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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ
นโยบายกลุ่มบริษัทฯ 

หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ประกอบดว้ย 
1. วตัถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. ค าจ ากดัความ
4. ความรบัผิดชอบ
5. ระเบียบปฏิบติั
6. การปฏิบติัตามและผลของการฝ่าฝืน
7. การวดัผล
8. ขอ้ยกเวน้
9. เอกสารอา้งอิง
ภาคผนวก 1: การอนมุติัเอกสารและประวติัเอกสาร 
ภาคผนวก 2: ค าเฉพาะที่ใชใ้นกลุม่บรษิัทฯ 

1. วัตถุประสงค์
บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SCCC”) และบริษัทย่อยทัง้จากการถือหุน้
ทางตรงหรือทางออ้ม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการใหเ้กิดขึน้ในทุกระดบัของ
องคก์ร ตัง้แต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะผูบ้ริหารจนถึงระดับปฏิบติังานมาโดยตลอด  และเพื่อเป็น
การด ารงความเป็นบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืนและยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทใหม้ีมาตรฐานที่
สงูขึน้ คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการฉบบันีข้ึน้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัการและ
แนวปฏิบติัที่ดีเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท 

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

วาระการประชมุและซกัถามในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
ง) สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และสิทธิในการมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชมุผูถื้อหุน้ และ

ออกเสียงลงคะแนนแทนส าหรบัวาระที่ตอ้งเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุติั เช่น เลือกตัง้หรือถอดถอน
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กรรมการค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และตดัสินใจในเรื่องที่ส  าคญัและมีผลกระทบ
ต่อบรษิัท 

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

ของผูถื้อหุน้ 
ข) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และเสนอ

วาระการประชมุเพิ่มเติม 
ค) จดัใหม้ีมาตรการปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ 

ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้อ่ืน เช่น การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน (Insider Trading) 
ง) กรรมการและผูบ้รหิารจะเปิดเผยขอ้มลูต่อคณะกรรมการเก่ียวกบัสว่นไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน ์และสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชนข์องบริษัทโดยรวม ทัง้นี ้กรรมการและผูบ้ริหารที่
มีสว่นไดเ้สียกบัธุรกรรมที่ท ากบับรษิัทไม่ควรมีสว่นรว่มในการตดัสินใจท าธุรกรรมดงักลา่ว 

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

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

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

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

การเปลี่ยนแปลงหรือการรอ้งขอการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายฉบับนี ้ตอ้งไดร้บัการตรวจทานโดย
ผูบ้ริหารในสายงาน และประธานคณะเจา้หน้าที่บริหารกลุ่ม ก่อนน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บรษิัท 
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9. เอกสารอ้างอิง 
อา้งอิงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งเนน้ในเรื่องหลกัจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ และรวมนโยบายที่เก่ียวขอ้ง
กับนโยบายการก ากับดูแลกิจการไวห้ลายเรื่อง อาทิ การรกัษาขอ้มูลความลับและขอ้มูลที่ไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยอาศยัขอ้มลูภายใน ซึ่งจะไม่น ารายละเอียดมาระบซุ  า้ในนโยบายนี ้
 
   - สิน้สดุเอกสาร – 
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Risk Management Policy 
Group 

 
Framework 
 
The Risk Management Policy comprises of: 
 
1. Objective 
2. Scope 
3. Definitions 
4. Responsibilities 
5. Policy Directives 
6. Compliance and Consequence for Non-Compliance 
7. Policy Measurement Metrics 
8. Policy Exemptions 
9. Reference 
 
Annex 1: Document Approval and Version History 
Annex 2: Common Terms 
 
 
1. Objective 
 
Siam City Cement Public Company Limited (“the Company” or “SCCC”) and its Subsidiaries 
directly and indirectly held (collectively called the “Group”) emphasize the importance of risk 
management to be an integral part of both sound management practice and good corporate 
governance. Risk Management, that is culturally embedded, is an active component to 
improve governance, strategy and planning, policies, processes, values, and cultures 
throughout the organization and places confidence in having an effective risk management 
systems and processes which will provide reasonable assurance to the shareholders on the 
conduct of the company’s affairs and allows the company to manage the risk appropriately to 
maximize potential opportunity and minimize the adverse effects of risk. 
 
The policy is to formalize and communicate to the approach to risk management within SCCC. 
The policy provides guidance in relation to a transparent and consistent on risk management 
to assist in the creation and protection of value to the achievement of the company’s goals 
and objectives. Risk Management encompasses: 
 
1. Aligning risk appetite and strategy 
2. Enhancing risk response decisions 
3. Reducing Operational surprises and losses 
4. Identifying and managing multiple and cross enterprise risks 
5. Seizing opportunities 
6. Improving deployment of capital 
7. Crisis management 
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2. Scope 
 
This Policy applies to all employees, management, directors as well as any person who 
represents or performs work on behalf of any entity under the Group. 
 
 
3. Definitions 
 

Enterprise Risk 
Management (ERM) 

is a process, effected by an entity’s board of directors, 
management and other personnel, applied in strategy setting 
and across the enterprise, designed to identify potential events 
including any crisis that may affect the entity, and manage risk 
to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance 
regarding the achievement of entity objectives which set into 4 
categories: 
 
- Strategic Risk – high level goals, aligned with supporting 

its mission 
- Operational and Business Risk – effective and efficient 

use of its resources 
- Compliance Risk – compliance with applicable laws and 

regulations 
- Financial Risk – various types of risk associated with 

financing, including financial transactions 
 

 
 
4. Responsibilities 
 
Board of Directors (BoD) shall be ultimately responsible for ensuring that adequate and 
effective governance risk management and environment including crisis management is 
established and maintained in SCCC and its Group Companies. 
 
Audit Committee (AC) shall be responsible to review the risk management systems including 
business processes to ensure that they are suitable and efficient. 
 
Group Internal Audit and Compliance (GIAC) should provide independently assurance over 
the adequacy of risk management systems to the Audit Committee that operational controls 
are designed to manage risks and are operating in efficient, effects and ethical manner. 
 
Group Chief Executive Officer (GCEO) shall be accountable for establishing and supporting 
the necessary organization culture, structure and competence across all levels of personnel 
and organization in SCCC and its Group Companies for effective implementation of risk 
management and crisis management.  
 
Group Company Chief Executive Officer (GC-CEO) shall be responsible for supporting risk 
management systems and processes to be operated actively and effectively according to the 
policy including business processes and crisis management which identify measures, monitor, 
reporting and manage risks by risk owners. The risk awareness shall be encouraged to each 
individual in the organization to create company culture. 
 
All Managers and Employees must perform, monitor and communicate material business 
risk to relevant party according with risk management structure. Visible actions are required 
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to identify, assess and mitigate risks that could negatively affect the strategy or business goal 
of SCCC and its Group Companies. 
 
5. Policy Directives 
 
5.1 Risks Governance Structure 
 

 
 
5.2 Risks including any crisis which have potential impact to group strategies or group 

objectives must be reported transparently to the standing meeting cycles of BoD, AC, 
and GCEO on quarterly basis. The Group Companies would ensure proper control on 
residual risks by having accurate and consistent monitoring, review and reporting. 

 
5.3 All managers and employees have been established to act both as risk owner and 

independent review mechanism for risks and opportunities escalated by countries, 
functions and projects. All risks, including emerging local risks and macro risks, must 
be promptly evaluated and registered by identifying root causes, mitigation plans and 
opportunities to understand and enable SCCC and its Group Companies to achieve its 
common goals. 

 
5.4 For effective risk management, a reliable management information system is required 

for risk monitoring of the critical activities and processes of each organization. The 
system should be supported by effective channels of communication to ensure that all 
employees entirely understand and adhere to the policies and standard operating 
procedures affecting their duties and responsibilities. Any deficiencies, which get 
identified should be immediately escalated and reported to the appropriate level of 
Management and GCEO for corrective actions and monitoring as well as to the AC / 
BoD for their acknowledgement and direction. 
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5.5 Overall effectiveness of the SCCC and its Group Companies’ risk management should 

be responsible by each individual to proactively understand and promote risk 
awareness. Risk Management shall be recognized that risk is imbedded in considered 
as part of company culture. 

 
 
6. Compliance and Consequence for Non-Compliance 
 
All entities and their employees, management, directors as well as any person who represents 
or performs work on behalf of any entity under the Group shall ensure full compliance with this 
Policy. They are expected to assure that appropriate resources are available. Reviews are 
regularly undertaken to ensure that the implementation and application of this Policy remain 
robust. 
 
Anyone who breaches the Policy shall be subject to disciplinary action, which could result in 
dismissal or termination for any misconduct. 
 
 
7. Policy Measurement Metrics 
 
A Quality review will be conducted to assess the efficiency and sustainability of internal control 
of the Group. 
 
