บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำกัด (มหำชน)
นโยบำยและแนวปฏิบัตใิ นกำรจัดหำและคัดเลือกคู่ค้ำ/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการจัดหาและคัดเลือกคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี และให้ เปิ ดเผยไว้ ให้ เป็ นที่ทราบ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเอสซีจีจ ะดาเนิน การคัด เลือ กคู่ค้ า /คู่ธุร กิจ อย่า งมีร ะบบ เป็ นธรรม โปร่ ง ใส และสนับ สนุน คู่ค้ า /
คู่ธุร กิจ ที่ ดาเนิน ธุรกิจ อย่า งมี จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม และจะไม่ทาธุรกรรมกับบุคคล
หรื อนิตบิ คุ คลที่กระทาผิดกฎหมาย ทุจริต หรื อมีพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางทุจริต

นิยำม
กำรจัดหำ หมายถึง การจัดซื ้อ การจ้ างทาของ การจ้ างเหมาบริการ การจ้ างขนส่ง การเช่า และการเช่าซื ้อ
คู่ค้ำ/คู่ธุรกิจ หมายถึง ผู้จาหน่าย ผู้รับจ้ าง ผู้ให้ บริการ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้ให้ เช่าซื ้อ ที่สง่ มอบสินค้ าหรื อบริการให้ เอสซีจี
รำยชื่อคู่ค้ำ/คู่ธุรกิจ (Vendor List) หมายถึง คูค่ ้ า หรื อคูธ่ ุรกิจ ที่มีการทาธุรกรรม และมีรายชื่ออยู่ในระบบของเอสซีจี
รำยชื่อคู่ค้ำ/คู่ธุรกิจ ขึน้ ทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คูค่ ้ า หรื อคูธ่ ุรกิจที่อยู่ในรายชื่อคูค่ ้ า /คูธ่ ุรกิจ
ของเอสซีจี ซึง่ ได้ ผา่ นกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลงานในกลุม่ สินค้ าและบริการที่เอสซีจีกาหนด

นโยบำยกำรจัดหำและกำรคัดเลือกคู่ค้ำ/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
เอสซีจีจะดาเนินการจัดหาอย่างมีระบบ ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของเอสซีจีที่ มีการควบคุมอย่างรัดกุม
คานึงถึงความต้ องการทัง้ ในด้ านคุณภาพ ราคา จานวน เวลา การให้ บริ การ การส่งมอบ การบริ การหลังการขาย
การรับประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ทาธุรกรรมกับบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลที่กระทาผิดกฎหมาย ทุจริ ต หรื อมีพฤติกรรม
ที่สอ่ ไปในทางทุจริต
เอสซี จี จ ะดาเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุร กิจ อย่างมี ระบบ เป็ นธรรม โปร่ ง ใส และสนับสนุน คู่ค้า/คู่ธุรกิจ ที่
ดาเนินธุรกิจอย่างมี จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม

คุณสมบัตขิ องคู่ค้ำ/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
1. เป็ นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จาหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ให้ บริ การ หรื อผู้รับจ้ าง ซึ่งมีสถานประกอบการที่สามารถ
ตรวจสอบได้
2. มีบุคลากร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ สินค้ า บริ การ คลังสินค้ า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการดาเนิน
กิจการที่นา่ เชื่อถือ
3. ยอมรับที่จะปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct)
4. เป็ นผู้ที่มีผลงานเป็ นที่นา่ พอใจ โดยเอสซีจีจะประเมินผลงานจากคุณภาพของสินค้ าและบริ การ รวมถึงการส่งมอบ
การให้ บริการหลังการขาย การรับประกัน หรื อเงื่อนไขอื่นๆ ในการทาธุรกรรม
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5. เป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้ งกับธุรกิจของเอสซีจี
6. ไม่เป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจที่มีประวัตติ ้ องห้ ามทาการค้ าอันเนื่องมาจากการกระทาทุจริต

