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นโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากับดูแลกิจการ ฉบับเตม็ 

 บริษัทปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีใน

การสรา้งคณุคา่ใหกิ้จการอยา่งยั่งยืน คณะกรรมการบรษัิทจึงไดส้ง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการใหเ้กิดขึน้ในทกุหนว่ยงานของกลุม่บริษัท

เพื่อด ารงความเป็นบรรษัทภิบาลอยา่งยั่งยืน และยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทใหม้ีมาตรฐานท่ีสงูขึน้  เพื่อใหบ้รษัิทสามารถ

แข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการที่ดี โดยค านึงถึงผลกระทบระยะยาว อีกทัง้ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความ

รบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สีย เป็นประโยชนต์่อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ่งแวดลอ้ม และประการที่

ส  าคญัคือท าใหบ้รษัิทสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

คณะกรรมการบริษัทคณะผูบ้ริหารกลุ่ม และพนกังาน ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบระมดัระวงั (duty of care) และซื่อสตัย์

สจุริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลใหแ้น่ใจไดว้่าการด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ  มติที่

ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้อยูภ่ายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของ ส านกังาน ก.ล.ต. (CG Code 2560) และของหนว่ยงานอื่นๆ 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายก ากบัดแูลกิจการเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของทัง้กลุม่บรษัิท โดยนโยบายดงักลา่ว

อยู่ภายใตแ้นวทางของหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ทัง้ของปี 2555 และปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

มอบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นตวัแทนในการทบทวนการปฏิบตัิงานของบรษัิทดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อยา่งนอ้ย

ปีละครัง้ เพื่อใหท้ราบประเด็นความสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการของ ส านกังาน กลต. ของสถาบนักรรมการไทย และของ

สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ในการนีค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลไดม้ีการหารอืและด าเนินการใหม้ั่นใจวา่ ไมม่ีประเด็นใดซึง่มีผลกระทบ

ต่อการก ากบัดแูลกิจการที่ดีโดยรวม อีกทัง้สนบัสนนุใหบ้ริษัทมีการยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

และรายงานความคืบหนา้ใหค้ณะกรรมการทราบ 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทยึดมั่นและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาอยา่งตอ่เนื่อง ดงันัน้ผลจากการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูล

กิจการที่ดีอย่างเครง่ครดัและสม ่าเสมอ สง่ผลให ้บริษัทสามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการที่ดี สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจัย

การเปลี่ยนแปลง และเป็นสมาชิกที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคม ท าการลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ่งแวดลอ้มตามเป้าหมายไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

และในปี 2564 บรษัิทไดร้บัรางวลัดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

 

 

 

• ได้รับผลประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย 

(CGR) ในระดบัดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่หก โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
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• ไดค้ะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลการประเมินคุณภาพการ

จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคม

สง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

 

• ไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองต่ออายสุมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนั

ของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 30 มิถนุายน 

2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566  

 

 

• ถูกคดัเลือกเป็นบริษัทในดชันีความยั่งยืน (SET THSI Index) ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 3  ซึ่งเป็นทางเลือกส าหรบัการลงทุนตามแนวทางการลงทุน

อยา่งมีความรบัผิดชอบ โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 

• ถกูคดัเลอืกเป็นบริษัทในกลุม่หลกัทรพัย ์ESG 100 ที่ไดร้บัการประเมิน

จากสถาบนัไทยพฒันต์่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นทางเลือกส าหรบัการ

ลงทนุท่ีสามารถสรา้งผลตอบแทนในบรษัิทวิถียั่งยืนที่นา่ลงทนุ 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และผู้บริหารระดับสูงในปี 2564 

1) การเปลี่ยนแปลงกรรมการคือ นายเบนจามิน เฮอรเ์รนเดน เบิรก์ส กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งถึงการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 29 (ปี 2565) ลาออกจากต าแหน่งใน

วนัท่ี 24 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการบรษัิทมีมติหลงัการประชมุสามญัครัง้ที่ 28 เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 แตง่ตัง้นาย

สภุคั ศิวะรกัษ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีวา่งลงระหวา่งวาระ 

2) การเปลี่ยนแปลงกรรมการชดุยอ่ยคือ คณะกรรมการบริษัทปรบัรายช่ือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยนายสตีเฟน แพทรกิ กอร ์เปลีย่นเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

และนายสภุคั ศิวะรกัษ์ เป็นสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีผลในวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

3) การเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิารระดบัสงู คือ คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้นายเอมอน จอหน์ จินลีย ์ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษัท

สยาม ซิตี ้ซีเมนต ์(เวียดนาม) จ ากดั เป็นสมาชิกคณะผูบ้รหิารกลุม่ แทนนายฟิลลปิ รชิารท์ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2564  

การด าเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 

คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาลท าการทบทวนเอกสารหลกัส าหรบัการก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้ทบทวน

ความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ CG Code – ก.ล.ต., CGR - 
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IOD, AGM Checklist - TIA เป็นประจ าทุกปี และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทส าหรบัการประเมินความสอดคลอ้งในปี 

2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาแลว้เห็นว่ามีประเด็นที่ไม่สอดคลอ้งเพียงเล็กนอ้ย และไม่มีผลกระทบต่อการก ากับดแูล

กิจการที่ดีขององคก์รโดยรวม เช่น กรณีประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีความเห็นวา่ ประธาน

กรรมการเป็นคนละคนกนักบัผูบ้ริหารสงูสดุ มีการแยกความรบัผิดชอบจากฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน  นอกจากนีใ้นทางปฏิบตัิประธาน

กรรมการใชแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีการใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอยา่งมีอิสระ ใหส้ิทธิกรรมการทกุคนในการเสนอวาระการประชมุ อีกทัง้ให้

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระเป็นผูท้บทวน กลั่นกรองวาระส าคญัก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ  

เพื่อยดึประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นหลกั ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด ไมอ่ยูภ่ายใตอ้ิทธิพลของฝ่ายจดัการ จึงไมม่ี

ผลกระทบกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยรวม (หนา้ที่ความรบัผิดชอบของประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ที่บริหารกลุ่ม 

ปรากฏในกฎบตัร ซึง่แสดงขอ้มลูบนเว็บไซตข์องบรษัิท) 

การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทและคณะกรรมการบริษัทตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 

2560 ที่ส าคัญ 

บรษัิทไดน้ านโยบายและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกบัคณะกรรมการบรษัิทผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยครอบคลมุหลกัการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 ทัง้หมด 8 หลกัปฏิบตัิ ตามส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(กลต.) มาก าหนดเป็นนโยบายทีเ่ก่ียวขอ้ง และมกีารปฏิบตัิทั่วทัง้กลุม่บรษัิทดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอยา่งยั่งยนื 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

กลุม่บรษัิทมคีา่นิยมองคก์รเรือ่ง “ท าสิง่ที่ถกูตอ้ง” ซึง่ใชย้ดึถือส าหรบัการปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นไปดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ทัง้นี ้

คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลกัษณอ์กัษร และมีการสือ่สารและใหค้วามรูโ้ดยการเผยแพรท่างการ

สือ่สารภายในกลุม่บรษัิทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของกลุม่บรษัิทปนูซีเมนตน์ครหลวง

ทัง้หมด อีกทัง้สือ่สารตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีและบคุคลภายนอก บนเว็บไซตข์องบรษัิทอกีทัง้ก าหนดใหจ้รรยาบรรณทางธุรกิจเป็นเอกสาร

หลกัดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีตอ้งมกีารทบทวน และมกีารสือ่สารใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ าทกุปี 

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามหลกัจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจอยา่งเครง่ครดั พนกังานทกุคนยดึหลกัความซือ่สตัยส์จุรติ ความยตุิธรรม และ

ความโปรง่ใส เพื่อเสริมสรา้งและรกัษาช่ือเสียง ภาพลกัษณ ์ความเช่ือมั่นขององคก์รในสายตาของบคุคลภายนอก รวมถึงผูถื้อหุน้ นกั

ลงทนุ และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง และเพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีบรษัิทไดก้ าหนดไว ้
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นอกจากนี ้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทจึงได้จัดให้มีการให้ความรู้ และ 

สง่เสริมการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษัิทใหแ้ก่พนกังานทกุคน ทกุระดบั โดยเนน้การสรา้งจิตส านกึใหก้บัพนกังานตัง้แต่

เริ่มเขา้งาน โดยจดัใหก้ารใหค้วามรูเ้รื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นสว่นนงึในการปฐมนิเทศพนกังานใหม ่รวมถึงจดัใหม้ีการใหค้วามรู ้

เรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจแก่พนกังานทกุคน ทุกระดบั เป็นประจ าทุกปี ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รและเป็นรากฐานส าคญัในการ

ประกอบธุรกิจ และการสรา้งอนาคตที่ยั่งยืนใหก้บักลุม่บรษัิท 

และเพื่อเป็นการติดตามและประเมินระดับความรูค้วามเข้าใจว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ มีความรู ้ และความเขา้ใจเก่ียวกับ

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทและสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม บริษัทไดจ้ดัใหพ้นกังานทกุคน ท าแบบทดสอบ

เก่ียวกบัแนวปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเป็นประจ าทกุปี ฝ่ายก ากบัดแูลจะน าผลระดบัความรูค้วามเขา้ใจของ

พนักงานมาใช้ในการปรบัปรุงการสื่อสารใหพ้นักงานมีความเขา้ใจอย่างทั่วถึง เพื่อใหเ้กิดความตระหนักถึงหนา้ที่ของตนในการ

ปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติตามคา่นิยมขององคก์ร อีกทัง้เป็นการสง่เสรมิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีขององคก์ร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนองคก์ร 

คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจและตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบในฐานะที่เป็นผูน้  าในการขบัเคลื่อนองคก์ร โดยการก าหนด

บทบาทและหนา้ที่ไวอ้ย่างชดัเจนในระเบียบปฏิบตัิองคก์ร โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบ้ริหารกลุม่ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามหลกั 

Fiduciary Duty อยา่งครบถว้นคือ ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความ

ซื่อสตัยส์ุจริตโดยไม่มีการขัดแยง้ทางผลประโยชน ์(Duty of Loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับของบริษัทมติ

คณะกรรมการบรษัิทและมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) และมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้งครบถว้น โปรง่ใส 

ตรวจสอบไดแ้ละทนัเวลา (Duty of Disclosure) โดยหลกัการนีไ้ดถ้กูสะทอ้นอยา่งชดัเจนในระเบียบปฏิบตัิองคก์ร 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัในการพิจารณาทิศทางธรุกิจ กลยทุธ ์รวมทัง้การจดัสรรทรพัยากรส าคญัในการด าเนินธุรกิจของ

กลุ่มบริษัทโดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องนีเ้ป็นการเฉพาะทุกปี เรียกว่า INSEE Day นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัท

ก าหนดการติดตามดแูลเป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อใหม้ั่นใจวา่ฝ่ายจดัการมีการน ากลยทุธข์องบรษัิทไปปฏิบตัิและเกิดผลลพัธท์ี่ดีตอ่ผล

ประกอบการอยา่งเป็นรูปธรรม  

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามใส่ใจกับการประชุม โดยก าหนดการนดัวนัและวาระการประชุมหลกัทัง้ปีล่วงหนา้ ตัง้แต่ตน้ปีเพื่อ

สามารถจดัสรรเวลาและเขา้ประชมุไดโ้ดยไมม่ีอปุสรรค และสามารถติดตามฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

 

56-1 One Report 2564 51



“เอกสารแนบ 5” 

 

กลไกที่ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการด าเนินงานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย มีความระมัดระวังและไม่มีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื่อเป็นกลไกในการก ากบัดแูลดา้นนีใ้นหลายประการ เช่น มีการก าหนดนโยบาย

ใหค้รอบคลมุคณะกรรมการ เช่น นโยบายการใชข้อ้มลูภายในและซือ้ขายหลกัทรพัย์ นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นโยบาย

รายการระหว่างกัน การรายงานขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งรวมขอ้มูลการถือหลกัทรพัยข์องบริษัทการด ารงต าแหน่ง

กรรมการหรือต าแหน่งบริหารในองคก์รอื่น รายช่ือบคุคลเก่ียวโยงกนั และการไม่เขา้รว่มในการพิจารณาและลงมติในวาระที่มีสว่นได้

เสีย เป็นตน้ อีกทัง้ใหค้วามใสใ่จในการบริหารอยา่งมีความรบัผิดชอบ โดยมีการอนมุตัิคู่มืออ านาจด าเนินการ (Manual of Authority) 

เพื่อใหก้ารควบคมุดแูลทกุบริษัทในกลุม่มีการก ากบัดแูลที่ดี เป็นระบบ มีผูร้บัผิดชอบที่ชดัเจน ตรวจสอบได ้และการบริหารงานตอ้ง

เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แมจ้ะมีบริษัทในกลุม่ฯ อยู่หลายภมูิภาค เพื่อใหม้ีการก ากบัดแูลที่ดี โดยในเรื่องที่ส  าคญัตอ้ง

ไดร้บัการอนมุตัิจากทัง้ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการบรษัิท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยท าการสอบทานเรื่องที่ส  าคญัต่างๆ เพื่อเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบรษัิทเช่น การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง การ

สอบทานประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายในและการก ากบัดแูล การสอบทานการปฏิบตัิตามระบบและการก ากบัดแูลกิจการท่ี

ดี เป็นตน้ โดยหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ปรากฏในกฎบตัรของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

อีกทัง้คณะกรรมการบรษัิทมีกลุม่งานตรวจสอบภายในและงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน และเลขานกุารบรษัิทท าหนา้ที่ช่วยระมดัระวงั

เตือนภยั (Gatekeeper) ใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทครบถว้น และใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของ

คณะกรรมการ เพื่อใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และ

ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เช่น การก าหนดรายช่ือบคุคลที่มีขอ้มลูอ่อนไหวของราคาหลกัทรพัยบ์ริษัทและแจง้ระยะเวลาหา้ม

ซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ย่างชดัเจน การก าหนดใหห้น่วยงานที่รบัผิดชอบแจง้ขอ้มลูรายไตรมาสว่าไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายครบถว้นหรอืไม่ 

รวมทัง้กลไกอื่นอีกมากมาย 

หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยมองคก์รที่ค านึงถงึผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธอ์งคก์ร 

คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ที่ก าหนดวตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหลกัของกิจการ โดยก าหนดเป็นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และคา่นิยมองคก์ร

และมีการทบทวนทกุปี โดยเป้าหมายหลกัของกิจการสอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าอยา่งยั่งยืนใหแ้ก่กิจการ ลกูคา้ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และ

สงัคมโดยรวม ซึง่พนกังานทกุคนไดร้บัการสือ่สารอยา่งสม ่าเสมอเพื่อการขบัเคลือ่นองคก์รไปในทิศทางเดียวกนั  
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การพิจารณาจดัท าและทบทวนกลยทุธแ์ละแผนธุรกิจประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท ครอบคลมุการวางกลยทุธ์ระยะกลาง 3-5 ปี 

และมุ่งไปสู่วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจที่ก าหนดไว ้ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทัง้มีการน า

เทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลูที่ส  าคญั ถกูตอ้งและเป็นขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนั ซึ่งปัจจุบนับรษัิท

ใชแ้อพพลิเคชั่นเก่ียวกบัการประชุม เพื่อใหก้ารประชุมของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อย คณะผูบ้ริหารกลุ่ม และการ

ประชมุของบรษัิทในกลุม่ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยคณะกรรมการและผูบ้รหิารกลุม่สามารถทบทวนเอกสารประกอบการ

ประชมุไดต้ลอดเวลาและมีความปลอดภยัดา้นขอ้มลูสารสนเทศมากขึน้ 

รายละเอียดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และคา่นิยมองคก์ร ปรากฏในขอ้มลูทั่วไปของบรษัิท 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ ์

องคป์ระกอบ ทกัษะและประสบการณข์องคณะกรรมการบรษัิทชดุปัจจบุนั มีรายละเอียดตามผงัรูปภาพตอ่ไปนี ้

 
 

56-1 One Report 2564 53



“เอกสารแนบ 5” 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทในการพิจารณาและน าเสนอขอ้แนะน าดา้น

การทบทวนโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้ในเรื่องขนาดและองคป์ระกอบ ทกัษะและประสบการณ ์

และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าในปี 2564 ขนาด องคป์ระกอบ ทักษะและประสบการณ์ ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุยอ่ยตามที่ปรากฏใน Board Skill Matrix ขา้งตน้มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของ

บรษัิทอีกทัง้มีความเห็นวา่ กรรมการแตล่ะคนท าหนา้ที่ไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ที่ของตน ตรงตามคณุสมบตัิที่ก าหนดไวใ้นการสรร