 
8. Policy Exemptions 
 
No exceptions are permitted. 
 
Variations to this Policy shall be reviewed by the Document Manager and proposed to the 
Document Owner prior to submitting to the Board of Directors for approval. 
 
 
9. Reference 
 
9.1 Charter of the Audit Committee 
 
 
 

- End of document - 
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นโยบายการใช้ข้อมูลภายในส าหรับการซือ้ขายหลักทรัพย ์

นโยบายกลุ่มบริษัทฯ 

 
หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายการใชข้อ้มลูภายในส าหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ประกอบดว้ย: 
1. วตัถุประสงค ์
2. ขอบเขต 
3. ค าจ ากดัความ 
4. ความรบัผิดชอบ 
5. ระเบียบปฏิบติั 
6. การปฏิบติัตามและผลของการฝ่าฝืน 
7. การวดัผล 
8. ขอ้ยกเวน้ 
9. เอกสารอา้งอิง 
ภาคผนวก 1: การอนมุติัเอกสารและประวติัเอกสาร 
ภาคผนวก 2: ค าที่ใชใ้นกลุม่บริษัทฯ 
 
1. วัตถุประสงค ์

นโยบายการใชข้อ้มลูภายในส าหรบัการซือ้ขายหลกัทรพัยฉ์บบันีจ้ัดท าขึน้เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทปนูซีเมนต์
นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรือ “SCCC”) และบรษิัทย่อยทัง้จากการถือหุน้ทางตรงหรือทางออ้ม 
(รวมเรียกว่า “กลุม่บรษิัทฯ”) ปฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบั ที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บริษัทฯ นอกจากนีย้ังเป็นการสื่อสารใหแ้ก่บุคคลที่เก่ียวข้องได้รับทราบแนวปฏิบัติเก่ียวกับข้อมูลที่ไม่
เปิดเผยต่อสาธารณะและขอ้มลูซึ่งซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  
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2. ขอบเขต 

นโยบายฉบับนี ้มีผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ เป็นตัวแทนหรือ
ด าเนินงานในนามของกลุม่บรษิัทฯ 
 
3. ค าจ ากัดความ 

หลกัทรพัย ์ หมายถึง หุน้สามญั (common share) หุน้บรุมิสิทธิ (preferred share)
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ (warrant) ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้น
เพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้ (transferable subscription right) หุ้นกู้แปลง
สภาพ  (convertible debenture) ใบส าคัญแสดงสิท ธิอนุพันธ์ที่ มี
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นปัจจัยอ้างอิง (derivatives warrant) ใบ
แสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลักทรพัยอ์า้งอิงไทยประเภทที่ไม่
สามารถใชส้ิทธิในการลงคะแนนเสียงได ้(NVDR)  และหลกัทรพัยอ่ื์น ๆ 
ที่ออกโดยบริษัทฯ  ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ 

ขอ้มลูส าคญั คือขอ้มลูซึ่งนกัลงทนุใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุนอย่างมีเหตผุล หรือ 
ขอ้มูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยท์ัง้ทางบวกและ
ลบอย่างมีเหตผุล 

ขอ้มลูที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คือขอ้มูลที่ยังไม่มีการเปิดเผยใหน้ักลงทุนทราบเป็นการทั่วไป รวมถึง
ขอ้มลูที่ไดร้บัจากแหลง่ขอ้มลู หรือขอ้มลูในสถานการณท์ี่ยงัไม่ไดม้ีการ
เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ 

บคุคลวงใน โดยทั่วไปคือ บุคคลที่ถือครองข้อมูลส าคัญซึ่งไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะ 
เก่ียวกับกลุ่มบริษัทฯ และบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บรกัษาความลับ
ของขอ้มลูดงักลา่ว  

บคุคลที่เก่ียวขอ้ง หมายถึงพนกังาน ผูบ้ริหาร และกรรมการของกลุ่มบริษัทฯ และบุคคล
ซึ่งเป็นผู้แทนหรือแสดงตนในนามบริษัทฯ หรือในนามบริษัทย่อย 
รวมถึงบคุคลวงใน ซึ่งตอ้งถือปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี ้
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การใชข้อ้มลูภายในและซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์

โดยทั่วไปคือการใชข้อ้มูลส าคัญซึ่งไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะเพื่อการซือ้
ขายหลกัทรพัย ์หรือการสื่อสารขอ้มูลส าคัญไม่ใช่ขอ้มูลสาธารณะให้
ผูอ่ื้นทราบ โดยผูอ่ื้นนัน้อาจใชข้อ้มูลดังกล่าวในการซือ้ขายหลกัทรพัย์
หรือเพื่อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้นอันท าใหเ้กิดความเสียหายแก่
บรษิัทฯ 

ช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์
(Blackout Period) 

คือช่วงเวลาที่หา้มบุคคลที่เก่ียวขอ้ง ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน และ 24 
ชั่ วโมงภายหลังจากการเปิดเผยงบการเงิน หรือในระยะเวลาอ่ืนที่
สื่อสารโดยเลขานกุารบรษิัท 

 
4. ความรับผิดชอบ 

เลขานุการบริษัท มีหนา้ที่แจง้ใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้งรบัทราบถึงช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นแต่ละ 
ไตรมาส ตามตารางก าหนดเวลาการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

Human Resources ของแต่ละนิติบุคคลภายใตก้ลุ่มบริษัทฯ มีหนา้ที่ส่งขอ้มลูรายชื่อบุคคลที่เก่ียวขอ้ง
ซึ่งมีการปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั และไดร้บัการยืนยันจากผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้ง ใหแ้ก่เลขานุการบริษัทเป็น
ประจ าทุกปี และมีหน้าที่ด  าเนินการให้บุคคลดังกล่าวลงนามในสัญญารักษาความลับที่เก่ียวข้องตาม
เอกสารที่ไดร้บัค าแนะน าจากฝ่ายกฎหมาย รวมทัง้เก็บรวบรวมเป็นสว่นหนึ่งของแฟ้มประวติัพนกังาน 

บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน มีหนา้ที่ในการปฏิบติัตามนโยบายนีโ้ดยเคร่งครดั ดังนัน้จึงมีหนา้ที่ทัง้ในดา้น
จรยิธรรมและดา้นกฎหมายที่ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูความลบัของกลุม่บริษัทฯ และหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
บรษิัทฯ ในขณะที่ตนถือครองขอ้มลูที่มีความส าคญัและขอ้มลูที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย ์มีหนา้ที่ในการแจง้ต่อบุคคลที่
เก่ียวขอ้งท่านอื่น ซึ่งไม่ไดร้วมอยู่ในรายชื่อบคุคลที่ไดร้บัแจง้ เพื่อสื่อสารต่อดว้ย 
 
5. ระเบียบปฏิบัติ 

5.1 ระเบียบปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการซือ้ขายหลักทรัพย ์ 
โดยทั่วไป บุคคลที่เก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษัทฯ  สามารถสั่งจอง ซือ้ และขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ได้ โดยมี
ขอ้พิจารณาดงัต่อไปนี ้
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ก) บุคคลที่เก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษัทฯ  จะไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  ยกเวน้กรณีตนเอง
ไม่ไดถื้อครองขอ้มลูที่มีความส าคญัและขอ้มลูที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

ข) บุคคลที่เก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษัทฯ  จะไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ  ไม่ว่าโดยตรง หรือ
โดยทางออ้มผ่านสมาชิกในครอบครวัหรือผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนซึ่งถูกควบคมุโดยสมาชิกใน
ครอบครวั ยกเวน้กรณีมั่นใจว่าตนไม่ไดถื้อครองขอ้มลูที่มีความส าคญัและขอ้มลูที่ยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

เพื่อเป็นมาตรการเชิงป้องกนั เลขานุการบริษัทจะก าหนดช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์และแจง้บุคคลที่
เก่ียวขอ้ง โดยบคุคลเหลา่นัน้จะไม่ท าการจอง ซือ้และขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  

นอกจากนีข้้อห้ามในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กล่าวข้างต้น จะน ามาใช้ในกรณีที่บุคคลที่
เก่ียวขอ้งเขา้ไปเก่ียวโยงกับขอ้มูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น การเตรียมขอ้มูลโครงการที่ยังเป็น
ความลับหรือยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่เก่ียวข้องจะปฏิบัติตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุม่บรษิัทฯ 
 
5.2 ระเบียบปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

บุคคลที่เก่ียวขอ้งของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ท าการเปิดเผยขอ้มลูที่มีความส าคญัและขอ้มลูที่ยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะใหแ้ก่ผูท้ี่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งไดร้บัขอ้มลูนัน้ในการท างาน รวมทัง้สมาชิกในครอบครวัหรือผ่าน
บคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืนซึ่งถกูควบคมุโดยสมาชิกในครอบครวั และมีหนา้ที่ลงนามในสญัญารกัษาความลบั 
 
