Rules before entering into such transaction. 

 
5.2  RPT Information Collection 
 
The GCA shall collect information on RPT and prepare disclosure report by type and value of 
RPT, then report to the AC for review on a quarterly basis.  
 
5.3 Approval Requirements 
 
5.3.1 If the RPT requires approval from the BoD, the responsible function shall present 

sufficient information to the GCEO for review. And prior to proposing to the BoD or the 
Shareholders for approval (as applicable), the responsible function shall seek opinion 
from the AC on whether such transaction is reasonable and most beneficial to the 
Company. 

5.3.2 The BoD shall consider and make decision based upon the ground that such RPT is 
reasonable and most beneficial to the Company. 

5.3.3 If the RPT requires approval from the Shareholders, the BoD shall convene a 
Shareholders Meeting and appoint the Independent Financial Advisor to provide 
opinion on reasonableness and fairness of pricing and conditions of such RPT, and its 
recommendation to the Shareholders on whether the Shareholders should approve 
such transaction. 

 
5.4 Disclosure 
 
5.4.1 Directors and Executives shall report their conflict of interest to the Company, so that 

the Company has information for consideration of any transaction with potential 
conflict of interest or transaction that falls into requirements of RPT rules for the Group. 
Company Secretary shall submit this report to the GCA. 

5.4.2 Disclosure of RPT shall be in accordance with relevant laws and regulations of the 
regulatory authorities. 

 
 
6. Compliance and Consequence for Non-Compliance 
 
All entities and their employees, officers, management, directors as well as any person who 
represents or performs work on behalf of any entity under the Group shall ensure full 
compliance with this Policy. They are expected to assure that appropriate resources are 
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available and reviews are regularly undertaken on a regular basis to ensure that the 
implementation and application of this Policy remain robust at all times. 
 
Anyone who breaches the Policy shall be subject to disciplinary action, which could result in 
dismissal or termination for any misconduct. 
 
 
7. Policy Measurement Metrics 
 
This Policy shall be measured its effectiveness and awareness through: 
1) Completion and accuracy of the information disclosure in accordance with the 

regulatory authorities. 
 

2) Completion and accuracy of information disclosure in accordance with accounting 
standards. 

 
3) Continuing Policy compliance by people who have approval authority on the RPT. 
 
 
8. Policy Exceptions 
 
No exceptions are permitted. 
 
However, this Policy shall be subject to a review and amendment in accordance with any 
changes in law and regulation issued by The Authority on the subject. 
 
Variations to this Policy shall be reviewed by the Document Manager and proposed to the 
Document Owner prior to submitting to the Board of Directors for approval. 
 
 
9. Reference 
 
9.1 The Securities and Exchange Act or SEC Act, Section 89/12, Section 56; 
9.2 The Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Chor. 21/2551 (A.D 

2008) Re: Rules on Related Party Transactions; 
9.3 The Notification of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and 

Required Actions for Listed Companies Concerning Related Party Transactions  
(A.D. 2003) 

9.4 Manual of Authority 
 
 
 

- End of document - 
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Annex 1: Document Approval and Version History 
 
Document Approval 
 
Approval Date 05 November 2019 

Effective Date 01 January 2020 

Re-evaluation Date 01 January 2022 

Document Manager Kasem Makrailert – Group Chief Accountant 

Document Owner Mark Schmidt – Group CFO 

Approver Board of Directors of Siam City Cement Public Company Limited 

Document Location INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 

 
 
Version History as the Group 
 
The following table records all the revisions made to this document: 
 
Version Date Description By 

1.0 15 Oct 19 Endorsed Aidan L. 
 28 Oct 19 Endorsed AC 
 05 Nov 19 Approved BoD 
 01 Jan 20 Effective  
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Annex 2: Common Terms 
 
BoD Board of Directors of Siam City Cement Public Company Limited 

AC Audit Committee of Siam City Cement Public Company Limited 

GRC Governance and Risk Committee of Siam City Cement Public Company Limited 

NCC Nomination and Compensation Committee of Siam City Cement Public 
Company Limited 

Group Siam City Cement Public Company Limited and its Subsidiaries 

GCEO Group Chief Executive Officer 

GCFO Group Chief Financial Officer 

GEXCO Group Executive Committee 

GC Group Company which is a legal entity under the Group 

GC-CEO Group Company Chief Executive Officer 

GC-CFO Group Company Chief Financial Officer 

GC-EXCO Group Company Executive Committee 

SCCC Siam City Cement Public Company Limited 

SCCO Siam City Concrete Company Limited 

CWT Conwood Company Limited 

CWI PT Conwood Indonesia 

SCP Siam City Power Company Limited 

ISUB INSEE Superblock Company Limited 

IECO INSEE Ecocycle Company Limited 

INDG INSEE Digital Company Limited 

Globe Globe Cement Company Limited 

SCCTR Siam City Cement Trading Limited 

SCCLK Siam City Cement (Lanka) Limited 

SCCBD Siam City Cement (Bangladesh) Limited 

SCCVN Siam City Cement (Vietnam) Limited 

  



 

PL-BoD-007_Related Party Transactions Policy (v.1.0; 20191105)   9 of 10 
 

This document is uncontrolled if reproduced. 

Annex 3: Summary Flowchart for RPT Implementation 
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Annex 4: Type of RPT and Thresholds 

 
Type of transaction  

Authority 
Small Medium Large 

1. Normal business 
transactions/  

2. Normal business-support 
transactions 

- General commercial 
conditions  

The company’s board of directors approve in principal and lay 
down the framework for the management to proceed 

- No general commercial 
conditions 

The Management Board of directors 
+ Information 
disclosure to SET 

Shareholders 

3. Rental or rented real estate 
for not longer than 3-year 
period, and under no 
general commercial 
conditions 

The Management The Management 
+ Information 
disclosure to SET 

Board of directors + 
Information 
disclosure to SET 

4. Transactions relating to 
products or services 

The Management Board of directors 
+ Information 
disclosure to SET 

Shareholders 

5. Transactions on offering or 
receiving financial 
assistance  

      

- Providing financial assistance 
to connected person or the 
company where the 
connected persons hold more 
shares than the listed 
company 

Board of directors 
(Less than 100 
million Baht or 
3%NTA, whichever 
lower)  

- Shareholders (Over 
100 million Baht or 
3%NTA, whichever 
lower)  

- Providing financial assistance 
to a company where the listed 
company hold more shares 
than the connected persons 

The Management Board of directors 
+ Information 
disclosure to SET 

Shareholders 

- Receiving financial 
assistance  

The Management Board of directors 
+ Information 
disclosure to SET 

Shareholders 

Source: www.set.or.th 

********** 
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Conflict of Interest Policy 
Group 

 
Framework 
 
The Conflict of Interest Policy comprises of: 
 
1. Objective 
2. Scope 
3. Definitions 
4. Responsibilities 
5. Policy Directives 
6. Compliance and Consequence for Non-Compliance 
7. Policy Measurement Metrics 
8. Policy Exceptions 
9. Reference 
 
Annex 1: Document Approval and Version History 
Annex 2: Common Terms 
Annex 3: Approval and Disclosure 
Annex 4: Examples of typical conflict of interest 
Annex 5: Conflict of Interest Declaration for New Hire 
Annex 6: Annual Conflict of Interest Declaration and/or when there is change 
 
 
1. Objective 
 
Siam City Cement Public Company Limited (“the Company” or “SCCC”) and its Subsidiaries 
directly and indirectly held (collectively called the “Group”) promotes integrity and 
transparency in conducting its business, as these are fundamental in meeting its stakeholders’ 
expectation and building trusts with customers, business partners and the public. 
 
This Policy is established to provide standard of conduct to ensure that all Personnel act in 
the best interest of the Company and the Group. 
 
 
2. Scope 
 
This Policy applies to all employees, management, directors as well as any person who 
represents or performs work on behalf of any entity under the Group (herein after “Personnel”). 
 
All Personnel are obligated to act at all times solely in the best interests of the Company and 
the Group. 
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3. Definitions 
 
Conflict of Interest 
 

 

is the situation where financial or other interests of the 
Personnel interfere or may be perceived as interfering with the 
ability to act in the best interest of the Company or the Group. 
 

Advantage 
 

Any economic or non-economic advantage of any kind that is 
directly or indirectly offered or provided to third parties or 
offered by or received from third parties in relation to actual or 
potential business activities or decisions of the Group. Non-
economic benefits include but are not limited to gifts, meals, 
entertainment, travel, lodging, grants, donations, undue 
discount, etc. 
 

Gifts means something that is given or received to/from another 
person including but not limited to cash, vouchers or any item 
(e.g. pens, hampers, concert tickets) having any cost or 
financial value, including food or beverages (e.g. supplier or 
sub-contractor sponsored meals, entertainments, and 
hospitality) as well as any items of value. 
 

Entertainment and 
Hospitality 
 

refers to the spending for business courtesies with externals 
such as spending on food, beverage, recreation (e.g. tickets, 
and/or passes to events, services, training, seminar, 
transportation). 
 

Business Courtesies refers to cash or cash equivalent, gifts, entertainment 
hospitality, favors and other benefits given to or received from 
those with whom an organization does business. 
 

Sponsorship form of giving in money, objects or property to an activity or a 
project must specify name of SCCC or its Group Companies. 
The sponsorship must have the purpose to promote the 
Company and the Group’ good reputation and must be 
transparent and obtain the approval according to company’s 
process. 
 

Charitable Donation Donations to any organization for the purpose of contribution 
to society. The organization which received funds must be 
reliable and must provide a donation certificate. The donation 
must be transparent and pass the Company’s approval 
process. The requestor must ensure that funds do not use for 
other purpose. 
 

Political Contributions Giving or offering anything of value e.g. money, goods, or any 
other benefits to politician, political parties or individuals as 
well as political activities directly or indirectly. 
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Close relationships means the family members with close relationships to the 
Personnel either related by blood, including parents, 
grandparents, children, siblings, or relationship from 
registration under laws, including spouse, stepchildren, foster-
parents, or individuals whom you have close relationships 
with, including partner (not married but in a relationship), 
mothers-, fathers-, brothers-, and sisters-in-law, someone who 
is financially dependent on you or you are financially 
dependent on them, any juristic person having its family 
member as a major shareholder or a controlling person 
through the shareholding not less than 30 percent of equity 
interest. 
 

Employees All employees in the Group including temporary workers, 
contract workers and any other person who required 
completing work for and on behalf of the Group. 
 

 
 
4. Responsibilities 
 
Directors, Management and Employees of the Group shall disclose or report any conflict 
of interest occurred or become to his/her knowledge at any times for transparency and integrity 
of the individual. 
 
It is also the responsibility of individual to avoid or prevent any situation or action that may 
create or appear to create or lead to a situation that could be perceived as conflict of interest. 
 
Audit Committee shall give recommendation on solution to the conflict of interest in relation 
to the Charter of the Audit Committee. 
 
Head of Group Internal Audit and Compliance shall be responsible for undertaking regular 
reviews, in order to ensure that the implementation and application of the policy remain robust 
at all times, as well as receiving reports from the person in charge of compliance matter in 
each Group Company in order to report the result and the opinion to the Group CEO and the 
Audit Committee respectively. 
 
Company Secretary of each Group Company shall be responsible for obtaining the annual 
declaration of the conflict of interest from the Board members and report to the Audit 
Committee and the Chairman of the Board of Directors via Head of Group Internal Audit and 
Compliance. 
 
CEO of each Group Company shall be responsible for the overall management of the conflict 
of interest program within his/her company in order to ensure the appropriate declaration of 
conflict of interest be reported and the conflict resolution be identified and implemented 
properly and timely. The CEO shall also be accountable to assure that full awareness on the 
topic of Conflicts of Interest is established across the Company, as well as to establish a clear 
“Tone from the Top” on compliance. 
 
Senior Management and above shall manage conflict of interest in their respective functions 
based on the best interest of the Company and the Group and in cases where the subordinates 
have conflict of interest, the conflict must be immediately resolved and reported to the person 
in charge of compliance matter in each Group Company. 
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Human Resources Function of each Group Company shall be responsible to ensure that 
the new joiner has disclosed the actual or potential conflict of interest (see Annex 5) prior to 
the commencement of employment. They are also responsible to distribute the Annual Conflict 
of Interest Declaration to all employees, then, report the result of the annual declaration and 
raise potential conflict of interest to the CEO and the person in charge of compliance matter 
in each Group Company. 
 
Human Resources function also has the responsibility to maintain the employees’ disclosure 
data and documentations. 
 
Supervisor shall be responsible to report the person in charge of compliance matter when 
his/her subordinate report/disclose about his/her actual or potential conflict. 
 
Compliance Function of each Group Company (or the person in charge where there is 
no Compliance Function) shall be vigilant in promoting the conflict of interest compliance 
policy and investigating potential violations of such policy including support the timely 
identification and analysis of potential conflict of interest. The Head of Compliance Function 
or the appointed person (“the person in charge of compliance matter”) in each Group Company 
will report any noticeable issue on conflict of interest and the result of the annual conflict of 
interest declaration to the Head of Group Internal Audit and Compliance. 
 
In addition, the Compliance function and the person in charge of compliance matter must 
review and analyze the receiving reported items from externals to see the trends that are likely 
to cause issues or concerns and determine the solutions and preventions.  
 
 
5. Policy Directives 
 
A conflict of interest arises when the Personnel has personal relationship or financial or other 
interest that could interfere with his/her obligation, or when they use their position with the 
Company for personal gain. The Company requires the Personnel disclose all potential 
conflicts of interest and that they promptly take actions to eliminate the conflict. 
 
5.1 Guiding Principles 
 
a) As general rules, Personnel must not use their position for personal, financial or other 

benefit (means direct or indirect benefits such as honors or positions), apart from being 
remunerated by the Company or the Group for their activity, nor may they use such 
position for the financial or other benefit of family members or other related persons. 
No Personnel may take part in any business activities where they may be influenced 
by any said interests that are perceived, or may be perceived, as a hindrance to 
objective decision-making in the Company’s or the Group’s interest. 

b) Employees must not engage in activities outside of work that create a possible conflict 
with the Company's best interest. 

c) Personnel must avoid situations that may cause a conflict of interest. However, when 
a conflict of interest occurs, Personnel should take steps to ensure that the situation is 
treated fairly to the opposite party e.g. customers, suppliers etc. and the Company by 
disclosing information (see Annex 6) or refusing to take any other action or as 
appropriate. 

  



 

PL-GR-003_Conflict of Interest Policy (v.1.0; 20200527)  5 of 20 
 

This document is uncontrolled if reproduced. 

d) Employees must be cautious when giving gifts or entertainment to anyone whom the 
Company do business with and be also respect and adhere to customer or supplier 
policies that may not permit the acceptance of gifts or entertainment. Employees must 
only participate in business entertainment when it is an integral part of business 
building activities. 

e) Receiving gifts, entertainment or other gratuities from people with whom we do 
business is generally not acceptable because doing so could imply an obligation on 
the part of the Company and potentially pose a conflict of interest. 

f) In the event that employees have direct or indirect interests that are in conflict or may 
conflict with the interests of the Company or the Group, employees must notify 
supervisors and Compliance function or the person in charge. Such employees should 
not be involved in decisions related to that benefit to ensure that the Company makes 
fair decisions. 

g) If an employee is unsure about whether a contemplated activity might constitute a 
potential conflict of interest, the employee should talk to his/her direct supervisor or 
contact the Compliance function or the person in charge for guidance. 

 
5.2 Guidelines on Offering and/or Receiving 
 
The offering and/or receiving of business courtesies should meet the following guidelines:  
 
a) Cost, amount and frequency: Business courtesies and charitable donations should 

be reasonable, of modest value and occasional (see Clause 5.9). 
b) Appropriateness: Business courtesies and charitable donations are appropriate if it 

is for legitimate business purposes, customary and it does not damage the Company 
and the Group or its employee’s reputation should it be disclosed publicly. The Group 
do not have a policy to support a political party or group directly or indirectly and 
prohibit anyone to approve transaction that supports political party or group. 

 
c) Conflict of Interest: Business courtesies and charitable donations must not influence 

or appear to influence the business decision making and create a potential conflict of 
interest. 

 
5.3 Disclosure and Reporting 
 
a) All new hire employees shall be requested to disclose all actual or potential conflict of 

interest at or before commencement of employment in the Conflict of Interest 
Declaration for New Hire (see Annex 5). 

b) Employees in the Middle Management Level (MML) to Top Management Level (TML) 
of each Group Company shall annually disclose and promptly update any disclosures 
in Annual Conflict of Interest Declaration (see Annex 6). 

c) All employees are obliged to disclose information about actual conflict and potential 
conflict when there are changes to the latest disclosure at the provided channel in each 
Group Company in order to avoid situations that may cause consequences from not 
disclosing information about conflict of interest between themselves and the Company. 

d) Any additional disclosure, as well as approval requirements for specific types of 
transactions, shall be determined and communicated by local management in 
accordance with applicable laws and regulations. 
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e) Potential conflict of interest shall be first disclosed by employees to his or her direct 
supervisor or at the provided channel in each Group Company, as soon as the 
matter/issue arisen and/or become apparent to his/her knowledge. The supervisor 
shall be responsible to raise such information to Compliance function or the person in 
charge for further appropriate actions. 

f) Any employee who notices a case of active or passive conflict of interest, bribery or 
self-dealing is expected to report the circumstances with any known evidence 
immediately to his/her supervisor or use INSEE Speak Up for reporting purpose. 

 
5.4 Conflict of Interest Review 
 
a) For each conflict of interest disclosed with potential concerns/impacts to several 

functions, the CEO of that Group Company will appoint the competent panel consisting 
of at least three members from several functions e.g. Human Resources, Compliance 
function or the person in charge, and the supervisor of the person with conflict to 
conduct a careful review of such declared conflict of interest. 

b) Any involvement in an external activity or position, such as taking up a directorship, 
advisor, agency, speaker or employment outside the Company, employees must make 
sure it would not interfere with the work for the Company and must comply with the 
Company’s Code of Business Conduct, rules and regulations. 

 Prior involvement of the above-mentioned activities, employees must obtain approval 
from the CEO of their own Group Company. For the CEO of each Group Company 
and the GEXCO members, the approval must be obtained from the Nomination and 
Compensation Committee (NCC).  

 
5.5 Records and Maintain the disclosure of Employees 
 
a) Any approvals, denials or firewalls resulting from conflict of interest disclosure must be 

documented in writing and stored in the particular personnel’s file of such personnel at 
Human Resources function. 

b) The Human Resources function shall maintain such disclosure documentation for the 
time period prescribed for legal documents under the Document Retention Policy. 

 
5.6 Prohibited Business Courtesies 
 
The following are examples of business courtesies which one must not give/accept/offer: 
 
a) Cash or cash equivalent such as gift certificates, gift cards not in a ceremony or on 

occasions in accordance with custom and tradition. 
b) Gifts and entertainment prohibited by law. 
c) Bribes, payoffs, kickbacks. 
d) Services or non-cash benefit such as promise of employment. 
e) Product or service discounts not available to all employees or does not form part of a 

normal sales promotion. 
f) Gifts to/from family members of a supplier, customer or business partner (except 

traditional or customary norms, e.g. wedding, funeral, ordination etc.). 
g) Tickets and/or passes for an event but not attended by the host. 
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h) Travel and/or transportation and/or lodging of the 3rd party cost. 
i) Lavish or extravagant in the context of the business occasions and customs. 
j) Gifts/entertainment where the intention is to carry favor or influence, or appear to 

influence, a specific business decision/outcome. 
k) Entry to adult entertainment clubs or adult inappropriate events. 
l) Gifts/entertainment that violate the company’s Code of Business Conduct. 
m) All forms of political help and support. 
 
5.7 No Gift Policy 
 
The Group are fully committed to conducting business with integrity. In line with this 
commitment, the Group adopt a “No Gift Policy” whereby our employees are not allowed to 
receive anything of value from current or potential customers, vendors, agents or business 
partners. This policy supports our Personnel to conduct their work in a fair, objective and 
independent manner and to prevent any conflicts of interest, or appearance of such in our 
business dealings. 
 
If an employee has any doubts or is seeking clarification of this No Gift Policy, the employee 
should check with his/her superior. If the superior is uncertain, the Compliance function or the 
person in charge should be referred to ensure consistent treatment across the Group. 

