นโยบายการกากับดูแลกิจการ
นโยบายกลุ่มบริษัท
หัวข้ อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วย
1. วัตถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. คาจากัดความ
4. ความรับผิดชอบ
5. ระเบียบปฏิบตั ิ
6. การปฏิบตั ิตามและผลของการฝ่ าฝื น
7. การวัดผล
8. ข้ อยกเว้ น
9. เอกสารอ้ างอิง
ภาคผนวก 1: การอนุมตั ิเอกสารและประวัตเิ อกสาร
ภาคผนวก 2: คาเฉพาะที่ใช้ ในกลุม่ บริษัทฯ
1.
วัตถุประสงค์
บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ” หรื อ “SCCC”) และบริ ษัทย่อยทัง้ จากการถือหุ้น
ทางตรงหรือทางอ้ อม (รวมเรียกว่า “กลุม่ บริษัทฯ”) ส่งเสริมการกากับดูแลกิจการให้ เกิดขึ ้นในทุกระดับ ของ
องค์กร ตังแต่
้ ระดับคณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หารจนถึงระดับปฏิบัติงานมาโดยตลอด และเพื่อเป็ น
การดารงความเป็ นบรรษัทภิบาลอย่างยัง่ ยืน และยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริษัทให้ มีมาตรฐานที่
สูงขึ ้น คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี ้ขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นหลักการและ
แนวปฏิบตั ิที่ดีเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการของบริษัท
นโยบายฉบับนี ้ยึดตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดที ี่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หลักการขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เพื่อวางรากฐานของอนาคต
ให้ กบั สังคม ด้ วยการเป็นบรรษัทภิบาลอย่างยัง่ ยืน
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2.
ขอบเขต
นโยบายการกากับดูแลกิจการฉบับนี ้ใช้ กบั คณะกรรมการบริษัท คณะเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ และคณะ
เจ้ าหน้ าที่บริหารของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซีเมนต์นคร
หลวง จากัด (มหาชน) หรือเรียกรวมว่า กลุม่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
3.
คาจากัดความ
ผู้มีหน้ าที่กากับดูแล (Gatekeepers) คือบุคคลซึ่งมีหน้ าที่ตรวจตราว่ามีการปฏิบตั ิขดั ต่อนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการตามข้ อกาหนดของนโยบายในแต่ละเรื่อง หรือไม่ เช่น เลขานุการบริษัท เลขานุการ
คณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการคณะกรรมการบริษัทย่อย ฝ่ ายการเงินและควบคุม ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
และการกากับดูแล ฝ่ ายการบริหารบุคลากร เป็นต้ น
4.
ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่ อยต้ องรับผิดชอบให้ มีการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและ
มีป ระสิท ธิภาพ อีก ทัง้ ควรติด ตามและธารงไว้ ซึ่งการกากับดูแลกิจการที่ดีในบริ ษัทและกลุ่มปูนซิเมนต์
นครหลวงอย่างต่อเนื่อง
คณะเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห ารกลุ่ มของบริ ษั ท และฝ่ ายจั ด การของบริ ษั ท ในกลุ่ มบริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์
นครหลวงมีห น้ าที่ และความรับ ผิด ชอบในการสร้ าง ดาเนิ น การ และสนับ สนุน วัฒนธรรมการองค์กร
โครงสร้ าง และความสามารถที่จาเป็ นในพนักงานทุกระดับและทุกหน้ าที่ในกลุม่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง
ทัง้ นีเ้ พื่อให้ ประสิทธิภาพในการดาเนินแผนงานที่เกี่ยวข้ องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริ หารความ
เสี่ยง การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และการควบคุมภายใน
5.
ระเบียบปฏิบัติ
5.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและต้ องปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น
ก)
สิทธิในการซื ้อขายหรือโอนหุ้น
ข)
สิทธิในการรับเงินปันผลจากผลกาไรของบริษัท
ค)
สิทธิในการได้ รับข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลาเป็ นประจา และสิทธิในการเสนอ
วาระการประชุมและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ง)
สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนแทนสาหรับวาระที่ต้องเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ เช่น เลือกตังหรื
้ อถอดถอน
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กรรมการค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญและมีผลกระทบ
ต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุม
5.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทจะปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี ้
ก)
จัดให้ มีการกากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น
ข)
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ า ดารงตาแหน่งกรรมการ และเสนอ
วาระการประชุมเพิ่มเติม
ค)
จัดให้ มีมาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
ซึ่งเป็ นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading)
ง)
กรรมการและผู้บริหารจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับส่วนได้ เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท สามารถพิ จ ารณาธุร กรรมของบริ ษั ท ที่ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ของ
ผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทังนี
้ ้ กรรมการและผู้บริหารที่
มีสว่ นได้ เสียกับธุรกรรมที่ทากับบริษัทไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจทาธุรกรรมดังกล่าว
5.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังที
้ ่เป็ นลูกค้ า ชุมชน พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน สังคม ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้ าหนี ้
คูแ่ ข่ง ภาครัฐ และผู้มีสว่ นได้ เสียอืน่ ทุกคนจะได้ รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้ มกี ระบวนการส่งเสริมให้ เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีสว่ นได้ เสีย
และพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้เสียในการสร้ างเสริมผลการดาเนินงานของบริษัท
ในการที่จะบรรลุตามที่กล่าวข้ างต้ นนัน้ บริษัทจะกาหนดให้ มีมาตรการและขันตอนที
้
่ชดั เจนในการแจ้ ง
เบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ การรายงาน
ทางการเงินที่ไม่ถกู ต้ อง หรือการขาดความควบคุมภายในองค์กร และปกป้องสิทธิของบุคคลที่เป็นผู้แจ้ ง
เบาะแสด้ วย
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5.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงิน
และข้ อมูลที่มิใช่ทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่าย น่าเชื่อถือ
แก่บคุ คลภายนอก ไม่วา่ จะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทัว่ ไปอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
คณะกรรมการจึงได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิติไว้ ดงั นี ้
ก)

การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทาง
การเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียม
กันและน่าเชื่อถือ
การขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กรรมการและผู้บริหารมีหน้ าที่รายงานส่วนได้ เสียตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด

ข)

การสื่อสารข้ อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่น
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มอบหมายให้ ผ้ รู ับ ผิดชอบงานด้ านนัก ลงทุน สัมพัน ธ์ ท าหน้ าที่ ใ นการ
ติดต่อสื่อสารและให้ ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทัง้ นักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้ อง ได้ รับทราบข้ อมูล
ของบริ ษั ท อย่ างถูก ต้ องและเท่าเที ย ม ผ่านช่องทางเว็บ ไซต์ของบริ ษั ท โดยคณะกรรมการจะ
ดาเนินการให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และควรปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ น
ปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ

5.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการยึดมัน่ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต และ
ต้ องปฏิบตั ิและดูแลให้ การดาเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการ มติผ้ ถู ือหุ้น รวมทังนโยบายจรรยาบรรณทางธุ
้
รกิจ และระเบียบปฏิบตั ิองค์กร อีกทังจะ
้
ทาการทบทวนความสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องเป็ นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการจะสรรหา/แต่งตัง้ กรรมการซึ่งมีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์ และ
ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ในโครงสร้ างการจัดการ
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คณะกรรมการจะแบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการไว้ อย่าง
ชัดเจน
บริษัทได้ จดั ให้ มคี ณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลัน่ กรองงานตามความจาเป็น และ
กาหนดนโยบายด้ านการบริหารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร ดังต่อไปนี ้
ก)
คณะกรรมการตรวจสอบ
ข)
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ค)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยกรรมการบริษัทแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 5 แห่ง และ
คณะกรรมการจะทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้ วยตนเองอย่างน้ อยปี ละครัง้ และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังเป็
้ นรายบุคคลและโดยรวม อีกทังส่
้ งเสริมและอานวยความสะดวกให้ มีการ
ฝึ กอบรมและการให้ ความรู้แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท อีกทังจั
้ ดให้ มีแผนการ
พัฒนาและสืบทอดงานในตาแหน่งบริหารที่มีความสาคัญ
6.
การปฏิบัติตามและผลของการฝ่ าฝื น
หากพบว่ามีผ้ ฝู ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการในบริบทที่เกี่ยวข้ อง ผู้มหี น้ าที่กากับ
ดูแล มีหน้ าที่รายงานให้ ผ้ รู ับผิดชอบในลาดับถัดไปทราบ เพื่อดาเนินการแจ้ งเตือน ระงับ หรือลงโทษการไม่
ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์ไม่ให้ เกิดการฝ่ าฝื นเกิดขึ ้นซ ้าในอนาคต
7.
การวัดผล
ไม่ได้ กาหนด
8.
ข้ อยกเว้ น
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง หรือกาหนดโดยหน่วยงานราชการ ให้ มี
การทบทวนและปรับปรุงเนื ้อหาในนโยบายฉบับนี ้ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
การเปลี่ย นแปลงหรื อการร้ องขอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายฉบับ นี ้ ต้ องได้ รับ การตรวจทานโดย