6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน 

ใหท้กุนิติบุคคลรวมถึงพนกังาน ผูบ้รหิาร กรรมการ รวมถึงบคุคลซึ่งเป็นผูแ้ทนหรือผูด้  าเนินการในนามกลุ่ม
บริษัทฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเคร่งครดั โดยมีการทบทวนทรพัยากรที่ใชใ้หม้ีความเหมาะสม 
ตลอดจนใหม้ีการทบทวนการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการปฏิบติัตามนโยบายนี ้ทนัสมยัอยู่
เสมอ 

บุคคลใดที่ละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี ้อาจตอ้งรบัโทษทางวินัย รวมถึงการรบัโทษ ตาม
มาตรา 241 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535  เก่ียวกับการห้ามซือ้ขาย
หลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน (โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ผลประโยชนท์ี่ไดร้บั แต่ไม่นอ้ยกว่า 500,000 บาท หรือทัง้จ าและปรบั) 
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7. วิธีการวัดผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
ไม่ไดก้ าหนด 
 
8. ข้อยกเว้น 
ไม่อนญุาตใหม้ีขอ้ยกเวน้ 

อย่างไรก็ตาม นโยบายนีจ้ะมีการทบทวนและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขกฎหมายหรือ
ขอ้ก าหนดโดยหน่วยงานราชการ 

ผูดู้แลเอกสารมีหนา้ที่ทบทวนและเสนอใหม้ีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนีต่้อเจา้ของเอกสาร ก่อนน าเสนอ 
ขออนมุติัจากคณะกรรมการบรษิัทฯ 

การซือ้หลกัทรพัยข์องบริษัทภายใต้โครงการร่วมลงทุนในบริษัทฯ (Employee Joint Investment Program 
(EJIP) Scheme) ที่มีการก าหนดสั่งซือ้หลกัทรพัยล์ว่งหนา้ในทกุ ๆ เดือน จะไม่อยู่ภายใตข้อ้จ ากดัการซือ้ใน
ช่วงเวลาหา้มซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 
9. เอกสารอ้างอิง 
9.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
9.2 พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 

- สิน้สดุเอกสาร - 
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Conflict of Interest Policy 
Group 

Framework 

The Conflict of Interest Policy comprises of: 

1. Objective
2. Scope
3. Definitions
4. Responsibilities
5. Policy Directives
6. Compliance and Consequence for Non-Compliance
7. Policy Measurement Metrics
8. Policy Exemptions
9. Reference

Annex 1: Document Approval and Version History 
Annex 2: Common Terms 
Annex 3: Approval and Disclosure 
Annex 4: Examples of typical conflict of interest 
Annex 5: Conflict of Interest Declaration for New Hire 
Annex 6: Annual Conflict of Interest Declaration and/or when there is change 

1. Objective

Siam City Cement Public Company Limited (“the Company” or “SCCC”) and its Subsidiaries 
directly and indirectly held (collectively called the “Group”) promotes integrity and 
transparency in conducting its business, as these are fundamental in meeting its stakeholders’ 
expectation and building trusts with customers, business partners and the public. 

This Policy is established to provide standard of conduct to ensure that all Personnel act in 
the best interest of the Company and the Group. 

2. Scope

This Policy applies to all employees, management, directors as well as any person who 
represents or performs work on behalf of any entity under the Group (herein after “Personnel”). 

All Personnel are obligated to act at all times solely in the best interests of the Company and 
the Group. 
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3. Definitions

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

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

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

Entertainment and 
Hospitality 

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

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

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

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

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

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

4. Responsibilities

Directors, Management and Employees of the Group shall disclose or report any conflict 
of interest occurred or become to his/her knowledge at any times for transparency and integrity 
of the individual. 

It is also the responsibility of individual to avoid or prevent any situation or action that may 
create or appear to create or lead to a situation that could be perceived as conflict of interest. 

Audit Committee shall give recommendation on solution to the conflict of interest in relation 
to the Charter of the Audit Committee. 

Head of Group Internal Audit and Compliance shall be responsible for undertaking regular 
reviews, in order to ensure that the implementation and application of the policy remain robust 
at all times, as well as receiving reports from the person in charge of compliance matter in 
each Group Company in order to report the result and the opinion to the Group CEO and the 
Audit Committee respectively. 

Company Secretary of each Group Company shall be responsible for obtaining the 
declaration of the conflict of interest from the Board members and report to the Audit 
Committee and the Chairman of the Board of Directors via Head of Group Internal Audit and 
Compliance. 

Group Company CEO (GC-CEO) shall be responsible for the overall management of the 
conflict of interest program within his/her company in order to ensure the appropriate 
declaration of conflict of interest be reported and the conflict resolution be identified and 
implemented properly and timely. The CEO shall also be accountable to assure that full 
awareness on the topic of Conflicts of Interest is established across the Company, as well as 
to establish a clear “Tone from the Top” on compliance. 

Senior Management and above shall manage conflict of interest in their respective functions 
based on the best interest of the Company and the Group and in cases where the subordinates 
have conflict of interest, the conflict must be immediately resolved and reported to the person 
in charge of compliance matter in each Group Company. 

56-1 One Report 2564 19



Human Resources Function of each Group Company shall be responsible to ensure that 
the new joiner has disclosed the actual or potential conflict of interest (see Annex 5) prior to 
the commencement of employment. They are also responsible to distribute the Annual Conflict 
of Interest Declaration to all employees, then, report the result of the annual declaration and 
raise potential conflict of interest to the CEO and the person in charge of compliance matter 
in each Group Company. 

Human Resources function also has the responsibility to maintain the employees’ disclosure 
data and documentations. 

Supervisor shall be responsible to report the person in charge of compliance matter when 
his/her subordinate report/disclose about his/her actual or potential conflict. 

Compliance Function of each Group Company (or the person in charge where there is 
no Compliance Function) shall be vigilant in promoting the conflict of interest compliance 
policy and investigating potential violations of such policy including support the timely 
identification and analysis of potential conflict of interest. The Head of Compliance Function 
or the appointed person (“the person in charge of compliance matter”) in each Group Company 
will report any noticeable issue on conflict of interest and the result of the annual conflict of 
interest declaration to the Head of Group Internal Audit and Compliance. 

In addition, the Compliance function and the person in charge of compliance matter must 
review and analyze the receiving reported items from externals to see the trends that are likely 
to cause issues or concerns and determine the solutions and preventions.  

5. Policy Directives

A conflict of interest arises when the Personnel has personal relationship or financial or other 
interest that could interfere with his/her obligation, or when they use their position with the 
Company for personal gain. The Company requires the Personnel disclose all potential 
conflicts of interest and that they promptly take actions to eliminate the conflict. 

5.1 Guiding Principles 

a) As general rules, Personnel must not use their position for personal, financial or other
benefit (means direct or indirect benefits such as honors or positions), apart from being
remunerated by the Company or the Group for their activity, nor may they use such
position for the financial or other benefit of family members or other related persons.
No Personnel may take part in any business activities where they may be influenced
by any said interests that are perceived, or may be perceived, as a hindrance to
objective decision-making in the Company’s or the Group’s interest.

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

c) Personnel must avoid situations that may cause a conflict of interest. However, when
a conflict of interest occurs, Personnel should take steps to ensure that the situation is
treated fairly to the opposite party e.g., customers, suppliers etc. and the Company by
disclosing information (see Annex 6) or refusing to take any other action or as
appropriate.
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d) Employees must be cautious when giving gifts or entertainment to anyone whom the
Company do business with and be also respect and adhere to customer or supplier
policies that may not permit the acceptance of gifts or entertainment. Employees must
only participate in business entertainment when it is an integral part of business
building activities.

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

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

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

5.2 Guidelines on Offering and/or Receiving

The offering and/or receiving of business courtesies should meet the following guidelines: 

a) Cost, amount and frequency: Business courtesies and charitable donations should
be reasonable, of modest value and occasional (see Clause 5.9).

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

c) Conflict of Interest: Business courtesies and charitable donations must not influence
or appear to influence the business decision making and create a potential conflict of
interest.

5.3 Disclosure and Reporting

a) All new hire employees shall be requested to disclose all actual or potential conflict of
interest at or before commencement of employment in the Conflict of Interest
Declaration for New Hire (see Annex 5).

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

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

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

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

5.4 Conflict of Interest Review

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

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

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

5.5 Records and Maintain the disclosure of Employees 

a) Any approvals, denials or firewalls resulting from conflict of interest disclosure must be
documented in writing and stored in the particular personnel’s file of such personnel at
Human Resources function.