5.8 Guidelines on Offering and Receiving 
 

Offering Receiving 
a) The offering of gift, entertainment and 

hospitality must be reasonable of 
modest value and occasional. The 
approval shall first be obtained prior to a 
decision about whether to offer as 
indicated in Clause 5.9 and Annex 3. 

 
b) The offering must be appropriate for 

legitimate business purposes, 
customary, and enhance the Company 
and the Group’s image such as the 
Company’s products, e.g. pens, 
notebooks, calendars, diaries etc. 

 
c) Business courtesies must not influence 

or appear to influence the business 
decision-making and create a potential 
conflict of interest. 

 
d) Employees are not allowed to offer gifts, 

souvenirs, assets or any other benefits 
to spouses, children or related persons 
of government officials, customers, 
business partners because such offering 
may consider as offering indirectly. 

 

a) Employees at all level are prohibited at 
all times from accepting gifts from 
externals and are strongly suggested to 
decline the receiving of gifts, 
entertainment, hospitality, or any other 
benefits in all cases no matter on or off 
the work premises. 

 
b) Employees are required to 

professionally inform the externals of the 
Group’s No Gift Policy. Employees will 
request that vendors respect our Group 
policy and not purchase and deliver any 
gift for individual, a department, an 
employee's residence, at any time, for 
any reason. 

 
c) No gifts of any kind that are offered by 

externals, no matter the value, will be 
accepted by any employee or their 
family members, at any time, on or off 
the work premises. 

 
d) Gifts of food that may arrive during the 

holidays, and at other times of the year 
when gift giving is traditional, belong to 
the entire staff even if addressed to a 
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e) Respect and adhere to customer, 
supplier, and other stakeholder’s 
policies that may not permit the 
acceptance of gifts or entertainment. 

 
d) The following activities shall NOT apply 

and cover under the Conflict of Interest 
Policy, but refer to: 

 
 
- Sales and marketing promotions 
- Customer Relationship Management 

(CRM) activities 
- Business courtesies, which are 

reasonable and of modest value, 
which are offered to major strategic 
partner 

 
 

single employee. Under no 
circumstances may an employee take a 
food gifts home; food gifts must be 
shared with and distributed to all staff, 
with email notice, during work hours, in 
a central, worksite location. 

 
e) Employees must only participate in 

business entertainment when it is an 
integral part of business building 
activities. 

 
f) Employees are not allowed to demand 

for gifts, entertainment, hospitality, 
donation, incentives or any other 
benefits from any individual or entity 
engaging in any business with the 
company, either as company 
representatives or as private persons. 

 
Tips on managing offering gifts: 
 
- Never give cash or cash equivalents, 

such as gift cards. 
 
- Do not give gifts frequently to the same 

individual or group. 
 
- Build business relationships through 

recreational activities instead of private 
meals or functions. 

 
- Present gifts openly and in front of a 

group of people. 
 
- Give gifts for official, rather than 

personal use. 
 
- Give gifts that are perishable, such as 

plants, or consumables. 
 
- Give gifts that an entire office can share 

instead of just one individual. 
 
- Give gifts with a corporate logo that 

promote the Company but do not have 
retail value. 

 
- Provide sample products (of nominal 

value) from the Company. 
 
- Give something proverbially useless, 

like a calendar. 

Tips on managing receiving gifts: 
 
- Employees must report the receiving of 

gifts from externals of the value from 
THB 1,000 (equivalent to USD 30) up at 
the provided Reporting Platform (see 
Annex 3). CEO of each group company 
shall provide the guidance to manage 
the gifts transparently. 

 
- Exemptions from this No Gift Policy and 

do not require to report are gifts value 
less than THB 1,000 (equivalent to  
USD 30) such as t-shirts, pens, goodies 
bags including cards, thank you notes, 
certificates or other forms of thank you 
and recognition that employees obtain 
as members of the public at events such 
as seminars, conferences, training 
events etc. that is offered equally to all 
participants of the event. 

 
- In case the value is not easily 

established, an employee should have 
SML or Compliance function to assist in 
verifying the estimated retail value. 
Deliberately undervaluing a gift or 
business courtesy or avoiding reporting, 
it may be official misconduct. 

 
- Acceptance of proposal for meeting, 

training course, seminar, work visit 
under business partner’s budget is 
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- Give gifts of nominal value and anything 

above that value must obtain approval 
(see Annex 3). 

 
- Make sure that any gift would comply 

with both local law and the internal 
policies at the official’s company. 

 
- In case of unsure, check with 

Compliance function or the person in 
charge in advance of giving. 

 

permissible if it is indicated in the 
contract, but it must not have a purpose 
for leisure or any personal gain. 

 
 If the arrangement is under business 

partner’s budget, the employees must 
obtain an approval from the Group 
Company CEO before accepting the 
offer. Employee can only accept one (1) 
meal per the entire trip from the host. 
The Company will cover the rest of the 
expenses from air ticket to 
accommodation and other meals. 

 
- In case of inappropriate to decline or 

necessary for maintaining business 
relationships with the giver, the recipient 
shall report such acceptance at the 
provided Reporting Platform (see Annex 
3) within 15 business days after 
receiving the gift or gratuity. 

 
 
 
5.9 Determining Values and Approval 
 

Offering Receiving 
a) Permissible values of offering gift, 

entertainment and hospitality shall be 
the value less than or equal to  
THB 3,000 per (equivalent to USD 
100) per person per occasion. 

 
b) The expenses should demonstrate a 

valid business purpose and reasonable 
with provable evidence. 

 
c) Always obtain approval from SML or 

above when offering according to the 
normal practice. 

 
d) The offering value over than specified 

above and/or exceed the annual 
budget/plans or request for deviation or 
exception beyond the guideline under 
this Policy must be approved by any two 
EXCO members. 

 
e) The offering business courtesies for the 

following activities must be approved by 
the Group Company CEO or assigned 
CEO (refer to MOA). 

 

a) Permissible values of receiving gift, 
entertainment and hospitality and do not 
require to report shall be the value less 
than or equal to THB 1,000 (equivalent 
to USD 30) per person per occasion. 

 
b) The receiving of the gifts, entertainment, 

and hospitality value above the specified 
shall report at the provided Reporting 
Platform (see Annex 3) in each Group 
Company within 15 business days after 
the receiving the gift or gratuity. 
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- Activities related to corporate social 
responsibilities 

- Sponsorships 
- Donations made for the religious and 

not-for-profit purposes 
- Activities related to government 

relation affairs 
 

 
 
6. Compliance and Consequence for Non-Compliance 
 
All entities and their employees, management, directors as well as any person who represents 
or performs work on behalf of any entity under the Group shall ensure full compliance with this 
Policy. They are expected to assure that appropriate resources are available. Reviews are 
always regularly undertaken to ensure that the implementation and application of this Policy 
remain robust. 
 
Anyone who breaches the Policy shall be subject to disciplinary action, which could result in 
dismissal or termination for any misconduct. 
 
 
7. Policy Measurement Metrics 
 
The Conflict of Interest Declaration Form shall be implemented at least on an annual basis 
throughout the Group. Process to review any conflict as declared or reported shall be 
conducted and resolved timely. 
 
Violations and business courtesies received or given which do not meet the determining value 
in this Policy must be recorded and reviewed regularly, in order to assess effectiveness of this 
Policy and determine measures for improved enforcement. 
 
Regularly communicate the No Gift Policy to all stakeholders such as employees, 
management, directors including customers and business partners through internal and 
external media for example employee annual meeting, announcement on bulletin board, 
company’s intranet, website and annual report etc. 
 
 
8. Policy Exceptions 
 
No exceptions are permitted. 
 
Variations to this Policy shall be reviewed by the Document Owner, Document Manager and 
proposed to the Group CEO for approval 
 
 
9. Reference 
 
a) Code of Business Conduct 
b) Travel and Entertainment Policy 
c) Anti-Bribery and Corruption Policy 
d) Whistleblowing Policy 
e) Manual of Authority 
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f) Document Retention Policy 
 
 
 

- End of document -  
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Annex 1: Document Approval and Version History 
 
Document Approval 
 
Approval Date 27 May 2020 

Effective Date 01 June 2020 

Expiry Date 01 January 2022 

Document Manager Ranjan Sachdeva – Head of Group Internal Audit and Compliance 

Document Owner Aidan Lynam - Group CEO 

Approver Aidan Lynam - Group CEO 

Document Location INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 

 
 
Version History as the Group 
 
The following table records all the revisions made to this document: 
 
Version Date Description By 

1.0 27 May 20 Approved 
- Transfer to new template and cancel  

PL-CEOO-GIAC-001, DI-CEOO-GIAC-001 

Aidan L. 

 01 Jun 20 Effective  
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Annex 2: Common Terms 
 
BoD Board of Directors of Siam City Cement Public Company Limited 

AC Audit Committee of Siam City Cement Public Company Limited 

GC Governance Committee of Siam City Cement Public Company Limited 

NCC Nomination and Compensation Committee of Siam City Cement Public 
Company Limited 

Group Siam City Cement Public Company Limited and its Subsidiaries 

GCEO Group Chief Executive Officer 

GCFO Group Chief Financial Officer 

GEXCO Group Executive Committee 

GC Group Company which is a legal entity under the Group 

GC-CEO Group Company Chief Executive Officer 

GC-CFO Group Company Chief Financial Officer 

GC-EXCO Group Company Executive Committee 

SCCC Siam City Cement Public Company Limited 

SCCO Siam City Concrete Company Limited 

CWT Conwood Company Limited 

CWI PT Conwood Indonesia 

SCP Siam City Power Company Limited 

ISUB INSEE Superblock Company Limited 

IECO INSEE Ecocycle Company Limited 

INDG INSEE Digital Company Limited 

Globe Globe Cement Company Limited 

SCCTR Siam City Cement Trading Limited 

SCCLK Siam City Cement (Lanka) Limited 

SCCBD Siam City Cement (Bangladesh) Limited 

SCCVN Siam City Cement (Vietnam) Limited 
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Annex 3: Approval and Disclosure  
 

Conflict of Interest 
 NCC GCEO Supervisor Compliance HR Reporting 

Platform* 
GEXCO or GCEO would like 
to join Directorship, Advisor, 
Agency outside the Company 
or the Group 

      

Employee at any level after 
GCEO would like to join 
Directorship, Advisor, Agency, 
or be a speaker outside the 
Company or the Group 

      

To whom the employees shall 
report and/or disclose actual 
or potential conflict of interest 

      

 
 

Offering and/or Receiving 
 NCC GCEO SML Compliance HR Reporting 

Channel* 
Offering gifts, entertainment, 
and hospitality to externals 

      

Offering value more than THB 
3,000 per (equivalent to USD 
100) per person per occasion 
and exceed the annual 
budget/plans or request for 
deviation or exception 

 2 EXCO 
Members 

    

Offering business courtesies 
for the following activities: 
- Activity related to corporate 

social responsibilities 
- Sponsorship 
- Donation made for the 

religious and not-for-profit 
purposes 

- Activity related to 
government relation affairs 

  
 

(Following 
MoA) 

    

Acceptance of proposal for 
meeting, training course, 
seminar, work visit under 
business partner’s budget 

      

Disclosing the receiving of gift 
>THB 1,000 (equivalent to 
USD 30) 

      

 
* Reporting Platform or channel in each Group Company 

SCCTH SCCVN SCCLK SCCBD CWI 
INSEE Portal > Internal 
Compliance > Conflict of 
Interest Declaration 
when there is change 
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Annex 4: Examples of typical conflict of interest 
 
These are number of situations where conflict of interest is likely to arise. They are intended 
to enhance the awareness of employees and, in addition, to serve as basis to avoid, disclosure 
and/or approval according to this policy. It is not a comprehensive list. 
 

• Reporting to a supervisor who is a relative or close friend and has control over job 
responsibilities, salary, and promotions. 
 

• Having a personal or close relationship with a supervisor, subordinate, or colleague 
who may be perceived as a conflict of interest. 
 

• Hiring relative or close friend to provide services without comparing with other vendors. 
 

• Having a business relationship or giving advisory role with a supplier, distributor, 
service provider, customer or competitor of the Company or the Group that falls outside 
the scope of usual employment duties. 
 

• Accepting fees and providing advice to customer or supplier for personal gain. 
 

• Starting a business that provides similar services and products to the Company or the 
Group. 
 

• Working full time or part time for a company that competes with the Company or the 
Group. 
 

• Accepting free trips and gifts from a vendor and then selects, recommends, or 
influences the purchase of the products or service. 
 

• Accepting a favor or a gift from externals above THB 1,000 (equivalent to USD 30) and 
does not report. 
 

• Owning part of a business that sells goods or services to the Company or the Group. 
 

• Taking advantage of confidential/non-public information learned on the job for your 
own benefit. 
 

• Employee or employee’s family member received personal discounts or other benefits 
advantages that are not available to all employees from suppliers, distributors, or 
customers of the Company. 
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Annex 5: Conflict of Interest Declaration for New Hire 
 
Siam City Cement Public Company Limited (the “Company” or “SCCC”) and its Subsidiaries 
directly and indirectly held (collectively called the “Group”) place some restrictions with which 
you must comply regarding business interests to determine that you are in compliance with 
these provisions, you are required to complete the following information when you are first 
employed by the Company. The Company will include this document into your personnel file. 
 
 
1. Do you have relatives or individuals with close relationships working in the Company? 
 

Close relationships means the family members with close relationships to you either related by blood, 
including parents, grandparents, children, siblings, or relationship from registration under laws, including 
spouse, stepchildren, foster-parents, or individuals whom you have close relationships with, including 
partner (not married but in a relationship), mothers-, fathers-, brothers-, and sisters-in-law, someone who 
is financially dependent on you or you are financially dependent on them, any juristic person having its 
family member as a major shareholder or a controlling person through the shareholding not less than 30 
percent of equity interest. 

 
 No 
 Yes 

 
If “Yes”, please provide the details and confirm whether you are in the position to 
consider or approve the transaction. 

 
Name(s) Relationship Position / Division 
 
 
 

 
2. Do you have spouse and any of your legitimate children work for/with or have any 

business transaction with any company that carries out business in the same nature 
or in competition with the business of the Company or any company in the Group 
(“Competing Company”) 

 
 No 
 Yes 

 
If “Yes”, please provide the details. 

 
Name(s) Relationship Position / Division 
 
 
 

 
3. Have you received tangible/intangible benefits from your family members, relatives, or 

friends who have business relationships with the Company? 
 

 No 
 Yes 

 
If “Yes”, please provide the details and identify the type of relationship*. 

 
Name(s) Position Company Type of Relationship* 
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4. Are you a shareholder, director or executive management of other businesses which 

have had business deals with the Company in the past 5 years? 
 

 No 
 Yes 

 
If “Yes”, please provide the details. 
 
 
 

 
5. If you have any other potential conflict of interest, please list them below describing 

the nature of the conflict and the parties involved. If none exist, please indicate “No 
conflict” below. 

 
 No conflict 
 Conflict 

 
If “Yes”, please provide the details and identify the type of relationship*. 

   
Name(s) Position Company Type of Relationship* 
 
 
 

 
I confirm that I have read and understand the Group Conflict of Interest Policy and that the 
information I have provided is correct and complete in the best of my information and 
knowledge at the time of the report. 
 
I also understand that if there are any changes to the above information, I am responsible for 
reporting to my supervisor. 
 
Place: _________________________________ 
 
Date: __________________________________ 
 
Signature: _______________________________ 
 
 
Type of relationship includes: 
1. Supplier 
2. Distributor 
3. Service Provider 
4. Consultant 
5. Customer 
6. as employee/director/partner/consultant/owner or held more than 30% equity interest in other or competitor 

company 
7. as director, trustee, officer, consultant in charitable/sports/volunteer/civic organization which has a business 

with the Company or that is financially supported by the Company 
8. Political, judicial or administrative function or governmental position as a result for permits and regulatory 

approvals are required by company  
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Annex 6: Annual Conflict of Interest Declaration and/or when there is change 
 
To support the operation with honesty and transparency, employees are obliged to disclose 
information about actual conflicts and potential conflicts when there are changes to the recent 
disclosure in order to avoid situations that may cause consequences from not disclosing 
information about conflicts of interest between themselves and the company. 
 
1. Do you have relatives or individuals with close relationships working in the Company? 
 

Close relationships means the family members with close relationships to you either related by blood, 
including parents, grandparents, children, siblings, or relationship from registration under laws, including 
spouse, stepchildren, foster-parents, or individuals whom you have close relationships with, including 
partner (not married but in a relationship), mothers-, fathers-, brothers-, and sisters-in-law, someone who 
is financially dependent on you or you are financially dependent on them, any juristic person having its 
family member as a major shareholder or a controlling person through the shareholding not less than 30 
percent of equity interest. 

 
 No 
 Yes 

 
If “Yes”, please provide the details and confirm whether you are in the position to 
consider or approve the transaction. 

 
Name(s) Relationship Position / Division 
 
 
 

 
2. Do you have spouse and any of your legitimate children work for/with or have any 

business transaction with any company that carries out business in the same nature 
or in competition with the business of the Company or any company in the Group 
(“Competing Company”). 

 
 No 
 Yes 

 
If “Yes”, please provide the details. 

 
Name(s) Relationship Position / Division 
 
 
 

 
3. Are you an employee of another company? Do you own, work full time, part time for a 

company that competes or sell goods or services to the Company or the Group? 
 

Any involvement in an external activity or position, such as taking up a directorship, advisor, agency, 
speaker or employment outside the Company, employees must declare under this part as well. For the 
employees who used to disclose or received approval, please declare it again until the status is 
terminated. 

 
 No 
 Yes 

 
If “Yes”, please provide the details. 
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4. In the past 12 months, have you received tangible/intangible benefits from your family 

members, relatives, or friends who have business relationships with the Company? 
 

 No 
 Yes 

 
If “Yes”, please provide the details and identify the type of relationship*. 

 
Name(s) Position Company Type of Relationship* 
 
 
 

 
5. According to the Group Conflict of Interest Policy which states that you are required to 

report to the Company in the event of receiving a gift or other benefits valued above 
THB 1,000 (equivalent to USD 30). 
 
During the past 12 months, have you received any gift and other benefit which you 
have not yet reported to the company? 
 
Consider such items as gifts, loans, donations, education, sporting event, show tickets favors, invitation 
to a conference, seminar, work visit or travelling abroad, fares and travel expenses, car rental expense, 
hotel room expense or receive various services from suppliers, customers, outside auditors or attorneys 
at favorable rates or any airfare and other transportation costs (including rental cars) and lodging, whether 
in connection with conferences or events organized by the third party, or otherwise.  

 
 Not yet reported.  
 Already reported. 

 
If “Not yet reported”, I would like to report as follows:  
 
 
 

 
6. If you have any other potential conflict of interest, please list them below describing 

the nature of the conflict and the parties involved. If none exist, please indicate “No 
conflict” below. 

 
 No conflict 
 Conflict 

 
If “Yes”, please provide the details and identify the type of relationship*. 

   
Name(s) Position Company Type of Relationship* 
 
 
 

 



 

PL-GR-003_Conflict of Interest Policy (v.1.0; 20200527)  20 of 20 
 

This document is uncontrolled if reproduced. 

I confirm that I have read and understand the Group Conflict of Interest Policy and that the 
information I have provided is correct and complete in the best of my information and 
knowledge at the time of the report. 
 
I also understand that if there are any changes to the above information, I am responsible for 
reporting to my supervisor. 
 
