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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
นโยบายกลุ่มบริษัทฯ 

 

หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ประกอบดว้ย 
1. วตัถุประสงค ์
2. ขอบเขต 
3. ค าจ ากดัความ 
4. ความรบัผิดชอบ 
5. ระเบียบปฏิบติั 
6. การปฏิบติัตามและผลของการฝ่าฝืน 
7. การวดัผล 
8. ขอ้ยกเวน้ 
9. เอกสารอา้งอิง 
ภาคผนวก 1: การอนมุติัเอกสารและประวติัเอกสาร 
ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะที่ใชใ้นกลุม่บรษิัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค ์
บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SCCC”) และบริษัทย่อยทัง้จากการถือหุน้
ทางตรงหรือทางออ้ม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการใหเ้กิดขึน้ในทุกระดบัของ
องคก์ร ตัง้แต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะผูบ้ริหารจนถึงระดับปฏิบติังานมาโดยตลอด  และเพื่อเป็น
การด ารงความเป็นบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืนและยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทใหม้ีมาตรฐานที่
สงูขึน้ คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการฉบบันีข้ึน้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัการและ
แนวปฏิบติัที่ดีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท 
 
นโยบายฉบบันีย้ึดตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และ
หลกัการขององคก์ารเพื่อความรว่มมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) เพื่อวางรากฐานของอนาคต
ใหก้บัสงัคม ดว้ยการเป็นบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน 



 

PL-BoD-001_นโยบายการก ากับดแูลกิจการ (v.2.0; 20210211)  2 of 8 
 

เอกสารนีไ้ม่ควบคมุส าเนา 

2. ขอบเขต 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการฉบบันีใ้ชก้บัคณะกรรมการบรษิัท คณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ และคณะ
เจา้หนา้ที่บรหิารของบริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบรษิัท ปนูซีเมนตน์คร
หลวง จ ากดั (มหาชน) หรือเรียกรวมว่า กลุม่บรษิัทปนูซีเมนตน์ครหลวง 
 
3. ค าจ ากัดความ 
ผูม้ีหนา้ที่ก ากบัดแูล (Gatekeepers) คือบุคคลซึ่งมีหนา้ที่ตรวจตราว่ามีการปฏิบติัขดัต่อนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการตามขอ้ก าหนดของนโยบายในแต่ละเรื่อง หรือไม่ เช่น เลขานกุารบรษิัท เลขานุการ
คณะกรรมการชดุย่อย เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทย่อย ฝ่ายการเงินและควบคมุ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และการก ากบัดแูล ฝ่ายการบรหิารบคุลากร เป็นตน้ 
 
4. ความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยตอ้งรบัผิดชอบใหม้ีการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรติดตามและธ ารงไวซ้ึ่งการก ากับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทและกลุ่มปูนซิเมนต์  
นครหลวงอย่างต่อเนื่อง 
 
คณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต ์
นครหลวงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสรา้ง ด าเนินการ และสนับสนุนวัฒนธรรมการองค์กร 
โครงสรา้ง และความสามารถที่จ  าเป็นในพนกังานทุกระดบัและทุกหนา้ที่ในกลุม่บริษัทปนูซีเมนตน์ครหลวง 
ทัง้นีเ้พื่อใหป้ระสิทธิภาพในการด าเนินแผนงานที่เก่ียวขอ้งกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความ
เสี่ยง การปฏิบติัตามกฎระเบียบ และการควบคมุภายใน 
 
5. ระเบียบปฏิบัติ 
5.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บรษิัทตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้และตอ้งปกป้องสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ เช่น 
ก) สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ 
ข) สิทธิในการรบัเงินปันผลจากผลก าไรของบริษัท 
ค) สิทธิในการไดร้บัข่าวสารของบรษิัทอย่างเพียงพอและทนัเวลาเป็นประจ า และสิทธิในการเสนอ

วาระการประชมุและซกัถามในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
ง) สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และสิทธิในการมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ และ

ออกเสียงลงคะแนนแทนส าหรบัวาระที่ตอ้งเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุติั เช่น เลือกตัง้หรือถอดถอน
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กรรมการค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และตดัสินใจในเรื่องที่ส  าคญัและมีผลกระทบ
ต่อบรษิัท 

 
คณะกรรมการบริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และเผยแพรใ่นเว็บไซตข์องบรษิัทภายใน 14 วนั
นบัจากวนัประชมุ 
 
5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
บรษิัทจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ดงันี ้
ก) จดัใหม้ีการก ากบัดแูลใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม และปกปอ้งสิทธิและผลประโยชน์