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

5.6 Prohibited Business Courtesies

The following are examples of business courtesies which one must not give/accept/offer: 

a) Cash or cash equivalent such as gift certificates, gift cards not in a ceremony or on
occasions in accordance with custom and tradition.

b) Gifts and entertainment prohibited by law.

c) Bribes, payoffs, kickbacks.

d) Services or non-cash benefit such as promise of employment.

e) Product or service discounts not available to all employees or does not form part of a
normal sales promotion.

f) Gifts to/from family members of a supplier, customer, or business partner (except
traditional or customary norms, e.g., wedding, funeral, ordination etc.).

g) Tickets and/or passes for an event but not attended by the host.

56-1 One Report 2564 22



h) Travel and/or transportation and/or lodging of the 3rd party cost.

i) Lavish or extravagant in the context of the business occasions and customs.

j) Gifts/entertainment where the intention is to carry favor or influence, or appear to
influence, a specific business decision/outcome.

k) Entry to adult entertainment clubs or adult inappropriate events.

m) All forms of political help and support.

5.7 No Gift Policy 

The Group are fully committed to conducting business with integrity. In line with this 
commitment, the Group adopt a “No Gift Policy” whereby our employees are not allowed to 
receive anything of value from current or potential customers, vendors, agents or business 
partners. This No Gift Policy supports our Personnel to conduct their work in a fair, objective 
and independent manner and to prevent any conflicts of interest, or appearance of such in our 
business dealings. 

If an employee has any doubts or is seeking clarification of this No Gift Policy, the employee 

should check with his/her superior. If the superior is uncertain, the Compliance function or the 

person in charge should be referred to ensure consistent treatment across the Group. 

5.8 Guidelines on Offering and Receiving 

Offering Receiving 

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

b) The offering must be appropriate for
legitimate business purposes,
customary, and enhance the Company
and the Group’s image such as the
Company’s products, e.g., pens,
notebooks, calendars, diaries etc.

c) Business courtesies must not influence
or appear to influence the business
decision-making and create a potential
conflict of interest.

d) Employees are not allowed to offer gifts,
souvenirs, assets or any other benefits
to spouses, children or related persons
of government officials, customers,
business partners because such offering
may consider as offering indirectly.

e) Respect and adhere to customer,
supplier, and other stakeholder’s

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

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

c) No gifts of any kind that are offered by
externals, no matter the value, will be
accepted by any employee or their
family members, at any time, on or off
the work premises.

d) Gifts of food that may arrive during the
holidays, and at other times of the year
when gift giving is traditional, belong to
the entire staff even if addressed to a
single employee. Under no
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policies that may not permit the 
acceptance of gifts or entertainment. 

d) The following activities shall NOT apply
and cover under the Conflict of Interest
Policy, but refer to:

- Sales and marketing promotions 
- Customer Relationship Management 

(CRM) activities 
- Business courtesies, which are 

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

circumstances may an employee take a 
food gifts home; food gifts must be 
shared with and distributed to all staff, 
with email notice, during work hours, in 
a central, worksite location. 

e) Employees must only participate in
business entertainment when it is an
integral part of business building
activities.

f) Employees are not allowed to demand
for gifts, entertainment, hospitality,
donation, incentives, or any other
benefits from any individual or entity
engaging in any business with the
company, either as company
representatives or as private persons.

Tips on managing offering gifts: 

- Never give cash or cash equivalents, 
such as gift cards. 

- Do not give gifts frequently to the same 
individual or group. 

- Build business relationships through 
recreational activities instead of private 
meals or functions. 

- Present gifts openly and in front of a 
group of people. 

- Give gifts for official, rather than 
personal use. 

- Give gifts that are perishable, such as 
plants, or consumables. 

- Give gifts that an entire office can share 
instead of just one individual. 

- Give gifts with a corporate logo that 
promote the Company but do not have 
retail value. 

- Provide sample products (of nominal 
value) from the Company. 

- Give gifts of nominal value and anything 
above that value must obtain approval 
(see Annex 3). 

Tips on managing receiving gifts: 

- In case of inappropriate to decline or 
necessary for maintaining business 
relationships with the giver, the 
recipients must report the receiving of 
gifts from externals of the value from 
THB 1,000 (equivalent to USD 30) up at 
the provided Reporting Platform (see 
Annex 3) within15 business days after 
receiving the gift or gratuity. 

- Exemptions from this No Gift Policy and 
do not require to report are gifts value 
less than THB 1,000 (equivalent to  
USD 30) such as t-shirts, pens, goodies 
bags including cards, thank you notes, 
certificates or other forms of thank you 
and recognition that employees obtain 
as members of the public at events such 
as seminars, conferences, training 
events etc. that is offered equally to all 
participants of the event. 

- In case the value is not easily 
established, an employee should have 
SML or Compliance function to assist in 
verifying the estimated retail value. 
Deliberately undervaluing a gift or 
business courtesy or avoiding reporting, 
it may be official misconduct. 
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- Make sure that any gift would comply 
with both local law and the internal 
policies at the official’s company. 

- In case of unsure, check with 
Compliance function or the person in 
charge in advance of giving. 

- Acceptance of proposal for meeting, 
training course, seminar, work visit 
under business partner’s budget is not 
allowed. If the arrangement needs to be 
under third party’s budget, the 
employees must obtain an approval 
from the Group CEO before accepting 
the offer. 

5.9 Determining Values and Approval 

Offering Receiving 

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

b) The expenses should demonstrate a
valid business purpose and reasonable
with provable evidence.

c) Always obtain approval from SML or
above when offering according to the
normal practice.

d) The offering value over than specified
above and/or exceed the annual
budget/plans or request for deviation or
exception beyond the guideline under
this Policy must be approved by any two
EXCO members or the Group Company
CEO and Group Company CFO.

e) The offering business courtesies for the
following activities must be approved by
the Group Company CEO or assigned
CEO (refer to MOA).

- Activities related to corporate social 
responsibilities 

- Sponsorships 
- Donations made for the religious and 

not-for-profit purposes 
- Activities related to government 

relation affairs 

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

b) The receiving of the gifts, entertainment,
and hospitality value above the specified
shall report at the provided Reporting
Platform (see Annex 3) in each Group
Company within 15 business days after
the receiving the gift or gratuity.
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6. Compliance and Consequence for Non-Compliance

All entities and their employees, management, directors as well as any person who represents 
or performs work on behalf of any entity under the Group shall ensure full compliance with this 
Policy. They are expected to assure that appropriate resources are available. Reviews are 
always regularly undertaken to ensure that the implementation and application of this Policy 
remains robust. 

Anyone who breaches the Policy shall be subject to disciplinary action, which could result in 
dismissal or termination. 

7. Policy Measurement Metrics

The Conflict of Interest Declaration Form shall be implemented at least on an annual basis 
throughout the Group. Process to review any conflict as declared or reported shall be 
conducted and resolved timely. 

Violations and business courtesies received or given which do not meet the determining value 
in this Policy must be recorded and reviewed regularly, in order to assess effectiveness of this 
Policy and determine measures for improved enforcement. 

Regularly communicate the No Gift Policy to all stakeholders such as employees, 
management, directors including customers and business partners through internal and 
external media for example employee annual meeting, announcement on bulletin board, 
company’s intranet, website and annual report etc. 

8. Policy Exemptions

No exceptions are permitted. 

Variations to this Policy shall be reviewed by the Document Owner, Document Manager and 
proposed to the Group CEO for approval 

9. Reference

a) Code of Business Conduct
b) Travel and Entertainment Policy
c) Anti-Bribery and Corruption Policy
d) Whistleblowing Policy
e) Manual of Authority
f) Document Retention Policy

- End of document - 
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Annex 3: Approval Matrix 

A: Approver R: Reviewer P: Proposer I: Information 

Descriptions NCC GC-CEO Supervisor Compliance 
Filing at the 

reporting 
channel * 

Conflicts of Interest 

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

A I 

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

A I 

Report and/or disclose actual or 
potential conflicts of interest ** 

R R I 

* Please ask the Compliance representative in your country on how to file the report.

** Compliance Function shall review the disclosure and confirm back to the employee whether any or no

concerns. Please also refer to Clause 5.4.

Descriptions GCEO GC-CEO EXCO TML/SML Compliance 
Filing at the 

reporting 
channel * 

Offering and/or receiving to/from externals 

Offering business courtesies to 
externals for the value up to  
THB 3,000 (USD 100) per person per 
occasion 

A 

Offering business courtesies more 
than THB 3,000 per (USD 100) per 
person per occasion or request for 
deviation or exception 

2 EXCO 
Members 

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

responsibilities 
- Sponsorship 
- Donation for the religious and not-

for-profit purposes 
- Activity related to government 

relation affairs 

Refer to 
MOA 

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

A I I 

Disclosing the receiving of business 
courtesies >THB 1,000 (USD 30) 

I I I 
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Annex 4: Examples of typical conflict of interest 

These are number of situations where conflict of interest is likely to arise. They are intended 

to enhance the awareness of employees and, in addition, to serve as basis to avoid, disclosure 

and/or approval according to this policy. It is not a comprehensive list. 