 
Place: _________________________________ 
 
Date: __________________________________ 
 
Signature: _______________________________ 
 
Supervisor’s Signature: _____________________ 
 
Date: ___________________________________ 
 
 
Type of relationship includes: 
1. Supplier 
2. Distributor 
3. Service Provider 
4. Consultant 
5. Customer 
6. as employee/director/partner/consultant/owner or held more than 10% 30% equity interest in other or 

competitor company 
7. as director, trustee, officer, consultant in charitable/sports/volunteer/civic organization which has a business 

with the Company or that is financially supported by the Company 
8. Political, judicial or administrative function or governmental position as a result for permits and regulatory 

approvals are required by company 
 

********** 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
กลุ่มบริษัทฯ 

 

หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ประกอบด้วย 
1. วตัถปุระสงค์ 
2. ขอบเขต 
3. ค าจ ากดัความ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ระเบียบปฏิบตัิ 
6. การปฏิบตัิตามและผลของการฝ่าฝืน 
7. การวดัผล 
8. ข้อยกเว้น 
9. เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก 1 : การอนมุตัเิอกสารและประวตัเิอกสาร 
ภาคผนวก 2 : ค าเฉพาะท่ีใช้ในกลุม่บริษัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (ตอ่ไปเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “SCCC” และบริษัทยอ่ยทัง้จาก
การถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรพลเมืองท่ีดี 
(Good Corporate Citizen) ยึดมัน่ในการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคบั นโยบายต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชนัฉบบันีจ้ดัท าขึน้ เพ่ือก าหนดแนวปฏิบตัิในการจดัการการทุจริตคอร์รัปชนัส าหรับกลุ่ม
บริษัทฯ 
 
2. ขอบเขต 
นโยบายฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้กบัพนกังาน เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร กรรมการ และรวมถึงบคุคลใด ๆ ท่ีเป็นตวัแทน
หรือด าเนินงานในนามของกลุม่บริษัทฯ 
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3. ค าจ ากัดความ 
การทจุริต (Fraud) การกระท าท่ีผิดกฎหมาย หรือการหลอกลวงโดยมีเจตนาแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตวัโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของกลุม่บริษัทฯ 
ลูกค้า คู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท รวมถึง การท าหลักฐานการเงิน 
และการเบิกคา่ใช้จ่ายอนัเป็นเท็จ การน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์สว่นตวัและการคอร์รัปชนั 

สินบน (Bribe) สิ่งจูงใจหรือรางวัลท่ีให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในทกุรูปแบบ ซึ่งหมาย
รวมถึงการให้ของขวญัหรือบริการ เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด หรือ
ร้องขอเพ่ือให้ด าเนินการอนัมิชอบไมว่่าจะเป็นการด าเนินการในกิจการ
ของรัฐหรือการด าเนินการทางธุรกิจ เพ่ือให้ได้มาหรือเพ่ือรักษาข้อ
ได้เปรียบทางการค้า สญัญา กฎระเบียบหรือผลประโยชน์สว่นตวั 

คอร์รัปชนั (Corruption) การใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว การกระท าเพ่ือให้ได้มาหรือ
รักษาความได้เปรียบทางธุรกิจท่ีไมเ่ป็นธรรม 

คา่อ านวยความสะดวก 
(Facilitation Payment) 

รูปแบบการจ่ายเงินหรือการให้เงินแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ือให้การ
ด าเนินการหรือสนบัสนนุให้การด าเนินการเร็วขึน้จากขัน้ตอนปกต ิหรือ
ให้ได้มาซึง่ธุรกิจ หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ 

เงินท่ีจา่ยคืนอย่างลบั ๆ หรือ 
ไมถ่กูกฎหมาย (Kickback) 

รูปแบบของสินบน โดยบางส่วนของสินบนมีการน าคืนให้แก่ผู้ ให้
ผลประโยชน์ 

การชว่ยเหลือทางการเมือง 
(Political Contributions)  

การให้หรือการเสนอให้สิ่งของมีคา่ เชน่ เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดแก่นกัการเมือง พรรคการเมือง หรือบคุคล ตลอดจนกิจกรรมทางการ
เมือง ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

การบริจาค (Donation) กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนท่ีจบัต้องได้ 
รวมถึงการใช้จ่ายเงินเพ่ือโครงการ กิจกรรมทางศาสนา การศกึษา เพ่ือ
ประโยชน์ของชมุชน สงัคม และกลุม่ประชากร 
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4. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มี
เคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือการต่อต้านการคอร์รัปชนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั และน าไปใช้เป็นวฒันธรรมองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบตัิตามความรับผิดชอบท่ี
มีตอ่ผู้ ถือหุ้น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการรายงานทางการเงิน การควบคมุและการตรวจสอบภายในท่ี
ครอบคลมุถึงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษัทมีระบบในการควบคมุและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมท่ีได้ก าหนดไว้ ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการของบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบันโยบาย และระเบียบวิธีการ ในอนัท่ีจะปกปอ้ง
ช่ือเสียงและผลประโยชน์ของกลุม่บริษัทฯ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (GCEO) มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องปฏิบตัิตามนโยบายนีอ้ย่างเคร่งครัด มีการจดัทรัพยากร การจดัอบรม และเคร่ืองมือต่าง ๆ ให้
พร้อมใช้งานและมีการส่ือสารไปยงับคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทในกลุ่ม หรือของบริษัทย่อย (GC-CEO) มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยรวมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่านโยบายนีเ้ป็นไปตามกฎหมายท้องถ่ินและจริยธรรม นอกจากนีทุ้กกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ ตามนโยบายนีไ้ด้ผ่านกระบวนการอนุมัติล่วงหน้า อีกทัง้ 
ทรัพยากรและเคร่ืองมือตา่ง ๆ ต้องพร้อมใช้งานทนัทีส าหรับการตรวจสอบและการรายงาน 

พนักงานทกุคนต้องปฏิบตัติามนโยบายฉบบันี ้และมีหน้าท่ีในการรายงานการกระท าใด ๆ ท่ีนา่สงสยั และ
การกระท าผิดท่ีเก่ียวข้องกบัการติดสินบนและการทจุริต โดยให้รายงานตอ่ผู้จดัการสายงาน เจ้าหน้าท่ี
ก ากบัดแูลและปฏิบตัิตาม ท่ีปรึกษากฏหมาย หรือผ่านชอ่งทาง INSEE Speak Up ทนัทีท่ีรับทราบหรือ
สงสยัวา่มีการฝ่าฝืนนโยบายนี ้หรือการกระท าความผิดท่ีเกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ในอนาคต 
 
5. ระเบียบปฏิบัติ 
บคุลากรทกุระดบัขัน้ของกลุม่บริษัทฯ ต้องปฏิบตัติามนโยบายและแนวทางท่ีได้ก าหนด ดงันี ้
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5.1 การปฏิบัตใิห้เป็นแบบอย่างโดยผู้น าองค์กร 
ก) คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานมีหน้าท่ีปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท้องถ่ินว่าด้วยการ

ต่อต้านการคอร์รัปชัน และจะต้องไม่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ แม้ว่าจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ธุรกิจ ครอบครัว เพ่ือน หรือผู้ อ่ืน และต้องยดึมัน่ในจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 

ข) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การช่วยเหลือในการสนบัสนนุพรรคการเมือง 
กลุ่มการเมือง รวมถึงบุคคลในทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และห้ามมิให้บุคคลหนึ่ง
บคุคลใดสนบัสนนุและบริจาครวมถึงการท าธุรกรรมท่ีสง่ผลให้เกิดการสนบัสนนุทางการเมือง ซึง่ผู้
มีอ านาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติธุรกรรม ใด ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุทางการเมืองในทกุรูปแบบ 

ค) กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ต้องสะท้อนถึงความมุง่มัน่ตอ่นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
ง) การจดัซือ้จดัจ้าง ต้องปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในการจดัซือ้จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน 
 
5.2 สินบน ค่าอ านวยความสะดวก เงนิท่ีจ่ายคืนอย่างลับ ๆ และเงนิบริจาค 
ก) ห้ามเสนอ สญัญาวา่จะให้สินบน หรือตกลงท่ีจะรับสินบน 
ข) ห้ามท าหรือจัดการ การจ่ายค่าอ านวยความสะดวกหรือ  “จ่ายเงินคืนอย่างลับ ๆ หรือไม่ถูก

กฎหมาย” หากพนกังานได้รับการร้องขอให้กระท าการดงักล่าว หรือมีข้อสงสยัเก่ียวกับการช าระ
เงิน พนักงานควรแจ้งให้ผู้ จัดการสายงาน เจ้าหน้าท่ีก ากับดูแลและปฏิบัติตาม หรือท่ีปรึกษา
กฏหมายทราบ 

ค) ห้ามเสนอหรือบริจาคในนามของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ มีอ านาจตามท่ีได้
ก าหนดไว้ใน Manual of Authority การบริจาคท่ีถกูต้องตามกฎหมายและจริยธรรมสามารถกระท า
ได้ แต่ต้องเป็นไปตามแผนงานชุมชนสัมพนัธ์ และ/หรือ โครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี ้องค์กรเหล่านัน้จะต้องเป็นนิติบุคคลท่ีได้รับ
อนญุาตและถกูต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้มัน่ใจวา่การบริจาคจะไมถ่กูน าไปใช้ในการติดสินบน 

 
5.3 การตรวจสอบ 
ก) จดัให้มีกลไกท่ีโปร่งใสส าหรับการรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม 
ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือ

ปอ้งกนัสถานการณ์การคอร์รัปชนั รวมถึงทบทวนและประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชนัในการ
ปฏิบตังิานอยา่งน้อยปีละครัง้ 
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5.4 การฝึกอบรม และ การส่ือสาร 
ก) จดัให้มีช่องทางการส่ือสารและฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองให้บุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความรู้

และความเข้าใจอย่างแท้จริงเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงให้สามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวกับการคอร์รัปชันได้อย่างทั่วถึง โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งและรายงานเบาะแสอยา่งชดัเจน 

ข) จะต้องมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธรณชนเก่ียวกบันโยบาย และมาตรการ การตอ่ต้านการคอร์รัปชนั 
และส่ือสารไปยงัพนกังาน คูค้่า ลกูค้า และสาธารณะชนผา่นทางชอ่งทางการส่ือสารทัง้ภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ 

 
5.5 การปกป้องคุ้มครอง 
ก) พนกังานท่ีปฏิเสธการรับหรือการให้สินบน หรือพนกังานท่ีรายงานการกระท าไม่สจุริตของบุคคล

อ่ืน อาจกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการสง่เสริมการเปิดเผยและ
สนบัสนนุให้ทกุท่านท าการแจ้งพฤติกรรมอนัมิชอบ หากว่าการรายงานนัน้กระท าโดยสจุริต ถึงแม้
ท้ายท่ีสดุแล้วจะปรากฎวา่เป็นการส าคญัผิดก็ตาม 

ข) บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะสร้างความมัน่ใจวา่จะไมมี่ใครได้รับผลร้ายใด ๆ จากการปฏิเสธการมีสว่นร่วม
ในการตดิสินบนหรือคอร์รัปชนั หรือเน่ืองมาจากการรายงานโดยสจุริต อนัเกิดจากการสงสยัวา่มี
การติดสินบนจริงหรือมีความเป็นไปได้วา่มีการตดิสินบนหรือมีการคอร์รัปชนัในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้
หรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ผลร้ายดงักลา่ว รวมถึง การเลิกจ้าง การลงโทษทางวินยั การคกุคาม 
หรือการปฏิบตัอ่ืินใดท่ีเป็นภยัอนัเป็นผลมาจากการรายงานการกระท าโดยมิชอบ 

ค) หากทา่นเช่ือวา่ทา่นได้รับผลร้ายใด ๆ ให้แจ้งผู้จดัการในสายงานของท่าน และเจ้าหน้าท่ีก ากบัดแูล 
หรือท่ีปรึกษากฎหมายโดยทนัที โดยจะมีการสอบสวนเร่ืองดงักลา่ว และหาทางแก้ไขเยียวยา 

 
6. การปฏิบัตติามและผลของการฝ่าฝืน 
ให้ทุกหน่วยงานรวมถึงพนกังาน เจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร กรรมการ และรวมถึงบุคคลใด ๆ ท่ีเป็นตวัแทนหรือ
ด าเนินงานในนามของกลุ่มบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนีอ้ย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไป
เก่ียวข้องกบัเร่ืองคอร์รัปชนัไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงต้องมัน่ใจวา่ทรัพยากรท่ีใช้เหมาะสมและ
เพียงพอในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนมีการทบทวนการปฏิบตัิงานตามนโยบายอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้มัน่ใจ
ได้วา่การปฏิบตังิานตามนโยบายนีย้งัคงเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลา 
 
บคุคลใดท่ีละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบาย จะถกูให้ลงโทษทางวินยั ซึง่อาจส่งผลตอ่การเลิกจ้าง 
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7. ข้อยกเว้น 
ไมอ่นญุาตให้มีข้อยกเว้น 
 
นโยบายฉบบันีจ้ะถกูตรวจทานและแก้ไขให้เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และกฏระเบียบซึง่
ออกโดยหนว่ยงานราชการ  
 
การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในนโยบายฉบบันี ้ ต้องได้รับการตรวจทานโดยผู้ดแูลเอกสาร และเสนอให้เจ้าของ
เอกสารพิจารณาก่อนน าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
8.2 Manual of Authority 
8.3 นโยบายการให้หรือรับของขวญั การเลีย้งรับรอง และสินน า้ใจ 
8.4 นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
8.5 นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
 

- จบข้อความ - 
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ภาคผนวก 1: การอนุมัตเิอกสารและประวัตเิอกสาร 
วนัท่ีอนมุตัิ 05 พฤศจิกายน 2562 
วนัท่ีมีผล 01 มกราคม 2563 
วนัท่ีประเมินครัง้ถดัไป 01 มกราคม 2565 
เจ้าของเอกสาร เอเดน ไลนมั - ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ 
ผู้ดแูลเอกสาร รานจนั ซาซเดอวา - Head of Group Internal Audit and Compliance 
ผู้อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีจดัเก็บเอกสาร INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 
 
ประวัตเิอกสารตัง้แต่เป็นกลุ่มบริษัทฯ 
บนัทกึการแก้ไขเอกสารฉบบันี ้
ฉบบัท่ี วนัท่ี รายละเอียด โดย 
1.0 15 ต.ค. 62 รับรองการอนมุตัิ 

- ย้ายไปใช้รูปแบบใหม ่และยกเลิก 
PL-CEOO-GIAC-002 

เอเดน ไลนมั 

 28 ต.ค. 62 รับรองการอนมุตัิ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 05 พ.ย. 62 อนมุตัิ คณะกรรมการบริษัทฯ 
 01 ม.ค. 62 บงัคบัใช้  
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เอกสารนีไ้มค่วบคมุส าเนา 

ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะท่ีใช้ในกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสีย่ง บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั 

(มหาชน) 
กลุม่บริษัทฯ (Group) บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
GCEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
GCFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่การเงิน 
GEXCO คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
Group Company (GC) นิติบคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
GC-CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของนิตบิคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
GC-CFO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ของนิติบคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
GC-EXCO คณะผู้บริหาร ของนิติบคุคลภายใต้กลุม่บริษัทฯ 
SCCC บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
SCCO บริษัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
CWT บริษัท คอนวดู จ ากดั 
CWI พีที คอนวดู อินโดนีเซยี 
SCP บริษัท สยามซติี ้พาวเวอร์ จ ากดั 
ISUB บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จ ากดั 
IECO บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
INDG บริษัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั 
Globe บริษัท ปนูซีเมนต์ ตราลกูโลก จ ากดั 
SCCTR บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
SCCLK บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (ลงักา) จ ากดั 
SCCBD บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (บงักลาเทศ) จ ากดั 
SCCVN บริษัท สยาม ซติี ้ซีเมนต์ (เวียดนาม) จ ากดั 

 
********** 
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Whistleblowing Policy 
Group 

 
Framework 
 
The Whistleblowing Policy comprises of: 
 
1. Objective 
2. Scope 
3. Definitions 
4. Responsibilities 
5. Policy Directives 
6. Compliance and Consequence for Non-Compliance 
7. Policy Measurement Metrics 
8. Policy Exceptions 
9. Reference 
 
Annex 1: Document Approval and Version History 
Annex 2: Common Terms 
Annex 3: Whistleblowing Workflow 
 
 
1. Objective 
 
This Whistleblowing Policy is established to provide a mechanism to voice or report concerns 
of wrongdoing related to the business, operations, transactions or activities of Siam City Cement 
Public Company Limited (“the Company” or “SCCC”) and its Subsidiaries directly and indirectly 
held (collectively called the “Group”). 
 
The Policy sets out the principles, procedures for reporting, channels for reporting and 
investigations protocols for incidents reported via the reporting channel. 
 
 
2. Scope 
 
This Policy applies to all employees, management, directors as well as any person who 
represents or performs work on behalf of any entity under the Group. 
 
The whistleblower can report wrongdoing or concerns about potential violations of the law, Code 
of Business Conduct or Company policy. We encourage the early reporting of matters of serious 
concern which may affect the professional and compliant operation of its businesses and 
reputation. These are examples of the type of matters that should be reported include but are 
not limited to the following: 
 
a) a criminal offence; for example, fraud, bribery, conflict of interest;  
b) a failure to comply with any legal, regulatory obligations, and the Code of Business 

Conduct; 
c) health and safety breaches; 
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d) risk or actual damage to the environment; 
e) harassment e.g. verbal, sexual harassment or any form of discrimination based on race, 

belief etc.; 
f) concealment of any of the above; 
g) retaliation actions to any staff member arising from investigations or other whistleblowing 

processes. 
 
Any complaints related to products and services of the Group shall not be accepted in the 
whistleblower system but shall be raised to other appropriate channels or directly with the 
concerned business unit. 
 
 
3. Definitions 
 
Employee Every employee including the management 

 

Whistleblower An employee or any other person who reports wrongdoings or 
incidents that he/she has observed to the reporting channel 
 

Wrongdoing Illegal or dishonest behavior or activity 
 

Incident Concern of misconduct, violation of laws and regulations or 
Company policies, unethical behaviors or activities 
 

Reporting Channel The channel to report a concern, misconduct or unethical 
activity 
 

Screening Committee The Screening Committee is appointed by the Head of Group 
Internal Audit and Compliance and acknowledged by SCCC’s 
Audit Committee and has the responsibility to screen cases 
raised through the reporting channel 
 

Investigation Team The Investigation Team consists of a pool of members 
appointed by the Group CEO of the company where the 
incident takes place 
 

Subject The person whom the whistleblower has reported his/her 
wrongdoing 
 

 
 
4. Responsibilities 
 
Reporting channel, an independent third-party hotline provider, will report every incident to the 
Screening Committee after the incident is reported. If the concern or misconduct is against a 
member of the Screening Committee, the report will not be sent to that member. 
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Screening Committee shall preliminary screen the incident raised through the reporting 
channel whether the incident is valid (credible) or groundless and provide the recommendation 
to the Group CEO of the company where the incident takes place. The Screening Committee 
also has a responsibility to communicate with the reporting channel on the progress of the 
incident. Incidents which are groundless will be supported by a rationale. 
Credible incidents will go for fact-finding or go through the investigation process depending on 
the complexity and severity of the incident. 
Head of Group Internal Audit and Compliance will act as the Head of the Screening Committee 
and shall propose qualified members to the Screening Committee. 
 
Chief Executive Officer (CEO) of the company where the incident takes place shall determine, 
impartially, the creditability of the case and communicate or discuss with the Screening 
Committee and ensure an appropriate set up and flow of fact-finding or investigation. The CEO 
shall ensure that all concerns raised are dealt with fairly, thoroughly and in accordance with the 
policy. 
 
Fact-finding and Investigation Team shall perform the following: 
a) Fact-finding and investigate the incident; 
b) Set out the steps for fact-finding and investigation; 
c) Conclude the fact-finding and investigation; 
d) Recommend the corrective and disciplinary actions; and 
e) Report to the Screening Committee 
 
The Team shall engage and/or consult with other appropriate departments to investigate the 
incident. 
All the incidents shall be reported or regular updates to the Screening Committee, until the 
incident is resolved. The need for an extension shall be granted by the Screening Committee. 
All actions must be taken in accordance with the timeframe stated in the Whistleblowing 
Workflow (see Annex 4). 
 
All Managers are responsible for ensuring that staff are aware of the policy and its application, 
and for creating an environment in which staff are able to express concerns freely without fear 
of retaliation. 
 
Employee has a responsibility to raise concerns providing he/she has a reasonable belief that 
malpractice and/or wrongdoing has occurred. 
 
Whistleblower: The Whistleblower shall report any incident in good faith to the reporting 
channel, try to disclose as much factual information of the incident and disclose his/her identity 
such that the investigation can take place quickly.  
 