หากรรมการ ทัง้ดา้นหนา้ที่ของกรรมการ และหนา้ที่ของกรรมการชุดย่อย ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการประเมินการปฏิบัติหนา้ที่ของ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2564 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ น ามาสู่คณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืก กลั่นกรอง 

และคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเหมาะสม มีความรูค้วามเช่ียวชาญและประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของ

บรษัิท มีความเขา้ใจธุรกิจเป็นอยา่งด ีอีกทัง้ใช ้Board Skill Matrix เป็นสว่นประกอบในการพิจารณา และมอบหมายใหบ้รษัิทท่ีปรกึษา

ดา้นการสรรหา ท าการคดัเลือกคณุสมบตัิของผูท้รงคณุวตุิทัง้ในและตา่งประเทศ ตามคณุสมบตัิที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดและสมัภาษณแ์ละคดัเลือกอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าผูท้รงคุณวฒุินัน้มีความรู ้

ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทอีกทัง้มีคุณสมบัติตามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง แลว้เสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นตอ่ผูถื้อหุน้เพื่อการแตง่ตัง้พรอ้มขอ้มลู

ของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการอยา่งเพียงพอเพื่อประกอบการตดัสนิใจ  

กรรมการแต่ละรายตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้เกินกึ่งหนึ่งของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบบญัชีของทกุปี ในการเสนอช่ือบคุคล

เพื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทถกูเสนอช่ือจากบริษัทที่ปรึกษาว่ามีคณุสมบตัิและความสามารถตรงกบัคณุสมบตัิที่คณะกรรมการสรรหา

ก าหนด จึงเป็นที่มั่นใจไดว้า่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่กฎหมาย

ก าหนด มีรายละเอียดดงันี ้

1. อิสระดา้นการถือหุน้บริษัทคือถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละศนูยจ์ุดหา้ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทบริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัททัง้นีโ้ดยนับรวมการถือหุน้ของผูท้ี่

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย (บริษัทก าหนดใหก้รรมการอิสระสามารถถือหุน้ของบริษัทไดน้อ้ยกว่าที่

กฎหมายก าหนด) 
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2. อิสระดา้นการมีสว่นรว่มบริหาร คือไม่เป็นฝ่ายจดัการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน ลกูจา้ง 

พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัท

ย่อยล าดบัเดียวกนัโดยมี บริษัทใหญ่รว่มกนั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ เวน้แต่กรณีเคยเป็นฯ แต่พน้จาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมา แลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไมร่วมถึง กรณีที่กรรมการ

อิสระเคยเป็นขา้ราชการ  หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. อิสระดา้นความสมัพนัธ์ทางครอบครวั คือไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผู้

มีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

4. อิสระดา้นการความสมัพนัธท์างธุรกิจ คือไมม่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นฝ่ายจดัการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์าง

ธุรกิจกบับรษัิทบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทเวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ ความสมัพนัธท์างธุรกิจนี ้รวมถึงการท ารายการทางการ

คา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการหรือ

การใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน 

รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านอง เดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ย

ละสามของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิทหรอืตัง้แตย่ี่สบิลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นีก้ารค านวณ

ภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทนุ และหลกัเกณฑใ์นการท ารายการเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่วใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่

เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. อิสระจากการเป็นผูส้อบบญัชี คือไมเ่ป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผู้

มีอ  านาจควบคมุ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ

บริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 

6. อิสระจากการเป็นผูใ้หบ้ริการ คือไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่

ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทาง

วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัแตง่ตัง้ 
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7. อิสระจากการเป็นตวัแทน คือไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบรษัิทผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. อิสระจากการเป็นคูแ่ขง่ทางธุรกิจ คือไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท

หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้สว่นที่มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่

ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ าหรอืถือหุน้เกินรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอื่น ซึง่ประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  

คุณสมบัตกิรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชน จ ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) ตลอดจนหลกัเกณฑป์ระกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ตอ้งมีความ

หลากหลายทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น และมีประสบการณท์ี่เป็นประโยชน ์มีความรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทนอกจากนีย้งัพิจารณาคณุสมบตัิอื่น ๆ เพื่อใหม้ีความหลากหลายของกรรมการทัง้คณะ ทัง้พืน้ฐานการศกึษา 

อาย ุเพศ และความหลากหลายทางดา้นทกัษะวิชาชีพ ความรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะดา้น อาทิ ดา้นอตุสาหกรรมปนูซีเมนต ์กฎหมาย 

และบญัชีและการเงิน เป็นตน้ ในปี 2564 คณะกรรมการบรษัิทมีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารซึง่มีประสบการณก์ารท างานที่เก่ียวขอ้งกบั

อตุสาหกรรมปนูซีเมนต ์(จ านวน 2 คนใน 10 คน) 

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ  

การแต่งตัง้กรรมการโดยที่ประชุมผูถื้อหุน้ เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 12 โดยสรุปคือ ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนน

เสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง และบรษัิทใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง

ทัง้หมดที่ตนมีอยูเ่ลอืกบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 

กรรมการแต่ละรายตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้เกินกึ่งหนึ่งของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือนก่อนวนัสิน้สดุรอบบญัชีของทกุปี ในการเสนอช่ือบคุคล

เพื่อเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

การแต่งตัง้กรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 14 โดยสรุปคือท าไดเ้ฉพาะ

กรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  เวน้แต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือนอ้ยกว่าสอง

เดือน และตอ้งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู่ โดยกรรมการซึ่งไดร้บั
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เลอืกตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่แทนตามที่กลา่วขา้งตน้ใหอ้ยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทนเทา่นัน้ 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการประเมินผลงาน 

การถว่งดุลอ านาจระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

ระเบียบปฏิบตัิองคก์ร ซึง่เป็นเอกสารส าคญัในการบรหิารงานของคณะกรรมการบรษัิทไดแ้บง่แยกหนา้ที่ระหวา่งประธานกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่อยา่งชดัเจน เพื่อเป็นการถ่วงดลุอ านาจและเป็นการบริหารอยา่งโปรง่ใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบทา้ย 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

กรรมการทุกคนปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมัดระวัง จัดสรรและทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหนา้ที่อย่างเพียงพอ ประธาน

กรรมการบรษัิทและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ ก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยมีเลขานกุารบรษัิทเป็นผูท้บทวนให้

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ขอ้บงัคบับรษัิทและคูม่ืออ านาจด าเนินการของบรษัิท 

จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไวเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ เป็นการประชุมแบบทางอิเลก็

โทรนิกสเ์พียงอย่างเดียว และ/หรือ ผสมผสานกบัการประชุมปกติ ท าใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดแ้มม้ีขอ้จ ากดัดา้นการ

เดินทางในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และฝ่ายจดัการมีการสง่รายงานผลการด าเนินงานและแผนการพฒันาตามที่คณะกรรมการ

บรษัิทมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบโดยสม ่าเสมอเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทสามารถก ากบัควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงาน

ของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ ์ 

คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุใหฝ่้ายจดัการที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหข้อ้มลูและรายละเอียดเพิ่มเติมใน

ฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงู 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทไดจ้ ากดัจ านวนบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที่กรรมการแตล่ะคนจะ

ด ารงต าแหนง่ไดไ้มเ่กิน 5 แหง่ เพื่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ และในปัจจบุนักรรมการทกุคนปฏิบตัิตามนโยบายนี ้

อยา่งเครง่ครดั  และไมม่ีนโยบายอนญุาตใหค้ณะผูบ้ริหารกลุม่ ซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูไปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบรษัิทอื่น เวน้

แต่การเป็นกรรมการของบริษัทในกลุม่ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการบรษัิทมีการติดตามดแูลในเรื่องนีผ้า่นการก าหนดใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของรายงานการมีสว่นไดเ้สีย 

ซึง่ครอบคลมุเรือ่งการถือครองหลกัทรพัยข์องบรษัิทการรายงานรายช่ือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั และการรายงานสว่นไดเ้สยีอื่นๆ รวมทัง้การ

ด ารงต าแหนง่ในนิติบคุคลอื่น ซึง่เลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจ าทกุไตรมาส 
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คณะกรรมการบรษัิทมีการประชมุระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิารประจ าทกุปี โดยไมร่วมกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารหรอืฝ่ายจดัการรว่ม

ดว้ย  เพื่อใหก้รรมการสามารถแสดงขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระ และประธานกรรมการท า

หนา้ที่แจง้ขอ้เสนอแนะเหลา่นัน้ใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ทราบ 

ในปี 2564 มีสดัสว่นของการเขา้รว่มประชมุของกรรมการทกุคน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของการประชมุทัง้ปี รายละเอียดการเขา้รว่ม

ประชมุของกรรมการเป็นรายบคุคล ปี 2564 มีดงันี ้ 

 รายช่ือคณะกรรมการ                                                                                                                ต าแหน่ง จ านวนครั้งทีม่าประชุม / จ านวนครัง้ทีมี่การประชุม 
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กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

1 นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์ ประธานกรรมการ 1/1 6/6 - - 6/6 1/1 

2 นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 1/1 6/6 - - 6/6 1/1 

3 นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 1/1 6/6 - - 6/6 1/1 

4 นายสตีเฟน แพทรกิ กอร์ กรรมการ 1/1 6/6 - - 5/5 1/1 

5 ดร.สุภคั ศิวะรักษ ์ กรรมการ - 4/4 - 1/1 - 1/1 

กรรมการตรวจสอบ 

6 ดร. สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 1/1 6/6 11/11 - - 1/1 

7 นายชรนิทร ์สจัจญาณ กรรมการตรวจสอบ 1/1 6/6 11/11 2/2 - 1/1 

8 นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส  

แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท 
กรรมการตรวจสอบ 1/1 6/6 11/11 

- - 
1/1 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

9 นายเอเดน จอหน์ ไลนมั ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ 1/1 6/6 - - - -- 

10 นายศิวะ มหาสนัทนะ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 1/1 6/6 - - - - 
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การอบรมและพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดแูลกิจการของ

บรษัิทอยา่งตอ่เนื่อง เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ผูบ้รหิารและ

ฝ่ายจัดการ เลขานุการบริษัทและบุคลากรในงานที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงและ

พฒันาการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้การเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ ที่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สถาบนัในต่างประเทศ การอบรมหลกัสตูรอื่นๆ ของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายในบริษัทรวมทัง้การเยี่ยมชมบริษัทในกลุม่ (Company Visit) 

หรอืลกูคา้ของบรษัิทโดยจดัโปรแกรมตามความตอ้งการของกรรมการทา่นนัน้ๆ  

ส าหรบัการใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูแก่กรรมการใหม่ก่อนเริ่มปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ เลขานกุารบริษัทรบัผิดชอบในการจดัเตรียมเอกสาร

และขอ้มลูส าคญัที่เป็นประโยชน ์ต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมเรียกวา่ คู่มือกรรมการ ซึ่งจะรวบรวมเอกสารซึง่กรรมการ

ใช้อา้งอิงตลอดการปฏิบัติหนา้ที่ประกอบดว้ย ส่วนที่หนึ่งคือ กฎระเบียบดา้นการท างาน เช่น ระเบียบปฏิบัติองคก์ร กฎบัตรของ

กรรมการชดุยอยตา่งๆ ตารางอ านาจด าเนินงาน หนงัสอืรบัรอง ขอ้บงัคบั จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นตน้ สว่นท่ีสองคือ กฎระเบียบดา้น

การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  สว่นที่สามคือ แบบฟอรม์และขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ สว่นที่สี่คือรายงานการประชมุในรอบหนึง่ปีที่ผ่านมา โดยเลขานกุารบริษัทมีหนา้ที่จดัการอบรมใหแ้ก่กรรมการ

เพื่อความเขา้ใจในขอ้มลูที่ปรากฏในคูม่ือกรรมการ  

นอกจากนั้นฝ่ายจัดการจะจัดการปฐมนิเทศเพื่อแนะน าผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจและฝ่ายต่างๆ ที่ส  าคัญ เพื่อให้กรรมการใหม่มี

ความคุน้เคยกบัลกัษณะและแนวทางการด าเนินธุรกิจของกิจการ รวมทัง้และการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทตลอดจนการเยี่ยมชม

กิจการของบรษัิทและบรษัิทในกลุม่  

กรรมการทกุคนของบรษัิทเป็นผูท้รงคณุวฒุแิละมีประสบการณท์างธรุกิจในดา้นตา่งๆ มาเป็นเวลานาน ไดอ้ทุิศเวลาและความพยายาม

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ เพื่อเสรมิสรา้งใหบ้รษัิทมีคณะกรรมการบรษัิทท่ีเขม้แข็ง ทกุคนไดแ้สดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ และน า

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของตนมาร่วมกันปฏิบัติหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจริต ระมัดระวงั และรอบคอบ โดยค านึงถึ ง

ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ทกุคน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิททกุทา่นไดเ้ขา้รว่มในหลกัสตูรที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ ดงันี ้

ล าดับ รายชื่อกรรมการ รวมการเข้าอบรมจนถงึสิน้ปี 2564 

1 นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์ - 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 
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ล าดับ รายชื่อกรรมการ รวมการเข้าอบรมจนถงึสิน้ปี 2564 

7/13, RCL 1/15, IOD National Director Conference 2018 

4 นายสตีเฟน แพทรกิ กอร ์  - 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 าหรบักรรมการ ที่จดัขึน้โดยสถาบนั

กรรมการในประเทศสงิคโปร)์ 

5 ดร.สภุคั ศิวะรกัษ ์ -  DAP 42/2005, DCP 72/2006, FGP 3/2011, AACP 26/2017 

6 ดร.สนุีย ์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 

7 นายชรนิทร ์สจัจญาณ -  DCP 196/14, BMD 2/16, FBG 5/16, SBM 1/2017 

8 นายโรเบิรต์ เอก็เบิรต์ โจฮานเนส  

แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท 

- DAP 183/2021* 

9 นายเอเดน จอหน์ ไลนมั -  DAP 166/2019 

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

*เขา้อบรมหลกัสตูรของ IOD เพิ่มเติมในปี 2564 

หลักเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการก าหนด

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามกระบวนการที่โปร่งใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และ

สอดคลอ้งกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามต าแหนง่ รวมถึงปัจจยัอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบรษัิทบรรทดัฐานของ

ตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั สภาวะเศรษฐกิจ และเพียงพอท่ีจะจงูใจใหก้รรมการน าพาองคก์รใหด้  าเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะ

สัน้และระยะยาว ซึ่งมีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม แลว้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

กลั่นกรองและเสนอความเห็นตอ่ผูถื้อหุน้เพื่อการอนมุตัิ  

คา่ตอบแทนกรรมการทกุประเภทตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม ซึง่ในการประชุม

สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 28 วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ผูถื้อหุน้ไดอ้นมุตัิหลกัการส าหรบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทดงันี ้
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“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แลว้แต่กรณี) และโบนสั การจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการใหป้ฏิบตัิตามหลกัการต่อไปนี ้นบัจากวนัที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป จนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติ เป็น

อยา่งอื่น 

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แลว้แตก่รณี) ภายในกรอบวงเงิน

เพื่อการนีไ้มเ่กิน 30 ลา้นบาทตอ่ปี โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาการจดัสรร 

โบนสักรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัโบนสัประจ าปีในจ านวนไม่เกินปีละ 7 ลา้นบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรร

ระหวา่งกนัเอง 

สทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ  ของกรรมการ    ไมม่ี   

เจา้หนา้ที่หรือพนกังานของบริษัทซึง่ไดร้บัเงินคา่ตอบแทนหรือผลประโยชนอ์ื่นใดในฐานะที่เป็นเจา้หนา้ที่หรือพนกังานของบริษัทหาก

ไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการสามารถรบัคา่ตอบแทนกรรมการหรอืโบนสักรรมการไดด้ว้ย 

อตัราคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรอื คา่เบีย้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) ตามต าแหนง่ ส าหรบั ปี 2564 มีดงันี ้

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

คณะกรรมการบรษัิท  (ไมม่ี) 

- ประธานกรรมการ 200,000  

- กรรมการ 100,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ  (ไมม่ี) 

- ประธานกรรมการ 150,000  

- กรรมการ 100,000  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  (ไมม่ี) 

- ประธานกรรมการ 80,000  

- กรรมการ 60,000  

คณะกรรมการธรรมาภิบาล  (ไมม่ี)  

- ประธานกรรมการ  80,000 

- กรรมการ  60,000 
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รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล ปี 2564 มีดังนี ้
รายช่ือคณะกรรมการ ค่าตอบแทนแทนทีจ่่ายปี 2564 โบนัส