ของผูถื้อหุน้ 
ข) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และเสนอ

วาระการประชมุเพิ่มเติม 
ค) จดัใหม้ีมาตรการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้อ่ืน เช่น การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading) 
ง) กรรมการและผูบ้รหิารจะเปิดเผยขอ้มลูต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัสว่นไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน ์และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชนข์องบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้ริหารที่
มีสว่นไดเ้สียกบัธุรกรรมที่ท ากบับรษิัทไม่ควรมีสว่นรว่มในการตดัสินใจท าธุรกรรมดงักลา่ว 

 
5.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ทัง้ที่เป็นลกูคา้ ชมุชน พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน สงัคม ผูถื้อหุน้หรือผูล้งทนุ เจา้หนี ้
คู่แข่ง ภาครฐั และผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่น ทุกคนจะไดร้บัการดแูลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีกระบวนการสง่เสรมิใหเ้กิดความรว่มมือระหว่างบริษัทกบัผูม้ีสว่นไดเ้สีย 
และพฒันากลไกการมีสว่นร่วมของผูม้ีสว่นไดเ้สียในการสรา้งเสรมิผลการด าเนินงานของบรษิัท 
 
ในการที่จะบรรลตุามที่กลา่วขา้งตน้นัน้ บริษัทจะก าหนดใหม้ีมาตรการและขัน้ตอนที่ชดัเจนในการแจง้
เบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ การรายงาน
ทางการเงินที่ไม่ถกูตอ้ง หรือการขาดความควบคมุภายในองคก์ร และปกป้องสิทธิของบคุคลที่เป็นผูแ้จง้
เบาะแสดว้ย 
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5.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บรษิัทตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท ทัง้ขอ้มลูทางการเงิน
และขอ้มลูที่มิใช่ทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทนัเวลา ผ่านช่องทางที่เขา้ถึงไดง้่าย น่าเชื่อถือ
แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และสาธารณชนทั่วไปอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม  
คณะกรรมการจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัติไวด้งันี ้
 
ก) การเปิดเผยขอ้มลู  

บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูที่มิใช่ขอ้มลูทาง
การเงินอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส ผ่านช่องทางที่เขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย มีความเท่าเทียม
กนัและน่าเชื่อถือ  
 
การขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
กรรมการและผูบ้รหิารมีหนา้ที่รายงานสว่นไดเ้สียตามกฎระเบียบและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ
ก าหนด 
 

ข) การสื่อสารขอ้มลูของบรษิัทผ่านช่องทางอ่ืน 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้ร ับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ท าหน้าที่ในการ
ติดต่อสื่อสารและใหข้อ้มลูกับนักลงทุน ผูถื้อหุน้ รวมทัง้นกัวิเคราะหท์ี่เก่ียวขอ้ง ไดร้บัทราบขอ้มูล
ของบริษัทอย่างถูกต้องและเท่าเทียม ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการจะ
ด าเนินการใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และควรปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็น
ปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

 
5.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการยึดมั่นปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบและความระมัดระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต และ
ตอ้งปฏิบติัและดูแลใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บงัคับของบริษัท  
มติคณะกรรมการ มติผูถื้อหุน้ รวมทัง้นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ และระเบียบปฏิบติัองคก์ร อีกทัง้จะ
ท าการทบทวนความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งเป็นประจ าทกุปี โดยคณะกรรมการจะสรรหา/แต่งตัง้ กรรมการซึ่งมีภาวะผูน้  า วิสยัทศัน ์และความ
เป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ในโครงสรา้งการจัดการ
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คณะกรรมการจะแบ่งแยกบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไวอ้ย่าง
ชดัเจน 
 
บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศกึษาและกลั่นกรองงานตามความจ าเป็น และ
ก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร ดงัต่อไปนี  ้
ก) คณะกรรมการตรวจสอบ 
ข) คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
โดยกรรมการบริษัทแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง และ
คณะกรรมการจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละครั้งและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการทัง้เป็นรายบุคคลและโดยรวม อีกทัง้สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้ีการ
ฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท อีกทัง้จัดใหม้ีแผนการ
พฒันาและสืบทอดงานในต าแหน่งบรหิารที่มีความส าคญั 
 
6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน 
หากพบว่ามีผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการในบรบิทที่เก่ียวขอ้ง ผูม้ีหนา้ที่ก ากบั
ดแูล มีหนา้ที่รายงานใหผู้ร้บัผิดชอบในล าดบัถดัไปทราบ เพื่อด าเนินการแจง้เตือน ระงบั หรือลงโทษการไม่
ปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่ว โดยมีวตัถุประสงคไ์ม่ใหเ้กิดการฝ่าฝืนเกิดขึน้ซ  า้ในอนาคต 
 