 
5. Policy Directives 
 
5.1 Confidentiality: Confidentiality of the incident and details of the whistleblower shall be 

strictly maintained. Sharing of information shall be subject to the approval of the 
Screening Committee. 
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5.2 Anonymity: The whistleblower can report actual or suspected violations anonymously, 
where allowed by applicable law. If he/she makes a report anonymously, it is important 
to provide detailed information to facilitate a thorough investigation.  

 

5.3 Good faith reporting: Whistleblowers shall raise incidents in good faith, with no 
intention to hurt the subject. 

 

5.4 No retaliation: Whistleblowers shall be protected from retaliation, especially for cases 
which have been raised in relation to suspicious misconduct and reported with good faith 
but proven false later. A Whistleblower may ask for special custody or protection should 
he/she feel threatened in any possible manner. Should the subject mistreat or harm the 
Whistleblower for disclosing the incident he/she shall be penalized as it is an illegal 
offence. 

 
 
6. Compliance and Consequence for Non-Compliance 
 
All entities and their employees, management, directors as well as any person who represents 
or performs work on behalf of any entity under the Group shall ensure full compliance with this 
Policy. They are expected to assure that appropriate resources are available. Reviews are 
always regularly undertaken to ensure that the implementation and application of this Policy 
remain robust. 
 
Employees shall not abuse the reporting channels or make false reports to cause intentional 
harm to their colleagues. Should there be an investigation; the employee shall fully cooperate 
with the Investigation Team. The employee will be subject to disciplinary action should there be 
any form of retaliation, abuse of the reporting channel, falsifying of reports or lack of cooperation 
during an investigation. 
 
In the event of proven bad faith and/or falsifying reports raised by whistleblowers who are not 
the Group’s employees, the CEO of the Group Company where the incident takes place shall 
consider an appropriate action to be taken further, including but not limited to a legal action, in 
order to protect the Group’s business and reputation. 
 
 
7. Policy Measurement Metrics 
 
The Head of the Screening Committee shall report the summary of all cases reported and the 
result of the investigation together with the Management’s actions to the Group EXCO and the 
Audit Committee. 
 
 
8. Policy Exceptions 
 
No exceptions are permitted. 
 
Variations to this Policy shall be reviewed by the Document Owner, Document Manager and 
proposed to the Group CEO for approval, with an update of policy changes being given to the 
Audit Committee. 
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9. Reference 
 
a) Code of Business Conduct 
b) Charter of the Screening Committee 
 
 
 

- End of document -  
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Annex 1: Document Approval and Version History 
 
Document Approval 
 
Approval Date 27 May 2020 

Effective Date 01 June 2020 

Expiry Date 01 January 2022 

Document Manager Isiwat Kangwantanawat – Head of Business Process and 
Compliance Advisory  

Document Owner Ranjan Sachdeva – Group Internal Audit and Compliance 

Approver Aidan Lynam – Group CEO 

Document Location INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 

 
 
Version History as the Group 
 
The following table records all the revisions made to this document: 
 
Version Date Description By 
1.0 27 May 20 Approved 

- Transfer to new template and cancel  
PL-CEOO-GIAC-003 

Aidan L. 

 01 Jun 20 Effective  
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Annex 2: Common Terms 
 
BoD Board of Directors of Siam City Cement Public Company Limited 

AC Audit Committee of Siam City Cement Public Company Limited 

GC Governance Committee of Siam City Cement Public Company Limited 

NCC Nomination and Compensation Committee of Siam City Cement Public 
Company Limited 

Group Siam City Cement Public Company Limited and its Subsidiaries 

GCEO Group Chief Executive Officer 

GCFO Group Chief Financial Officer 

GEXCO Group Executive Committee 

GC Group Company which is a legal entity under the Group 

GC-CEO Group Company Chief Executive Officer 

GC-CFO Group Company Chief Financial Officer 

GC-EXCO Group Company Executive Committee 

SCCC Siam City Cement Public Company Limited 

SCCO Siam City Concrete Company Limited 

CWT Conwood Company Limited 

CWI PT Conwood Indonesia 

SCP Siam City Power Company Limited 

ISUB INSEE Superblock Company Limited 

IECO INSEE Ecocycle Company Limited 

INDG INSEE Digital Company Limited 

Globe Globe Cement Company Limited 

SCCTR Siam City Cement Trading Limited 

SCCLK Siam City Cement (Lanka) Limited 

SCCBD Siam City Cement (Bangladesh) Limited 

SCCVN Siam City Cement (Vietnam) Limited 
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Annex 3: Whistleblowing Workflow 
 

 
Whistleblower 

 
- Report the incident through the reporting channel, INSEE Speak Up. 
- The service provides by an independent third party. 
- It is available 24 hours a day, 7 days a week. 

 
Website: wrs.expolink.co.uk/inseespeakup 
E-mail: inseespeakup@expolink.co.uk 
Application: SpeakingUp  Access code InseeSpeakup 
Phone: Thailand 001 800 441 0657 Access code 72235 
 Vietnam 120 324 19 Access code 72235 
 Bangladesh 000 800 091 031 Access code 72235 
 Sri Lanka 011 242 2173 Access code 72235 
 Indonesia 001 803 441 476 Access code 72235 

 

 1 Business Day 6 Business Day 

 
Screening Committee 

 
- Screen the incident and classify the concerns and evidences to a) Misconduct – related to 

behavior b) Wrongdoing, suspicious of fraud or business process improvement. 
- Advise the Group Company’s CEO of the case related countries on the recommendations 

and the next steps. 
- Monitor and follow-up on the progress of the case and communicate to the whistleblower 

through the 3rd party. 
 

 7 Business Day 

 
Group Company CEO 

 
- Determine the creditability of the case and 

communicate or discuss with the Screening 
Committee. 

- Appoint the Investigation Team. 
 

 5 Business Day 30 Business Day 

 
Investigation Team 

 
- Do fact-finding and/or investigate the incident. 
- Regular updates to the Screening Committee, until the incident is resolved. The need for 

an extension shall be granted by the Screening Committee. 
- Conclude the fact-finding and investigation including to recommend corrective and 

disciplinary actions. 
- Align the consequence management and the disciplinary actions with the support of HR 

and Legal. 
- Submit Examination Report to the Group CEO and the Screening Committee. 

 
 

(exclude the external forensic investigation) 

mailto:inseespeakup@expolink.co.uk
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สารจากประธานกรรมการ

เพื่อนพนักงานทุกท่าน

ภาพลักษณ์และช่ือเสียงท่ีดีของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง หรืออินทรีกรุ๊ป  ข้ึนอยู่กับการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ต่อบุคลากรภายนอกที่กลุ่มบริษัทฯ มีการดำาเนินงานและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ ให้บริการ 
หน่วยงานราชการ และรวมถึงชุมชนโดยรอบ

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย 
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ถือเป็นสิ่งสำาคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้กับอินทรีกรุ๊ป

การทำางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั้นสำาคัญกว่าแค่การปฏิบัติตามกฎกติกา กล่าวคือ การทำางานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นความตั้งใจส่วนบุคคลในการที่จะทำาในสิ่งที่ถูกต้องในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริตใน
หน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำาเนินธุรกิจต่อชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่ช่วยให้อินทรีกรุ๊ป  บรรลุเป้า
หมายการเป็นพลเมืองที่ดีในชุมชนที่กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินกิจการอยู่ และในขณะที่อินทรีกรุ๊ป  มุ่งปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
หลักของความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม และความโปร่งใสเป็นบรรทัดฐาน ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องช่วย
กันสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี ซึ่งการกระทำาดังกล่าวจะนำามาซึ่งความภาคภูมิใจในการทำางานที่อินทรีกรุ๊ป 

ท้ายนี้ ขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านอ่านจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้อย่างละเอียด และปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นรากฐานสำาคัญในการประกอบธุรกิจ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
ให้กับอินทรีกรุ๊ป 

พอล ฮูเกนโทเบลอร์
ประธานกรรมการ
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บทนำา
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้	เป็นแนวทางสำาหรับพนักงาน	
ผู้บริหารทุกระดับ	 และบุคคลที่ทำางานในนามหรือเป็นตัวแทน
ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง	 หรืออินทรีกรุ๊ป	 	 โดยถือ
เป็นเอกสารอ้างอิงที่มีความสำาคัญในการช่วยให้เข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติตนเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายในขณะปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ	 จะถูกนำามาปฏิบัติใช้ตามกฎหมายและ						
ข้อบังคับของประเทศน้ัน	ๆ	และเม่ือมีข้อแตกต่างระหว่างกฎหมาย	
ท้องถิ่นกับจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้	ให้ยึดใช้มาตรฐานที่สูง
กว่าเสมอ

ทำาไมต้องมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้	 ทำาขึ้นเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง
และยั่งยืนให้กับพนักงานและผู้ถือหุ้น
 
ประการแรก	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อกำาหนดด้านกฎหมายและข้อ
บังคับทั้งหมดที่อินทรีกรุ๊ป ใช้ ในการดำาเนินการอยู่น้ันเป็น
ที่รับทราบในหมู่พนักงาน โดยได้มีการอ้างถึงนโยบายของ 
อนิทรกีรุป๊	 ทีเ่กีย่วข้อง	 และพฤตกิรรมทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมาย	 
ข้อบังคับต่าง	ๆ	ในแต่ละประเทศที่มีการดำาเนินกิจการอยู่

ประการท่ีสอง	 เพ่ือเน้นย้ำาถึงการปฏิบัติตามและความรับผิดชอบ	
ส่วนบุคคลต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 และแสดงให้เห็นถึงความ
สำาคัญของความซื่อสัตย์สุจริตส่วนบุคคลในที่ทำางาน	 ในทาง
ธุรกิจ	 และต่อสังคมโดยรวม	 จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ยัง
เป็นเครื่องมือในการช่วยให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่มีความสำาคัญ	 รวมทั้งการแสดงออกถึงความมุ่งม่ัน
ของพนักงานในการ	 ‘ทำ�ส่ิงถูกต้อง’	 ซ่ึงเป็นกุญแจสำาคัญสู่ความ
สำาเร็จ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จะประสบผลสำาเร็จได้อย่างไร

ผู้บริหารต้องทำาให้พนักงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาเข้าใจ
ถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคล	 ตามที่กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ	นโยบาย	และหนังสื่อสั่งการของอินทรีกรุ๊ป		นอกจาก
นี	้ ผู้บริหารต้องทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี	 และมีส่วนช่วยในการ
สร้างสภาพแวดล้อมการทำางานให้เป็นไปในลักษณะที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานมีความกล้าในการซักถาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้	 ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้นจริงในการทำางานพร้อมกับให้คำาแนะนำาต่อการกระทำาใน
สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถเข้าใจขั้นตอน
การดำาเนินงานที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางจริยธรรม	 และสามารถ
ตัดสินใจปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม



5

การฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ

พนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 รวมถึง	
นโยบาย	 หนังสือสั่งการ	 กฎหมายระหว่างและในประเทศของ
ประเทศที่เกี่ยวข้อง

ห�กมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในแนวท�งปฏิบัติ พนักง�นควร
ขอคำ�แนะนำ�จ�กหัวหน้�ง�น หรือส�ยง�นก�รบริห�รบุคล�กร
และประสิทธิภ�พองค์กร หรือฝ่�ยกฎหม�ย หรือฝ่�ยควบคุม 
กำ�กับดูแล

ทั้งนี้	 หากสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบ	 หรือมีข้อ
เสนอแนะในการปรับปรุงวิธีการดำาเนินงาน	 พนักงานสามารถ
แนะนำาหรือรายงานได้	 อินทรีกรุ๊ป	 จะไม่ยอมให้มีการฝ่าฝืน
หรือละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ	 หรือการปฏิบัติที่ผิด
จริยธรรมในทุกรูปแบบ

ดังนั้น	 พนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้							
การฝ่าฝืนหรือละเมิดนโยบาย	 หนังสือสั่งการ	 หรือกฎหมาย	
อาจมีผลร้ายแรงตามมา	 รวมถึงการลงโทษทางวินัยจนถึงการ
เลิกจ้าง

ดังน้ันหากพนักงานไม่แน่ใจต่อการรับมือในสถานการณ์	
ที่เสี่ยงต่อการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 ให้ถามตัว
เองว่า...
•	 การกระทำาของข้าพเจ้าจะทำาลายชื่อเสียงของ

ข้าพเจ้าหรือภาพลักษณ์ของอินทรีกรุ๊ป		หรือไม่?
•	 การกระทำาของข้าพเจ้าจะทำาร้ายเพื่อนร่วมงานหรือ

ผู้มีส่วนได้เสียของอินทรีกรุ๊ป		หรือไม่?
•	 	การกระทำาของข้าพเจ้าจะถูกมองว่าผิดกฎหมาย	 

ผิดจรรยาบรรณ	ไม่ซื่อสัตย์สุจริต	หรือไม่?
•	 	การกระทำาของข้าพเจ้าจะส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืน

จรรยาบรรณทางธุรกิจของอินทรีกรุ๊ป		หรือไม่?

หากคำาตอบ	คือ	‘ใช่’	หรือ	‘อาจใช่’	พนักงานไม่ควรทำา	
เพราะอาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจได้
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1 ความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่
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1 ความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่

1.1  ความหลากหลายและการเคารพซ่ึงกันและกัน

ในฐ�นะที่เป็นองค์กรระหว�่งประเทศที่กำ�ลังเติบโต อินทรีกรุ๊ป  
มุ่งส่งเสริมก�รทำ�ง�นที่เป็นเลิศและเป็นธรรม ซึ่งหม�ยคว�ม
ว่�ก�รว่�จ้�งพนักง�นควรพิจ�รณ�จ�กคว�มหล�กหล�ยท�ง
คว�มส�ม�รถ ทักษะ และประสบก�รณ์

อินทรีกรุ๊ป	 สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์	 มีการ
สร้างผลิตภัณฑ	์ และบริการใหม่	 ๆ	 ที่จะนำามาซึ่งความสำาเร็จ	
และเพิ่มขีดความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย	 ผู้จัดการที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ้างงานจะต้องเล็งเห็นประโยชน์ของ
ความหลากหลาย

การปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติ	 และให้ความเคารพซึ่งกัน
และกัน	 เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานของการสร้างความซื่อสัตย์สุจริต
ในการทำางาน	 พนักงานสามารถสร้างสภาพแวดล้อมของทีมที่ 
เข้มแข็งได้จากการให้ความเคารพ	 และความไว้วางใจในการ
ทำางานร่วมกัน

การคุกคาม

การคุกคามเป็นรูปแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติที่ประกอบ
ด้วยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	 ข่มขู	่ ไม่เป็นมิตร	 และน่า
รังเกียจ	 การคุกคามมีได้หลายรูปแบบตั้งแต่การคุกคาม
ด้วยภาพ	 คำาพูด	 การกระทำาทางกายภาพ	 หรือการเขียน	
การคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศมักเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมในเรื่องเพศหรือการร้องขอมีเพศสัมพันธ์แบบ
ไม่พึงประสงค์

อินทรีกรุ๊ป	ไม่อนุญาตให้มีการคุกคามในรูปแบบใด	ๆ	จาก
พนักงานหรือบุคคลอื่นใด

คำาแนะนำา
ท่ีอินทรีกรุ๊ป	พนักงานทุกคนปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติ
และให้ความเคารพ	 อินทรีกรุ๊ป	 ไม่สนับสนุนพฤติกรรม
ที่ไม่ให้ความเคารพต่อผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยคำาพูดหรือการ 
กระทำา	 หากพนักงานแสดงความไม่ให้เกียรติต่อพนักงาน
ท่านอื่นที่มีความแตกต่างในเรื่องศาสนา	 ชนชั้น	 เชื้อชาต	ิ
ท่านควรพูดคุยและชี้แจงให้เห็นถึงความไม่ถูกต้องในการ
แสดงความคิดเห็น	 หากยังไม่หยุดการกระทำาการดังกล่าว	
ให้แจ้งหัวหน้างานหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบ

ตัวอย่าง
พนักงานได้ยินเพ่ือนร่วมงานพูดถึงเพ่ือนร่วมงานอีกท่าน
ท่ีมีความเช่ือความศรัทธาท่ีแตกต่าง	 ด้วยคำาพูดท่ีไม่เหมาะสม	
พนักงานควรทำาอย่างไร?

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
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1.2 การว่าจ้างงานที่ยุติธรรม

พนักง�นทุกตำ�แหน่ง ทุกระดับง�น จะได้รับก�รปฏิบัติอย่�ง
ยุติธรรมและเท่�เทียม ทั้งนี้ ก�รจ้�งง�น ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง ก�ร
ฝึกอบรม ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน และก�รเลิกจ้�งง�น จะพิจ�รณ�
จ�กคว�มส�ม�รถและผลง�นของพนักง�น

นอกจากนี	้อินทรีกรุ๊ป	ไม่อนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
หนึ่งบุคคลใดจากคุณลักษณะส่วนบุคคล	 ดังนั้น	 ตำาแหน่งงานที่
เปิดรับสมัครจะระบุคุณลักษณะที่ต้องการอย่างชัดเจนเพ่ือให้
ตรงกับความต้องการของงาน	 การเลือกปฏิบัติจะไม่ได้รับการ
ยอมรับ

การเลือกปฎิบัติ

การเลือกปฏิบัติ	 คือการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม
หรือชอบธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเชื้อชาติ	 อาย	ุ
เพศ	 วัฒนธรรม	 ศาสนา	 ความพิการหรือทุพพลภาพ	 และ
มุมมองทางการเมือง

ในฐานะท่ีอินทรีกรุ๊ป	 ประกอบไปด้วยวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย	
พนักงานต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันและต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายการจ้างงานของแต่ละประเทศ	 อินทรีกรุ๊ป	
ไม่อนุญาติให้มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในการดำาเนิน
ธุรกิจ	 การคัดเลือกบุคลากร	 การว่าจ้างงาน	 การฝึกอบรม	 
การประเมินผล	การเลื่อนตำาแหน่ง	และการจ่ายค่าตอบแทน

คำาแนะนำา
พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้สรรหาเฉพาะผู้สมัครเพศ
ชาย	หรือปฏิเสธการสมัครงานของผู้สมัครเพศหญิง	เพียง
แค่เพราะความแตกต่างทางด้านเพศ	 ซ่ึงถือเป็นการเลือก
ปฏิบัติทางเพศ	การสรรหาต้องมุ่งเน้นไปท่ีคุณสมบัติ	ทักษะ	
และประสบการณ์ของผู้สมัคร	 และรวมถึงองค์ประกอบที่
สำาคัญของตำาแหน่งนั้น	ๆ

ตัวอย่าง
ผู้จัดการโรงงาน	กำาลังสรรหาพนักงานในตำาแหน่งผู้จัดการ
ส่วน	 Preventive	 and	 Shutdown	 Management	
Division	 มาแทนตำาแหน่งงานที่ว่างลง	 ซึ่งจะต้องมีการ
ทำางานกะกลางคืนกับเครื่องจักร	 ผู้จัดการโรงงานเชื่อว่า
ความรับผิดชอบในงานจะไม่เหมาะสำาหรับสตรีเพศ	 จึงเปิด
รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่าน้ัน	 แนวคิดดังกล่าวถูกต้องหรือ
ไม่?

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม



10

คำาแนะนำา
พนักงานควรจำากัดการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ส่วน
ตัวในระหว่างการทำางาน	 	 ทรัพย์สินของอินทรีกรุ๊ป	 ควร
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ	 และไม่อนุญาตให้พนักงาน
ดาวน์โหลดส่ิงผิดกฎหมายหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจาก
อินเตอร์เน็ต	
แผนกไอทีของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้
อินเตอร์เน็ตของพนักงานหากได้รับการอนุมัติจากผู้มี
อำานาจ	 ท้ังน้ี	 การตรวจสอบจะดำาเนินการบนพ้ืนฐานของ	
ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล	 และจะรายงานต่อผู้มี
อำานาจที่เหมาะสมหากมีการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ไป
ในทางที่ผิด

ตัวอย่าง
พนักงานใช้เวลาทำางานและคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ	 ไป
กับการเปิดดูภาพยนต์บน	 YouTube	 ดาวน์โหลดเพลง	
รวมถึงใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	 การกระทำาดัง
กล่าวเหมาะสมหรือไม่?