กรรมการ

ประจ าปี 2563 

ซึ่ง 

จ่ายในปี  

2564 

(บาท) 

รวมเงนิ

ค่าตอบแทน

ทัง้หมดทีจ่่าย 

ในปี 2564 

(บาท) 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

คณะกรรมการ

ธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ค่าตอบแทน 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร            

1 นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์ 2,400,000 - - 960,000 420,000 3,780,000 

2 นายวนัชยั โตสมบญุ 1,200,000 - - 720,000 262,500 2,182,500 

3 นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 1,200,000 - - 720,000 262,500 2,182,500 

4 นายสตีเฟน แพทรกิ กอร ์ 1,200,000 - 80,000 540,000 192,500 2,012,500 

5 นายเบนจามิน เฮอรเ์รนเดน เบิรก์ส*/1 300,000 - - 180,000 240,000 720,000 

6 ดร.สภุคั ศิวะรกัษ์*/2 900,000 - 60,000 - - 960,000 

กรรมการตรวจสอบ 

7 ดร. สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ 1,200,000 1,800,000 - - 375,000 3,375,000 

8 นายชรนิทร ์สจัจญาณ*/3 1,200,000 1,200,000 140,000 - 315,000 2,855,000 

9 
นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส  

แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท 
1,200,000 1,200,000 - 720,000 297,917 3,417,917 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

10 นายเอเดน จอหน์ ไลนมั 1,200,000 - -  150,000 1,350,000 

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

 รวม 2,665,417 24,185,417 

* ด ารงต าแหนง่ไมเ่ตม็ปี 

หมายเหตุ 

1 นายเบนจามิน เฮอรเ์รนเดน เบิรก์ส ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษัิทมีผลเม่ือสิน้สดุวนัที่ 24 มีนาคม 2564  

2 ดร.สภุคั ศิวะรกัษ ์ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ แทน นายเบนจามิน เฮอรเ์รนเดน เบิรก์ส และไดร้บัแตง่ตัง้เป็นสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีผลเม่ือ

วนัที่ 25 มีนาคม 2564  

3 นายชรนิทร ์สจัจญาณ  ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาล แทนนายสตีเฟน แพทรกิ กอร ์มีผลเม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 2564 

4 นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน มีผลเม่ือวนัที่ 25 มีนาคม 

2564 
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โบนสักรรมการประจ าปี 2564 มีจ านวน  4,483,334.00 บาท ซึง่คณะกรรมการพิจารณาจดัสรรตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้

แลว้ เป็นคา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายซึง่จะจ่ายในปี 2565 

การก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและกิจการอืน่ทีบ่ริษัทไปลงทุน 

การสรรหากรรมการส าหรับบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ (Group CEO) เป็นผูร้บัผิดชอบในการเสนอช่ือกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษัิทยอ่ยและบริษัท

รว่ม เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนกลั่นกรองคณุสมบตัิและความเหมาะสม และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท

เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิก่อนน าเสนอใหบ้รษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มนัน้ด าเนินการแตง่ตัง้ตามขัน้ตอนของกฎหมายที่เก่ียวขอ้งตอ่ไป   

การก ากับดูแลบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีถึงความรบัผิดชอบในการก ากับดแูลทกุบริษัทในกลุ่ม จึงไดก้ าหนดโครงสรา้งของการก ากับดแูลให้

ชดัเจน โดยโครงสรา้งการก ากบัดแูลของกลุม่บริษัทไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงการตรวจสอบและถ่วงดุล ระหว่างการบริหารงานของบริษัท

ยอ่ย/บรษัิทรว่มและผูบ้รหิารระดบักลุม่ 

อาทิ CFO ของบริษัทย่อยมีหนา้ที่รายงานต่อทัง้ CEO ของบริษัทย่อยและต่อ Group CFO อีกทัง้ CEO ของบริษัทย่อยก็มีหนา้ที่

รายงานต่อ Group CEO นอกจากนีม้ีการจดัใหห้นว่ยงานสว่นกลางที่ส  าคญั อาทิ หน่วยงานกลยทุธ ์หน่วยงานดา้นท่ีปรกึษาการผลติ 

และหน่วยงานดา้นการก ากับดูแลและตรวจสอบภายใน ท าหนา้ที่ใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรษัิท 

กลไกที่ใชใ้นการก ากับดูและบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหลายประการ ทัง้โดยการรายงานผลประกอบการต่อที่ประชุมของคณะ

ผูบ้ริหารกลุ่ม เป็นประจ าทุกเดือน และการต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย ซึ่งจัดปีละ 5 ครัง้ โดยจัดก่อนการ

ประชุมของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส อีกทัง้ใหผู้บ้ริหารระดบัสงูของบริทย่อยและบริษัทรว่มเป็นผูน้  าเสนอแผนธุรกิจและ

งบประมาณประจ าปีในการประชมุของคณะกรรมการบรษัิทซึง่จดัขึน้พิเศษส าหรบัการพิจารณากลยทุธ ์แผนธุรกิจและงบประมาณ 

นอกจากนี ้บริษัทไดม้ีการก าหนดรูปแบบของรายงานต่างๆ ของบริษัทย่อยใหเ้ป็นรูปแบบและโครงสรา้งในลกัษณะเหมือนหรือ

ใกลเ้คียงกนั เพื่อความสะดวกในการก ากบัดแูลกิจการ ตลอดจนก าหนดวางแบบผงัองคก์รใหเ้จา้หนา้ที่หรือผูจ้ดัการในแผนกและฝ่าย

ต่างๆ ในบริษัทย่อยจะตอ้งแจง้รายงาน ตลอดจนปรกึษาหารือ และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ รว่มกบัผูบ้ริหารและผูจ้ดัการของบริษัทที่ดแูล

และรบัผิดชอบในสายงานหรือสายธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง ฉะนัน้ มาตรการ และ/หรือ ระบบในการควบคุมกิจการภายในบริษัทย่อย จึงมี

ลกัษณะสอดคลอ้งหรือเป็นแบบเดียวกบัระบบของบริษัทโดยก าหนดกลไกการก ากบัดแูลกิจการใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้ที่ของบริษัท

ย่อย จะตอ้งท างานทัง้เชิงรุกและรบัรว่มกนักบัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่ของบริษัท นอกจากนีย้งัไดม้ีการติดตามดแูลใหบ้ริษัทยอ่ยมีการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่มี
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นยัส าคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การท ารายการส าคญัตา่งๆ ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

คณะกรรมการบรษัิทมีกลไกในการก ากบัดแูลที่ท าใหส้ามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผิดชอบการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ยและ

บริษัทร่วม และสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งในเงินลงทุน และดูแลกิจการของบริษัทย่อยอย่างมีความรอบคอบ ทั้งนี  ้

คณะกรรมการบริษัทมีการน าประเด็นที่เก่ียวขอ้งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มาพิจารณาเพื่อใหเ้กิดการควบคมุภายในและการ

บรหิารความเสีย่งของกลุม่บรษัิทอยา่งมีประสทิธิภาพ 

โดยที่บริษัทย่อยในประเทศไทยทัง้หมดมีบริษัทเป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมดแต่เพียงผูเ้ดียว จึงไม่มีขอ้ตกลงระหว่างบริษัทกับผูถื้อหุน้อื่น 

(shareholders’ agreement) ส าหรบับรษัิทรว่ม (บรษัิทลานนา รซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน)) เป็นการลงทนุในระยะเวลายาวนาน จึงไม่

มีขอ้ตกลงระหวา่งบรษัิทกบัผูถื้อหุน้ แตม่ีการเสนอตวัแทนไปเป็นกรรมการบรษัิทเพื่อรว่มพิจารณาในเรือ่งส าคญั สว่นบรษัิทรว่มทนุใน

ประเทศกมัพชูา (บรษัิทชิป มง อินทรซีีเมนต ์คอรป์อเรชั่น) ซึง่บรษัิทถือหุน้ขา้งนอ้ย มีการท าขอ้ตกลงระหวา่งบรษัิทกบัผูถื้อหุน้อื่น โดย

ใหส้ทิธิในการคดัคา้นหากบรษัิทไมเ่ห็นดว้ยกบัการด าเนินงานเรือ่งส  าคญั เพื่อดแูลผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิท 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรว่มกนั

พิจารณาผลงาน ปัญหาและแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข โดยไดก้ าหนดบรรทดัฐานที่จะใชเ้ปรียบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

และน าประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการมาหารือเพื่อการปรบัปรุงประสิทธิภาพของคณะกรรมการ โดยมี

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน   

ส าหรบักระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิของคณะกรรมการ แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ชุดย่อย จัดท าขึน้ตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและครอบคลมุหนา้ที่ความรบัผิดชอบตามกฎบตัร โ ดยมีการ

ประเมินตนเองทัง้คณะกรรมการ ประเมินตนเองทัง้คณะกรรมการชุดย่อย  และการประเมินผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล (individual) 

โดยหลกัเกณฑก์ารประเมินผลคิดเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มในแต่ละขอ้ (ระดบัการประเมิน 0 = ควรปรบัปรุง ไปจนถึง 4 = ดีเยี่ยม) 

เลขานกุารบริษัทไดจ้ดัสง่แบบประเมินผลการประเมินใหค้ณะกรรมการทกุคนทัง้ในรูปแบบออนไลนแ์ละการสง่เอกสารปกติ หลงัจาก

นัน้เลขานกุารบริษัทจะสรุปผลและน าเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการชดุยอ่ยที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงคณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบ

ผลและขอ้แนะน าที่ไดร้บัจากการประเมินผล  

ผลการประเมินประจ าปี 2564 มีค่าเฉลี่ยในระดบัรอ้ยละ 85-90 โดยสรุปคือคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยพอใจกบัผลการ

ท างานของตนเอง และค าแนะน าที่ส  าคญั ไดแ้ก่ บรษัิทควรมีกรรมการซึง่มีประสบการณด์า้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของกลุม่บรษัิท  
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ความร่วมมือในการท างานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิและประสบการณข์องเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ในการใหค้  าแนะน า

เก่ียวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งทราบ และมีหนา้ที่แต่งตัง้เลขานกุารบริษัทโดยเลขานกุาร

บริษัทท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ และดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานใหม้ีการ

ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท ดูแลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทเอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของ

คณะกรรมการบรษัิทรวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ  

นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทเป็นผูเ้สนอรา่งวาระการประชมุเพื่อใหฝ่้ายจดัการและประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ

วาระการประชมุ โดยวาระการประชมุจะครอบคลมุหนา้ที่ของคณะกรรมการ ทัง้ที่เป็นขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎบตัร ระเบียบปฏิบตัิ

ภายในของบริษัทและการก ากับดแูลกิจการที่ดี อีกทัง้มีหนา้ที่ท  าใหก้ารจดัประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้

เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมาย รวมทัง้เง่ือนไขตา่งๆ ที่เก่ียวกบัการจดัประชมุทางอิเลก็ทรอนิกสส์  าหรบัคณะกรรมการบรษัิท

และผูถื้อหุน้ 

ในปี 2564 มีการส่งหนงัสือเชิญประชุม พรอ้มวาระและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั เพื่อให้

กรรมการไดม้ีเวลาศึกษาขอ้มลูอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมการประชุม และคณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็น

เพิ่มเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ เลขานกุารบริษัทหรือผูบ้ริหารอื่นท่ีไดร้บัมอบหมาย และในกรณีที่จ  าเป็น คณะกรรมการ

บรษัิทจดัใหม้ีความเห็นอิสระจากที่ปรกึษาหรอืผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอกมาประกอบการพิจารณาดว้ย 

คณะกรรมการบรษัิทสนบัสนนุใหเ้ลขานกุารบรษัิทไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนื่อง  คณุสมบตัิและประสบการณข์อง

เลขานกุารบรษัิทปรากฏในเอกสารแนบ 1  

หลักปฏิบัติ 4  การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

การสรรหา อบรมพัฒนา และแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหเ้ป็นผูพ้ิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา

บคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ซึง่เป็นผูบ้รหิารสงูสดุของบรษัิท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของรายช่ือผูถู้กเสนอช่ือ และท าการสมัภาษณ์เพื่อหาบุคคลที่มี

คณุสมบตัิและประสบการณท์ี่เหมาะสมเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทเป็นผูอ้นมุตัิ 
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ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษัิทย่อย คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีอ านาจทบทวนและอนมุตัิรายช่ือบคุคลซึ่งประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่เป็นผูน้  าเสนอ และเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการบรษัิทเพื่ออนมุตัิเบือ้งตน้  

นอกจากนี ้คณะกรรมการไดก้ าหนดให ้ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน นอกจากมีประสบการณ ์ความเช่ียวชาญที่

เหมาะสมแลว้ ตอ้งผ่านการอบรมตามประกาศ ตลท. เรื่องคณุสมบตัิผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) ดว้ย ซึ่งในปี 

2564 Group CFO ของบรษัิทไดผ้า่นการอบรม CFO’s Refresh Course  

แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าและก ากับดแูลใหฝ่้าย

จดัการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (succession plan) ส  าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู และต าแหน่งงานที่ส  าคญัต่างๆ ส าหรบัทกุบริษัทในกลุม่ 

เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง และใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหนง่ตอ่

คณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบปีละ 2 ครัง้  

การพัฒนาอบรมของผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการสรรหาและและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการสนบัสนนุการพฒันาความเป็นผูน้  า

เพื่อใหผู้บ้ริหารระดบัสงูและผูบ้ริหารอาวุโส เป็นผูน้  าที่มีศกัยภาพในการบริหารจัดการสายงานของตน โดยมีการประเมินความเป็นผูน้  า

ส าหรบัพนกังานในต าแหนง่ส าคญัโดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ  

คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัินโยบายการบริหารทรพัยากรบคุคลของกลุม่บริษัทซึง่ผ่านการพิจารณาและใหค้ าแนะน าโดยคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อก าหนดกรอบการท างานและหลกัเกณฑเ์บือ้งตน้ในการจดัการและบริหารเชิงทรพัยากรบคุคลใหม้ี

ความสอดคลอ้งกนัทัง้กลุม่บรษัิท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม ก่ียวข้องกับการก ากับดูแลกิจการ  

โดยรายละเอียดการอบรมดา้นก ากบัดแูลกิจการของผูบ้รหิารระดบัสงูมีดงันี ้

ล าดับ รายชื่อผู้บริหารระดับสูง รวมการเข้าอบรมจนถงึสิน้ปี 2564 

1 นายเอเดน จอหน์ ไลนมั - DAP 166/2019 

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

3 นายมารก์ อนาโตล ชมดิต ์ -  DAP 166/2019 

4 นายเบนจามิน วิลเลีย่ม พินนีย ์ -  DAP 183/2021 
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โครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทในการเสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษัิทดา้น

การก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจใหผู้บ้ริหารระดบัสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว  

โครงสรา้งค่าตอบแทนผูบ้ริหารมีทัง้แรงจูงใจและความทา้ทาย เป็นไปตามผลการด าเนินงาน มีทัง้ที่เป็นเงินเดือนและตามผลการ

ด าเนินงานระยะสัน้ ไดแ้ก่ โบนสั และผลการด าเนินงานระยะยาว ไดแ้ก่ โครงการใหส้ิทธิผูบ้ริหารในการซือ้หลกัทรัพยข์องบริษัทเพื่อ

ก่อใหเ้กิดความผูกพนัต่อองคก์ร (EJIP) ซึ่งมีระยะเวลา 7 ปี ตัง้แต่ปี 2559-2565 โดยมีการจัดสดัส่วนอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ในการ

ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัคา่ตอบแทนไดค้ านึงถึง ระดบัค่าตอบแทนที่สงูกวา่หรือเทา่กบัระดบัอตุสาหกรรม และผลการด าเนินงานของ

บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทดูแลใหม้ีการก าหนดและสื่อสารนโยบายเก่ียวกับเกณฑก์ารประเมินผลงานส าหรบัทัง้องคก์รอย่าง

ชดัเจน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดหลกัเกณฑก์าร

ประเมินผลงาน ซึ่งมีการสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า และเป็นตัวแทน

คณะกรรมการบรษัิทท าการประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ และผูบ้รหิารระดบัสงู ตามแนวทางตอ่ไปนี  ้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ  

2. ผลการปฏิบตัิงานสว่นบคุคล ตามหลกัเกณฑ ์และเปา้หมายที่ไดท้  าการตกลงไวล้ว่งหนา้ เช่น 

2.1 งานท่ีส าคญั (KPIs)   

2.2 ภาระหนา้ที่หลกั (Critical Task) 

2.3 ความสามารถในการพฒันาตนเอง (Leadership Competency) 

นอกจากนัน้ ยงัไดน้ าการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษัิทมาใชป้ระกอบการพิจารณาใน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนดว้ย 