• Reporting to a supervisor who is a relative or close friend and has control over job

responsibilities, salary, and promotions.

• Having a personal or close relationship with a supervisor, subordinate, or colleague

who may be perceived as a conflict of interest.

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

• Having a business relationship or giving advisory role with a supplier, distributor,

service provider, customer or competitor of the Company or the Group that falls outside

the scope of usual employment duties.

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

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

Group.

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

Group.

• Accepting free trips and gifts from a vendor and then selects, recommends, or

influences the purchase of the products or service.

• Accepting a favor or a gift from externals above THB 1,000 (equivalent to USD 30) and

does not report.

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

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

own benefit.

• Employee or employee’s family member received personal discounts or other benefits

advantages that are not available to all employees from suppliers, distributors, or

customers of the Company.
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Annex 5: Conflict of Interest Declaration for New Hire 

Name Last name: Position: 

Function: Company (“the Company”): 

Siam City Cement Public Company Limited and its subsidiaries directly and indirectly held 
(collectively called “the Group”) place some restrictions with which you must comply regarding 
business interests to determine that you are in compliance with these provisions, you are 
required to complete the following information when you are first employed by one of the 
companies in the Group. The Company will include this document in your personnel file. 

1. Do you have the person with close relationships working in the Company or the Group?

Close relationships mean

- the family members with close relationships to you either related by blood, including parents, 
grandparents, children, siblings, or relationship from registration under laws, including spouse, 
stepchildren, foster-parent 

- individuals whom you have close relationships with, including partner (not married but in a 
relationship), mothers-, fathers-, brothers-, and sisters-in-law 

- someone who is financially dependent on you or you are financially dependent on them 

- any juristic person having its family member as a major shareholder (holding shares more than 10%) 
or its family member collectively hold shares more than 30%. 

No 
Yes 

If “Yes”, please provide the details. 

Name Position Division Relationship 

2. Do you have the person(s) with close relationships work for or have any business
transaction that carries out business as the Company or the Group’s vendor,
contractor, customer or competes (“competing company’) with the business of the
Company or any company in the Group?

No 
Yes 

If “Yes”, please provide the details. 

Name(s) Position Company Type of Relationship* 
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3. Have you received tangible/intangible benefits from the person with close relationship
who have business or competing with the Company or the Group?

No 
Yes 

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

Name(s) Position Company Type of Relationship* 

4. Are you a shareholder of other juristic persons which you have the controlling and
management decision or are you an employee of another juristic person which you
work full time or part-time?

Any involvement in an external activity or position, such as taking up a directorship, advisor, agency,
speaker or employment outside the Company, employees must declare under this part.

No 
Yes 

If “Yes”, please provide the details. 

5. Are you one of the major shareholders, director or executive management of other
juristic persons which have had business deals with the Company in the past 5 years?

No 
Yes 

If “Yes”, please provide the details. 

6. If you have any other potential conflict of interest, please list them below describing
the nature of the conflict and the parties involved. If none exist, please indicate “No
conflict” below.

No conflict 
Conflict 
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If “Yes”, please provide the details. 

I confirm that I have read and understood the Group Conflict of Interest Policy. The information 
I have provided is correct and complete to the best of my information and knowledge at the 
time of the report. 

I also understand that if there are any changes to the above information, I am responsible for 
reporting to my supervisor through INSEE Portal. 

Place: _________________________________ 

Date: __________________________________ 

Signature: _______________________________ 

Type of relationship includes: 
1. Supplier
2. Distributor
3. Service Provider
4. Consultant
5. Customer
6. as employee/director/partner/consultant/owner or hold more than 10% shares in other or competitor company
7. as director, trustee, officer, consultant in charitable/sports/volunteer/civic organization which has a business

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

approvals are required by the Company
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Annex 6: Annual Conflict of Interest Declaration and/or when there is change 

To support the operation with honesty and transparency, employees are obliged to disclose 
information about actual conflicts and potential conflicts when there are changes to the recent 
disclosure in order to avoid situations that may cause consequences from not disclosing 
information about conflicts of interest between themselves and the Company. 

1. Do you have the person with close relationships working in the Company or the Group?

Close relationships mean

- the family members with close relationships to you either related by blood, including parents, 
grandparents, children, siblings, or relationship from registration under laws, including spouse, 
stepchildren, foster-parent 

- individuals whom you have close relationships with, including partner (not married but in a 
relationship), mothers-, fathers-, brothers-, and sisters-in-law 

- someone who is financially dependent on you or you are financially dependent on them 

- any juristic person having its family member as a major shareholder (holding shares more than 10%) 
or its family member collectively hold shares more than 30%. 

No 
Yes 

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

Name(s) Relationship Position / Division 

2. Do you have the person(s) with close relationships work for or have any business
transaction that carries out business as the Company’s vendor, contractor, customer
or competes (“competing company”) with the business of the Company or any
company in the Group?

No 
Yes 

If “Yes”, please provide the details. 

Name(s) Position Company Type of Relationship* 

3. Are you a shareholder of other companies which you have the controlling and
management decision or are you the employee of another company which you work
full time or part-time?
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Any involvement in an external activity or position, such as taking up a directorship, advisor, agency, 
speaker or employment outside the Company, employees must declare under this part. For the employees 
who used to disclose or received approval, please declare it until the status is terminated or cancelled. 

No 
Yes 

If “Yes”, please provide the details. 

4. According to the Group Conflict of Interest Policy which states that you are required to
report to the Company in the event of receiving a gift or other benefits valued above
THB 1,000 (equivalent to USD 30).

During the past 12 months, have you received any gifts and any other benefit from a
third-party who have or going to have a business relationship with the Company or the
Group and you have not yet reported to the company?

Consider such items as gifts, loans, donations, education, sporting event, show tickets favors, an invitation
to a conference, seminar, work visit or travelling abroad, fares and travel expenses, car rental expense,
hotel room expense or receive various services from suppliers, customers, outside auditors or attorneys
at favorable rates or any airfare and other transportation costs (including rental cars) and lodging, whether
in connection with conferences or events organized by the third party or otherwise.

Not yet reported. 
Already reported. 

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

5. If you have any other potential conflict of interest, please list them below describing
the nature of the conflict and the parties involved. If none exist, please indicate “No
conflict” below.

No conflict 
Conflict 

If “Yes”, please provide the details. 

I confirm that I have read and understand the Group Conflict of Interest Policy and that the 
information I have provided is correct and complete in the best of my information and 
knowledge at the time of the report. 
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I also understand that if there are any changes to the above information, I am responsible for 
reporting to my supervisor through INSEE Portal. 

Place: _________________________________ 

Date: __________________________________ 

Signature: _______________________________ 

Supervisor’s Signature: _____________________ 

Date: ___________________________________ 

Type of relationship includes: 
1. Supplier
2. Distributor
3. Service Provider
4. Consultant
5. Customer
6. as employee/director/partner/consultant/owner or hold more than 10% shares in other or competitor

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

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

approvals are required by company

********** 

56-1 One Report 2564 34



Related Party Transactions Policy 
Group 

Framework 

The Related Party Transactions Policy comprises of: 

1. Objective
2. Scope
3. Definitions
4. Responsibilities
5. Policy Directives
6. Compliance and Consequence for Non-Compliance
7. Policy Measurement Metrics
8. Policy Exemptions
9. Reference

Annex 1: Document Approval and Version History 
Annex 2: Common Terms 
Annex 3: Summary Flowchart for Related Party Transaction Implementation 
Annex 4: Type of Related Party Transactions and Thresholds 

1. Objective

Siam City Cement Public Company Limited (“the Company” or “SCCC”) and its Subsidiaries 
directly and indirectly held (collectively called the “Group”). This Policy has following 
intentions: 

a) To promote transparent and fair treatment to all shareholders;
b) To ensure that all Related Party Transactions (RPT) are approved through a

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

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

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

2. Scope

This Policy applies to all employees, management, directors, as well as any person who 
represents or performs work on behalf of any entity under the Group. 

3. Definitions

The following words or statements shown in this Policy shall have the meaning as defined in 
the table below. 
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Related Party Transactions 
(RPT) 

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

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

1) Directors, Executives, Major Shareholders or Controlling
Person of the Company, including their nominated
person as Director, Executive or Controlling Person, as
well as their Related Person and close relatives.

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

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

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

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

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

Major Shareholder means a direct and indirect shareholder holding the voting 
shares more than 10%, including the shares held by its 
Related Person. 

Related Person Means the following persons of the Related Party: 

1) Spouse;
2) Minor Child;
3) Ordinary Partnership or Limited Partnership, in which the

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

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

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

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

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

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

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

4) Transactions under other exemptions of the related
regulations.