1.3 การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ 

พนักง�นมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ 
โดยใช้วิจ�รณญ�ณในก�รใช้ง�น เพื่อให้มั่นใจว่�ไม่มีก�รนำ�
ทรัพย์สินท�งปัญญ� หรือสินทรัพย์ท�งก�รเงินของบริษัทฯ ไป
ใช้ในท�งที่ผิด ขโมยไปใช้ หรือใช้ไปอย่�งฟุ่มเฟือย

ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

อินทรีกรุ๊ป	 ได้จัดให้มีวัสดุ	 อุปกรณ์	 และสิ่งอำานวยความสะดวก
จำานวนมากเพื่อให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
สิง่เหล่าน้ีเรียกรวมว่าทรัพย์สิน	 พนักงานมีความรับผิดชอบใน
การรักษาและใช้ทรัพย์สินของอินทรีกรุ๊ป	 	 ด้วยความระมัดระวัง	
โดยให้คำานึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานทางธุรกิจอย่าง 
เหมาะสม	 หรือมีการป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินเกิดการสูญหาย	 ใช้
อย่างฟุ่มเฟือย	 โจรกรรม	 เสียหาย	 และมีการนำาไปใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม

การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ควรถูกนำามาใช้ เพื่อประโยชน์  
ส่วนตัว	 หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 นอกเหนือ
จากเพื่อประโยชน์ของอินทรีกรุ๊ป	 	 การใช้ทรัพย์สินเพื่อการส่วน
ตัวสามารถกระทำาได้แต่ควรอยู่ในวงจำากัด	 ทั้งนี้	 ต้องไม่ขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของอินทรีกรุ๊ป	 	 และต้องอยู่ในขอบเขตงานที่
เหมาะสมและได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่าย	
และสามารถตรวจสอบได้

ตัวอย่างของทรัพย์สิน
 •	 เงินของบริษัทฯ		เช่น	เงินสดย่อย	บัตรเครดิต
 •	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	
 •	 เวลาการทำางานและผลงานของพนักงาน
 •	 ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
 •	 โทรศัพท์
 •	 อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย
 •	 เครื่องถ่ายเอกสาร
 •	 ยานพาหนะของบริษัทฯ	

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
สารสนเทศ
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คำาแนะนำา
การกระทำาดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหา	 พนักงานไม่ควรพูด
คุยเก่ียวกับข้อมูลความลับและข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะในท่ีสาธารณะ	 เช่น	 ลิฟท์	 ร้านกาแฟ	 รถไฟ	 และ
การประชุมสาธารณะ	 หากมีความจำาเป็นท่ีจะต้องพูดคุย
เก่ียวกับข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในท่ีสาธารณะ	
พนักงานควรคำานึงถึงสภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ีผู้อ่ืน
อาจได้ยินข้อมูลความลับน้ัน

ตัวอย่าง
ระหว่างอยู่ในลิฟท์	 คุณได้ยินพนักงานของบริษัทฯ	 กำาลัง
พูดคุยกันถึงบัญชีที่ ได้รับการตรวจสอบของบริษัท	
ปูนซีเมนต์นครหลวงในปีนี้	 และจะส่งผลกระทบต่อราคา
หุ้นอย่างไร	การกระทำาดังกล่าวเป็นปัญหาหรือไม่?

1.4 การรักษาข้อมูลความลับและข้อมูล
  ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

พนักง�นมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย และเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของอินทรีกรุ๊ป  ด้วยก�รรักษ�
ทรัพย์สินท�งปัญญ�ที่มีค่� ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในเชิงพ�ณิชย์
จะไม่ถูกเปิดเผยอย่�งไม่ถูกต้อง

สินทรัพย์ที่สำาคัญอย่างหนึ่งของอินทรีกรุ๊ป	 	 คือข้อมูลที่เป็น
ความลับ	 ซึ่งต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใด	 ๆ	 ทั้งภายนอกหรือ
ภายในอินทรีกรุ๊ป		การเปิดเผยจะกระทำาได้เฉพาะเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจและต้องได้รับการอนุมัติเท่านั้น	 และห้ามเปิดเผย
ข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะอย่างไม่เหมาะสม

พนักงานจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของอินทรีกรุ๊ป	 	 ถึงแม้ว่าจะอยู่
นอกสถานท่ีทำางาน	 นอกเวลางาน	 รวมถึงเม่ือพ้นสถานภาพการ	
เป็นพนักงาน	 โดยไม่พูดคุยเก่ียวกับข้อมูลความลับในท่ีสาธารณะ	
หรือสถานที่ที่อาจทำาให้ได้ยินข้อมูลความลับโดยบังเอิญ	 เช่น	
ร้านอาหาร	ลิฟต์	ห้องน้ำา	เป็นต้น

โทรศัพท์มือถือ	 แท็บเล็ต	 คอมพิวเตอร์	 และเอกสารสิ่งพิมพ์
ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นความลับ ต้องไม่ถูกละเลยหรืออยู่ในที่ที่ไม่
ปลอดภัยทั้งในและนอกสถานที่ทำางาน

ข้อมูลความลับของลูกค้า	 ผู้จัดหาสินค้า	 หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ	
ต้องจัดเก็บด้วยความระมัดระวัง	 เสมือนเป็นข้อมูลความลับ
ของอินทรีกรุ๊ป	

ตัวอย่างข้อมูลความลับและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
	 •	 ข้อมูลด้านการเงิน
	 •	 ข้อมูลพนักงาน
	 •	 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
	 •	 รายการราคาและรายชื่อลูกค้า
	 •	 ข้อมูลต้นทุนสินค้า
	 •	 เอกสารสัญญาทางธุรกิจ
	 •	 แผนธุรกิจ	แผนการขาย	และแผนการตลาด

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	อย่างเหมาะสม
นโยบายการจำาแนกช้ันความลับและจัดการข้อมูล
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
สารสนเทศ
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คำาแนะนำา
ไม่ถูกต้อง	 อินทรีกรุ๊ป	 ไม่อนุญาตให้พนักงานบันทึกข้อมูล
ท่ีเป็นความลับและข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไว้ใน
ท่ีเก็บข้อมูลสาธารณะ	 เช่น	 iCloud	 หากพนักงานต้องการ
ความช่วยเหลือในการบันทึกและปกป้องข้อมูลท่ีนอกเหนือ
จากรูปแบบท่ีกำาหนด	 หรือต้องการย้ายไฟล์ขนาดใหญ่	 ให้
พนักงานติดต่อ	IT	Helpdesk	หรือ	IT	Support

คำาแนะนำา
พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวหาก
ยังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ	 และพนักงานควรหลีกเลี่ยง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้อื่น	 ในสถานการณ์ดัง
กล่าว	 พนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่เพื่อนร้องขอ

ตัวอย่าง
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนทางการเงินมีข้อมูลความลับและ
ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	 และเพื่อหลีกเลี่ยงการ
สูญหายของข้อมูล	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนทางการเงินได้
บันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ใน	 iCloud	 วิธีการดังกล่าวนั้น
ถือว่าเป็นการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่?

ตัวอย่าง
พนักงานมีเพื่อนทำางานกับคู่แข่งรายหนึ่ง	 เพื่อนขอให้
เปิดเผยข้อมูลการตลาดของบริษัทฯ	 	 พนักงานสามารถ
แบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นกับเพื่อนได้หรือไม่?
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พนักงานได้ฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 โดยเปิดเผย
ข้อมูลความลับซ่ึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของอินทรีกรุ๊ป			
กับบุคคลภายนอกก่อนท่ีจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ	
ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวไม่ควรมีการเปิดเผยหรือ
แบ่งปันให้กับบุคคลภายนอก	 แม้ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือ
คนในครอบครัวก็ตาม

ตัวอย่าง
พนักงานได้เล่าถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ใหม่ของ 
บริษัทฯ หรือในอินทรีกรุ๊ป ให้กับคนในครอบครัวและ
เพื่อน	 ทั้งที่ยังไม่มีการเปิดเผย	 หรือนำาออกจำาหน่าย	
การกระทำาดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ
หรือไม่?

1.5 การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

ก�รคิดค้นถือเป็นทรัพย์สินท�งปัญญ�ของอินทรีกรุ๊ป

ทรัพย์สินทางปัญญา	(IP)	ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง	ๆ 	ซ่ึงรวมถึง
	 •	 สิ่งประดิษฐ์คิดค้น
	 •	 การออกแบบ
	 •	 สิทธิบัตร
	 •	 เครื่องหมายการค้า
	 •	 ลิขสิทธิ์
	 •	 ความลับทางการค้า
	 •	 ซอฟท์แวร์
	 •	 ทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น		ๆ

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นข้อมูลที่ควรมีการระมัดระวังในการนำา
มาใช้งาน	 ทรัพย์สินทางปัญญาช่วยให้อินทรีกรุ๊ป	 มีการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในอนาคต 
ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่พนักงานทุกคนจะต้องเข้าใจถึงความสำาคัญ
ในการรักษาความลับ	 และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของ
อินทรีกรุ๊ป	 ในทุกรูปแบบ	 เช่นเดียวกับที่พนักงานต้องปกป้อง
ตำาแหน่งทางการค้า	 ทั้งนี้	 พนักงานจะต้องเคารพและไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า	ผู้ผลิต	และผู้อ่ืนท่ีอินทรีกรุ๊ป	ดำาเนิน
ธุรกิจด้วย

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิการค้าที่ไม่มีตัวตนของผู้
อื่น	ต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ	และเก็บเป็นความลับ
ในระหว่างการดำาเนินธุรกิจ	 ซึ่งหมายรวมถึงการสื่อสารภายใน	
สื่อการตลาด	และใบอนุญาตซอฟต์แวร์

นอกจากนี	้ พนักงานต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความ
ลับของบุคคลอ่ืน	โดยวิธีการท่ีไม่เหมาะสมหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง  
นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
นโยบายการจำาแนกช้ันความลับและจัดการข้อมูล
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การซ้ือหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ท่ีไม่ได้รับอนุญาต	 อาจนำาไป
สู่ความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลของบริษัทฯ	
พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
ที่ไม่ถูกกฎหมาย	 และอาจมีการลงโทษทางวินัย	 ดังนั้น
พนักงานทุกคนควรปรึกษาแผนกไอทีของบริษัทฯ	 ก่อนที่
จะติดตั้งซอฟต์แวร์ใด	 ๆ	 ทั้งนี้	 เป็นความรับผิดชอบของ
แผนกไอที	 ในการติดต้ังซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้องกับการทำางาน	
และลงซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตและซ้ือจากแหล่งที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น

ตัวอย่าง
พนักงานได้ ซ้ือซอฟท์แวร์ผิดกฎหมายมาติดตั้ ง ใน
คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ	 เพื่อใช้ในการทำางาน	 การกระทำา
ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่?

1.6 การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 และอย่างปลอดภัย

อินทรีกรุ๊ป จัดทำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อให้ก�รทำ�ง�น
ของพนักง�นเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ดังน้ันก�รใช้อินเตอร์เน็ต 
และอีเมล ควรใช้เพื่อประโยชน์ท�งธุรกิจเท่�นั้น ก�รใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ส่วนตัวส�ม�รถกระทำ�ได้แต่ควรใช้
เท่�ที่จำ�เป็น

อินทรีกรุ๊ป	ไม่อนุญาตให้พนักงานดาวน์โหลดหรือส่งต่อข้อมูลที่
ไม่เหมาะสม	 และมีการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศ
ของบริษัทฯ	 การติดต่อทางธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้อง
ใช้บัญชีอีเมลที่ได้รับการอนุมัติจากทางอินทรีกรุ๊ป	เท่านั้น

อินทรีกรุ๊ป	ไม่อนุญาตให้พนักงานติดตั้งซอฟท์แวร์ที่ไม่ได้รับ
อนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ	หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

พนักงานต้องตระหนักว่า	 การติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 และสามารถเข้าถึงผู้คนได้ในวงกว้าง	
โดยเฉพาะข้อความสื่อสารในทางลบย่อมมีผลกระทบต่อชื่อ
เสียงของอินทรีกรุ๊ป	 	 พนักงานควรพิจารณาการแสดงความ
คิดเห็นใด	 ๆ	 ที่อาจก่อให้เกิดการตีความที่ไม่ถูกต้อง	 ดังนั้น	
พนักงานจะต้องระมัดระวังในการนำาเสนอข้อมูลใด	 ๆ	 บนสื่อ
สังคมออนไลน์

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเหมาะสม
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ข้อมูลที่มีความสำาคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

ข้อมูลภายใน	คือข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะ	หรือข้อมูลที่
ยังไม่ได้รับการเผยแพร่	 และอาจมีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักลงทุนในการซื้อขาย	 หรือถือหุ้นในหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ	ตัวอย่างเช่น

•	 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง
•	 การควบรวมกิจการ	หรือการซื้อกิจการ	ที่ยังไม่ออก

ประกาศอย่างเป็นทางการ
•	 การดำาเนินคดีฟ้องร้องที่รอการดำาเนินการ
•	 ผลประกอบการท่ียังไม่ออกประกาศอย่างเป็นทางการ
•	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำาคัญ
•	 การแตกหุ้นที่ยังไม่ออกประกาศอย่างเป็นทางการ

คำาแนะนำา
บริษัทฯ	 ไม่อนุญาตให้พนักงานเปิดเผยข้อมูลสำาคัญที่ยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะให้กับบุคคลใด	 ๆ	 ทราบ	 การเปิด
เผยข้อมูลดังกล่าว	ส่งผลให้เพื่อนได้รับประโยชน์จากราคา
หุ้นท่ีเพ่ิมข้ึน	 ดังน้ัน	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนทางการเงินต้องรับ
ผิดชอบต่อการให้ข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ	
ซึ่งเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายและมีโทษรุนแรง

ตัวอย่าง
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงิน	 รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่
ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ	 และอาจส่งผลต่อราคา
หุ้นของบริษัทฯ	 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินไม่สามารถ
ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในดัง
กล่าวได้	 แต่ตั้งใจจะบอกให้เพื่อนทราบ	 เพื่อให้เพื่อนได้
ประโยชน์จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น	 ข้อมูลดังกล่าวสามารถ
เปิดเผยได้หรือไม่?

1.7 การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัย
 ข้อมูลภายใน

อินทรีกรุ๊ป สนับสนุนก�รเปิดเผยข้อมูล คว�มโปร่งใสและคว�ม
เป็นธรรมของตล�ดทุน ซึ่งเป็นแนวท�งสำ�คัญในก�รสร�้งคว�ม
ไว้ว�งใจ และคว�มเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ	 เรียกว่า	 ‘การใช้ข้อมูลภายใน	 –	 Insider	 Trading’	
เป็นสิ่งผิดกฎหมายและอาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย
และทางอาญา	หากบุคคลใด	หมายรวมถึงสมาชิกในครอบครัว	
สมาชิกในครัวเรือน	 เพื่อนร่วมงาน	 หรือเพื่อนของพนักงาน
ลงทุนตามข้อมูลภายในที่เปิดเผยโดยพนักงาน	 พนักงานต้อง
รับผิดชอบต่อ	 ‘การให้ข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ’	
ซึ่งเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายและมีโทษรุนแรง

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและ	
ซ้ือขายหลักทรัพย์
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คำาแนะนำา
พนักงานควรรายงานและแจ้งให้หัวหน้างานของผู้รับเหมา
ทราบ	 และแนะนำาให้พนักงานของผู้รับเหมาสวมอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	 (PPE)	 นอกจากนี้	
พนักงานควรแจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยทราบเรื่องการฝ่าฝืนกฎแห่งความปลอดภัย

ตัวอย่าง
ผู้รับเหมาได้ถูกว่าจ้างโดยอินทรีกรุ๊ป	 	ให้เข้ามาส่งวัตถุดิบ
ในโรงงาน	 และพนักงานของบริษัทฯ	 พบว่าพนักงานของ
ผู้รับเหมาไม่ได้สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล	 (PPE)	 ตามที่ระบุไว้ในสัญญา	 พนักงานควรดำาเนิน
การอย่างไร?

1.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อินทรีกรุ๊ป มีคว�มมุ่งม่ันในก�รสร้�งคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัย 
และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ดีในทุก ๆ ที่ที่มีก�รดำ�เนิน
กิจก�รให้กับผู้มี ส่วนได้เ สียที่ เ ก่ียวข้อง ต้ังแต่พนักง�น 
ผู้รับเหม� และลูกค�้ โดยยึดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจ�กทั่วโลก 

อินทรีกรุ๊ป	 ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่
ปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดีในการทำางานร่วมกับบุคคลที่
สาม	 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง
ในที่ทำางาน	 และเพื่อให้บรรลุมาตรฐานดังกล่าว	 ในขณะที่มี
การดำาเนินงานในนามของอินทรีกรุ๊ป	 	 พนักงาน	 ผู้รับเหมาและ
บุคคลที่สาม	ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดใด	ๆ	ที่อาจส่งผลต่อ
การปฏิบัติงาน

ห้ามดื่มแอลกอฮอล์	ใช้ยาเสพติด	ใช้สารที่อยู่ภายใต้การควบคุม	
ใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง	 หรือใช้สารใด	 ๆ	 ที่อาจส่งผลต่อความ
สามารถในการทำางานให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของอินทรีกรุ๊ป	

กฎแห่งความปลอดภัย	 5	ข้อต้องปฏิบัติ	 และ	2	ข้อห้ามปฏิบัติ	
มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดำาเนินงาน	 รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของความปลอดภัย
ในสถานที่ปฏิบัติงาน	 คือ	 ‘ภัยอันตรายต้องเป็นศูนย์’	 ทั้งนี้	
พนักงาน	 ผู้รับเหมาและบุคคลที่สาม	 มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎ
อย่างเคร่งครัด	โดยมีหลักการและสาระสำาคัญดังนี้	

5 ข้อต้องปฏิบัติ
 • ดูแลสุขภ�พให้พร้อมในก�รทำ�ง�น :	ต้องดูแลสุขภาพให้	
		 แข็งแรง	พร้อมต่อการปฏิบัติงาน
 • ขับขี่ด้วยคว�มปลอดภัย :	ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและ	
		 กฎการขับขี่ตามที่กำาหนด
 • สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองคว�มปลอดภัยส่วนบุคคล : 
		 ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	
		 (PPE)	ตามกฎข้อบังคับของแต่ละงาน
 • ตัดแยกแหล่งพลังง�นและก�รล็อคอุปกรณ์ :	ต้องปฏิบัติ
		 ตามขั้นตอนการตัดแยกแหล่งพลังงานและการล็อค
		 อุปกรณ์อย่างเคร่งครัด
 • ร�ยง�นอุบัติก�รณ์ที่เกิดขึ้น :		ต้องรายงานการบาดเจ็บ
		 และอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง

2 ข้อห้ามปฏิบัติ
 • ห้�มฝ่�ฝืนกฎระเบียบคว�มปลอดภัย :	ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎ
	 	 ความปลอดภัย	หรือยินยอมให้ผู้ใดฝ่าฝืนกฎนั้น		ๆ
 • ห้�มดื่มแอลกอฮอล์และใช้ส�รเสพติด :	ต้องไม่ดื่ม
	 	 แอลกอฮอล์และใช้สารเสพติด

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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2 ความซื่อสัตย์สุจริตในธุรกิจ
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นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

 
  
 

คำาว่า	‘เจ้าหน้าที่ภาครัฐ’	รวมถึง	
•	 เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
•	 ลูกจ้างในหน่วยงานราชการ	 หรือหน่วยงานภายใต้

การกำากับดูแลของหน่วยงานราชการ	เป็นต้น

คำาว่า	‘บุคคลที่สาม’	รวมถึง	
•	 ที่ปรึกษา
•	 นายหน้า
•	 บริษัทท่ีให้บริการเก่ียวกับการขอวีซ่า	ใบอนุญาตทำางาน
•	 ตัวแทนขาย	เป็นต้น

คำาว่า	 ‘สิ่งของใด	 ๆ	 ที่มีมูลค่า’	 หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มี
มูลค่าและไม่มีการระบุเกณฑ์ขั้นต่ำาไว้	เช่น		
•	 เงินสดหรือสิ่งของเทียบเท่าเงินสด
•	 ของขวัญ
•	 การเลี้ยงอาหาร
•	 การเลี้ยงรับรอง
•	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	เป็นต้น

2 ความซื่อสัตย์สุจริตในธุรกิจ

2.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ก�รติดสินบนและก�รคอร์รัปช่ันเป็นส่ิงผิดกฎหม�ยและไม่ถูกต้อง 
ถือเป็นส่ิงที่ยอมรับไม่ได้ทั้งในด้�นจริยธรรมและคว�มย่ังยืน
ขององค์กร

อินทรีกรุ๊ป	 มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ	 เป็น
ธรรม	และมีความซื่อสัตย์สุจริตในทุกความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ทั้งนี	้ อินทรีกรุ๊ป	 ห้ามไม่ให้มีการติดสินบนหรือคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ	 พนักงานจะต้องตระหนักว่าการให้	 การเสนอให้	 การ
สัญญาว่าจะให้	หรือการรับสิ่งของใด	ๆ 	ที่มีมูลค่าให้แก่เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ	 หรือหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการ	 เพื่อ
เป็นการโน้มน้าวให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือความได้เปรียบที่
ไม่เหมาะสม	ถือว่าเป็นการติดสินบน

คำาแนะนำา
หัวหน้างานได้ให้คำาแนะนำาที่ถูกต้องกับเพ่ือนร่วมงานที่
กำาลังพิจารณาจะจ่ายเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	
เพื่อโน้มน้าวในการได้มาซึ่งความได้เปรียบ	 ไม่ว่าจะด้วย
มูลค่าที่เท่าไหร่	 การติดสินบนเป็นความผิดทางวินัยและ
ทางอาญา	 และยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของอินทรีกรุ๊ป		
อีกด้วย

ตัวอย่าง 
พนักงานต้องการจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต	 เนื่องจากพนักงานไม่
สามารถปฏิบัติตามข้อกำาหนดได้อย่างครบถ้วน	 หัวหน้า
งานรับทราบเรื่องและแนะนำาไม่ให้กระทำาการดังกล่าว				
คำาแนะนำาของหัวหน้างานเป็นคำาแนะนำาท่ีเหมาะสมหรือไม่?
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นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายการให้หรือรับของขวัญ	 การเล้ียงรับรอง	
และสินน้ำาใจ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ก่อนการให้หรือรับของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	หรือแสดง
ไมตรีจิต	ควรไตร่ตรองและถามตัวเองว่า...	
•	 การให้หรือรับเป็นไปตามนโยบายการให้หรือรับของ	 
	 ขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	และสินน้ำาใจของอินทรีกรุ๊ป		  
	 หรือของอีกฝั่งหรือไม่?
•	 การให้หรือรับ	ทำาให้พนักงานหรืออินทรีกรุ๊ป		หรือ  
	 อีกฝั่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสงสัยหรือไม่?