หลักปฏิบัติ 5  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ  

การส่งเสริมนวัตกรรมที่ปูนซีเมนตน์ครหลวง  

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักับการส่งเสริมการใชน้วตักรรม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและของเทคโนโลยี ความ

คาดหวงัของลกูคา้ คู่คา้ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียส าคญั ที่ตอ้งการเห็นการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะที่เป็นไปเพื่อประโยชน ์หรือสรา้ง

คณุคา่รว่มกนัทัง้แก่กิจการ ลกูคา้ คูค่า้ ตลอดจนสงัคม และสิง่แวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม การเปลีย่นแปลงนัน้ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของหลกั

จริยธรรมที่ดีในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหฝ่้ายจดัการน าเรื่องการส่งเสริมนวตักรรมไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
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ทบทวนกลยทุธ ์และการวางแผนพฒันาการด าเนินงานอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเมื่อกลุม่บรษัิทตอ้งการเสรมิสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนัไดอ้ย่างต่อเนื่องและสามารถลดปริมาณการปล่อยหรือความเขม้ขน้ของก๊าซเรือนกระจกที่เก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษัท

ปัจจบุนัจึงมุง่การใชแ้นวทางเรือ่ง การสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรมแบบเปิดกวา้ง (open innovation network) โดยการเขา้รว่มกบัผูน้  าดา้น

เทคโนโลยีและผูน้  าของอุตสาหกรรมเพื่อพฒันาผลิตภณัฑร์่วมกัน เนื่องจากแนวทางดงักล่าวสนบัสนุนความตอ้งการในการเขา้ถึง

เทคโนโลยีชัน้น าไดร้วดเร็วขึน้ อีกทัง้ลดเวลาคน้ควา้และเวลาการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อการคา้ โดยขอบเขตของความรว่มมือเหล่านี ้

ครอบคลมุเรื่องส าคญัต่างๆ ตัง้แต่การพฒันาผลิตภณัฑ ์การน าไปใช ้รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและการปรบัใชก้บัปัญญาประดิษฐ์

ส าหรบักลุม่ธุรกิจของบรษัิท 

การสนบัสนุนของคณะกรรมการบริษัทและคณะเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่ม ก่อใหเ้กิดกิจกรรมการสนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมใน

องคก์รอยา่งยั่งยืนที่ส  าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 

พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองคก์รด้านนวัตกรรม และการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรือธุรกิจใหม่ 

จากการสง่เสริมใหบ้ริษัทเป็นองคก์รแห่งนวตักรรม กลุม่บริษัทปนูซีเมนตน์ครหลวงไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของนวตักรรมอนัเป็นผล

มาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสภาพแวดลอ้มทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไดม้ีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้

พนกังานมีสว่นร่วมในการสรา้งนวตักรรมอนัเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร โดยมีการจดั เสวนาและประชุมเชิงปฏิบตัิการอย่าง

สม ่าเสมอตลอดทั้งปี การน าเสนอผลงานด้านนวัตกรรมในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ  (นวัตกรรม

หลกั) รวมถึงการสนบัสนนุการพฒันาความคิดรเิริม่ของกลุม่พนกังานนกัคิดรุน่ใหมเ่พื่อคน้หารูปแบบธุรกิจใหม่ในการสรา้งรายไดแ้ละ

เป็นกลไกที่จะช่วยตอบสนองความตอ้งการของตลาดในโลกยคุใหมท่ี่เปลีย่นแปลงไป (นวตักรรมใหม)่  

ด้านการสนับสนุนการเป็นองคก์รนวัตกรรมอยา่งยั่งยนื  

บริษัทตระหนกัดีถึงการสรา้ง สนบัสนนุนวตักรรมใหเ้กิดขึน้ในองคก์รอยา่งยั่งยืน โดยในการนี ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ ไดเ้ขา้มา

เป็นผูร้บัผิดชอบโดยตรงกบัการก าหนดนโยบาย การบริหารและการด าเนินงานของกิจกรรมสง่เสริมนวตักรรมตา่งๆ รวมถึงการใหก้าร

สนบัสนนุ อ านวยความสะดวกตอ่พนกังานในการรเิริ่ม และด าเนินโครงการนวตักรรมต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเรว็และมีประสทิธิภาพ  

ตลอดจนการใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณเพื่อการศกึษาหรือวิจยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเพิ่มเติมตอ่การพฒันาโครงการสรา้งสรรค ์ใหส้ามารถ

เกิดขึน้ไดจ้รงิในรูปแบบธุรกิจใหม ่(Business Model) 

บรษัิทถือวา่นวตักรรมเป็นเรือ่งส  าคญั ที่จะช่วยสรา้งคณุคา่รว่มใหม้ากขึน้เพื่อประโยชนแ์ก่ธุรกิจ ลกูคา้ คูค่า้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีส าคญัที่

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  โดยบริษัทจะมุ่งเนน้การสรา้งวฒันธรรมองคก์รและสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนการ

ท างานรว่มกบัหนว่ยงานภายนอกที่เก่ียวขอ้ง เพื่อสง่เสรมิใหไ้ดม้าซึง่นวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่องตอ่ไปในอนาคต 
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การประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีส่วนไดเ้สียและการชดเชยกรณีทีเ่กดิจากการละเมิดสิทธิ 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการสรา้งสรรคค์ุณค่าใหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย (Create Value for all Stakeholders) อย่าง

ต่อเนื่อง และดแูลใหบ้ริษัทมีแนวทางการปฏิบตัิในการดูแลผูม้ีสว่นไดเ้สียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือตามขอ้ตกลงที่มีกับ

บริษัทและตอ้งมีกระบวนการส่งเสริมใหเ้กิดความรว่มมือและความไวว้างใจซึ่งกนัและกัน ระหว่างบริษัทกับผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่าง

ตอ่เนื่องตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นพนกังาน ชมุชนโดยรอบสถานประกอบการ สงัคม ผูถื้อหุน้ หรอืนกัลงทนุ ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หนี ้ภาครฐั รวมถึง

คู่แข่ง และผูส้อบบญัชีอิสระ และที่ส  าคญัตอ้งไม่มีการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย และก าหนดมาตรการชดเชย

กรณีผูม้ีสว่นไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมิดสทิธิ 

คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหม้ีกลไกที่ท  าใหม้ั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ไมล่ะเมิดสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีครอบคลมุเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง   

พนกังานเป็นทรพัยากรที่มีคณุค่าและเป็นรากฐานของความส าเร็จ คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหบ้ริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิในการ

ปฏิบตัิต่อพนกังานทกุระดบัอยา่งยตุิธรรมและเท่าเทียม โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จริยธรรมทางธุรกิจของ

บรษัิทและปฏิบตัิตอ่พนกังานและลกูจา้งอยา่งเป็นธรรมและเคารพสทิธิมนษุยชน คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการไม่ใช้

แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานเด็ก และแรงงานสตรีมีครรภ์ รวมไปถึงสนับสนุนการอบรมให้ความรู ้พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม

ความกา้วหนา้ของพนกังาน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดม้ีโอกาสในการพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอื่น ๆ  และยงัดแูลใหม้ีนโยบาย

และแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับการดแูลเรื่องค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน อนัไดแ้ก่การก าหนดค่าตอบแทน

และผลประโยชนอ์ื่นๆ ที่เป็นธรรม การจดัหาสวสัดิการที่ไมน่อ้ยไปกวา่ที่กฎหมายก าหนดหรอืมากกวา่ตามเหมาะสม ตลอดจนนโยบายดา้น

การดแูลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน โดยเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไวใ้หเ้ป็นที่รบัทราบเสมอ และก าหนดนโยบายอาชีวอ

นามยัและความปลอดภยั โดยมุ่งมั่นที่จะสรา้งที่ท  างานท่ีดีต่อสขุภาพและความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังานโดยมีเป้าหมายสงูสดุคือ “Zero 

Harm to Anyone and Zero Fatality” รายละเอียดสถิติการเกิดอุบตัิเหตุหรืออตัราการหยุดงานหรืออตัราการเจ็บป่วยจากการท างาน

สามารถดเูพิ่มเติมไดท้ี่ตวัชีว้ดัการพฒันาอยา่งยั่งยืนในแตล่ะปีที่เว็บไซตข์องบรษัิท 

https://www.siamcitycement.com/th/our_caring/sd_report  

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

บคุลากรของบริษัททกุคนถือเป็นทรพัยากรที่มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการที่จะขบัเคลื่อนและผลกัดนัใหบ้ริษัทไปสูเ่ป้าหมายที่ก าหนด

ไว ้บคุลากรทกุคนถือเป็นหนึ่งในปัจจยัแห่งความส าเร็จขององคก์ร ในการที่จะเสรมิสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บับรษัิทพรอ้ม
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ทัง้การปฏิบตัิงานตอ้งเป็นไปตามค่านิยม และวฒันธรรมขององคก์ร โดยมิไดมุ้่งหวงัในเรื่องของผลส าเร็จในการท างานเท่านัน้แต่ตอ้งถึง

พรอ้มดว้ยจรยิธรรมและการปฏิบตัิงานโดยเนน้การท างานเป็นทีม, ท าสิง่ถกูตอ้ง, กลา้คิด กลา้ท า และหว่งใย ใสใ่จอนาคตตามคา่นิยมของ

องคก์ร 

ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดการบริหารค่าตอบแทนบนหลกัการและพืน้ฐานของความยตุิธรรมและความเสมอภาค โดยปัจจยัที่ใชใ้นการบริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานประกอบไปดว้ย ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน, อัตราการจ่ายของ

ตลาดแรงงาน และความสามารถในการจ่ายของบรษัิทโดยอาศยัเทคนิคการวิเคราะหง์าน การประเมินคา่งาน, การส ารวจตลาดแรงงานและ

โครงสรา้งค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือในการช่วยพิจารณา รวมทัง้การพิจารณาผลการปฏิบตัิงานของพนกังานประจ าปีถือเป็นอีกหนึง่ปัจจยั

ที่ใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับผลการปฏิบตัิงานเพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญและก าลงัใจใหก้ับพนกังานที่มีผลการ

ปฏิบตัิงานสงูกว่ามาตรฐานที่บริษัทก าหนดไว ้ทัง้นีบ้ริษัทจะพิจารณาจ่ายโบนสัใหก้บัพนกังานทกุคนขึน้อยูก่บัผลประกอบการของบรษัิท

ในแตล่ะปีเพื่อตอบแทนความทุม่เทในการปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที่ตลอดปีที่ผา่นมา  

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนสัแลว้ บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีสวสัดิการอื่นๆ แก่พนกังานทกุคนเพื่อบรรเทาภาระคา่ใชจ้่ายในการด ารงชีพ และคง

มาตรฐานการครองชีพใหเ้หมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจได ้เช่น เงินสบทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ, ค่าครองชีพ, รถรบัส่งพนกังาน, เงินกู้

ฉกุเฉิน, ประกนัชีวิต, ประกนัสขุภาพ, เงินช่วยเหลือค่าเลา่เรียนบตุร เป็นตน้ รวมทัง้ไดจ้ดัใหม้ีโครงการรว่มทนุระหว่างนายจา้งและลกูจา้ง 

(Employee Joint Investment Program: EJIP) อีกดว้ย ทัง้นีบ้ริษัทไดม้ีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงสวัสดิการของบริษัทอยู่เป็นระยะ

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการด าเนินชีวิตใหส้อดคล้องกบัยคุสมยัมากขึน้ เช่น เปิดทางเลือกใหพ้นกังานสามารถ

เลือกประกนัสขุภาพประเภทความคุม้ครองกรณีผูป่้วยนอกแบบก าหนดจ านวนต่อครัง้ต่อปี หรือแบบคุม้ครองต่อปีไม่ก าหนดจ านวนครัง้ 

เป็นตน้ 

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการจัดอบรมพนักงานใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส ารองเลีย้งชีพอยู่เสมอ บริษัทให้

ความส าคัญกับบุคคลากรของกลุ่มบริษัทโดยประธานเจ้าหนา้ที่กลุ่มเป็นผูน้  าในดา้นการบริหารจัดการทรพัยากรบุคคล  เพื่อใหก้าร

ด าเนินการตามแผนสบืทอดต าแหนง่และการก าหนดบคุคลากรที่มีศกัยภาพ รวมทัง้การก าหนดผูเ้ช่ียวชาญเพื่อสนบัสนนุกลุม่บรษัิทเป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญกับการบริหารจัดการดา้นความปลอดภัยใหแ้ก่ลูกคา้ โดยไดดู้แลใหม้ีการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง และค านงึถึงสขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบรกิารหลงัการขาย

ตลอดช่วงอายสุินคา้และบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของลกูคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสินคา้และบริการ รวมทัง้การโฆษณา

ประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสริมการขาย (sales conduct) ตอ้งกระท าอย่างมีความรบัผิดชอบ ไมท่ าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใชป้ระโยชน์

56-1 One Report 2564 70



“เอกสารแนบ 5” 

 

จากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ ซึง่มีบรบิทสอดคลอ้งตามวิสยัทศันด์า้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยพนัธกิจหลกัของบรษัิทมุง่มั่นให้

พนกังาน ผูร้บัเหมา และลกูคา้ทกุคนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจ และปฏิบตัิตามกฎระเบียบขัน้ตอนการท างาน เพื่อความปลอดภยัของทัง้

ตนเองและผูอ้ื่น ทกุกิจกรรมตอ้งไดร้บัการด าเนินการภายใตร้ะบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งมีประสทิธิผล ปัจจยัเชิง

บรูณาการเพื่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนตามแนวเจตนารมณข์องบริษัท คือ การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั การสรา้งทศันคติที่ดีดา้น

ความปลอดภยั และใหฝั้งแน่นในกลุม่คนขององคก์ร และตอ้งถ่ายทอดไปสูก่ลุม่ลกูคา้เพื่อใหพ้วกเขามีสว่นรว่มในการปฏิบตัิตามกระบวน

ตา่งๆ ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และควบคมุความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัที่ยอมรบัได ้  

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเนน้ใหม้ีการสื่อสาร แบ่งปันขอ้มลู ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู ้เช่น เก่ียวกบักฎระเบียบและขัน้ตอนการท างาน การ

ประเมินความเสี่ยงของสภาพการณท์ี่เป็นอนัตรายในสถานประกอบการ  การซ่อมบ ารุงไซโลอย่างไรใหเ้กิดความปลอดภยั ใหแ้ก่ลกูคา้

อยา่งเป็นประจ าสม ่าเสมอ ทัง้ยงัรณรงคใ์นเรือ่งการขบัขี่อยา่งปลอดภยัส าหรบักลุม่ลกูคา้ที่เป็นแฟรนไชส ์เพื่อใหเ้กิดการสง่มอบสนิคา้และ

บรกิารที่มีความปลอดภยัในระดบัมาตรฐานสากล อีกทัง้บรษัิทยงัมีขอ้ก าหนดใหผู้ข้นสง่ตอ้งจดัเตรยีมอปุกรณป์้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

สญัลกัษณ์เครื่องหมายดา้นความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการบริหารจัดการดา้นความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในพืน้ที่ของ

ลกูคา้แฟรนไชส ์

3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 

คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลใหม้ีนโยบายจดัซือ้จดัจา้ง เพื่อยกระดบัของกรอบการปฏิบตัิงานจดัซือ้จดัหาสินคา้หรอืบรกิารที่สรา้งความคุม้

ค่าสงูสดุ เพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการจดัซือ้จดัหาเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปรง่ใสในทกุขัน้ตอน ทัง้การประกวดราคา การประเมิน

และคัดเลือกคู่ค้า และสนับสนุนให้คู่ค้าด าเนินการธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตลอดจนให้ความรู ้พัฒนาศักยภาพและยกระดับ

ความสามารถในการผลติและใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐานในดา้นตา่งๆ และจดัท าแนวรว่มกบัคูค่า้เพื่อใหม้ีการเคารพสทิธิมนษุยชนและปฏิบตัิ

ตอ่แรงงานตนเองอยา่งเป็นธรรม รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูค่า้ เพื่อพฒันาการประกอบ

ธุรกิจระหวา่งกนัอยา่งยั่งยืน  

การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสยัทัศน ์และแนวทางการด าเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริษัทจึงมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์และ

แนวทางการคดัเลอืกคูค่า้อนัเป็นหนึง่ในผูม้ีสว่นไดเ้สยี จากคณุสมบตัิเบือ้งตน้ของคูค่า้ ดงันี ้ 

(1) ความเช่ียวชาญและประสบการณ ์ 

(2) ความสมเหตสุมผลดา้นราคาและคณุภาพ  

(3) นโยบายดา้นการใหบ้รกิาร  

(4) การจดัการดา้นความปลอดภยัในการท างาน  

(5) การปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง การบงัคบัใชแ้รงงาน  