General commercial 
conditions  

means commercial conditions under fair pricing and conditions 
which do not lead to undue benefit transfer, with following 
benchmarks: 

a) Pricing and conditions which the Company or Subsidiaries
have received or offered to another person.

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

c) Pricing and conditions which the Company can prove that
similar business operators have offered to another
person.  For example, bidding or price comparison from
at least 3 offers.

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

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

4. Responsibilities

This Policy related to many functions in the Company, therefore, the Board of Directors has 
defined the roles and responsibilities of related functions as follows: 

Board of Directors (BoD) 

a) The BoD shall consider all RPTs which required BoD or Shareholders’ approval. The
BoD may delegate normal business transaction or supporting business transaction to
the Management.

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

a) For RPT requiring approval from the Board of Directors and/or Shareholders, the AC
shall review the RPT, also to oversee Management’s compliance with the rules and
guideline of the regulatory authorities on a quarterly basis, in order to ensure that such
transactions are reasonable and for the best benefit of the Company.

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

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

Group Company CEO (GC-CEO) shall ensure that its responsible Subsidiary strictly comply 
with this Policy and the related Manual of Authority. 

Group Chief Accountant (GCA) 

a) The GCA shall collect and prepare a quarterly report to the AC on the information of
RPT in accordance with rules of the regulatory authorities and of accounting
standards, including the information in relation to necessity and reasonableness of the
RPT and most beneficial to the Company, as well as the information on appraisal of
assets.

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

Company Secretary 

a) To provide advice on requirements for conducting RPT for the Company and its
Subsidiaries, in accordance with this Policy and the rules of regulatory authorities.

b) To coordinate with the BoD and the Executives in arrangement of the meeting of the
BoD and the Shareholders (if required) for obtaining approval for entering into the RPT
in accordance with the rules of regulatory authorities.

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

5. Policy Directives

5.1 General Principle 

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

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

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

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

5.2 RPT Information Collection 

The GCA shall collect information on RPT and prepare disclosure report by type and value of 
RPT, then report to the AC for review on a quarterly basis.  

5.3 Approval Requirements 

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

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

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

5.4 Disclosure 

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

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

6. Compliance and Consequence for Non-Compliance

All entities and their employees, management, directors as well as any person who represents 
or performs work on behalf of any entity under the Group shall ensure full compliance with 
this Policy. They are expected to assure that appropriate resources are available. Reviews 
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are always regularly undertaken to ensure that the implementation and application of this 
Policy remain robust. 

Anyone who breaches the Policy shall be subject to disciplinary action, which could result in 
dismissal or termination for any misconduct. 

7. Policy Measurement Metrics

This Policy shall be measured its effectiveness and awareness through: 

1) Completion and accuracy of the information disclosure in accordance with the
regulatory authorities.

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

3) Continuing Policy compliance by people who have approval authority on the RPT.

8. Policy Exemptions

No exceptions are permitted. 

This Policy may be amended in accordance with any changes in law and regulation issued by 
The Authority on the subject. 

Variations to this Policy shall be reviewed by the Document Manager and proposed to the 
Document Owner prior to submitting to the Board of Directors for approval. 

9. Reference

9.1 The Securities and Exchange Act or SEC Act, Section 89/12, Section 56;
9.2 The Notification of the Capital Market Supervisory Board No. Tor.Chor. 21/2551 (A.D

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

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

9.4 Manual of Authority

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

Type of transaction 
Authority 

Small Medium Large 

1. Normal business
transactions/

2. Normal business-support
transactions

- General commercial 
conditions 

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

- No general commercial 
conditions 

The Management Board of directors 
+ Information 
disclosure to SET 

Shareholders 

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

The Management The Management 
+ Information 
disclosure to SET 

Board of directors + 
Information 
disclosure to SET 

4. Transactions relating to
products or services

The Management Board of directors 
+ Information 
disclosure to SET 

Shareholders 

5. Transactions on offering or
receiving financial
assistance

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

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

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

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

The Management Board of directors 
+ Information 
disclosure to SET 

Shareholders 

- Receiving financial 
assistance 

The Management Board of directors 
+ Information 
disclosure to SET 

Shareholders 

Source: www.set.or.th 

********** 
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นโยบายต่อต้านการทุจรติคอรรั์ปชัน
นโยบายกลุ่มบริษัทฯ 

หัวข้อหลักของเอกสารฉบับนี ้
นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั ประกอบดว้ย 
1. วตัถุประสงค์
2. ขอบเขต
3. ค าจ ากดัความ
4. ความรบัผิดชอบ
5. ระเบียบปฏิบติั
6. การปฏิบติัตามและผลของการฝ่าฝืน
7. การวดัผล
8. ขอ้ยกเวน้
9. เอกสารอา้งอิง
ภาคผนวก 1 : การอนมุติัเอกสารและประวติัเอกสาร 
ภาคผนวก 2 : ค าที่ใชใ้นกลุม่บริษัทฯ 

1. วัตถุประสงค์
บริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ” หรือ “SCCC” และบริษัทย่อยทัง้จากการถือหุน้
ทางตรงหรือทางออ้ม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) มีเจตนารมณ์ในการเป็นองคก์รพลเมืองที่ดี (Good 
Corporate Citizen) ยดึมั่นในการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบั นโยบายต่อตา้นการทุจริต
คอรร์ปัชนัฉบบันีจ้ดัท าขึน้ เพื่อก าหนดแนวปฏิบติัในการจดัการการทจุรติคอรร์ปัชนัส าหรบักลุม่บรษิัทฯ 

2. ขอบเขต
นโยบายฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชก้บัพนกังาน ผูบ้รหิาร กรรมการ รวมถึงบคุคลใด ๆ ที่เป็นตวัแทนหรือ
ด าเนินงานในนามของกลุม่บรษิัทฯ 
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3. ค าจ ากัดความ
การทจุริต (Fraud) การกระท าที่ผิดกฎหมาย หรือการหลอกลวงโดยมีเจตนาแสวงหา

ประโยชนส์่วนตวัโดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุม่บรษิัทฯ 
ลูกคา้ คู่คา้ หรือคู่สัญญาของบริษัท รวมถึง การท าหลักฐานการเงิน 
และการเบิกค่าใชจ้่ายอนัเป็นเท็จ การน าทรพัยส์ินของบริษัทไปใชเ้พื่อ
ประโยชนส์ว่นตวัและการคอรร์ปัชนั 

สินบน (Bribe) สิ่งจูงใจหรือรางวัลที่ ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชนท์างการเงินหรือผลประโยชนอ่ื์นใดในทกุรูปแบบ ซึ่งหมาย
รวมถึงการใหข้องขวัญหรือบริการ เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด หรือ
รอ้งขอเพื่อใหด้ าเนินการอนัมิชอบไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการในกิจการ
ของรัฐหรือการด าเนินการทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาหรือเพื่อรักษาข้อ
ไดเ้ปรียบทางการคา้ สญัญา กฎระเบียบหรือผลประโยชนส์ว่นตวั 

คอรร์ปัชนั (Corruption) การใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การกระท าเพื่อให้ได้มาหรือ
รกัษาความไดเ้ปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม 

ค่าอ านวยความสะดวก 
(Facilitation Payment) 

รูปแบบการจ่ายเงินหรือการให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้การ
ด าเนินการหรือสนบัสนุนใหก้ารด าเนินการเร็วขึน้จากขั้นตอนปกติ หรือ
ใหไ้ดม้าซึ่งธุรกิจ หรือความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ 

เงินที่จ่ายคืนอย่างลบั ๆ หรือ 
ไม่ถกูกฎหมาย (Kickback) 

รูปแบบของสินบน โดยบางส่วนของสินบนมีการน าคืนให้แก่ผู ้ให้
ผลประโยชน ์

การช่วยเหลือทางการเมือง 
(Political Contributions)  

การใหห้รือการเสนอใหส้ิ่งของมีค่า เช่น เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ื์น
ใดแก่นกัการเมือง พรรคการเมือง หรือบุคคล ตลอดจนกิจกรรมทางการ
เมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