หากคำาตอบ	 คือ	 ‘ใช่’	 หรือ	 ‘อาจใช่’	 พนักงานไม่ควรทำา	
เพราะอาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจได้

2.2 ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และสินน้ำาใจ

ก�รสร้�งคว�มไว้ว�งใจและก�รส่งต่อคว�มปร�รถน�ดี เป็นพ้ืนฐ�น 
ในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจในระยะย�ว ในขณะที่อินทรี
กรุ๊ป เติบโตไปพร้อมกับลูกค้�และคู่ค้�ท�งธุรกิจ ก�รมอบของ
ขวัญและให้สินน้ำ�ใจเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มเค�รพต่อกัน

การให้หรือรับของขวัญ	การเลี้ยงรับรอง	และให้หรือรับสินน้ำาใจ	
ควรเป็นไปตามสมควรและเหมาะสม	 เนื่องจากการให้หรือรับ
อาจส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของอินทรีกรุ๊ป	

พนักงานสามารถให้หรือรับของขวัญ	 การเลี้ยงอาหาร	 หรือ
ของรางวัลทางสัญลักษณ	์ เช่น	 ถ้วยรางวัล	 หรือของขวัญตาม
เทศกาลต่าง	ๆ	ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม	พนักงานจะต้อง
ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาที่จะรับของขวัญ	การเลี้ยงอาหาร	
หรือรับสิ่งของที่มีค่าจากบุคคลที่สาม	 หากพนักงานเห็นว่าการ
ส่งของคืนเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพ	 พนักงานควรแจ้งการได้รับของ
ขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาทันที

ในสถานการณ์ที่พนักงานไม่แน่ใจเกี่ยวกับการให้หรือรับของ
ขวัญ	หรือสินน้ำาใจ	 ให้อ้างอิงรายละเอียดในนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม	 หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม	
กำากับดูแล	 หรือหัวหน้าแผนกกฎหมาย	 ในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายควบคุม	กำากับดูแล
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คำาแนะนำา
อินทรีกรุ๊ป	 	 ไม่อนุญาตให้พนักงานรับของขวัญจากบุคคล
ที่สาม	 อย่างไรก็ตาม	 พนักงานสามารถรับของขวัญดัง
กล่าวจากลูกค้าได	้ หากของขวัญมีมูลค่าไม่เกินขอบเขต
ที่กำาหนดไว้ในนโยบายการให้หรือรับของขวัญ	 การเลี้ยง
รับรองและสินน้ำาใจ	 และให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	
เพื่อความสุจริตใจและโปร่งใสของพนักงาน

ตัวอย่าง
พนักงานได้รับของขวัญจากลูกค้าที่พึงพอใจจากการได้รับ
บริการอย่างดีเลิศ	 พนักงานสามารถรับของขวัญในกรณีนี้
ได้หรือไม่?

คำาแนะนำา
พนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดหาใน
การทำาการสรุปสัญญาข้อตกลง	 และไม่มีบุคคลใดได้
รับอนุญาตให้ทำาสัญญากับผู้ขายสินค้าหรือผู้ ให้บริการ
เป็นการส่วนตัว	 โดยไม่คำานึงว่าการเจรจาดังกล่าวมีผล
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 หรืออินทรีกรุ๊ป	 หรือไม่	 ดังนั้นการ
รับเชิญจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ	 ในการรับประทาน
อาหารในสถานที่และราคาที่เหมาะสมเพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจสามารถทำาได้	 ทั้งนี้	 พนักงานจะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัทฯ	

ตัวอย่าง
พนักงานได้รับเชิญจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการให้ไปรับ
ประทานอาหารท่ีภัตตาคารเพ่ือสรุปข้อตกลง	 พนักงานควร
ตอบรับคำาเชิญหรือไม่?
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นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 
  
 

ตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

•	สมาชิกในครอบครัวหรือญาติสนิทของพนักงานที่	 	
	 เป็นพนักงาน	ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ	ลูกค้า	หรือ		
	 คู่แข่งทางธุรกิจของอินทรีกรุ๊ป	

•	พนักงาน	สมาชิกในครอบครัว	หรือญาติสนิทของ	 	
	 พนักงาน	มีผลประโยชน์ทางการเงิน	การลงทุน	หรือ	 	
	 ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นในบริษัทฯ	หรือบริษัทที่	 	
	 เป็นคู่แข่งทางการค้า	ทำาธุรกิจ	หรือกำาลังพิจารณาจะ  
	 ทำาธุรกิจกับอินทรีกรุ๊ป		ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจ  
	 ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในนามของอินทรีกรุ๊ป	

•	พนักงานมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขายสินค้าหรือ	 	
	 ผู้ให้บริการ	หรือลูกค้าของอินทรีกรุ๊ป	 	 	และอาจมีผล 
	 กระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อการตัดสินใจในนาม	 	
	 ของอินทรีกรุ๊ป		

•	ธุรกิจหรือโอกาสในการลงทุนใด				ๆ	ท่ีเสนอต่ออินทรีกรุ๊ป		

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในฐ�นะพนักง�นของอินทรีกรุ๊ป  พนักง�นต้องตัดสินใจท�ง 
ธุรกิจบนพ้ืนฐ�นเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ใช่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 หมายถึง	 ‘สถานการณ์ที่ก่อให้
เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว	 ทั้งทางด้านการเงินหรือผลประโยชน์
ในรูปแบบอ่ืน	หรืออาจถูกมองว่าสถานการณ์น้ัน	ๆ	 ส่งผลต่อความ	
สามารถของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของอินทรีกรุ๊ป’

พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน	์ ทั้งนี้	 ในขณะปฏิบัติงาน	 หากมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น	 เป็นหน้าที่ของพนักงานในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของอินทรีกรุ๊ป	 	 และต้องรายงานให้
หัวหน้างานทราบโดยทันที	โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุม	กำากับดูแล	หรือ
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย	ของบริษัทฯ	มีหน้าที่เแก้ไขสถานการณ์ให้
เป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
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หากพนักงานต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีทำาให้ไม่ม่ันใจว่า
เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่	 ให้พิจารณา
และถามตัวคุณเองว่า
•	 ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นผลประโยชน์ที่ขัดต่อ

นโยบายการดำาเนินธุรกิจของอินทรีกรุ๊ป	หรือไม่?
•	 คนภายนอกหรือภายในอินทรีกรุ๊ป	 	 จะมองว่าการ

กระทำานั้นเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่?

หากคำาตอบ	 คือ	 ‘ใช่’	 หรือ	 ‘อาจใช่’	 พนักงานไม่ควรทำา	
เพราะอาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจได้

สมาชิกในครอบครัวและญาติสนิท	หมายถึง
•	 คู่สมรส
•	 บิดามารดา	พ่อแม่ผู้อุปการะ	บุตร
•	 พี่น้อง
•	 ญาติที่เกิดจากการสมรส	เช่น	พี่เขย	น้องสะใภ้
•	 สามีหรือภรรยา	(ซึ่งไม่ได้สมรสกัน	แต่มีความ
	 สัมพันธ์กัน)
•	 บุคคลท่ีพนักงานให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน	 หรือ

บุคคลที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่พนักงาน	
เป็นต้น

คำาแนะนำา
การเดินทางภายใต้ค่าใช้จ่ายของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ	
ไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้เนื่องจากอาจส่งผลต่อการเลือกผู้ขาย
สินค้าหรือผู้ให้บริการ	 หากบริษัทฯ	 ประสงค์จะตอบรับคำาเชิญ
ของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทางจะต้องชำาระโดยบริษัทฯ

พนักงานควรพูดคุยกับผู้จัดการและผู้บังคับบัญชาสายตรงเพื่อ
หาทางออกที่ดีที่สุด	 หากมีข้อสงสัยว่าควรทำาอย่างไร	พนักงาน
ควรขอคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคุม	กำากับดูแล	หรือหัวหน้า	
ฝ่ายกฎหมายในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมกำากับดูแล	
ซ่ึงจะช่วยขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์	และเพื่อความโปร่งใสของตัวพนักงานเอง

ตัวอย่าง
บริษัทฯ กำาลังพิจารณาข้อเสนอจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ ให้
บริการหลายรายสำาหรับการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน	 ผู้
ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการได้ส่งคำาเชิญให้พนักงานเข้าร่วม
การเดินทางไปเยอรมนีเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรและ
กระบวนการผลิต	 พนักงานเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงใน
การเลือกผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม	พนักงาน
ควรรับคำาเชิญหรือไม่	 และจะทำาอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ?
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คำาแนะนำา
พนักงานควรขอคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม	
กำากับดูแล	 หรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมายในกรณีที่ไม่มีฝ่าย
ควบคุม	 กำากับดูแล	 ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลว่าสามารถนำา
มาใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม	่ ทั้งนี้	 หากภาย
หลังได้รับอนุญาตให้นำาข้อมูลไปใช้ได	้ พนักงานยังคงต้อง
ระมัดระวังการใช้ข้อมูลนั้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่าง
พนักงานได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำาเสนอแก่ลูกค้า	 แต่พนักงานไม่
แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับมาอย่างเหมาะสมและสามารถ	
นำามาใช้โดยไม่ผิดกฎหมายได้หรือไม่	พนักงานควรดำาเนิน
การอย่างไรกับสถานการณ์นี้?

2.4  การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

ก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรมและโปร่งใสเป็นวิธีที่ดีที่สุดในก�ร
ทำ�ให้ลูกค้�ของอินทรีกรุ๊ป  ได้รับผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รที่ดี
ที่สุด

ความสำาเร็จของอินทรีกรุ๊ป	 	 ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าและ
พนักงานของอินทรีกรุ๊ป	 	 ทั้งนี้	 การปฏิบัติงานต้องเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า	 ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้า
หมายหลักของอินทรีกรุ๊ป	 	 โดยการรักษาระบบเศรษฐกิจแบบ
เสร	ีและส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาด

อินทรีกรุ๊ป	 สนับสนุนให้พนักงานเก็บรวบรวม	 แบ่งปัน	 และใช้
ข้อมูลของคู่แข่งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 มีจริยธรรม	 และ
ต้องเคารพต่อข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของคู่แข่ง	 ทั้งนี้	
พนักงานท่ีติดต่อกับคู่แข่งต้องเข้าใจกฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาดทางการค้า

กฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการค้ามีหลายรูปแบบ	 ซ่ึงพนักงาน	
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่าน้ัน	 หากมีคำาถามหรือสงสัยว่าเป็น	
การกระทำาที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขันทางการค้า	 สามารถขอ
คำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม	กำากับดูแล	หรือหัวหน้าฝ่าย
กฎหมายได้	ทั้งนี้	การทึกทักเองว่าเป็นการกระทำาที่ใคร	ๆ	ก็ทำา	
และเป็นที่ยอมรับได	้ เป็นการคิดที่ไม่ถูกต้อง	 และไม่อาจใช้เป็น
ข้ออ้างได้

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง
จรรยาบรรณของผู้ขายสินค้าและบริการ
นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม	



27



28

ตัวอย่าง
พนักงานได้ทำาการแก้ไขเพ่ิมเติมตัวเลขยอดขายเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในไตรมาส	 เนื่องจากได้รับข้อมูลมาว่าการ
ตกลงซื้อขายจะได้รับการยืนยันในช่วงเริ่มต้นของไตรมาส
ถัดไป	พนักงานสามารถกระทำาการเช่นนี้ได้หรือไม่?

2.5  การบันทึกบัญชี

ผู้มีส่วนได้เสียได้ให้คว�มไว้ว�งใจกับบริษัทฯ ในก�รลงบันทึก
บัญชีอย�่งถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จึงเป็นคว�มรับ
ผิดชอบของพนักง�นทุกคนในก�รทำ�ให้แน่ใจได้ว่�ก�รบันทึก
ท�งธุรกิจและก�รเงินจะไม่ละเมิดคว�มไว้ว�งใจนี้

การลงบันทึกทางธุรกิจและการเงินของอินทรีกรุ๊ป	 	 จะต้อง
กระทำาอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเป็นปัจจุบัน	 เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจและการลงทุน	 นอกจาก
นี้	 เอกสารทางธุรกิจและการเงินจะต้องเป็นไปตามหลักการ
บัญชีและมาตรฐานด้านการเงินของอินทรีกรุ๊ป	 	 และทำาตามข้อ
กำาหนดความต้องการของหน่วยงานราชการ	ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานทุกคน	 ไม่ใช่แค่เฉพาะบุคลากรฝ่าย
บัญชีและการเงินเท่านั้น

การปลอมแปลงเอกสาร	 หรือการลงบันทึกที่ไม่เหมาะสม	 อาจ
ส่งผลต่อการลงโทษทางวินัยและโทษทางอาญา	 อินทรีกรุ๊ป	 ไม่
อนุญาตให้มีการล่าช้าในการลงบันทึกทางธุรกรรมโดยเจตนา	
บิดเบือน	หรือไม่ถูกต้อง

พนักงานต้องให้ความสำาคัญและระมัดระวังในการเก็บรักษาการ
บันทึกทางธุรกิจและเอกสารทางด้านการเงินตามที่กำาหนดโดย
กฎหมายและกฎระเบียบของอินทรีกรุ๊ป	 	 เอกสารทางด้านธุรกิจ
และบันทึกทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนและการดำาเนิน
คดีทั้งภายในหรือภายนอกบริษัทฯ จะต้องมีการเก็บรักษาตาม
นโยบายการจัดเก็บเอกสาร

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการจัดเก็บเอกสาร
นโยบายการบัญชีและการรายงานทางการเงิน
นโยบายการจ่ายเงินและบัญชีเจ้าหนี้

คำาแนะนำา
การบันทึกการเพิ่มรายได้ที่มีข้อมูลบิดเบือนและไม่ถูก
ต้องนั้น	 ไม่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของอินทรี
กรุ๊ป	 	 และยังเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่
เกี่ยวข้อง	 และอาจมีความผิดทางอาญา	 ซึ่งการกระทำาดัง
กล่าวถือว่าเป็นการปลอมแปลงข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	
การบันทึกทางการเงินของบริษัทฯ	ควรได้รับการลงบันทึก
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ตัวอย่าง
เพื่อใช้งบประมาณประจำาปีของฝ่ายที่เหลืออยู่ก่อนปิด
บัญชีสิ้นป	ี พนักงานได้ทำาการสร้างเอกสารเพื่อใช้จ่ายและ
ยื่นเบิกเงินจากฝ่ายการเงิน	 	 การกระทำาดังกล่าวถูกต้อง
หรือไม่?

คำาแนะนำา
ถึงแม้ว่างบประมาณจะได้รับการอนุมัติไว้แล้วจากฝ่าย
บริหาร บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้เอกสารเท็จใน
การยื่นขอเบิกเงิน	 การชำาระเงินต้องจ่ายให้กับบุคคลหรือ
บริษัทฯ ที่ให้สินค้าหรือบริการตามความเป็นจริงเท่านั้น	
และลักษณะของการใช้จ่ายต้องไม่บิดเบือน
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คำาแนะนำา
พนักงานควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายหรือฝ่ายควบคุม	
กำากับดูแล	เพื่อหาทางแก้ปัญหาว่าจะสามารถปฏิบัติตาม
คำาขอของลูกค้าได้หรือไม่	 การจัดส่งสินค้าไปยังประเทศ
ที่ถูกคว่ำาบาตรทางการค้าตามที่รัฐบาลของประเทศ	
และ/หรือสหประชาชาติกำาหนดนั้น	 ขึ้นอยู่กับสินค้าที่จะ
จัดส่ง	การใช้สินค้า	และผู้ที่จะใช้สินค้า

ตัวอย่าง
พนักงานได้รับแจ้งจากลูกค้ารายใหม่ ให้ส่งสินค้าไป
ยังประเทศที่ถูกคว่ำาบาตรทางการค้าจากรัฐบาลหรือ
สหประชาชาต	ิ พนักงานควรปฏิบัติตามคำาขอของลูกค้า
หรือไม่?

2.6 การควบคุมและข้อจำากัดทางการค้า

ก�รที่อินทรีกรุ๊ป มีก�รดำ�เนินธุรกิจในหล�ยประเทศ ทำ�ให้ต้อง
มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อบังคับต่�ง ๆ ต�มประเทศที่มี
ก�รดำ�เนินธุรกิจด้วย

แต่ละประเทศมีกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และข้อจำากัดท่ีแตกต่างกัน	
ในบางประเทศอาจมีข้อห้ามในการทำากิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่
สามารถดำาเนินการได	้ด้วยเหตุนี้	พนักงานต้องระมัดระวังว่าการ
ส่งออกและนำาเข้าสินค้าต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย
ที่บังคับใช้	 รวมถึงการคว่ำาบาตรทางการค้า	 การห้ามนำาเข้าและ
ส่งออกสินค้า	กฎหมายข้อบังคับ	และข้อจำากัดต่าง	ๆ	ที่กำาหนด
ไว้ในแต่ละประเทศ	

การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมทางการค้าอาจส่งผล 
เสียหายทั้งต่ออินทรีกรุ๊ป และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างรุนแรง	
และอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียสิทธิในการส่งออก	 รวมถึงอาจ
ได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญา

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายการจัดซ้ือจัดหา
จรรยาบรรณของผู้ขายสินค้าและบริการ
นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม
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3 ความซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคม
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คำาแนะนำา
อินทรีกรุ๊ป	 ไม่อนุญาตให้มีการบริจาคเงินสนับสนุนพรรค	
การเมืองในนามของบริษัทฯ	 ในทุกสถานการณ์	 อย่างไร
ก็ตาม	 พนักงานสามารถเป็นอาสาสมัครในการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้งได้	 โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหาร
อย่างเหมาะสม

ตัวอย่าง
เพื่อนชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองและบริจาคเงิน
สนับสนุนพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่
กำาลังจะเกิดขึ้น	 การกระทำาดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในอินทรี
กรุ๊ป		หรือไม่?