(6) การตอ่ตา้นการทจุรติติดสนิบน  
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(7) การจดัหาที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม  

(8) การตอ่ตา้นการละเมิดสทิธิมนษุยชน เป็นตน้  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหม้ีการก าหนดวิธีการจดัการดา้นการจดัซือ้จดัหาเชิงกลยทุธ ์และแนวทางการสรา้งความสมัพนัธ์

กบัคู่คา้ การคดัสรรคู่คา้ตอ้งเป็นไปอย่างมีศกัยภาพ  เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการบริหารอย่างมีความรบัผิดชอบในระบบห่วงโซ่อปุทาน หากคู่

คา้รายใดไม่ผ่านคุณสมบตัิที่ก าหนดไว ้โดยวางแผนปฏิบตัิใหแ้ก่คู่คา้เพื่อแกไ้ขขอ้จ ากัดดงักล่าวใหล้ลุ่วงและติดตามผลประเมินความ

คืบหนา้ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลือต่อคู่คา้เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาความสามารถและปรบัปรุงผลการท างานใหด้ียิ่งขึน้ไป  และเพื่อใหเ้กิด

การพฒันาอยา่งยั่งยืนของบรษัิทที่ขยายไปยงัคูค่า้   

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้ีการจดัท าจรรยาบรรณของคูค่า้ (SCCC Supplier Code of Conduct) เพื่อก าหนดเง่ือนไขการรว่มกันทาง

ธุรกิจ โดยคูค่า้จะตอ้งลงนามตอบรบัค ามั่นยืนยนัการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วเพื่อเป็นพนัธสญัญาระหวา่งกนัก่อนเริ่มท าธุรกิจกบั

บรษัิทฯ  

4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน 

คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหม้ีการน าความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกิจมาพฒันาโครงการที่สามารถสรา้งเสริมประโยชนต์่อชุมชนได้

อยา่งเป็นรูปธรรม  มีการติดตามและวดัผลความคืบหนา้และความส าเรจ็ในระยะยาว 

บรษัิทมุง่มั่นสรา้งคณุคา่รว่ม (Create Shared Value) และความผกูพนัที่ดีตอ่ชมุชนรอบโรงงาน ในเขตอ าเภอแก่งคอยและอ าเภอมวกเหล็ก 

จงัหวดัสระบรุี โดยบริษัทไดจ้ดักิจกรรมเขา้ไปมีสว่นรว่มและใหก้ารสนบัสนนุการพฒันาชุมชนอย่างยั่งยืนในทกุชุมชนรอบโรงงานรวมทัง้

สาธารณชน โดยรวมใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การสง่เสริมการศึกษา การสนบัสนนุการพฒันาอย่างยั่งยืนของชุมชน และการสนบัสนนุการพฒันา

สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอย่างต่อเนื่อง โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไวใ้หเ้ป็นทราบอย่างสม ่าเสมอ รายละเอียด

โครงการสนบัสนุนุการพฒันาอยา่งยั่งยืนของชุมุชนและสงัคมที่ส  าคญั สามารถดเูพิ่มเติมที่หวัขอ้การพฒันาอยา่งยืน 

5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหม้ีการป้องกัน ลด จัดการและดูแลใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะไม่สรา้งหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อ

สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลมุการใชว้ตัถดุิบ การใชพ้ลงังาน (ส าหรบัการผลิต ขนสง่หรือในส านกังาน) การใชน้ า้ การใชท้รพัยากรหมนุเวียน 

การดแูลและฟ้ืนฟู ความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดร้บัผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปลอ่ยและจดัการของเสียที่เกิดจากการ

ประกอบธุรกิจ การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

บรษัิทน าระบบบริหารงานดา้นคณุภาพ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม มาใชใ้นการปฏิบตัิงานควบคู่ไปกบัด าเนินธุรกิจ

ผลติปนูซีเมนตข์องบรษัิท โดยน าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO: 14001) มาใชเ้พื่อใหเ้กิดการพฒันาสิง่แวดลอ้มควบคูก่บัพฒันาธุรกิจ 
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อีกทัง้ยงัช่วยใหบ้รษัิทลดคา่ใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถดุิบและพลงังาน การบ าบดัมลพิษ เสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีใหก้บัองคก์ร 

บริษัทยงัมุ่งเนน้การพฒันาบคุลากรใหต้ระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่สิ่งแวดลอ้ม และสง่เสริมใหม้ีการใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังาน

ในเรื่องสิ่งแวดลอ้ม โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบตัิไวใ้หเ้ป็นที่ทราบ  โดยในปีที่ผ่านมามีจดัอบรมหลายหลกัสตูร เช่น 

การอบรมหลกัสูตรเชิงลึกเนน้การวิเคราะหแ์ละจัดการความเสี่ยงดา้น ESG และการค านวณก๊าซเรือนกระจก เพื่อรายงานผลการ

ด าเนินงานดา้นความยั่งยืน การอบรมหลกัสตูรกฎหมายสิ่งแวดลอ้มเบือ้งตน้  การอบรมหลกัสตูรขอ้ก าหนดการประเมินผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม การอบรมหลกัสตูรกฎหมายดา้นการจดัการกากอตุสาหกรรม และแนวทางการจดัการกากอตุสาหกรรมภายในโรงงาน การ

อบรมใชง้านศูนยข์อ้มูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (SMART EIA Plus) การอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูรเกณฑม์าตรฐานการ

จดัการการฝังกลบเป็นศนูย ์(Zero Waste to Landfill) และการอบรมหลกัสตูรการทวนสอบประสิทธิภาพของระบบการตรวจวดัมลพิษทาง

อากาศจากปลอ่งระบายแบบอตัโนมตัิอยา่งตอ่เนื่อง เป็นตน้  

6) การแข่งขันทางการค้าอยา่งเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหม้ี การประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

บริษัทมีเจตนารมณท์ี่จะด ารงการคา้ขายและสง่เสริมใหม้ีการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทจะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการฝ่า

ฝืนหรอืขดัตอ่กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการแขง่ขนัทางการคา้ หรอืที่อาจท าใหเ้กิดความเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของคูแ่ข่ง ซึง่แนวปฏิบตัิดงักลา่ว

เป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทโดยในปี 2564 บริษัทไม่มีขอ้พิพาทใดๆ กบัคู่แข่ง และไม่มีขอ้รอ้งเรียน 

และ/หรอื คดีใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

7) การต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชัน 

คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการประกอบธุรกิจของบริษัทไดป้ฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง และ

สนับสนุนใหบ้ริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทและคู่คา้ทราบถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน รวมทัง้มีนโยบายไม่งดรบั

ของขวญัของก านลั โดยก าหนดนโยบายใหพ้นกังานและผูบ้รหิารของบรษัิทปฏิเสธการรบัของขวญั ของที่ระลกึ หรอืผลประโยชนอ์ื่นใด

ในทกุกรณี รวมทัง้ไดจ้ดัใหม้ีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั

ของบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษัทไดร้บัการรบัรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 30 

มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 

การจัดสรรและจัดการทรัพยากร 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมใหม้ีการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ทรพัยากรทางการเงิน ทรพัยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

ทรพัยส์นิทางปัญญา ทรพัยากรบคุคล  ทรพัยากรธรรมชาติ รวมถึงดา้นสงัคมและความสมัพนัธต์า่ง ๆ โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผย
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ถึงการปฏิบตัิไวใ้หเ้ป็นที่ทราบ  

คณะกรรมการบรษัิทไดส้ง่เสรมิการใชท้รพัยากรเชิงอนรุกัษ์อย่างมีประสิทธิภาพ ดแูลรกัษาแหลง่ทรพัยากรที่ไม่อาจทดแทนได ้และน าวสัดุ

ทตุิยภมูิ (secondary materials) กลบัมาใชใ้หม ่

คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลใหม้ั่นใจไดว้า่การประกอบธุรกิจของบรษัิทด าเนินไปอยา่งมีความรบัผิดชอบ ยดึมั่นในกิจกรรมความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคมที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการด าเนินธุรกิจ โดยไดค้  านึงถึงความจ าเป็นและผลกระทบจากการน าทรพัยากรต่าง ๆ มาใช้ และ

ผลกระทบต่อกันและกันในการใชท้รพัยากรแต่ละประเภท รวมถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain มาโดย

ตลอด โดยตระหนกัว่ารูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกนั ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อทรพัยากรที่ต่างกันดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสินใจ

เลือกรูปแบบธุรกิจ บริษัทตอ้งค านึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึน้ต่อทรัพยากร บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความ

รบัผิดชอบและสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน 

คณะกรรมการไดด้แูลใหม้ั่นใจว่า ในการบรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการไดม้ีการทบทวน พฒันาดแูลการใช้

ทรพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยค านงึถึงการเปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

การบริหารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศระดับองคก์ร 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของกิจการ โดยก ากบัดแูลใหบ้ริษัทด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี โดย

มอบหมายใหบ้ริษัทอินทรี ดิจิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคนิค การจดัการและพฒันาระบบขอ้มลูแก่

บรษัิทในกลุม่บรษัิทปนูซีเมนตน์ครหลวง เป็นผูด้แูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศของบรษัิทในกลุม่ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ นโยบายการใช้

งานทรพัยส์ินดา้นเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ซึ่งครอบคลมุถึงการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ และการก าหนดแนวทาง

เพื่อรองรบัในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรพัยากรไดเ้พียงพอตามที่ก าหนดไว ้โดยได้มีการก าหนดหลกั เกณฑแ์ละปัจจัย ในการก าหนด

ล าดบัความส าคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกับแผนกลยทุธ ์ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ 

ความเรง่ด่วน ในการใชง้าน งบประมาณและทรพัยากรบคุคลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ (business 

model) ทัง้นี ้ในปี 2564 คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่บรษัิทลดลงจากปีก่อนหนา้อยา่งมีนยัส าคญั ในการนี ้บรษัิท

อินทร ีดิจิตอล จ ากดั ไดใ้หบ้รกิารครอบคลมุตัง้แตก่ารวางแผนกลยทุธท์างดา้นเทคโนโลยีดา้นสารสนเทศและดิจิตอลเพื่อใหส้อดคลอ้งและ

ส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนตน์ครหลวงจนไปถึงการดูแลและพฒันาระบบท่ีมีอยู่ใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพสงูสดุและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านทัง้ภายในและภายนอกองคก์รตามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้ 
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ในการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหก้ารบริหารความเสี่ยงขององคก์รครอบคลมุถึงการบริหารและจัดการ

ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย เช่น การบรหิารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (business continuity management) การบรหิารจดัการ

เหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (incident management) การบริหารจดัการทรพัยส์ินสารสนเทศ 

(asset management) เป็นตน้ 

บริษัทปฏิบตัิงานตามนโยบายและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ซึ่งด าเนินการโดยบริษัทอินทรี ดิจิตอล และ

ไดร้บัประกาศนียบตัร ISO/IEC 270001:2013 ประเภทรางวลัการบรหิารขอ้มลูความปลอดภยัยอดเยี่ยม จาก Bureau Veritas Certification 

(Thailand) Ltd. ซึ่งคลอบคลมุระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ในการรกัษาความลบั (confidentiality) การรกัษาความน่าเช่ือถือ 

(integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล(availability) รวมทัง้ป้องกนั มิใหม้ีการน าขอ้มลูไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

ขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

ก ากับดูแลและมีมาตรฐานการท างาน รวมทั้งการควบคุมภายในจากส่วนกลาง  

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเนน้ใหฝ่้ายจดัการมีการวางมาตรฐานการท างานที่เป็นแนวทางเดียวกนัส าหรบัทกุบริษัทในกลุม่ โดยก าหนด

นโยบายใหใ้ชบ้ริษัทอินทร ีดิจิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยที่มีความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั ในการท าใหเ้กิดประสิทธิภาพทัง้

กลุม่บรษัิทในทกุกระบวนการท างาน รวมถึงการจดัการขอ้มลูและควบคมุไมใ่หเ้กิดขอ้มลูรั่วไหล และจากโครงสรา้งที่ก าหนดไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ท าใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณารายงานผลการด าเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพิจารณา

รายงานผลการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการ

ช าระหนี ้และเรือ่งส  าคญัอื่นในการก ากบัดแูลของกลุม่บรษัิทเป็นรายไตรมาส 

คณะกรรมการบรษัิทมีความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มการท าธุรกิจและลกัษณะธุรกิจของกลุม่บรษัิทโดยมีการเยี่ยมชมบรษัิทและบริษัท

ยอ่ยตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ และมีการท างานรว่มกนัท่ีดีกบัฝ่ายจดัการ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดร้บัการสนบัสนนุการท าหนา้ที่

จาก ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร – กลุ่มการเงิน, หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของกลุ่ม , เลขานกุาร

บริษัท, รวมถึงเลขาคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงเอกสารการประชุมผ่านระบบ

แอพพลิเคชั่นที่มีขึน้เพื่อสนบัสนนุใหก้ารท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และฝ่ายจดัการไดร้บัความเห็น และขอ้เสนอแนะ

ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ละปฏิบตัิไดจ้รงิ 

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ ากับดแูลใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึ่งรวมถึงการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการ

รักษาความลับ (confidentiality) เพื่อไม่ให้เกิดขอ้มูลรั่วไหล การรักษาความน่าเช่ือถือ ( integrity) และความพรอ้มใช้ของขอ้มูล 
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(availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มลูที่อาจมผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์(market sensitive information) นอกจากนี ้คณะกรรมการ

บริษัทไดด้แูลใหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบคุคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง อาทิ ที่ปรกึษาทางกฎหมาย ที่ปรกึษา

ทางการเงิน ปฏิบตัิตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเสีย่ง ซึง่ถือเป็นสว่นส าคญัในการบรหิารจดัการและการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการ

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้อง

กิจการ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองคก์รให้เป็นทิศทางเดียวกัน อีกทั้งมีการ

ประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสีย่งเพื่อจดัล าดบัความเสีย่ง และมีวิธีจดัการความเสีย่งที่เหมาะสม  

คณะกรรมการบรษัิทไดก้ ากบัดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทมีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีจะท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

อย่างมีประสิทธิผล การประกอบธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งทัง้ของในประเทศและใน

ระดบัสากล จึงไดก้ าหนดใหม้ีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย และสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและการด าเนินงาน ลดความเสีย่งจากการ

ด าเนินงานและสรา้งความมั่นใจวา่มีมาตรการปอ้งกนัการทจุรติอยา่งสมเหตสุมผล  

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุม่ ท าหนา้ที่หวัหนา้ดา้นการบริหารความเสี่ยงระดบัองคก์รของบริษัทกลั่นกรองในการพิจารณาเพื่ออนมุตัิ

ความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้การระบคุวามเสี่ยงดา้นกลยทธุ ์(strategic risk) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิงาน (operational risk) ความเสีย่ง

ดา้นการเงิน (financial risk) ความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั (compliance risk) และความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

สงัคมและการก ากบัดแูลกิจการ (ESG risk) ที่ไดพ้ิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองคก์รที่อาจสง่ผลใหบ้ริษัทไม่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้รวมถึงพิจารณาทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหร้ะบบการบริหารมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเหมาสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

อยา่งสม ่าเสมอ   

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัในการติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ และให้

ความส าคญักบัสญัญาเตือนภยัลว่งหนา้และดแูลใหม้ีการทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ าทกุ 2 ปี  

การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ สมาชิกคณะกรรมการ

ตรวจสอบทกุคนเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมี 2 ทา่นท่ีมีความรูด้า้นบญัชี 
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คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดบทบาทหนา้ที่คณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit 

Committee) ซึง่คลอบคลมุหนา้ที่ตามที่ระบใุนหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 แลว้  

รายละเอียดกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏทา้ยนี ้

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกลไกหรอืเครือ่งมือที่จะท าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่

ที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูท้ี่เ ก่ียวขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารือรว่มกบัผูส้อบบญัชี 

การแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้อีกทัง้ไดจ้ดั

ให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ร ับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทาน

ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้

ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงาน

ประจ าปี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในสามารถดู

รายละเอียดไดท้ี่หวัขอ้ธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน 

การจัดการและการป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflicts of Interest Policy)เพื่อส่งเสริมความซื่อสตัยแ์ละ

โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ และป้องกันการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลกัษณะที่ไม่สมควร โดยก าหนด

มาตรฐานและแนวปฏิบตัิ ตลอดจนขัน้ตอนการอนมุตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึง่เป็นรายการท่ีบรษัิทกระท าเป็น

ปกติในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเขา้ท ารายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่มีขนาดใหญ่หรือมีนยัส าคญัต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทคณะผูบ้ริหารจะตอ้งขออนมุตัิการเขา้ท ารายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการจะรายงานการเขา้

ท าธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนไดเ้สียภายใตอ้ านาจอนุมตัิของฝ่ายจัดการใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทบทวน และใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทรบัทราบเป็นรายไตรมาส 

นอกจากการควบคมุดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายในแลว้ การดแูลเรือ่งการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทเป็น

สิ่งส  าคญัยิ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงไดด้แูลใหม้ีการจดัการและติดตามรายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์รวมทัง้ดแูลใหม้ี

แนวทางและวิธีปฏิบตัิเพื่อใหก้ารท ารายการดงักลา่วเป็นไปตามขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลู ตามที่กฎหมายก าหนด

และเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีตอ้งไมม่ีสว่นรว่มในการตดัสนิใจ 

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทไดก้ าหนดเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนว์่า “ความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ป็นสถานการณท์ี่

ผลประโยชนส์่วนตัว จากการกระท าของเรา ทัง้ดา้นการเงินหรือรูปแบบอื่น แต่ผลประโยชนด์งักล่าวส่งผลกระทบหรือขดัแยง้กับ
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ผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทพนกังานควรหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่พนกังานคิดว่าอาจเป็นการขดัผลประโยชน ์หรือก่อใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และพนกังานควรรายงานใหห้วัหนา้งานทราบเพื่อแกไ้ขสถานการณอ์ยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส”                                                                                                

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดแนวทางปฏิบตัิใหบ้คุลากรที่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการอนมุตัิหรือตดัสินใจสั่งซือ้สั่งจา้งมีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูที่ตนหรอื

ญาติของตนเขา้ท าธุรกรรมกบับริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในรอบระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา การเปิดเผยขอ้มลูนีต้อ้งท าปีละ 1 ครัง้ การ

เปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วนีส้ามารถกระท าโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัผลประโยชนท์บัซอ้นนัน้ ไดม้ีการปฏิบตัิ

อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแลว้ และบริษัทพบว่าพนกังานมีความตระหนกัมากขึน้ในความส าคญัในเรื่องความโปรง่ใส  และ

การไมยุ่ง่เก่ียวกบักิจกรรมที่ขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท 

ในปี 2564 บริษัทไดม้ีการทบทวนนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และปรบัปรุงแบบรายงานการเปิดเผยความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หค้ณะกรรมการของบริษัทย่อยน าไปปฏิบัติ  และจัดท ากิจกรรมส่งเสริมความรู ้ความเขา้ใจเรื่องความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หแ้ก่พนกังาน ผา่นระบบ e-learning โดยเป็นสือ่ใหค้วามรูแ้ละแบบทดสอบ เพื่อสรา้งความตระหนกัและหลกีเลีย่งสถาณ

การณท์ี่อาจท าใหเ้กิดผลกระทบ  

คณะกรรมการไดต้ิดตามดแูลและจัดการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกับฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ 

หรอืผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์นิ ขอ้มลูและโอกาสของบรษัิทเพื่อปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการที่ดี ในเรื่องมาตรการปอ้งกนั กรณีที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่น

ในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) และคณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายในและการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

(Insider Trading Policy) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตลอดจนบคุคลที่สว่นรูข้อ้มลูภายในท าการซือ้หรือขายหุน้ของบรษัิท

ในช่วง 30 วนั ก่อนวนัเผยแพรข่อ้มลูงบการเงิน และขอ้มลูส าคญัทางการเงิน และไมน่อ้ยกวา่ 24 ชั่วโมง หลงัจากเปิดเผยขอ้มลูรายงาน

ดา้นการเงินดงักลา่ว (Blackout Period Policy) ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจไดว้า่ไมม่ีการแสวงหาประโยชนจ์ากขอ้มลูที่ยงัมิไดม้ีการเปิดเผยตอ่

สาธารณชนอนัจะน าไปสูก่ารเอาเปรียบบคุคลภายนอก โดยสื่อสารและเผยแพรน่โยบายใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานรบัทราบ

และปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั และกรรมการและผูบ้รหิารตอ้งแสดงรายงานและจดัสง่รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัย์

ฯ ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั

นบัจากวนัที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจง้ใหเ้ลขานกุารบริษัทรบัทราบเพื่อจดัท าสรุปจ านวนหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็น

รายบุคคลใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครัง้ และเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรพัย์

ดงักลา่วในรายงานประจ าปี โดยไดแ้จง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ก าหนดดงักลา่วดว้ย  ทัง้นี ้ในปี 

2564 ที่ผา่นมา ไมพ่บการกระท าผิดเก่ียวกบัการใชข้อ้มลูภายในและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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นโยบายขา้งตน้ยงัเป็นสว่นหนึ่งของการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทในเรื่องการใชท้รพัยส์ิน และขอ้มลูของบริษัทอีก

ดว้ย  

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทก าหนดเรื่องการใช้ขอ้มูลภายในว่า  “การน าเอาขอ้มูลภายในจากเอกสารขอ้มูลที่ไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะ มาใชป้ระกอบต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุในการซือ้ ขาย หรือถือครองหลกัทรพัย์บริษัท เป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมและผิด

กฎหมาย และสง่ผลใหม้ีการด าเนินการทางวินยัและทางอาญา”   

หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกับการใชข้อ้มูลภายใน ใหป้รึกษาฝ่ายกฎหมายและกิจการบริษัทบริษัทมีการทบทวนรายช่ือบุคคลภายในให้

เหมาะสมกบัสถานการณปั์จจุบนั ก าหนดแนวทางการรกัษาขอ้มลูภายใน และท าการแจง้แนวทางและนโยบายขา้งตน้ใหทุ้กคนใน

องคก์รถือปฏิบตัิ และติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษัทดแูลใหม้ีการทบทวนรายช่ือผูใ้ชข้อ้มลูภายในซึง่เป็นบคุคลที่รบัรูแ้ละถือครองขอ้มลูส าคญัและที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่

สาธารณะใหเ้หมาะสมกบัสถานการณปั์จจุบนั และท าการแจง้แนวทางและนโยบายขา้งตน้ใหท้กุคนในองคก์รไม่ว่าจะเป็นกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิและไดต้ระหนกัถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามนโยบายและขอ้ก าหนดดงักลา่วดว้ย 

โดยติดตามผลการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ  

นอกจากนีใ้นปี 2564 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการทบทวนนโยบายการใชข้อ้มลูภายในส าหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ เพื่อเพิ่มความ

ตระหนักรูแ้ก่พนักงานที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภายในไม่ว่าจะเก่ียวขอ้งกับการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือไม่ก็ตาม  และใหฝ่้ายจัดการจัด

กิจกรรมสง่เสริมความตระหนกัรูแ้ละเขา้ใจการปฏิบตัิตามนโยบายใหแ้ก่พนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการ ผ่านระบบ e-learning เป็น

ประจ าเพื่อเป็นมาตรการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนหรอืผูอ้ื่นในทางที่มิชอบ  
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สรุปรายงานขอ้มลูการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยโ์ดยกรรมการและผูบ้รหิาร ในปี 2564 มีดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการ/ผู้บริหาร 1 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564 รวม

จ านวนหุน้ 

เพิ่ม/ลด 

ระหว่างปี 

(หุน้) 

จ านวนหุน้ (หุน้) สัดส่วน 

การถือหุน้ 

ร้อยละ 

จ านวนหุน้ (หุน้) สัดส่วน

 การถือ

หุน้ 

ร้อยละ 

กรรมการ/

ผู้บริหาร 

คู่สมรส 

และ 

บุตรทีย่ัง 

ไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 

กรรมการ/

ผู้บริหาร 

คู่สมรส 

และ 

บุตรทีย่ัง 

ไม่บรรลุ 

นิติภาวะ 

กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

1. นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์ - - - - - - - 

2. นายวนัชยั โตสมบญุ 98,456 - 0.0330 98,456 - 0.0330 0 

3. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ - - - - - - - 

4. นายสตีเฟน แพทรกิ กอร ์        

5. นายสภุคั ศิวะรกัษ ์ - - - - - - - 

6. ดร.สนีุย ์ศรไชยธนะสขุ - - - - - - - 

7. นายชรนิทร ์สจัจญาณ - - - - - - - 

8. นายโรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส  

แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท 
- - - - - - - 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

9. นายเอเดน จอหน์ ไลนมั - - - - - - - 

10. นายศิวะ มหาสนัทนะ 216,926 - 0.0728 216,926 - 0.0728 0 

ผู้บริหาร 

 11. นายมารก์ อนาโตล ชมิดต ์ - - - - - - - 

 12. นายเอมอน จอหน์ จินลีย ์ - - - - - - - 

 13.. นายเบนจามิน วิลเลี่ยม พินนีย ์ - - - - - - - 

หมายเหต ุสดัสว่นการถือหุน้ ค านวณจากทนุจดทะเบียน 2,980 ลา้นบาท ซึง่เรยีกช าระแลว้ 2,980 ลา้นบาท 

การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิใหก้รรมการตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียก่อนการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ

และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทดว้ยทุกครัง้  และคณะกรรมการบริษัทยงัไดด้แูลใหก้รรมการที่มีส่วนไดเ้สีย

อย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดงักลา่วไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ และงดเวน้จากการมีสว่นรว่มใน
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การประชุมพิจารณาในวาระนัน้ นอกจากนีก้รรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สียของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งเมื่อมีการ

เปลีย่นแปลงและสง่รายงานใหเ้ลขานกุารบรษัิทจดัท ารายงานสรุปใหค้ณะกรรมการทราบในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิททกุครัง้ดว้ย 

การสื่อสารและทบทวนนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื่อความทนัสมยัและการพฒันาประสิทธิภาพระบบการก ากบัดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการก าหนดและ

ก ากบัดแูลใหม้ีการพิจารณาติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดา้นการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเป็น

ประจ าปีละครัง้ และจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมตลอดถึงนโยบายที่เก่ียวขอ้งในทกุ ๆ 2 ปี พรอ้มทัง้ท าการสือ่สาร อบรมและจดักิจกรรม

ส่งเสริมต่าง ๆ รวมทั้งด าเนินการติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี ในการนี ้ได้มีการพัฒนาระบบ E-Learning Program เพื่อ

เสริมสรา้งการเรียนรูใ้นเรื่องนโยบายตา่ง ๆ  อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าทกุคนในองคก์รปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายอื่น ๆ อยา่งถกูตอ้งและเครง่ครดั  

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตการคอรรั์ปชัน 

บริษัทไดป้ระกาศใชน้โยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัซึ่งไดผ้่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการตัง้แตปี่ 2555 และปลกูฝังวฒันธรรม

องคก์รดงัอุดมการณท์ี่ไม่อนุญาตใหม้ีการใหส้ินบนหรือคอรร์ปัชันอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด และในปี 2558 ไดร้่วมลงนามในค า

ประกาศเจตนารมณแ์นวรว่มปฏิบตัิ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ และไดป้ระกาศนียบตัร

รบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต จากโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC) ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี และไดร้บัการตอ่อายเุมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ถึง

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2566 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติอนมุตัินโยบายการตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั และไดก้ าหนดระเบียบปฏิบตัิไวใ้นนโยบาย ดงันี  ้

1) ผู้น าองคก์รปฏิบัติให้เป็นแบบอยา่ง ในเร่ืองต่อไปนี้ 

(1) คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถ่ินวา่ดว้ยการต่อตา้นการคอร์

รปัชนั และจะตอ้งไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบ แมว้า่จะเป็นประโยชนต์อ่ธุรกิจ ครอบครวั เพื่อน หรือ

ผูอ้ื่น และตอ้งยดึมั่นในจรยิธรรมอยา่งเครง่ครดั 

(2) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารช่วยเหลือในการสนบัสนุนพรรคการเมือง กลุม่การเมือง 

รวมถึงบุคคลในทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และหา้มมิใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดสนบัสนุนและบริจาค

รวมถึงการท าธุรกรรมที่สง่ผลใหเ้กิดการสนบัสนนุทางการเมือง ซึ่งผูม้ีอ  านาจอนมุตัิธุรกรรมตามระเบียบขอ้บงัคบั

ของบรษัิทจะไมส่ามารถอนมุตัิธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนนุทางการเมืองในทกุรูปแบบ 

(3) กระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ตอ้งสะทอ้นถึงความมุง่มั่นตอ่นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน 
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(4) การจดัซือ้จดัจา้ง ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตัิในการจดัซือ้จดัจา้งอยา่งเครง่ครดั เพื่อความโปรง่ใส

และสามารถตรวจสอบไดท้กุขัน้ตอน 

2. สินบน ค่าอ านวยความสะดวก เงนิที่จ่ายคืนอยา่งลับ ๆ และเงนิบริจาค 

(1) หา้มเสนอ สญัญาวา่จะใหส้นิบน หรอืตกลงที่จะรบัสนิบน 

(2) หา้มท าหรอืจดัการ การจ่ายคา่อ านวยความสะดวกหรอื “จ่ายเงินคืนอยา่งลบั ๆ  หรอืไมถ่กูกฎหมาย” หากพนกังาน

ไดร้บัการรอ้งขอใหก้ระท าการดงักลา่ว หรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการช าระเงิน พนกังานควรแจง้ใหผู้จ้ดัการสายงาน 

เจา้หนา้ที่ก ากบัดแูลและปฏิบตัิตาม หรอืที่ปรกึษากฎหมายทราบ 

(3) หา้มเสนอหรอืบรจิาคในนามของกลุม่บรษัิทโดยไมไ่ดร้บัการอนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจตามที่ไดก้ าหนดไวใ้น Manual of 

Authority การบริจาคที่ถกูตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรมสามารถกระท าได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามแผนงานชุมชน

สมัพนัธ์ และ/หรือ โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม (CSR) ของกลุ่มบริษัทนอกจากนี ้องคก์ร

เหลา่นัน้จะตอ้งเป็นนิติบคุคลที่ไดร้บัอนญุาตและถกูตอ้งตามกฎหมาย เพื่อใหม้ั่นใจวา่การบรจิาคจะไมถ่กูน าไปใช้

ในการติดสนิบน 

3 การตรวจสอบ 

(1) จดัใหม้ีกลไกที่โปรง่ใสส าหรบัการรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสม 

(2) จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในและการประเมินความเสีย่งที่เหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อปอ้งกนัสถานการณก์าร

คอรร์ปัชนั รวมถึงทบทวนและประเมินความเสีย่งดา้นการคอรร์ปัชนัในการปฏิบตัิงานอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

4 การฝึกอบรม และการสื่อสาร 

(1) จดัใหม้ีช่องทางการสือ่สารและฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื่องใหบ้คุลากรของบรษัิทเพือ่ใหเ้กิดความรูแ้ละความเขา้ใจอยา่ง

แทจ้ริงเก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน รวมถึงใหส้ามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนที่

เก่ียวกบัการคอรร์ปัชนัไดอ้ยา่งทั่วถึง โดยมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้และรายงานเบาะแสอยา่งชดัเจน 

(2) จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณชนเก่ียวกบันโยบาย และมาตรการ การต่อตา้นการคอรร์ปัชนัและสือ่สารไป

ยงัพนกังาน คูค้า้ ลกูคา้ และสาธารณะชนผา่นทางช่องทางการสือ่สารทัง้ภายในและภานนอกบรษัิท 

5 การปกป้องคุ้มครอง 

(1) พนกังานที่ปฏิเสธการรบัหรือการใหส้ินบน หรือพนกังานที่รายงานการกระท าไม่สจุริตของบุคคลอื่น อาจกังวล

เก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทมีความมุง่มั่นในการสง่เสริมการเปิดเผยและสนบัสนนุใหท้กุทา่นท าการแจง้

พฤติกรรมอนัมิชอบ หากว่าการรายงานนัน้กระท าโดยสจุริต ถึงแม้ทา้ยที่สดุแลว้จะปรากฎว่าเป็นการส าคญัผิด 

ก็ตาม 
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(2) บรษัิทมุง่มั่นท่ีจะสรา้งความมั่นใจวา่จะไมม่ใีครไดร้บัผลรา้ยใด ๆ จากการปฏิเสธการมีสว่นรว่มในการติดสนิบนหรอื

คอรร์ปัชนั หรอืเนื่องมาจากการรายงานโดยสจุรติ อนัเกิดจากการสงสยัวา่มีการติดสนิบนจรงิหรอืมีความเป็นไปได้

วา่มกีารตดิสนิบนหรอืมีการคอรร์ปัชนัในเรือ่งอื่น ๆ เกิดขึน้หรอือาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ผลรา้ยดงักลา่ว รวมถึง การ