การบรจิาค (Donation) กิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการใชจ้่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่จับตอ้งได ้
รวมถึงการใชจ้่ายเงินเพื่อโครงการ กิจกรรมทางศาสนา การศึกษา เพื่อ
ประโยชนข์องชมุชน สงัคม และกลุม่ประชากร 
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4. ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดท านโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน จัดให้มี
เครื่องมือที่ใชเ้พื่อการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษัทฯ ได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และน าไปใชเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที่ในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบติัตามความรบัผิดชอบที่
มีต่อผูถื้อหุน้ และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน การควบคมุและการตรวจสอบภายในที่
ครอบคลมุถึงการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีระบบในการควบคมุและต่อตา้นการ
ทุจริตคอรร์ัปชันอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนให้
ขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการของบรษิัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกบันโยบาย และระเบียบวิธีการ ในอนัที่จะปกป้อง
ชื่อเสียงและผลประโยชนข์องกลุม่บรษิัทฯ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (GCEO) มีหน้าที่ด  าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ผู ้ที่
เก่ียวขอ้งปฏิบัติตามนโยบายนี ้อย่างเคร่งครดั มีการจัดทรพัยากร การจัดอบรม และเครื่องมือต่าง ๆ ให้
พรอ้มใชง้านและมีการสื่อสารไปยงับคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทในกลุ่ม หรือของบริษัทย่อย (GC-CEO) มีหน้าที่รบัผิดชอบ
โดยรวมเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่านโยบายนีเ้ป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิ่นและจริยธรรม นอกจากนีทุ้กกิจกรรมที่
เก่ียวขอ้งภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษัทฯ ตามนโยบายนีไ้ดผ้่านกระบวนการอนุมัติล่วงหน้า อีกทั้ง 
ทรพัยากรและเครื่องมือต่าง ๆ ตอ้งพรอ้มใชง้านทนัทีส าหรบัการตรวจสอบและการรายงาน 

พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบันี ้และมีหนา้ที่ในการรายงานการกระท าใด ๆ ที่น่าสงสยั และ
การกระท าผิดที่เก่ียวขอ้งกบัการติดสินบนและการทจุรติ โดยใหร้ายงานต่อผูจ้ดัการสายงาน เจา้หนา้ที่
ก ากบัดแูลและปฏิบติัตาม ที่ปรกึษากฏหมาย หรือผ่านช่องทาง INSEE Speak Up ทนัทีที่รบัทราบหรือ
สงสยัว่ามีการฝ่าฝืนนโยบายนี ้หรือการกระท าความผิดที่เกิดขึน้หรืออาจเกิดขึน้ในอนาคต 

5. ระเบียบปฏิบัติ
บคุลากรทกุระดบัขัน้ของกลุม่บรษิัทฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางที่ไดก้ าหนด ดงันี ้
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5.1 ผู้น าองคก์รปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง ในเร่ืองต่อไปนี ้
ก) คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ที่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิ่นว่าดว้ยการ

ต่อต้านการคอรร์ัปชัน และจะต้องไม่เก่ียวข้องกับการคอรร์ัปชันในทุกรูปแบบ แม้ว่าจะเป็น
ประโยชนต่์อธุรกิจ ครอบครวั เพื่อน หรือผูอ่ื้น และตอ้งยดึมั่นในจรยิธรรมอย่างเครง่ครดั 

ข) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารช่วยเหลือในการสนบัสนุนพรรคการเมือง 
กลุ่มการเมือง รวมถึงบุคคลในทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และหา้มมิใหบุ้คคลหนึ่ง
บคุคลใดสนบัสนนุและบริจาครวมถึงการท าธุรกรรมที่สง่ผลใหเ้กิดการสนบัสนุนทางการเมือง ซึ่งผู้
มีอ  านาจอนุมัติธุรกรรมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทจะไม่สามารถอนุมัติธุรกรรมใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนนุทางการเมืองในทุกรูปแบบ 

ค) กระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ตอ้งสะทอ้นถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
ง) การจัดซือ้จัดจา้ง ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบปฏิบติัในการจัดซือ้จัดจา้งอย่างเคร่งครัด 

เพื่อความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน 

5.2 สินบน ค่าอ านวยความสะดวก เงนิทีจ่่ายคืนอย่างลับ ๆ และเงนิบริจาค 
ก) หา้มเสนอ สญัญาว่าจะใหส้ินบน หรือตกลงที่จะรบัสินบน 
ข) ห้ามท าหรือจัดการ การจ่ายค่าอ านวยความสะดวกหรือ  “จ่ายเงินคืนอย่างลับ ๆ หรือไม่ถูก

กฎหมาย” หากพนักงานไดร้บัการรอ้งขอใหก้ระท าการดังกล่าว หรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกับการช าระ
เงิน พนักงานควรแจ้งให้ผู ้จัดการสายงาน เจ้าหน้าที่ก ากับดูแลและปฏิบัติตาม หรือที่ปรึกษา
กฏหมายทราบ 

ค) ห้ามเสนอหรือบริจาคในนามของกลุ่มบริษัทฯ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ  านาจตามที่ได้
ก าหนดไวใ้น Manual of Authority การบรจิาคที่ถกูตอ้งตามกฎหมายและจรยิธรรมสามารถกระท า
ได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามแผนงานชุมชนสัมพันธ์ และ/หรือ โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) ของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี ้องค์กรเหล่านั้นจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับ
อนญุาตและถกูตอ้งตามกฎหมาย เพื่อใหม้ั่นใจว่าการบรจิาคจะไม่ถกูน าไปใชใ้นการติดสินบน 

5.3 การตรวจสอบ 
ก) จดัใหม้ีกลไกที่โปรง่ใสส าหรบัการรายงานทางการเงินที่เหมาะสม 
ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่ เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ

ปอ้งกนัสถานการณก์ารคอรร์ปัชนั รวมถึงทบทวนและประเมินความเสี่ยงดา้นการคอรร์ปัชนัในการ
ปฏิบติังานอย่างนอ้ยปีละครัง้ 
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5.4 การฝึกอบรม และ การสื่อสาร 
ก) จัดใหม้ีช่องทางการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องใหบุ้คลากรของบริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดความรู้

และความเข้าใจอย่างแท้จริงเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอรร์ัปชัน รวมถึงให้สามารถแจ้ง
เบาะแส ข้อเสนอแนะและข้อรอ้งเรียนที่เก่ียวกับการคอรร์ัปชันได้อย่างทั่วถึง โดยมีมาตรการ
คุม้ครองผูแ้จง้และรายงานเบาะแสอย่างชดัเจน 

ข) จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธรณชนเก่ียวกบันโยบาย และมาตรการ การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
และสื่อสารไปยงัพนกังาน คู่คา้ ลกูคา้ และสาธารณะชนผ่านทางช่องทางการสื่อสารทัง้ภายในและ
ภายนอกบรษิัทฯ 

5.5 การปกป้องคุ้มครอง 
ก) พนักงานที่ปฏิเสธการรบัหรือการใหส้ินบน หรือพนักงานที่รายงานการกระท าไม่สจุริตของบุคคล

อ่ืน อาจกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมั่นในการสง่เสรมิการเปิดเผยและ
สนบัสนุนใหทุ้กท่านท าการแจง้พฤติกรรมอนัมิชอบ หากว่าการรายงานนัน้กระท าโดยสจุริต ถึงแม้
ทา้ยท่ีสดุแลว้จะปรากฎว่าเป็นการส าคญัผิดก็ตาม 

ข) บรษิัทฯ มุ่งมั่นที่จะสรา้งความมั่นใจว่าจะไม่มีใครไดร้บัผลรา้ยใด ๆ จากการปฏิเสธการมีสว่นรว่ม
ในการติดสินบนหรือคอรร์ปัชนั หรือเนื่องมาจากการรายงานโดยสจุรติ อนัเกิดจากการสงสยัว่ามี
การติดสินบนจรงิหรือมีความเป็นไปไดว้่ามีการติดสินบนหรือมีการคอรร์ปัชนัในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกิดขึน้
หรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ผลรา้ยดงักลา่ว รวมถึง การเลิกจา้ง การลงโทษทางวินยั การคกุคาม 
หรือการปฏิบติัอ่ืนใดที่เป็นภยัอนัเป็นผลมาจากการรายงานการกระท าโดยมิชอบ 

ค) หากท่านเชื่อว่าท่านไดร้บัผลรา้ยใด ๆ ใหแ้จง้ผูจ้ดัการในสายงานของท่าน และเจา้หนา้ที่ก ากบัดแูล 
หรือที่ปรกึษากฎหมายโดยทนัที โดยจะมีการสอบสวนเรื่องดงักลา่ว และหาทางแกไ้ขเยียวยา 

6. การปฏิบัติตามและผลของการฝ่าฝืน
ใหท้กุนิติบุคคลรวมถึงพนกังาน ผูบ้รหิาร กรรมการ รวมถึงบคุคลซึ่งเป็นผูแ้ทนหรือผูด้  าเนินการในนามกลุ่ม
บริษัทฯ ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายฉบบันีอ้ย่างเคร่งครดั โดยมีการทบทวนทรพัยากรที่ใชใ้หม้ีความเหมาะสม 
ตลอดจนใหม้ีการทบทวนการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการปฏิบติัตามนโยบายนีท้นัสมยัอยู่
เสมอ 
บคุคลใดที่ละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบติัตามนโยบาย จะถูกลงโทษทางวินยั ซึ่งอาจสง่ผลต่อการเลิกจา้ง 