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน

3 ความซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคม

3.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม

อินทรีกรุ๊ป ดำ�เนินธุรกิจท่ีมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และให้ก�ร 
สนับสนุนชุมชนท่ีมีก�รดำ�เนินง�นอยู่ และว�งตัวเป็นกล�งท�ง 
ก�รเมือง รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในก�รสนับสนุนพรรคก�รเมือง 
นักก�รเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง

การมีส่วนร่วมกับชุมชน	 เป็นหลักการพ้ืนฐานในการดำาเนินธุรกิจ	
ของอินทรีกรุ๊ป				

ทั้งนี	้ อินทรีกรุ๊ป	 สนับสนุนให้พนักงานแต่ละคนมีส่วนร่วมใน
การทำากิจกรรมเพื่อสังคม	เช่น	การบริจาคเพื่อการกุศล	และการ
สนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์และมีคุณค่า

อย่างไรก็ตาม	 พนักงานต้องไม่จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมทาง	
การเมือง	 นำาเงินจากเงินกองทุน	 หรือตั้งเบิกในนามของอินทรี
กรุ๊ป	 	 รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้สถานประกอบการหรือทรัพย์สิน
ของอินทรีกรุ๊ป หรือบริษัทในเครือไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทาง	
การเมือง	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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ตัวอย่าง
มีการพบว่าการกำาจัดของเสียจากกระบวนการผลิตใน
โรงงานไม่เหมาะสม	ควรมีการดำาเนินการอย่างไร?

3.2 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจที่มีคว�มรับผิดชอบต่อ       
สิ่งแวดล้อม อินทรีกรุ๊ป ตระหนักถึงก�รปกป้องดูแลรักษ�
ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งม่ันท่ีจะลดผลกระทบ 
จ�กก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจ และจะทำ�ทุกอย่�งที่เป็นไปได้เพื่อ
ให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

พนักงานของอินทรีกรุ๊ป	 ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการดำาเนิน
กิจการอยู่	 และให้มีการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง	
ยั่งยืน	 เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การประหยัดน้ำาและ
พลังงาน	 การนำาของเหลือจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้	 การ
กำาจัดของเสียอย่างเหมาะสม	 การใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ	ดังนั้น	กิจกรรมของอินทรีกรุ๊ป		จะต้องเป็นไปตาม
ข้อกำาหนดของรัฐบาลและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายสิ่งแวดล้อม

คำาแนะนำา
ควรรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวกับหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยทันที	เพื่อหามาตรการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้	 
ควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อ
ให้แน่ใจว่าโรงงานมีมาตรการในการกำาจัดของเสียอย่าง
เหมาะสม
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3.3 สิทธิมนุษยชน

การเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนถือเป็นพื้นฐานของปรัชญา
ในการดำาเนินธุรกิจ	 รวมถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย	การดำาเนินธุรกิจของอินทรีกรุ๊ป		ประกอบด้วย
บุคคลที่สมควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยไม่คำานึง
ถึงเชื้อชาติ	ถิ่นกำาเนิด	เพศ	ศาสนา	รสนิยมทางเพศ	และสถานะ
ในสังคม

อินทรีกรุ๊ป	ห้ามไม่ให้มีการทำาธุรกิจกับบุคคล	บริษัทท่ีมีการอนุญาต	
หรือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้	
	 •	 แรงงานเด็ก	แรงงานทาส	หรือการแสวงประโยชน์จากเด็ก
	 •	 การค้ามนุษย์
	 •	 การลงโทษทารุณทางร่างกาย
	 •	 ความรุนแรงต่อพนักงานจากการแบ่งแยกทางด้าน	เพศ		

	 ถิ่นกำาเนิด	ศาสนา	หรือรสนิยมทางเพศ

นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

	 •	 การบังคับใช้แรงงาน
	 •	 การเลือกปฏิบัติท่ีผิดกฎหมายในการว่าจ้างและการจ้างงาน
	 •	 การให้พนักงานทำางานในสภาพที่ไม่ปลอดภัย
	 •	 การจ่ายเงินเดือนให้พนักงานต่ำากว่าค่าแรงขั้นต่ำา
	 •	 การทำางานล่วงเวลาที่ผิดกฎหมาย

หากพนักงานมีคำาถามหรือข้อสงสัยเก่ียวกับบริษัทในกลุ่มผู้ขาย	
สินค้าหรือผู้ ให้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายปกป้องสิทธิ
มนุษยชน	ให้ขอคำาแนะนำาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุม	กำากับดูแล	
หรือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
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4 การรายงาน
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นโยบายของอินทรีกรุ๊ป  ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

4 การรายงาน

ในระหว่างการทำางานกับอินทรีกรุ๊ป	 	 พนักงานอาจเผชิญกับ
สถานการณ์ท่ีเก่ียวกับจริยธรรม	 ถูกร้องขอให้กระทำาการบาง
อย่าง	 ได้เห็น	 ได้ยินการปฏิบัติหรือการกระทำาที่เชื่อว่าอาจ
เป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ	 นโยบายของอินทรีกรุ๊ป	
หรือกฎหมาย	

จากสถานการณ์ดังกล่าว	 แนะนำาให้รายงานโดยเร็วที่สุด	 โดย
ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่าน	 หรือขอความช่วย
เหลือจากสายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร	
ฝ่ายกฎหมาย	หรือฝ่ายควบคุม	กำากับดูแล

อย่างไรก็ตาม	 หากพนักงานไม่สะดวกใจในการรายงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น	 พนักงานสามารถติดต่อ
ไปยัง	 INSEE	 Speak	 Up	 Line	 ช่องทางการรายงานที่มีการ
บริหารจัดการโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นมืออาชีพ	 และเป็น
อิสระ

พนักงานจะได้รับการคุ้มครองจากการรายงานเหตุการณ์	 และ
หากการรายงานของท่านส่งผลให้เกิดการสอบสวน	 ท่านต้องให้
ความร่วมมือกับทีมสืบสวนอย่างเต็มที่

อินทรีกรุ๊ป	 ไม่มีนโยบายในการตอบโต้กับพนักงานที่รายงาน
เหตุการณ์ต่อการกระทำาที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมโดย
สุจริตใจ

หากพนักงานท่านใดใช้ช่องทางการรายงานโดยมีเจตนาที่ก่อให้
เกิดความเสียหายต่อเพื่อนร่วมงาน	 จะถูกลงโทษทางวินัย	 และ
หากพบเห็นว่ามีการใช้ช่องทางนี้ไปในการแก้แค้น	 สร้างรายงาน
เท็จ	หรือไม่ให้ความร่วมมือในระหว่างการสืบสวน	พนักงานต้อง
รายงานเช่นกัน	เพราะการไม่รายงานถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณ	
ทางธุรกิจ
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หน้าที่คณะกรรมการบริษัท หน้าที่ประธานกรรมการ และหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

 

หน้าที่คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตามบทบญัญัติแห่งกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท และรับผิดชอบชัน้สดุท้ายในด้านทิศทาง

ของธุรกิจ รวมทัง้การดูแล และควบคุมบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการกลุ่มบริษัทฯ อันเป็นหน้าที่ซึง่ไม่สามารถ

มอบหมายให้ผู้อื่นได้ คณะกรรมการมีมติเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ ทัง้หมด ซึง่กฎหมาย ข้อบงัคบับริษัท หรือระเบียบปฏิบติันี ้ ไม่ได้

สงวนไว้ส าหรับที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือกลุ่มบุคคลอื่น คณะกรรมการจะต้องด าเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและ

เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

หน้าที่เฉพาะเจาะจงของคณะกรรมการ มีดงัต่อไปนี ้

ก. รับผิดชอบด้านการก าหนดทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และกลุม่ และออกแนวปฏิบติัที่จ าเป็น 

ข. อนมุติัแนวคิด และยทุธศาสตร์ของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

ค. ก าหนดวิธีการจัดระเบียบองค์กรของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะการออกหรือแก้ไขระเบียบปฏิบัติองค์กร  

หรือกฎบตัรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

ง. ก าหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และก าหนดหลักเกณฑ์การควบคุมทางการเงิน  

และการวางแผนทางการเงินที่จะน ามาใช้กบับริษัทที่อยู่ภายใต้กลุม่บริษัทฯ 

จ. อนมุติัแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ 

ฉ. แต่งตัง้และถอดถอนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อย 

ช. แต่งตัง้และถอดถอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ตามข้อแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ซ. แต่งตัง้และถอดถอน สมาชิกคนอื่น ๆ ในคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ตามข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและ

ค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ฌ. ก าหนดและมอบอ านาจในการลงช่ือแทนบริษัทฯ 



 
 

ญ. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่รับมอบหมายให้บริหารจัดการกลุ่ม ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ตามข้อบงัคบั ระเบียบปฏิบติั และกฎบตัรและแนวปฏิบติัใด ๆ ซึง่ก าหนดโดยคณะกรรมการ 

ฎ. ทบทวนรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี งบการเงินรวมของบริษัทฯ และรับรายงานของผู้สอบบัญชี และอนุมัติ

รายงานเหลา่นัน้ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น 

ฏ. ก ากบัดแูลการเตรียมการ ส าหรับการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น และน ามติของที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นไปปฏิบติั 

ฐ. ตรวจสอบคณุสมบติัทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชีให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ก าหนด 

ฑ. ปฏิบติัหน้าที่ซึง่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ ในกรณีการเพิ่มทนุบริษัทฯ 

ฒ. อนมุติัการเสนอชื่อผู้ รับการเลอืกตัง้ หรือผู้ด ารงต าแหน่งแทน ส าหรับต าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ภายใต้กฎหมายที่

เก่ียวข้อง และ/หรือ กรรมการที่มีอ านาจลงนาม และก าหนด มอบอ านาจ และ/หรือ มอบหมายหน้าที่ อ านาจหรือความ

รับผิดชอบโดยเฉพาะเจาะจงส าหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ/หรือ กรรมการที่มีอ านาจลงนาม 

ณ. อนุมัติองค์ประกอบและการเสนอชื่อผู้ เข้ารับการเลือกตัง้ ส าหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้

กฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ทบทวนชื่อผู้แทนบริษัทที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทร่วม ตามข้อเสนอของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ด. แต่งตัง้หรือเปลีย่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย (นอกเหนือจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) ตามข้อเสนอ

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่และค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ต. อนมุติักรอบการท างานเก่ียวกบัการให้ค่าตอบแทนของบริษัทฯ และของกลุม่บริษัทฯ 

ถ. อนุมัติข้อเสนอค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัโดยที่ประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น 

 

 

 

 



 
 

หน้าที่ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัทและท าให้เกิดความเข้าใจที่สอดคล้อง

กันระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในเร่ืองยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ

คณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดูแล และให้ค าแนะน าในการพัฒนายุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ และการจัดโครงสร้างการ

บริหารต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ผู้ซึง่มีความรับผิดชอบต่อคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ และต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ของแต่ละบริษัทในกลุม่  

ประธานกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ นอกจากนีย้ังได้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทในเร่ืองต่อไปนีไ้ด้ 

ก. เชิญประชมุและก าหนดระเบียบวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัท 

ข. ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ค. สามารถเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการชดุย่อยหรือร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้ 

ง. ดูแลให้มีการสื่อสารกับผู้ ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นตัวแทนหลกัของบริษัทฯ 

ในการสือ่สารกบัสือ่สาธารณะ 

จ. เป็นผู้ รับระเบียบวาระการประชุม พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมของคณะเจ้าหน้าที่

บริหารกลุม่ โดยอาจตรวจสอบหรือร้องขอรายงานที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และของกลุม่บริษัทฯ 

ฉ. สนับสนุนให้มีการประชุมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยกรรมการที่เป็นผู้ บริหารและฝ่ายจัดการไม่ได้เข้า ร่วม

ประชมุด้วย) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 



 
 

หน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ท าหน้าที่เป็นประธานของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษัท ผ่านการสรรหาและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมีความรับผิดชอบโดยรวม ต่อการบริหารจัดการและผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบติัหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

ก. ประสานงานและสอดสอ่งดแูลกิจกรรมของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการจดัการ การบริหารและการ

สอดส่องดูแลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และสามารถด าเนินการตามเป้าหมายทางธุรกิจและบรรลงุบประมาณ

ประจ าปีได้ 

ข. ออกค าสัง่เร่ืองสายการบังคับบัญชาส าหรับสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทุกคน รวมถงึส าหรับผู้บริหารสูงสุด

ของแต่ละบริษัทในกลุม่ 

ค. ริเร่ิม พฒันาและบริหารจดัการขัน้ตอนการวางแผนกลยทุธ์และแผนการเงินของกลุม่บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท

ได้อนมุติัแล้ว 

ง. ตรวจสอบติดตามและควบคุมการด าเนินการตามแผนทางธุรกิจและงบประ มาณของกลุ่มบริษัทฯ ที่ ได้รับ                                           

อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท โดยการตดัสนิใจทางธุรกิจทัง้ปวง ต้องสอดคล้องกบัตารางอ านาจอนุมติั 

จ. จดัประชมุและเป็นประธานการประชมุคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

ฉ. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตวัแทนหลกัของบริษัทฯ ในการสือ่สารกบัสือ่สาธารณะ 

ช. สอดส่องดูแลการท างาน และทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่  ของผู้ บริหารสูงสุดของแต่ละบริษัท เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา 

ซ. เสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตัง้ใหม่หรือแต่งตัง้แทน ในต าแหน่งสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม (ยกเว้นต าแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่) ต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุของแต่ละบริษัท หรือเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของแต่ละบริษัทใน

กลุม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา 



 
 

ฌ. เสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ส าหรับคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา 

ญ. น าเสนอแผนการสืบทอดต าแหน่งสมาชิกเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฯ (ที่ไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม) และผู้บริหาร

สงูสดุของแต่ละบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเป็นประจ าทกุปี 

ฎ. อนุมัติการแต่งตัง้ผู้ด ารงต าแหน่งคณะเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ยกเว้นต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการเงินของ

บริษัทย่อย) ตามที่ผู้บริหารสงูสดุของแต่ละบริษัทเป็นผู้ เสนอชื่อเพื่อพิจารณา 

ฏ. การปฎิบัติตามมติของคณะกรรมการและของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอาจมอบหมายให้

สมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเป็นผู้ ด าเนินการ (ในกรณีดังกล่าวประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีหน้าที่

ตรวจสอบดแูลการปฏิบติัตามมติดงักลา่ว) 

ฐ. เสนอเร่ืองต่างๆ ตามที่ระเบียบปฏิบติัขององค์กร ก าหนดให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและอนมุติั 

ฑ. ด าเนินการให้มีการส่งต่อหรือสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและคณะกรรมการภายในระยะเวลา  

ที่เหมาะสม  
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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. วตัถปุระสงค ์
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัการจดัตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการของบรษิทั ปนูซเีมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
(“บรษิทัฯ”) ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และตามระเบยีบปฏบิตัอิงคก์ร 
(Organizational Regulations) ของบรษิทัฯ เพื่อท าหน้าทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืคณะกรรมการของบรษิทัฯ ในการท าหน้าที่
ของคณะกรรมการตามทีต่อ้งรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และเพื่อกระท าการอนัเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
ก าหนดไวใ้นกฎระเบยีบต่างๆ ในเรื่อง (1) การรายงานทางการเงนิ เพื่อใหม้ัน่ใจถงึคุณภาพและความถูกตอ้งครบถว้น
ของงบการเงนิและรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย (ทัง้นี้ไม่ว่าจะโดยการเขา้ไปถอืหุน้โดยตรงหรอืโดยออ้ม) 
และบรษิทัร่วม (ซึง่ต่อไปนี้จะเรยีกรวมกนัว่า “กลุ่มบรษิทัฯ”) (2) ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน และ 
(3) การสอบทานการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑ ์ประกาศและขอ้บงัคบั
ของตลท. กลต. และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอนัว่าดว้ยเรื่องของการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทัฯ 
 
2. สมาชิกของคณะกรรมการ 
ก. องคป์ระกอบและคณุสมบติั 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยสมาชกิซึง่เป็นกรรมการของบรษิทัฯ จ านวนไม่น้อยกวา่ 3 (สาม) คน ซึง่
ก าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยทีผู่เ้ป็นสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนนัน้ตอ้งเป็น “กรรมการอสิระ” 
ทัง้นี้เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของตลท. สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นสมาชกิในคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิทัมหาชนอื่นมากกว่าสองบรษิทั เวน้แต่คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะเหน็ว่าการเป็นสมาชกิใน
คณะกรรมการตรวจสอบของหลายบรษิทัในเวลาเดยีวกนันัน้ไมท่ าใหค้วามสามารถของกรรมการคนนัน้ดอ้ยลงในอนัที่
จะปฏบิตัหิน้าทีส่มาชกิคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และความเหน็ของคณะกรรมการเช่นว่านัน้
ไดร้บัการเปิดเผยไวใ้นการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ดว้ย 
 
สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ตอ้งเป็นผูซ้ึง่มคีวามรูท้างดา้นการเงนิ ตามความเหน็ของคณะกรรมการของ
บรษิทัฯ หมายถงึว่า อย่างน้อยตอ้งเคยปฏบิตังิานดา้นการเงนิและการบญัชขี ัน้พืน้ฐานพอสมควร และสมาชกิของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนตอ้งเป็นผูซ้ึง่มคีวามช านาญอย่างเพยีงพอในดา้นการบญัชหีรอืการบรหิาร
จดัการทางการเงนิตามความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัฯ 
 
ข. กระบวนการในการสรรหา และการแต่งตัง้ 
ใหก้รรมการของบรษิทัฯ เป็นผูเ้สนอแนะบุคคลเขา้รบัการแต่งตัง้เป็นสมาชกิในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยื่นชื่อของ
บุคคลทีต่นเสนอแนะนัน้ต่อประธานคณะกรรมการของบรษิทัฯ และเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณา
และแต่งตัง้ต่อไป ส าหรบัประธานของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูเ้สนอและแต่งตัง้ 
 
ค. เลขานุการ 
ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัฯ แต่งตัง้บุคคลซึง่มไิดเ้ป็นสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ านวนหนึ่งคน 
 
3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
ก. วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 (สาม) ปี และไม่เกนิวาระการเป็นกรรมการบรษิทัฯ 
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ข. การเลือกตัง้ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก 
สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดด้ ารงต าแหน่งครบวาระแลว้ ชอบทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กี 
ไม่ว่าสมาชกิผูน้ัน้จะไดด้ ารงต าแหน่งมาก่อนหน้านัน้แลว้กีค่รัง้กต็าม 
 
ค. การลาออกก่อนครบวาระ 
หากสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงคท์ีจ่ะออกจากต าแหน่งก่อนทีว่าระการด ารงต าแหน่งของตนจะสิน้สดุ
ลง ใหบ้อกกล่าวแสดงความประสงคท์ีจ่ะลาออกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดอืน การบอกกล่าวนัน้ ใหท้ า
เป็นหนงัสอืแสดงเหตุผลของการลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้สง่ส าเนาหนงัสอืบอก
กล่าวใหแ้ก่ตลท. และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“กลต.”) โดยไมช่กัชา้ 
 
4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้: 
ก. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงนิของทัง้บรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ เพื่อใหแ้น่ใจวา่รายงานเหล่านัน้