กำรสมัครเป็ นของคู่ค้ำ/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
1. ผู้สนใจสมัครเป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจของเอสซีจีสามารถยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กาหนดพร้ อมข้ อมูลรายละเอียด
และเอกสารประกอบ ได้ แก่ เอกสารรับรองทะเบียนนิติบคุ คลหรื อบุคคลธรรมดา หนังสือรับรองอื่นๆ ที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เอกสารผู้รับมอบอานาจ เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร และสาเนาหนังสือจดทะเบียนกับกรมสรรพากร
ต่างๆ เช่น สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็ นต้ น โดยยื่นต่อหน่วยงานที่ดาเนินการจัดหาของเอสซีจี
2. คูค่ ้ า/คู่ธุรกิจของเอสซีจีต้องลงนามตอบรับที่จะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคูธ่ ุรกิจของเอสซีจี (SCG Supplier
Code of Conduct)

ขัน้ ตอนกำรทำธุรกิจกับเอสซีจี
1. คูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจที่ทาธุรกิจกับเอสซีจีได้ ต้องเป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจมีรายชื่อในระบบของเอสซีจีแล้ ว นอกจากในบางกรณี
ที่ใช้ การสืบราคาหรื อการประกวดราคา คู่ค้า/คู่ธุรกิจอาจได้ รับเชิญเข้ าเสนอราคาก่อนจะมีรายชื่อในระบบ
และเมื่อได้ รับการคัดเลือกแล้ วจึงจะสมัครเป็ นคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจก็ได้ ทังนี
้ ้เอสซีจีอาจขอให้ คคู่ ้ า/คูธ่ ุรกิจ ตอบรับการ
ทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกรวดเร็วภายใต้ กฎหมายที่บงั คับใช้ กบั ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. ใบสัง่ ซื ้อหรื อสัญญาตามข้ อตกลงระหว่างคู่ค้า/คู่ธุรกิจและเอสซีจี ที่จดั ทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะถือเป็ น
ข้ อผูกมัดในการทาธุรกรรมระหว่างเอสซีจีและคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจของเอสซีจี
3. ในการเสนอราคาหรื อการทาสัญญา เอสซีจีอาจขอให้ ค่คู ้ า/คู่ธุรกิจวางหลักประกันการปฏิบตั ิตามข้ อตกลง
โดยเอสซีจีจะแจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเอสซีจีจะคืนหลักประกันให้ เมื่อสิ ้นสุดภาระผูกพันอัน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนันๆ
้ แล้ ว
4. เมื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจปฏิบตั ิตามข้ อตกลง สัญญา หรื อใบสั่ง ซื อ้ แล้ วคู่ค้า/คู่ธุรกิจ จะต้ องส่ง มอบใบกากับภาษี
ใบเสร็จรับเงิน และ/หรื อเอกสารประกอบอื่นที่จาเป็ นเพื่อขอรับชาระเงิน ณ สถานที่และกาหนดเวลาตามที่เอสซีจี
กาหนด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทางานของทุกหน่วยงาน และเอสซีจีจะชาระเงินโดยการโอนค่าสินค้ า/
บริการหลังหักภาษี ณ ที่จา่ ย ตามที่ทางราชการกาหนดและภาระผูกพันอื่นๆ ตามสัญญา เช่น เงินค ้าประกัน
ผลงาน ให้ ที่บญ
ั ชีธนาคารที่ค่คู ้ า/คู่ธุรกิจแจ้ งไว้ แล้ ว หรื อเว้ นแต่คคู่ ้ า/คู่ธุรกิจจะขอรับเป็ นเช็ค ทังนี
้ ้ เอสซีจีขอ
สงวนสิทธิการชาระเป็ นเช็คขีดคร่อมเข้ าบัญชีเท่านัน้
5. คูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจสามารถขอแก้ ไขข้ อมูลคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจ ในระบบของเอสซีจี ได้ โดยติดต่อกับหน่วยงานที่ดาเนินการ
จัดหาของเอสซีจี พร้ อมส่งเอกสารประกอบการแก้ ไขที่ได้ รับการรับรองโดยผู้มีอานาจของคูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจ
6. คูค่ ้ า/คูธ่ ุรกิจสามารถแจ้ งร้ องเรี ยนการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อคูค่ ้ า/คู่ธุรกิจตามหลัก บรรษัทภิบาลเอสซีจี
ได้ ตามช่องทางที่เอสซีจีกาหนดไว้ ที่ระบบรับข้ อร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสเอสซีจี https://whistleblower.scg.co.th
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