7. ข้อยกเว้น
ไม่อนญุาตใหม้ีขอ้ยกเวน้ 
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นโยบายนีอ้าจมีการทบทวนและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดโดย
หน่วยงานราชการ 

ผูด้แูลเอกสารมีหนา้ที่ทบทวนและเสนอใหม้ีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนีต่้อเจา้ของเอกสารก่อนน าเสนอขอ
อนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

8. เอกสารอ้างอิง
8.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
8.2 Manual of Authority 
8.3 นโยบายการใหห้รือรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง และสินน า้ใจ 
8.4 นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
8.5 นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้เบาะแส 

- จบขอ้ความ - 
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Whistleblowing Policy 
Group 

Framework 

The Whistleblowing Policy comprises of: 

1. Objective
2. Scope
3. Definitions
4. Responsibilities
5. Policy Directives
6. Compliance and Consequence for Non-Compliance
7. Policy Measurement Metrics
8. Policy Exemptions
9. Reference

Annex 1: Document Approval and Version History 
Annex 2: Common Terms 
Annex 3: Whistleblowing Workflow 

1. Objective

This Whistleblowing Policy is established to provide a mechanism to voice or report concerns 
of wrongdoing related to the business, operations, transactions or activities of Siam City Cement 
Public Company Limited (“the Company” or “SCCC”) and its Subsidiaries directly and indirectly 
held (collectively called the “Group”). 

The Policy sets out the principles, procedures for reporting, channels for reporting and 
investigations protocols for incidents reported via the reporting channel. 

2. Scope

This Policy applies to all employees, management, directors as well as any person who 
represents or performs work on behalf of any entity under the Group. 

The whistleblower can report wrongdoing or concerns about potential violations of the law, Code 
of Business Conduct or Company policy. We encourage the early reporting of matters of serious 
concern which may affect the professional and compliant operation of its businesses and 
reputation. These are examples of the type of matters that should be reported include but are 
not limited to the following: 

a) a criminal offence; for example, fraud, bribery, conflict of interest;
b) a failure to comply with any legal, regulatory obligations, and the Code of Business

Conduct;
c) concealment of any of the above;
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d) retaliation actions to any staff member arising from investigations or other whistleblowing
processes.

Any complaints related to products and services of the Group shall not be accepted in the 
whistleblower system but shall be raised to other appropriate channels or directly with the 
concerned business unit. 

3. Definitions

Employee Every employee including the management 

Whistleblower An employee or any other person who reports wrongdoings or 

incidents that he/she has observed to the reporting channel 

Wrongdoing Illegal or dishonest behavior or activity 

Incident Concern of misconduct, violation of laws and regulations or 

Company policies, unethical behaviors or activities 

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

activity 

Screening Committee The Screening Committee is appointed by the Head of Group 

Internal Audit and Compliance and acknowledged by SCCC’s 

Audit Committee and has the responsibility to screen cases 

raised through the reporting channel 

Investigation Team The Investigation Team consists of a pool of members 

appointed by the Group CEO of the company where the 

incident takes place 

Subject The person whom the whistleblower has reported his/her 

wrongdoing 

4. Responsibilities

Reporting channel, an independent third-party hotline provider, will report every incident to the 
Screening Committee after the incident is reported. If the concern or misconduct is against a 
member of the Screening Committee, the report will not be sent to that member. 

Screening Committee shall preliminary screen the incident raised through the reporting 
channel whether the incident is valid (credible) or groundless and provide the recommendation 
to the Group CEO of the company where the incident takes place. The Screening Committee 
also has a responsibility to communicate with the reporting channel on the progress of the 
incident. Incidents which are groundless will be supported by a rationale. 
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Credible incidents will go for fact-finding or go through the investigation process depending on 
the complexity and severity of the incident. 

Head of Group Internal Audit and Compliance will act as the Head of the Screening Committee 
and shall propose qualified members to the Screening Committee. 

Chief Executive Officer (CEO) of the company where the incident takes place shall determine, 
impartially, the creditability of the case and communicate or discuss with the Screening 
Committee and ensure an appropriate set up and flow of fact-finding or investigation. The CEO 
shall ensure that all concerns raised are dealt with fairly, thoroughly and in accordance with the 
policy. 

Fact-finding and Investigation Team shall perform the following: 

a) Fact-finding and investigate the incident;

b) Set out the steps for fact-finding and investigation;

c) Conclude the fact-finding and investigation;

d) Recommend the corrective and disciplinary actions; and

e) Report to the Screening Committee

The Team shall engage and/or consult with other appropriate departments to investigate the 
incident. 

All the incidents shall be reported or regular updates to the Screening Committee, until the 
incident is resolved. The need for an extension shall be granted by the Screening Committee. 

All actions must be taken in accordance with the timeframe stated in the Whistleblowing 
Workflow (see Annex 4). 

All Managers are responsible for ensuring that staff are aware of the policy and its application, 
and for creating an environment in which staff are able to express concerns freely without fear 
of retaliation. 

Employee has a responsibility to raise concerns providing he/she has a reasonable belief that 
malpractice and/or wrongdoing has occurred. 

Whistleblower: The Whistleblower shall report any incident in good faith to the reporting 
channel, try to disclose as much factual information of the incident and disclose his/her identity 
such that the investigation can take place quickly.  

5. Policy Directives

5.1 Confidentiality: Confidentiality of the incident and details of the whistleblower shall be 

strictly maintained. Sharing of information shall be subject to the approval of the 

Screening Committee. 

5.2 Anonymity: The whistleblower can report actual or suspected violations anonymously, 

where allowed by applicable law. If he/she makes a report anonymously, it is important 

to provide detailed information to facilitate a thorough investigation.  
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5.3 Good faith reporting: Whistleblowers shall raise incidents in good faith, with no 

intention to hurt the subject. 

5.4 No retaliation: Whistleblowers shall be protected from retaliation, especially for cases 

which have been raised in relation to suspicious misconduct and reported with good faith 

but proven false later. A Whistleblower may ask for special custody or protection should 

he/she feel threatened in any possible manner. Should the subject mistreat or harm the 

Whistleblower for disclosing the incident he/she shall be penalized as it is an illegal 

offence. 

6. Compliance and Consequence for Non-Compliance

All entities and their employees, management, directors as well as any person who represents 
or performs work on behalf of any entity under the Group shall ensure full compliance with this 
Policy. They are expected to assure that appropriate resources are available. Reviews are 
always regularly undertaken to ensure that the implementation and application of this Policy 
remain robust. 

Employees shall not abuse the reporting channels or make false reports to cause intentional 
harm to their colleagues. Should there be an investigation; the employee shall fully cooperate 
with the Investigation Team. The employee will be subject to disciplinary action should there be 
any form of retaliation, abuse of the reporting channel, falsifying of reports or lack of cooperation 
during an investigation. 

In the event of proven bad faith and/or falsifying reports raised by whistleblowers who are not 
the Group’s employees, the CEO of the Group Company where the incident takes place shall 
consider an appropriate action to be taken further, including but not limited to a legal action, in 
order to protect the Group’s business and reputation. 

7. Policy Measurement Metrics

The Head of the Screening Committee shall report the summary of all cases reported and the 
result of the investigation together with the Management’s actions to the Group EXCO and the 
Audit Committee. 

8. Policy Exemptions

No exceptions are permitted. 

Variations to this Policy shall be reviewed by the Document Owner, Document Manager and 
proposed to the Group CEO for approval, with an update of policy changes being given to the 
Audit Committee. 

9. Reference

a) Code of Business Conduct
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b) Charter of the Screening Committee

- End of document - 
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Annex 3: Whistleblowing Workflow 

Whistleblower 

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

Website: inseespeakup.ethicspoint.com 
Toll Free: Indonesia 080 0150 3215 

Sri Lanka 202 9137 
Thailand 180 001 4577 
Vietnam 180 040 0549 

1 Business Day 6 Business Day 

Screening Committee 

- Screen the incident and classify the concerns and evidence to a) Misconduct – related to 
behavior b) Wrongdoing, suspicious of fraud or business process improvement. 

- Advise the Group Company’s CEO of the case related countries on the recommendations 
and the next steps. 

- Monitor and follow-up on the progress of the case and communicate to the whistleblower 
through the 3rd party. 

7 Business Day 

Group Company CEO 

- Determine the creditability of the case 
and communicate or discuss with the 
Screening Committee. 

- Appoint the Investigation Team. 

Group Company CEO and 
Screening Committee 

Understand the case and make final decision on 
the consequence management and corrective 
action to prevent the issues. 

5 Business Day 30 Business Day 

Investigation Team 

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

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

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

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

(exclude the external forensic investigation) 
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