มคีวามถูกตอ้งและเพยีงพอ และท าหน้าทีป่ระสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และคณะผูบ้รหิารกลุ่ม (Group 
Executive Committee) ผูร้บัผดิชอบในการจดัท ารายงานทางการเงนิรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจแนะน าใหม้กีารสอบทานหรอืตรวจสอบในเรื่องทีเ่กดิเป็นประเดน็หรอืเป็นปญัหาโดยผูส้อบบญัชี
เพิม่เตมิในระหว่างทีผู่ส้อบบญัชปีฏบิตังิานตรวจสอบบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัฯ 

ข. สอบทานระบบควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถงึกระบวนการทางธุรกจิ และโครงสรา้งของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหแ้น่ใจว่าสิง่ทีก่ล่าวมานัน้มคีวามเหมาะสมและประสทิธภิาพ 

ค. ใหค้วามเหน็ชอบในเรื่ององคก์รและคุณสมบตัขิองบุคคลากรในสงักดัฝา่ยตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ และก าหนด
ระดบัของความเป็นอสิระของฝา่ยตรวจสอบภายในจากฝา่ยบรหิารตลอดจนอนุมตักิารแต่งตัง้ โยกยา้ย และการเลกิ
จา้งบุคคลากรในสงักดัหรอืทีส่งักดัหน่วยงานอื่นทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในงานตรวจสอบภายใน 

ง. สอบทานการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎเกณฑ ์ประกาศและขอ้บงัคบั
ของตลท. กลต. และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอนัว่าดว้ยเรื่องของการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่ม
บรษิทัฯ 

จ.  พจิารณา คดัเลอืกและเสนอชื่อบคุคลผูท้ีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้
เสนอใหเ้ปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และใหค้ าแนะน าค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชนีัน้ เพื่อเป็นหลกัประกนั
ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีคณะกรรมการตรวจสอบพงึค านึงถงึปจัจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ีดว้ย คอืการใหบ้รกิาร
อื่นของผูส้อบบญัชทีีน่อกเหนือไปจากตรวจสอบ ซึง่มลีกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ทางผลประโยชน์อนั
กระทบต่อความเป็นอสิระ ประสทิธภิาพ และการปฏบิตังิานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูส้อบบญัช ีเพื่อความเป็น
อสิระในการปรกึษาหารอืในเรื่องทีส่ าคญัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบประชุมเป็นการสว่นตวัทีม่แีต่สมาชกิ
คณะกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ผีูแ้ทนของฝา่ยบรหิารอยู่ในทีป่ระชมุดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 (หนึ่ง) 
ครัง้ 

ฉ. พจิารณารายการระหว่างกนัอนัอาจน าไปสูค่วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่การนี้ใหร้วมถงึความถูกตอ้งและความ
ครบถว้นของการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงนัน้ๆ ของบรษิทัฯ ดว้ย ทัง้นี้ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ รายการ
เกีย่วโยงกนัเหล่านัน้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัของตลท. และมคีวามเหมาะสมและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

ช. จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ รายงานนี้ให้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูล้งชื่อและรายงานดงักล่าวนี้อย่างน้อยตอ้งมขีอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
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- ความเหน็ในดา้นความถูกตอ้ง ครบถว้น และความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูในรายงานและในการเปิดเผยขอ้มลูทาง
การเงนิของบรษิทัฯ 

- ความเหน็ในดา้นความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ 
- ความเหน็ในดา้นความเหมาะสมของการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
- ความเหน็ในดา้นการปฏบิตัติามตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎ ประกาศ และ 

ขอ้บงัคบัทีอ่อกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว รวมทัง้กฎและขอ้บงัคบัของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที ่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 

- ความเหน็ในดา้นการท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจ านวนครัง้ของการเขา้ประชมุของสมาชกิ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
- ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบนี้ 
- รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
ซ. ด าเนินการใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของตนเองเป็นประจ าทุกปี 
ฌ. สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัของ

กจิการตามโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ 
ญ. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัดว้ยเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
5. การเข้าถงึข้อมูลและค าปรกึษาจากภายนอก 
ก. การเข้าถงึข้อมูล 
 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถงึขอ้มลูของกลุ่มบรษิทัฯ ได ้ซึง่ฝา่ยบรหิารมหีน้าทีต่อ้งใหก้ารสนบัสนุนให้

สมัฤทธผิลตามทีก่ล่าวมานี้ ทัง้นี้ เพื่อเป็นหลกัประกนัว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัขอ้มลูและสิง่ต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งอย่างเพยีงพอแก่การปฏบิตังิานหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบจนส าเรจ็ลุล่วง 

 
ข. การแต่งตัง้ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
 คณะกรรมการตรวจสอบอาจใหบ้รษิทัฯ จา้งผูเ้ชีย่วชาญภายนอกคนเดยีวหรอืหลายคนเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูใ้หก้าร

สนบัสนุนในกจิกรรม การสอบทาน และการสบืสวนสอบสวน และเพื่อเป็นการสนบัสนุนฝา่ยตรวจสอบภายในใน
การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

 
6. การประชมุ 
ก. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมอยา่งน้อยหนึ่งครัง้ในทุกรอบระยะเวลา 3 (สาม) เดอืน นอกจากการประชมุ

ตามปรกตทิีก่ล่าวมานี้แลว้ สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดจะเรยีกประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นการประชุมครัง้พเิศษกไ็ดต้ามความจ าเป็นแหง่สถานการณ์ สว่นวธิกีารเรยีกประชุมและระเบยีบวธิใีนการ
ประชุมใหเ้ป็นไปตามทีส่มาชกิคณะกรรมการตรวจสอบตกลงกนั 

 
ข. องคป์ระชมุตอ้งประกอบดว้ยสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนเกนิกึง่หนึ่งของจ านวนสมาชกิ คณะกรรมการ

ตรวจสอบทัง้หมด 
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ค. ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารกลุ่มของบรษิทัฯ เป็นผูไ้ดร้บัเชญิเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการถาวร แต่
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารตอ้งออกจากทีป่ระชุมในระหว่างทีม่กีารพดูในเรื่องทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมสีว่นได้
เสยีอยู่ดว้ย หรอืเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบประสงคจ์ะประชุมโดยไมม่บีุคคลอื่นนอกจากสมาชกิคณะกรรมการ
ตรวจสอบเท่านัน้ทีร่่วมอยู่ในทีป่ระชุม 

 
ง. ใหเ้ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีจ่ดบนัทกึรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใตก้าร

ก ากบัของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
7. การรายงานต่อคณะกรรมการและการเปิดเผยข้อมูล 
ก. คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีร่ายงานต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เป็นระยะๆ อย่างสม ่าเสมอ ถงึการปฏบิตั ิ

หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 4. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืสงสยัว่ามธีุรกรรมหรอืการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัทีร่ะบุไวข้า้งล่างนี้อนั
อาจสง่ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อสภาวะทางการเงนิและผลประกอบการของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานธุรกรรมหรอืการกระท าเช่นว่านัน้ต่อคณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ภายในก าหนดระยะเวลาตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 
- รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ซึง่ผลประโยชน์ 
- การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีอ่ย่างมนียัส าคญัในระบบควบคมุภายใน หรอื 
- การฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลท. หรอืกฎหมายใดๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
 
หากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ไมท่ าการแกไ้ขเสยีใหถู้กตอ้งภายในก าหนด
ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบก าหนดดงักล่าวในย่อหน้าแรก สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใด
ย่อมมสีทิธทิีจ่ะรายงานธุรกรรมหรอืการกระท าทีเ่กดิขึน้ดงักล่าวในย่อหน้าแรกนัน้ต่อส านกังาน กลต. หรอื ตลท. 
 
ข) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีจ่ดัการใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามบรรดาขอ้ก าหนดทัง้หลายในเรื่องการเปิดเผย
ขอ้มลูตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายและกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
8. บทส่งท้าย 
ก. กฎบตัรนี้ไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
ลายมอืชื่อ .                   -ลายมอืชื่อ-                 . 15 พฤษภาคม 2562          . 
ดร. สนุีย ์ศรไชยธนสขุ วนัที ่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 
 

  

กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

 
1. วัตถปุระสงค์  

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการจัดตัง้ขึน้โดยคณะกรรมการของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ) ตามกฎระเบียบของบริษัทฯ (Organizational Regulations) ข้อที่ 13 โดยมีจุดประสงค์เพื่อก ากับดูแล
นโยบายและขอบข่ายงานในเร่ืองเก่ียวกบัธรรมาภิบาล ตามความเหมาะสมต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึง่ต่อไปนีจ้ะ
เรียกรวมกันว่า ‘กลุม่บริษัทฯ ’ และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกบันโยบายและขอบข่าย
งานดงักลา่ว เพื่อปกป้องช่ือเสยีงและผลประโยชน์ของกลุม่บริษัท 

2.  สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
 
ก. องค์ประกอบและคุณสมบัติ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 (สาม) คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้ 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถแต่งตัง้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการให้เป็นสมาชิกก็ได้แต่สมาชิกส่วนใหญ่
จะต้องเป็นกรรมการ 
 
สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
รวมถงึเข้าใจหลกัการและการด าเนินงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี  
 

ข. กระบวนการในการสรรหาและการแต่งตัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ เสนอสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล และเลขานกุาร
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและแต่งตัง้  
 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 
 
ก. วาระการด ารงต าแหน่ง 

สมาชิกที่เป็นกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่
ต าแหน่งในคณะกรรมการธรรมาภิบาลว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกเหนือจากการครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บคุคลที่มีคุณสมบติัครบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดยบคุคลนัน้ จะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ และเมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการอาจมีการแต่งตัง้กรรมการให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก 
 
สมาชิกที่ไม่เป็นกรรมการ มีวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด หรือหากไม่ได้ก าหนด ให้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปลีย่นแปลง 
 

ข. การแต่งตัง้ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่ง สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีสทิธิได้รับการแต่งตัง้ใหม่ไม่ว่าสมาชิกผู้
นัน้จะได้ด ารงต าแหน่งมาก่อนหน้านัน้แล้วก่ีครัง้ก็ตาม 
 



 
 

  

 
ค. การลาออกก่อนครบวาระ 

หากสมาชิกท่านใดของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีความประสงค์ที่จะลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง บคุคลท่านนัน้ต้องแจ้งความประสงค์ในการลาออกล่วงหน้า อย่างน้อยหนึง่เดือน เป็นลายลกัษณ์
อกัษร และระบเุหตผุลในการลาออก และต้องย่ืนต่อประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 
4. หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี ้

(1) ทบทวนเอกสารต่อไปนีใ้นสว่นที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่บริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
ฯ พิจารณาอนุมติั  
- ระเบียบปฏิบติัองค์กร 
- จรรยาบรรทางธุรกิจ 
- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

(2) ทบทวนการปฏิบติัด้านการก ากบัดแูลกิจการของกลุม่บริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวกบัความสอดคล้องกบัหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีของส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ความสอดคล้องกบัข้อมลูโครงการ 
CGR และโครงการ AGM Checklist 

(3) ทบทวนการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดแูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ที่เก่ียวข้อง
กบั การด ารงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียน และมีความเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทฯ 

(4) ปฏิบติัหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ 

 
5. การเข้าถงึข้อมูลและการขอค าปรึกษาจากภายนอก 

 
ก. การเข้าถงึข้อมูล 

ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุน
จากฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับข้อมูลเพียงพอต่อความรับผิดชอบและการ
ปฏิบติัหน้าที่ 
 

ข. การแต่งตัง้ผู้เช่ียวชาญภายนอก 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล สามารถว่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบในเร่ืองการสอบทาน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

6. การประชุม 
ก) คณะกรรมการธรรมาภิบาล จะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 (สอง) ครัง้ต่อปี สมาชิกของคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาล อาจเรียกประชุมพิเศษตามที่ต้องการ วิธีการเรียกประชุมและขัน้ตอนการด าเนินการประชมุ 
ต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

ข) องค์ประชมุต้องประกอบด้วยสมาชิกจ านวนเกินกึง่หนึง่ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด 



 
 

  

ค) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือตัวแทนที่ได้รับการมอบหมาย และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และควบคุม ก ากับดูแล อาจได้รับเชิญเข้าประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อรายงานการติดตามใน
เร่ืองที่ส าคญัที่เก่ียวข้อง   

ง) ให้เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เก็บรักษารายงานการประชุม ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลก าหนด 

 
7. การรายงานต่อคณะกรรมการฯ และการเปิดเผยข้อมูล 

เลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นผู้ จัดเตรียมรายงานเก่ียวกับความคืบหน้าและสถานะของการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดขีองทัง้กลุม่บริษัทฯ 
 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับเร่ืองที่ได้รับจากการประชมุคณะกรรมการ
ธรรมภิบาล และน าเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
 

8. บทส่งท้าย 
ก. กฎบัตรนีจ้ะได้รับการทบทวนเป็นประจ าทุกปี ปรับปรุงตามความเหมาะสม และน าเสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อขออนมุติั  
ข. กฎบตัรนีไ้ด้รับการอนมุัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 171 เมื่อวนัที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

 

___________     -ลายมือช่ือ-______________ 
นายสตีเฟน แพทริก กอร์ 
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล  

 
 



 

 
 

Charter of the Nomination and Compensation Committee 
 
 
1. Purpose 

 
 The Nomination and Compensation Committee (“NCC”) is established by and among 

the Board of Directors (“Board”) of Siam City Cement Public Company Limited 
(“Company”) in accordance with the virtue of Article 13 of the Organizational Regulations 
(“Regulations”) of the Company for matters concerning the policies and procedures 
related to the recruitment, nomination and compensation for members of the Board and 
the executive management of the Company in particular, and the overall compensation 
policies and programs as relevant and applicable for the Company, its subsidiaries, 
directly and indirectly held, and its associated companies (“Group”), and to make 
recommendations to the Board with respect to such policies and program in order to 
promote the Group’s aspiration to become the Employer of Choice in all its businesses. 

 
2. Committee Members 

 
a. Composition and Qualification 
  

The NCC shall be comprised of at least 3 (three) directors of whom at least 1 (one) 
shall be in “Independent Director” as determined by the Board.  

 
 The members of the NCC must possess relevant knowledge and work experience 

as well as a thorough understanding of the Group’s businesses and operations.  
 

b. Selection and Appointment Process 
  

Candidates for the NCC membership shall be recommended by members of the 
Board and submitted to the Chairman of the Board for further consideration and 
appointment by the Board. The Board shall nominate and appoint the Chairman 
of the NCC. 

 
c. Secretary 
  

The Board shall appoint a person who is not the NCC member to be the Secretary 
of the NCC.  

 
3. Terms 

 
a. Office Term 
  
 Members shall have term of office concurrent with their directorship term of office. 

In case of vacancy in the committee due to any reason other than completion of 
term, the Board of Directors shall appoint a fully qualified person to fill up the 
vacancy. Such person shall hold office concurrent with his/her directorship term. 
Upon completion of a term, the member may be re-appointed to the Committee. 

 
 
 



 

 
 

b. Re-election 
  

Upon the completion of an Office Term, any retiring NCC member shall be eligible 
for re-appointment disregarding the number of preceding re-appointments. 
 

c. Resignation during Office Term 
  

If any member of the NCC vacates the office prior to the expiry of his/her Office 
Term, that individual must provide at least one-month advance notice of his/her 
intention to resign. This notice must be made in writing, must state the reasons for 
resignation, and must be served to the Chairman of the Board. 
 

4. Responsibilities and Duties 
 
The NCC has the following responsibilities and duties: 

 
a. Nomination, Composition & Structure 

 
i) To annually review the composition of the Board including the structures of all 

subsidiaries’ and/or associate’s Boards and Board Committees applicable 
throughout the Group and submit for the Board’s consideration. 

 
ii) To consider, appraise/evaluate and recommend selection for the Board 

membership, candidates for nomination and/or re-appointment as forwarded 
by shareholder(s), Board member(s) and/or executives for the Board’s review 
and recommendation before passing on to the final shareholders’ selection at 
the AGM or at least 30 (thirty) days prior to the upcoming Board’s meeting in 
case of the interim vacancy for the replacement by the Board’s decision. 

 
iii) To identify, assess and recommend potential candidates for key positions in 

the Group such as 
 

• Group Chief Executive Officer 
• Group Executive Committee Members 
• Chief Executive Officers of each Group Company 
• Directors of Subsidiary Companies 
• Company Representatives on the Board of Associated Companies 

 
iv) To review the Group Chief Executive Officer’s (“Group CEO”) proposals of 

potential candidates for the Group Executive Committee of the Company 
(“Group EXCO”) and the Chief Executive Officer of each Group Company, 
and to independently assess these candidates with regard to their respective 
expertise, skills, experience, performance as well as personal and 
professional qualifications. Suitable candidates shall be recommended by the 
Committee to the Board for approval. 

 
v) To carry out such other duties as may be delegated to it by the Board.  

 
 
 



 

 
 

b. Management Development and Succession Planning  
 

i) To ensure that transparent and comprehensive Performance Appraisal 
Frameworks and Processes are in place for all Top Management Level 
(“TML”) job holders and candidates for such positions. 
 

ii) To oversee the talent pipeline, the development process and the individual 
developmental plans for all TML job holders and candidates for such 
positions. 

 
iii) To ensure that pools of young talents are in place for each function with 

structured career paths in to respective succession pools originating from 
group-wide workforce planning. 

 
iv) To half-yearly review with the Group CEO the succession plans for all TML 

positions as well as the functional talent pools. 
 

v) To annually review the succession plans for the Board and its committee 
members.  

 
vi) To annually review the succession plans for Board members of 

Subsidiaries Companies and the Company’s representatives on Boards of 
associated companies.  

 
vii) To carry out such other duties as may be delegated to it by the Board.  
 

c. Remuneration 
 

i) To provide that the compensation policies and programs throughout the 
Group are designed to enable the Group and its individual companies to 
recruit, retain and align all employees to its overall aspiration and 
commitments of the Group, and at the same time creating a pay-for-
performance linkage. 

 
ii) To approve and propose to the Board the compensation of each member of 

the Board, its Committees and Chairman thereof.  
 
iii) To approve the performance and compensation of the Group CEO, the Group 

EXCO members and CEOs of each Group Company, as well as bonus and 
merit increase for SCCC and subsidiaries in Thailand.  

 
v) To review the annual compensation and salary increase budget as well as 

annual bonus scheme for subsidiaries outside Thailand as submitted by the 
Secretary of the NCC.  

 
vi) To carry out such other duties as may be delegated to it by the Board 

 
 
 

 



 

 
 

5. Access to Information and External Advice 
 
a. Access to Information 

 The NCC shall have appropriate access to the information of the Group with 
support from the Management in order to ensure the NCC obtains information and 
inputs sufficient and relevant for the NCC to fulfill its responsibilities and duties. 

  
b. Appointment of External Expert(s) 

 The NCC may require the Company to engage any external expert(s) in order to 
support its activities, reviews in order to discharge its responsibilities and duties.  

 
6. Meetings 

 
a. The NCC shall hold a meeting at least once every 3 (three) months. Any member 

of the NCC may call a special meeting as circumstances require. The method for 
calling and the procedures for conducting meetings shall be agreed upon by the 
members of the NCC. 

 
b. A quorum for a meeting of the NCC members shall be a majority of its members.  
 
c. The Group Chief Executive Officer of the Company (“Group CEO”) shall be a 

permanent invitee to the NCC Meeting but he/she shall be required to leave the 
meeting when discussing matters relating to his/her interest or in case the NCC 
wishes to conduct a private meeting. 

 
d. The Secretary of the NCC shall keep minutes of the NCC meetings as directed by 

the NCC. 
 
7. Reporting to the Board and Disclosures 

 
The Secretary of the NCC will prepare a quarterly report on the status of the Nomination, 
Management Development and Succession Planning and Remuneration Practices 
across the Group. 

 
 The NCC will report to the Board on matters covered at the NCC meeting and make 

recommendation to the Board concerning such matters. 
 
8. Final Provisions 

 
This Charter shall be reviewed on annual basis, updated as appropriate, and submitted 
for the approval of the Board. 

 
This Charter of the Nomination and Compensation Committee was approved by the Board of 
Directors Meeting No. 175 on 11 December 2020.  
 
 

By: 
              Mr. Paul Heinz Hugentobler  

        Chairman of the Board of Directors 
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