เลกิจา้ง การลงโทษทางวินยั การคกุคาม หรอืการปฏิบตัิอื่นใดที่เป็นภยัอนัเป็นผลมาจากการรายงานการกระท าโดย

มิชอบ 

(3) หากทา่นเช่ือวา่ทา่นไดร้บัผลรา้ยใด ๆ ใหแ้จง้ผูจ้ดัการในสายงานของทา่น และเจา้หนา้ที่ก ากบัดแูล หรอืที่ปรกึษา

กฎหมายโดยทนัที โดยจะมกีารสอบสวนเรือ่งดงักลา่ว และหาทางแกเ้ยยีวยา 

นอกเหนือจากการตรวจสอบ การฝึกอบรม และการสื่อสารตามที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้แลว้ ในการติดตามผลการปฏิบตัิการป้องกนัการมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน ไดม้ีการก าหนดใหก้รรมการและพนกังานทุกคน มีหนา้ที่รบัผิดชอบและปฏิบตัิตามนโยบายนีอ้ย่าง

เครง่ครดั มีแนวปฏิบตัิเรื่องของการบนัทึกขอ้มลูทางการเงิน รวมถึงจดัใหม้ีทบทวนเอกสารหลกัฐานการแสดงเหตผุลทางธุรกิจในการ

จ่ายเงินใหแ้ก่บคุคลภายนอกอย่างเครง่ครดั และก าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน

อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบการแสดงขอ้มลูที่ไมส่อดคลอ้งตอ่ความเป็นจรงิ และพฤติการณท์ี่อาจน าไปสูก่ารทจุรติ  

บริษัทจัดใหม้ีช่องทางในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบาย หรือพบเห็นการกระทาทุจริตคอรร์ปัชัน และมีมาตรการ

คุม้ครองใหแ้ก่ผูร้ายงาน ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการเพื่อปอ้งกนัการมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการทจุรติ

คอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หมวด นักลงทุนสัมพันธ์ > การก ากับดูแลกิจการ  > นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

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

กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

คณะกรรมการบรษัิทไดก้ ากบัดแูลใหม้ีกลไกและกระบวนการจดัการในการรบัเรือ่งรอ้งเรียนและแจง้เบาะแส โดยมีการบนัทึก ติดตาม

ความคืบหนา้ แกไ้ขปัญหา และ รายงานขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สียใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่าย

จดัการทราบ รวมทัง้ใหม้ีมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสดว้ยเจตนาสจุรติ อีกทัง้ ดแูลใหม้ีการจดัช่องทางเพื่อการรบัขอ้

รอ้งเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกวา่หนึ่งช่องทาง รวมทัง้เปิดเผยช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนไวใ้น  website และแบบ 56-1 One 

Report ของบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) โดยใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีสามารถ

รายงานและแจง้เบาะแสการกระท าความผิด การฝ่าฝืนกฎหมายและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ การปฏิบตัิงาน การท าธุรกรรม 

หรอืกิจกรรมตา่ง ๆ ของพนกังานในกลุม่บรษัิทปูนซีเมนตน์ครหลวง ผา่นทางช่องทางที่เรยีกวา่ INSEE Speak Up ซึง่ดแูลการรบัขอ้มลู

โดยบคุคลภายนอกที่เป็นมืออาชีพ และมีคณะกรรมการกลั่นกรองซึง่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการท าหนา้ที่กลั่นกรองเบาะแสและ
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ขอ้รอ้งเรยีน โดยขอ้มลูที่ไดร้บัแจง้มาจะไดร้บัการตรวจสอบตามกระบวนการสบืหาขอ้เท็จจรงิ และมีกระบวนการสอบสวนตามนโยบาย

การรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจ้งเบาะแส ผลของการตรวจสอบหรือการสอบสวนไดม้ีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทตามล าดบั ตวัอย่างการกระท าความผิด ไดแ้ก่ การทจุริต การทจุริตเก่ียวกบังบการเงิน การติดสินบนและคอรร์ปั

ชนั การลกัทรพัย ์การประพฤติมิชอบ การใชท้รพัยส์ินและขอ้มลูบริษัทในทางที่ผิด การฝ่าฝืนนโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ผูร้ายงานและแจง้เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครองจากการตอบโต ้โดยเฉพาะในกรณีที่การรอ้งเรยีนนัน้มาจากเหตสุงสยัและไดม้ีการ

รายงานดว้ยเจตนาสจุริต และไดร้บัการพิสจูนภ์ายหลงัพบวา่ไม่มีมลูเหตตุามขอ้รอ้งเรียน โดยผูร้ายงานและแจง้เบาะแส สามารถรอ้ง

ขอความคุม้ครองเป็นกรณีพิเศษได ้หากพบวา่มีการคกุคามในรูปแบบตา่ง ๆ อนัเนื่องมาจากการเปิดเผยขอ้มลู 

ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up มี 2 ช่องทาง ดงันี ้

1. หมายเลขโทรฟร:ี ประเทศไทย 180 001 4577 

  ประเทศเวียดนาม 180 040 0549 

  ประเทศศรลีงักา 202 9137 

  ประเทศอินโดนีเซีย 080 0150 3215 

   

2. เว็บไซต:์ inseespeakup.ethicspoint.com 

ผูร้ายงานและแจง้เบาะแสท่ีประเทศบงักลาเทศสามารถยื่นรายงานผา่นทางเว็บไซตไ์ดเ้ทา่นัน้ เนื่องจากที่ประเทศไมม่ีโครงสรา้งโทรฟรี 

ช่องทาง INSEE Speak Up เป็นช่องทางที่ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือรอ้งเรียนในเรื่องที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเรื่องที่

อาจท าใหเ้กิดความเสยีหายตอ่บรษัิทตอ่คณะกรรมการบรษัิทโดยมีผูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนที่เป็นบคุคลภายนอก มีกระบวนการจดัการเรือ่งที่

รอ้งเรียน มีการพฒันาขัน้ตอนการสืบหาขอ้เท็จจริงในแต่ละเบาะแสที่ไดร้บัแจง้ มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนกังานหรือ

ผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน นอกจากนี ้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทไดท้ี่ email: 

companysecretary@siamcitycement.com  

ในปี 2564 ที่ผ่านมามีเบาะแสและขอ้รอ้งเรียนทัง้สิน้ 15 กรณี โดยพบว่ามี 1 กรณีที่เก่ียวขอ้งกับการทุจริตภายในองคก์รและแนว

ปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ ทัง้นี ้บริษัทไดด้  าเนินการกับผูท้ี่กระท าไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวตามประกาศ

ขอ้บงัคบัการท างาน และพรอ้มการด าเนินการแนวทางแกไ้ข 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด ารงไวซ้ึ่งมาตรฐานระดบัสงูในเรื่องของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีดงัค ามั่นว่าบริษัทจะเป็นองคก์รที่มีความ

ซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรยิธรรม และความโปรง่ใส เช่นนี ้การแจง้เหตกุารณท์ี่ไมเ่หมาะสม หรอืฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจนัน้ สามารถช่วย
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ใหบ้รษัิทมั่นใจวา่บคุลากรของบรษัิทไดร้บัการคุม้ครองจากสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  

การจัดท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญต่าง ๆ ถูกตอ้ง 

เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

บรษัิทเปิดเผยขอ้มลูส าคญัที่เก่ียวขอ้งอยา่งโปรง่ใส ครบถว้นและทนัเวลา ทัง้ในสว่นของขอ้มลูทางการเงินและที่ไมใ่ช่ขอ้มลูทางการเงิน 

เช่น ผลงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ นโยบาย

ดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และนโยบายสิง่แวดลอ้มและสงัคม และการปฏิบตัิตามนโยบายตา่ง ๆ  ผา่นช่องทางที่เขา้ถึงขอ้มลูไดง้า่ย 

มีความเทา่เทียมกนัและนา่เช่ือถือ ตามมาตรฐานและกฎขอ้บงัคบัที่ก าหนดโดย ก.ล.ต. และ ตลท. โดยคณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลให้

บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู ้ทกัษะและประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมี

จ านวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมายรวมถึงผูบ้ริหารสงูสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุาร

บรษัิทและนกัลงทนุสมัพนัธ ์

คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินที่มีคณุภาพ และมั่นใจไดว้่าขอ้มลูที่แสดงในรายงานทางการ

เงินมีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีอิสระ และตอ้งมีการ

รายงานความรบัผิดชอบของกรรมการตอ่รายงานทางการเงินควบคู่รายงานของผูส้อบบญัชีอิสระที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 

ก.ล.ต. ในรายงานประจ าปี โดยในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินนัน้ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาปัจจยั เรือ่ง

ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี

เก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผา่นการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิทแลว้ 

คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี /รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 

One Report) สะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุให้บริษัทจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์

ของฝ่ายจดัการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้

นกัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสไดด้ี

ยิ่งขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว และในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการรายใดราย

หนึง่เป็นการเฉพาะกรรมการรายนัน้ตอ้งดแูลใหก้ารเปิดเผยในสว่นของตนมีความครบถว้นถกูตอ้ง 
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สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ 

คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหฝ่้ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานตอ่คณะกรรมการ

อย่างสม ่าเสมอ โดยร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและ

ความสามารถในการช าระหนี ้ 

การแก้ไขปัญหาทางการเงนิ 

ในการอนุมตัิการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิคณะกรรมการตอ้งมั่นใจไดว้่า การท ารายการ

ดงักลา่วจะไมก่ระทบตอ่ความตอ่เนื่องในการด าเนินกิจการสภาพคลอ่งทางการเงินหรอืความสามารถในการช าระหนี  ้

คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลใหม้ั่นใจไดว้า่กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรอืมีกลไกอื่นท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้และ

ติดตามอยา่งใกลชิ้ด และดแูลใหกิ้จการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู โดย

ค านึงถึงความเป็นธรรมตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงเจา้หนี ้ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงาน สถานะอยา่ง

สม ่าเสมอ และคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งมั่นใจไดว้่า การพิจารณาตดัสินใจใดๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบริษัทไม่ว่าจะ

ดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัตอ่ภาระความรบัผิดชอบที่มีตอ่เจา้หนีท้กุกลุม่ บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสรา้งความเช่ือถือ 

และเป็นธรรมใหแ้ก่เจา้หนี ้โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่เจา้หนี ้ดงันี ้ 

(1) ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา และเง่ือนไขการช าระหนีต้่าง ๆ ท่ีตกลงไวอ้ย่างเครง่ครดั และครบถว้น ทัง้ในแง่การช าระคืนเงินกู ้

และดอกเบีย้ตามก าหนดเวลา ดแูลหลกัทรพัยค์  า้ประกนั รวมถึงภาระผกูพนัและหนีส้นิที่อาจเกิดขึน้ 

(2) บริหารจดัการเงินทนุใหม้ีโครงสรา้งที่เหมาะสม เพื่อใหเ้จา้หนีม้ั่นใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการช าระหนีท้ี่ดี

ของบรษัิท 

(3) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้หนึ่งขอ้ใดได ้หรือตามที่ตกลงไว ้บริษัทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบลว่งหนา้โดย

ไมป่กปิดขอ้เท็จจรงิ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

การจัดท ารายงานความยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ นโยบาย

การต่อตา้นคอรร์ปัชัน การปฏิบตัิต่อพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนษุยชน 

รวมทัง้ความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยค านงึถึงกรอบการรายงานท่ีไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล ซึง่ได้

ก าหนดไวเ้ป็นนโยบายและเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี  
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คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหข้อ้มูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส  าคญัและสะทอ้นการปฏิบตัิที่จะน าไปสู่การสรา้งคณุค่าแก่กิจการอย่าง

ยั่งยืนอยูเ่สมอ  

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัต่อการท าหนา้ที่ “ผูแ้ถลงข่าว” ของบริษัทโดยตอ้งเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ 

เขา้ใจธุรกิจของบรษัิทรวมทัง้วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั คา่นิยมและสามารถสือ่สารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอยา่งดี ผูท้ี่ไดร้บัการแตง่ตัง้ให้

ท าหน้าที่นีต้อ้งท าหน้าที่ดว้ยความระมัดระวัง จึงได้ก าหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่ร ับผิดชอบในการใหข้้อมูลต่อ

บคุคลภายนอก 

การเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะตอ้งเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ไมท่ าใหส้  าคญัผิด และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ และตอ้งมั่นใจได้

ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา ใชช้่องทางที่เหมาะสม ปกป้อง

ขอ้มลูลบัและขอ้มลูที่มีตอ่ผลตอ่ราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการสื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

ในการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส ผูถื้อหุน้จะ

ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารส าคญัครบถว้นและเป็นปัจจุบนั และไดร้บัความสะดวกในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทและที่ส  าคญัในการ

ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุ หรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส าคญัใด ๆ โดยไมแ่จง้ให ้ ผูถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

ในการสรา้งสมัพนัธก์ับนกัลงทุนและผูม้ีส่วนไดเ้สีย บริษัทมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบงานเก่ียวกบันกัลงทนุสมัพนัธ์ ผูร้บัผิดชอบงาน

เก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม และผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบัการพฒันาอย่างยั่งยืนดแูลจดักิจกรรมอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น การ

เยี่ยมชมกิจการ และการท ากิจกรรมเพื่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม (รายละเอียดสามารถดูไดจ้ากหวัขอ้ “การพฒันาอย่างยั่งยืน” ของ

รายงานประจ าปี) 

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ์

คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณะ (Disclosure Policy) และแนวปฏิบตัิการสือ่สาร 

(Communication Policy) ลงในนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและจัดใหม้ีผูร้บัผิดชอบงานเก่ียวกับ “นกัลงทุนสมัพันธ์” 

(Investor Relations หรือ IR) เพื่อท าหนา้ที่ในการสื่อสารกับ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่น เช่น นักลงทุนสถาบนั นักลงทุนทั่วไป 

นักวิเคราะห ์และภาครฐัที่เก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เหมาะสม และทันเวลา นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสใหส้ามารถเขา้พบ

ผูบ้รหิารของบรษัิทไดต้ามความเหมาะสม ผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธข์องบรษัิทคือ นายเกษม มาไกรเลศิ ในปี 2564 บรษัิทไดม้ี

การพบปะนกัวิเคราะห ์4 ครัง้  อีกทัง้ไดม้ีการท าจดหมายขา่วรายไตรมาส เพื่อเผยแพรข่อ้มลูผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ 

และในกรณีที่นกัลงทนุตอ้งการติดตอ่สอบถามขอ้มลูเก่ียวกบับรษัิทสามารถติดตอ่ไดท้ี่ช่องทางตอ่ไปนี ้ 
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ที่อยู ่      ฝ่ายการเงินและการควบคมุ 

บรษัิทปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

199 อาคารคอลมันท์าวเวอร ์ชัน้ 10 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์    +66 2 797 7176 

อีเมล ์     SCCC_TH_IR@siamcitycement.com  

คณะกรรมการบริษัทดแูลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เช่น การจดัใหม้ีหลกัปฏิบตัิในการให้

ขอ้มูล นโยบายหรือหลกัปฏิบตัิการจัดการขอ้มูลที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้ก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของนกัลงทนุ

สมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สม ่าเสมอ เช่น การพบปะนกัวิเคราะหเ์ก่ียวกบั

ผลประกอบการของบรษัิทการท าจดหมายขา่วเพื่อน าเสนอฐานะการเงินของบรษัิทเป็นตน้ 

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูล 

นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของ ตลท. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 

56-1 One Report) คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทที่ 

www.siamcitycement.com  ซึ่งมีการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอและครบถว้นตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส  าหรบั

บรษัิทจดทะเบียน  

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น  

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเร่ืองส าคัญของบริษัท 

บรษัิทมุง่มั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัและใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ (รวมถึงผู้

ถือหุน้ประเภทสถาบนั) อย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทมีนโยบายใน

การสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิพืน้ฐานตามกฎหมายและสง่เสรมิ สนบัสนนุ อ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิของผู้

ถือหุน้ อนัไดแ้ก่ การเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ไมว่า่ดว้ยตนเองหรอืโดยการมอบฉนัทะ การเลอืกตัง้

หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ทกุรูปแบบ และการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และเรื่องที่มีผลกระทบตอ่บรษัิทเช่น การ

จดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธิ  การลดทนุหรอืเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

คณะกรรมการบรษัิทดแูลใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่องส าคญัของบรษัิทประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็น

ที่อาจมีผลกระทบตอ่ทิศทางการด าเนินงานของกิจการ ไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุและผา่นการพิจารณา  และ/หรอืการอนมุตัิของผูถื้อ