7. การวัดผล 
ไม่ไดก้ าหนด 
 
8. ข้อยกเว้น 
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง หรือก าหนดโดยหน่วยงานราชการ ใหม้ี
การทบทวนและปรบัปรุงเนือ้หาในนโยบายฉบบันีใ้หส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว 

การเปลี่ยนแปลงหรือการรอ้งขอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายฉบับนี ้ตอ้งไดร้บัการตรวจทานโดย
ผูบ้ริหารในสายงาน และประธานคณะเจา้หน้าที่บริหารกลุ่ม ก่อนน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บรษิัท 
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9. เอกสารอ้างอิง 
อา้งอิงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเนน้ในเรื่องหลกัจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ และรวมนโยบายที่เก่ียวขอ้ง
กับนโยบายการก ากับดูแลกิจการไวห้ลายเรื่อง อาทิ การรกัษาขอ้มูลความลับและขอ้มูลที่ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยอาศยัขอ้มลูภายใน ซึ่งจะไม่น ารายละเอียดมาระบซุ  า้ในนโยบายนี ้
 
   - สิน้สดุเอกสาร – 
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ภาคผนวก 1: การอนุมัติเอกสาร และประวัติเอกสาร 
วนัที่อนมุติั 05 พฤศจิกายน 2562 
วนัที่มีผลบงัคบัใช ้ 01 มกราคม 2563 
วนัที่ประเมินครัง้ถดัไป 01 มกราคม 2567 
ผูด้แูลเอกสาร ภชัฎา หมื่นทอง 
เจา้ของเอกสาร เอเดน ไลนมั – ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ 
ผูอ้นมุติั คณะกรรมการบริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
ที่จดัเก็บเอกสาร INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents 
 
ประวัติเอกสาร 
บนัทกึการแกไ้ขเอกสารฉบบันี ้
รุน่ วนัที่ รายละเอียด โดย 
1.0 15 ต.ค. 62 รบัรองเพื่อขออนมุติั 

- ยา้ยไปใชรู้ปแบบใหม่ และใชเ้อกสาร
ฉบบันีแ้ทนนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการ ลงวนัที่ 3 กมุภาพนัธ ์2558 

เอเดน ไลนมั 

 17 ต.ค. 62 รบัรองเพื่อขออนมุติั คณะกรรมการธรรมภิบาลฯ 
 05 พ.ย. 62 อนมุติั คณะกรรมการบริษัท 
 01 ม.ค. 63 บงัคบัใช ้  
2.0 02 ก.พ. 64 ประเมินเอกสาร  ภชัฎา, เอเดน 
 10 ก.พ. 64 รบัรองเพื่อขออนมุติั คณะกรรมการธรรมภิบาล 
 11 ก.พ. 64 อนมุติั คณะกรรมการบริษัท 
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ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะทีใ่ช้ในกลุ่มบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการ บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการธรรมาภิบาล บรษิทั ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั 

(มหาชน) 
กลุ่มบรษิัทฯ (Group) บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 
GCEO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม 
GCFO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุ่มการเงิน 
GEXCO คณะเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม 
Group Company (GC) นิติบคุคลภายใตก้ลุม่บรษิัทฯ 
GC-CEO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ของนิตบิคุคลภายใตก้ลุ่มบรษิัทฯ 
GC-CFO ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานการเงิน ของนิติบคุคลภายใตก้ลุ่มบรษิัทฯ 
GC-EXCO คณะผูบ้รหิาร ของนิติบคุคลภายใตก้ลุ่มบรษิัทฯ 
SCCC บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
SCCO บรษิัท นครหลวงคอนกรีต จ ากดั 
CWT บรษิัท คอนวดู จ ากดั 
CWI พีที คอนวดู อินโดนีเซยี 
SCP บรษิัท สยามซติี ้พาวเวอร ์จ ากดั 
ISUB บรษิัท อินทรี ซุปเปอรบ์ล๊อก จ ากดั 
IECO บรษิัท อินทรี อีโคไซเคิล จ ากดั 
INDG บรษิัท อินทรี ดิจิตอล จ ากดั 
Globe บรษิัท ปนูซีเมนต ์ตราลกูโลก จ ากดั 
SCCTR บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์เทรดดิง้ จ ากดั 
SCCLK บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(ลงักา) จ ากดั 
SCCBD บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(บงักลาเทศ) จ ากดั 
SCCVN บรษิัท สยาม ซติี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั 

 


