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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 

 