หุน้  
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คณะกรรมการบรษัิทดแูลสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ โดยไดก้ าหนดใหม้ีหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอเพิ่มวาระ

การประชมุลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาบรรจเุรือ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชมุ ซึง่หากกรณี

คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระตอ้งแจง้เหตผุลใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ อีกทัง้ไดก้ าหนดใหม้ีกระบวนการ

ในการที่จะท าใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถมีสว่นรว่มในการสรรหา และแต่งตัง้กรรมการ ซึ่งไดก้ าหนดคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเสนอ

ช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 14,900,000 

หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท) โดยสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมาย อนัเป็นสว่นหนึ่งของ

กระบวนการที่ท  าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเลือกตัง้กรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดแูลผลประโยชนแ์ทนตนได ้โดยคณะกรรมการ

บริษัทไดด้แูลใหม้ีการเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 3 เดือนก่อนวนัสิน้รอบบญัชีก่อนการประชุมสามญัประจ าปีผู้

ถือหุน้ รวมทัง้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ และเผยแพร่

หลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย  

ส าหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ปี 2565 คณะกรรมการบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชุม ช่ือบุคคลเพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการ และสง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ในระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2564 – 17 มกราคม 2565 โดยก าหนด

หลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามลว่งหนา้ที่ชดัเจน และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings ทั้งนี ้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่ เก่ียวข้องกับวาระการ

ประชมุแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลใหห้นงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้มีขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้  ไดม้ีการ

ก าหนดวาระการประชุมไวเ้ป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน มีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นพรอ้มเอกสารที่เก่ียวข้อง ดูแลให้บริษัทแจ้ง

ก าหนดการประชมุพรอ้มระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการตอ่ ตลท. และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทก่อนวนัประชมุนาน

เพียงพอ ซึง่หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารที่เก่ียวขอ้งไดจ้ดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพรพ่รอ้มกบัฉบบัภาษาไทย 

การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทดแูลใหบ้ริษัทมีการใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค าชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระ

ระบใุนหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และ/หรือในเอกสารประกอบวาระการประชมุ โดยไม่กระท าการใด ๆ  ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้

ในการศกึษาสารสนเทศของบรษัิทโดยคณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งประกอบดว้ย 

1) วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมตัิ รวมทัง้แบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่

เก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการและการอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการเป็นแตล่ะวาระ 
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3) วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระการประชมุที่เสนอ ซึง่รวมถึง 

(1) วาระอนมุตัิจ่ายปันผล - นโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพรอ้มทัง้เหตผุลและขอ้มลูประกอบ 

ในกรณีที่เสนอใหง้ดจ่ายปันผล ควรใหเ้หตผลุและขอ้มลูประกอบเช่นกนั 

(2) วาระแต่งตัง้กรรมการ - ระบ ุช่ือ อาย ุประวตัิการศกึษาและการท างาน จ านวนบรษัิทจดทะเบียนและบรษัิททั่วไปท่ี

ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอและในกรณีที่     เป็นการเสนอ

ช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกครัง้ ใหร้ะบุขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวนัที่ไดร้บัการ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 

(3) วาระอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ       แต่ละ

ต าแหนง่และคา่ตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบทัง้ที่เป็นตวัเงินและสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ 

(4) วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี - ช่ือผูส้อบบญัชี บริษัทที่สงักดั ประสบการณท์ างาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่า

สอบบญัชีและคา่บรกิารอื่น 

4) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 

5)  ขอ้มลูประกอบการประชมุอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนบัและแจง้ผลคะแนนเสยีง สทิธิของหุน้แตล่ะ

ประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บรษัิทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ เอกสารที่ผูถื้อหุน้

ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุเอกสารประกอบการมอบฉนัทะและแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ   เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้

สามารถใชส้ทิธิของตน  

การก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม ไดค้  านึงถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชุมของผูถื้อหุน้ เป็นช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสม

และเพียงพอต่อการอภิปราย และสถานท่ีจัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง  มีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอเพื่อใหผู้้ถือหุน้

สามารถเดินทางเขา้รว่มการประชมุไดอ้ยา่งสะดวก 

คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลไมใ่หม้ีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชมุ หรอืสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร และไดด้แูล

ใหจ้ัดส่งหนงัสือมอบฉันทะไปพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม อีกทัง้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมและหนงัสือมอบฉันทะบนเว็บไซตข์องบริษัท

(www.siamcitycement.com) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีทางเลือกและไดร้บัการอ านวยความสะดวกจากบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถเขา้ประชุมได้

ดว้ยตนเอง โดยไมไ่ดก้ าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ที่ก าหนดไวใ้นแนวทางปฏิบตัิของ

หนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะดว้ย 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัท
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หรอืบคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้โดยสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉันทะแบบ ข และเสนอช่ือกรรมการ

อิสระมากกวา่ 1 คน เพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้    

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัเขา้ร่วม

ประชมุ จึงไดจ้ดัใหม้ีการติดตอ่ประสานงานระหวา่งบรษัิทกบัผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนัและ/หรือคสัโตเดียน (custodian) ท่ีเป็นผูร้บัฝากและ

ดแูลหุน้ใหน้กัลงทนุตา่งประเทศในการตรวจสอบรายช่ือ จ านวนหุน้ และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะก่อนการประชมุ เพื่อลดระยะเวลา

ในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุ 

คณะกรรมการบรษัิทไดส้ง่เสรมิการน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชมุผูถื้อหุน้ โดยบรษัิทไดน้ าระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบ Barcode มาใช้

ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว ถกูตอ้ง แม่นย า และเพื่อ

อ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่  

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของ

บรษัิทจดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น

และตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทได ้

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถรว่มตดัสินใจในเรื่องส าคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชมุและในฐานะผูถื้อหุน้จะไม่สนบัสนนุการเพิ่มวาระ

การประชมุที่ไมไ่ดแ้จง้เป็นการลว่งหนา้โดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหก้รรมการทุกคน รวมทัง้คณะผูบ้ริหารและกรรมการบริษัทย่อยที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งได ้ 

บริษัทด าเนินการประชุมอยา่งโปรง่ใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได ้ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานมอบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัทแจง้

จ านวนและสดัสว่นผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มที่เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและของผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะหลกัเกณฑแ์ละ วิธีการประชมุ การลงคะแนน

เสียงและการนบัคะแนนเสียง ใหท้ี่ประชุมทราบ  รวมทัง้การจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความ

คิดเห็น  และในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีการบนัทึกค าถามค าตอบและผลคะแนนในแต่วาระว่ามี ผูถื้อหุน้เห็นดว้ย คดัคา้น และงด

ออกเสยีงเป็นอยา่งไร รวมถึงมีการบนัทกึรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการที่ลาประชมุดว้ย 

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ประธานเปิดใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ใหค้  าแนะน า หรือซกัถาม ประธานคณะกรรมการและ

สมาชิกคณะผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้งเป็นผูต้อบค าถาม พิจารณาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้เพื่อด าเนินการตอ่ไปตามเหมาะสม   

ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชมุไดจ้ดัใหม้ีการลงมติแยกในแตล่ะรายการ เช่น ผูถื้อหุน้ใชส้ทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ การลงคะแนนเสยีงด าเนินตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั ผูถื้อหุน้มีอิสระในการอนมุตัิ ปฏิเสธ หรอืงด
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เวน้การออกเสียงในแต่ละเรื่องของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง หนึ่งหุน้

นบัเป็นหนึง่เสยีง ในกรณีที่นบัคะแนนไดเ้ทา่กนั ประธานที่ประชมุมีสทิธิออกเสยีงชีข้าด  

คณะกรรมการบรษัิทสนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส  าคญั และสง่เสรมิใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจ หรอืตรวจสอบ

คะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระใหท้ี่ประชุมทราบพรอ้มทัง้

บนัทกึไวใ้นรายงาน  

คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอย่างถกูตอ้งและครบถว้น โดยได้

ดแูลใหบ้ริษัทไดแ้จง้มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยระบผุลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่

เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” โดยจดัสง่ในรูปแบบจดหมายข่าวไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัท

ภายในวนัเดียวกนั ภายหลงัจากการประชมุผูถื้อหุน้เสรจ็สิน้ 

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้มีการบันทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบก่อนด าเนินการ

ประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตัง้ประเด็น หรือซกัถาม มีการบนัทึกค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อ

หุน้ เห็นดว้ย คดัคา้น และงดออกเสยีงอยา่งไร รวมทัง้มีการบนัทกึรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการที่ลาประชมุดว้ย 

คณะกรรมการบริษัทไดด้แูลใหก้ารจดัสง่ส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนั

ประชมุผูถื้อหุน้ โดยดแูลใหร้ายงานการประชมุผูถื้อหุน้บนัทกึขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี  ้

• รายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ประชมุ และสดัสว่นกรรมการที่เขา้รว่มการประชมุ ไมเ่ขา้รว่มการประชมุ 

• วิ ธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่ เห็นชอบ งดออกเสียง)   

ของแตล่ะวาระ 

• ประเด็นค าถามและค าตอบในที่ประชมุที่ส  าคญั 

การดูแลผู้ถอืหุน้ การปฏิบตัิตอ่ผู้ถอืหุน้โดยเท่าเทียมกนั 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุประเภท  ผูถื้อหุน้

ตอ้งไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูถื้อหุน้รายยอ่ยหรือผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย และผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั ซึง่ได้

ถกูก าหนดไวเ้ป็นสว่นหนึง่ของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบรษัิทดว้ย 

การส่งเสริมการใช้สทิธิของผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหม้ีนโยบายในการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิพืน้ฐานตามกฎหมาย และสง่เสริม 

สนบัสนนุ อ านวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ทกุประเภท อนัไดแ้ก่ การเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อ
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หุน้ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ การใชส้ทิธิออกเสยีงในการการเลอืกตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ การ

แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และเรือ่งที่มีผลกระทบตอ่บรษัิท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธิ  การ

ลดทนุหรอืเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษัทดแูลสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ โดยไดก้ าหนดใหม้ีช่องทางและหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถ

เสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ อีกทัง้ไดก้ าหนดใหม้ีกระบวนการในการที่จะท าใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถมี

สว่นรว่มในการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการดว้ยเช่นกนั 

การปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่น ๆ  

การปฏิบตัิตามหลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดใีนเรือ่งอื่น ๆ  ในเรือ่งการปกปอ้งสทิธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีม

กนั บทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ มี ดงันี  ้

1. โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทกลุ่มบริษัทไม่มีการถือหุน้ไขวห้รือการถือหุน้แบบปิรามิด และไม่มีโครงสรา้งแบบกลุม่

ธุรกิจที่มีการท ารายการระหวา่งกนัในลกัษณะที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์

2. บรษัิทมีหุน้ free float เกินกวา่รอ้ยละ 15 ของหุน้ท่ีออกแลว้ทัง้หมด 

3. บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ าปีทุกปี  และ

คณะกรรมการของบรษัิทไมม่ีการถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 25 ของหุน้ท่ีออกแลว้ทัง้หมด 

4. คณะกรรมการบริษัทไดดู้แลให้บริษัทเปิดเผยโครงสรา้งผูถื้อหุน้อย่างโปร่งใสโดยแจกแจงกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่และ

สดัส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษัทไดอ้ย่างชัดเจน อีกทัง้มีการเปิดเผยการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารทัง้

ทางตรงและทางออ้มไวใ้นรายงานประจ าปีทกุปี   

5. ในกรณีที่มีการซือ้คืนหุน้ของบรษัิทบรษัิทจะไมล่ะเลยตอ่การปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั 

6. บรษัิทไมม่ีการกีดกนัหรอืสรา้งอปุสรรคในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนั 

7. บรษัิทไมล่ะเลยตอ่การเปิดเผยถึงขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้ (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั

ตอ่บรษัิทหรอืผูถื้อหุน้รายอื่น (ถา้มี) 

8. ปัจจบุนั บรษัิทมีหุน้ประเภทเดียว คือหุน้สามญั ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่

หนึง่เสยีง 

9. ในปีที่ผา่นมา บรษัิทไมม่ีรายการท่ีเป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงินแก่บรษัิทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 

10. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทไมม่ีประวตัิการถกูลงโทษตามกฎหมายที่เก่ียวกบัหลกัทรพัย ์

11. ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการระหวา่งกนั หรือหลกัเกณฑก์ารซือ้ขาย

สนิทรพัย ์
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12. บรษัิทไดจ้ดัท ารายงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคมเป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจ าปี โดยมีการเปิดเผย GRI Index 

13. แนวทางการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีดา้นตา่ง ๆ  เช่น  

13.1 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถึงความส าคญัในเรื่องสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน จึงดแูลใหม้ี

การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัความปลอดภยั และสขุภาพอนามยัในสถานท่ีท างาน และเปิดเผยสถิติ

การเกิดอบุตัิเหตหุรอือตัราการหยดุงานหรอือตัราการเจ็บป่วยจากการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  

13.2 การเคารพสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญา 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการเคารพสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยมีนโยบายใหก้รรมการ ผู้บริหาร 

พนักงานและบุคคลอื่นใดที่กระท าการในนามของบริษัทเคารพและปกป้อง และหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดสิทธิใน

ทรพัยส์นิทางปัญญาของบคุคลอื่น ขณะเดียวกนั กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และบคุคลอื่นใดที่กระท าการในนามของ

บริษัทจะตอ้งปกปอ้งและตรวจสอบดแูลทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษัิทเพื่อประโยชนข์องบรษัิททัง้นี ้ตามที่ก าหนดไว้

ในหลกัในการปฏิบตัิ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ขององคก์ร รวมถึงก าหนดไวใ้นนโยบายที่เก่ียวขอ้ง เช่น นโยบายการใช้

งานทรพัยส์นิดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเหมาะสม นโยบายการจ าแนกชัน้ความลบัและจดัการขอ้มลู เป็นตน้ 

14. ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงินเพื่อใหล้กูคา้เกิดความมั่นใจและไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุในบริการ

บรษัิทจดัใหม้ีศนูยบ์รกิารอินทรทีี่ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัสนิคา้และบรกิาร รวมถึงการใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหา 

การบรกิารหลงัการขาย รวมถึงรบัขอ้รอ้งเรยีนตา่ง ๆ เมื่อเกิดปัญหา และจดัใหม้ีกระบวนการบรหิารจดัการเพื่อสรา้งสมัพนัธ์

ที่ดีกบัลกูคา้ คือจดัใหม้ีการส ารวจวดัผลของคณุภาพบริการตอ่ความผกูพนัระยะยาวของลกูคา้ (Net Promoter Score หรอื 

NPS) เพื่อน ามาปรบัปรุงการท างานและการใหบ้รกิารเพื่อยกระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ใหส้งูขึน้ และความรูส้กึโดยรวม

ว่าจะสนบัสนนุบริษัทต่อไปหรือไม่ ในระดบัใด ลกูคา้ของบริษัทจึงมั่นใจไดว้่า การบริการหลงัการขาย การดแูลใกลชิ้ดต่อ

คณุภาพสินคา้ ท าใหส้ินคา้ของบริษัทเขา้ไปอยูใ่นใจของลกูคา้ จนเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ของบรษัิทจากระดบัการเป็น

ผูส้นบัสนนุองคก์ร (Net Promoter Score หรอื NPS) ของปี 2564 ซึง่รกัษาระดบัที่ดีไวอ้ยา่งตอ่เนื่อง  

โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัชีว้ดัดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนในเว็บไซตข์องบรษัิท 

 

 

 

 

 

 

 

56-1 One Report 2564 94



“เอกสารแนบ 5” 

 

รายการเอกสารฉบบัเตม็ทีแ่สดงบนเวบ็ไซต*์ 

1. นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการ 

▪ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

▪ นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

▪ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ 

▪ นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

▪ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

▪ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

▪ นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

2. จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3. กฎบัตร 

▪ หน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทหน้าท่ีประธานกรรมการ และหน้าที่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม 

▪ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

▪ กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

▪ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ท่าสามารถอ่านขอ้มูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากรายละเอยีดในเอกสารแนบที่แสดงไว้บน
เว็บไซตบ์ริษัทhttps://investor.siamcitycement.com/th/downloads/one-reports  

 
*เป็นเอกสาร ณ วันย่ืนแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 อย่างไรก็ดี บริษัทมีการทบทวนนโยบายเหล่านี้ประจ าปี ซึ่งท่าน
สามารถดูนโยบายฉบับปัจจุบนัได้ที่ https://investor.siamcitycement.com/th/corporate-governance/policies-and-
documents ภายใต้เมนู “การก ากับดูแลกจิการ” 
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