ผู้บริ หารในสายงาน และประธานคณะเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม ก่อนนาเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัท
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9.
เอกสารอ้ างอิง
อ้ างอิงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเน้ นในเรื่องหลักจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และรวมนโยบายที่เกี่ยวข้ อง
กับนโยบายการกากับดูแลกิจการไว้ หลายเรื่ อง อาทิ การรักษาข้ อมูลความลับและข้ อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ การซื ้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้ อมูลภายใน ซึ่งจะไม่นารายละเอียดมาระบุซ ้าในนโยบายนี ้
- สิ ้นสุดเอกสาร –
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ภาคผนวก 1: การอนุมัติเอกสาร และประวัตเิ อกสาร
วันที่อนุมตั ิ
05 พฤศจิกายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้
01 มกราคม 2563
วันที่ประเมินครัง้ ถัดไป
01 มกราคม 2567
ผู้ดแู ลเอกสาร
ภัชฎา หมื่นทอง
เจ้ าของเอกสาร
เอเดน ไลนัม – ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่
ผู้อนุมตั ิ
คณะกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
ที่จดั เก็บเอกสาร
INSEE Portal/Internal Compliance/Governance Documents
ประวัตเิ อกสาร
บันทึกการแก้ ไขเอกสารฉบับนี ้
รุ่น
วันที่
รายละเอียด
1.0
15 ต.ค. 62
รับรองเพื่อขออนุมตั ิ
- ย้ ายไปใช้ รูปแบบใหม่ และใช้ เอกสาร
ฉบับนี ้แทนนโยบายการกากับดูแล
กิจการ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
17 ต.ค. 62
รับรองเพื่อขออนุมตั ิ
05 พ.ย. 62
อนุมตั ิ
01 ม.ค. 63
บังคับใช้
02 ก.พ. 64
ประเมินเอกสาร
2.0
10 ก.พ. 64
รับรองเพื่อขออนุมตั ิ
11 ก.พ. 64
อนุมตั ิ
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โดย
เอเดน ไลนัม

คณะกรรมการธรรมภิบาลฯ
คณะกรรมการบริษัท
ภัชฎา, เอเดน
คณะกรรมการธรรมภิบาล
คณะกรรมการบริษัท
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ภาคผนวก 2: คาเฉพาะที่ใช้ ในกลุ่มบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสรรหาฯ
กลุม่ บริษัทฯ (Group)
GCEO
GCFO
GEXCO
Group Company (GC)
GC-CEO
GC-CFO
GC-EXCO
SCCC
SCCO
CWT
CWI
SCP
ISUB
IECO
INDG
Globe
SCCTR
SCCLK
SCCBD
SCCVN

คณะกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จากัด
(มหาชน)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร กลุ่มการเงิน
คณะเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่
นิติบคุ คลภายใต้ กลุ่มบริษัทฯ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ของนิติบคุ คลภายใต้ กลุม่ บริษัทฯ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารสายงานการเงิน ของนิติบคุ คลภายใต้ กลุ่มบริษัทฯ
คณะผู้บริหาร ของนิติบคุ คลภายใต้ กลุม่ บริษัทฯ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จากัด
บริษัท คอนวูด จากัด
พีที คอนวูด อินโดนีเซีย
บริษัท สยามซิตี ้ พาวเวอร์ จากัด
บริษัท อินทรี ซุปเปอร์ บล๊ อก จากัด
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จากัด
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จากัด
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จากัด
บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ เทรดดิ ้ง จากัด
บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (ลังกา) จากัด
บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จากัด
บริษัท สยาม ซิตี ้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จากัด
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