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รายงานการกาํกับดูแลกจิการ ประจาํปี 2564 

บริษัทปูนซเิมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) 

 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

เอสซีจีดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณซ์ึ่งไดถื้อปฏิบตัิสืบเน่ืองกันมาภายใต้

กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพืน้ฐานแห่งประโยชนส์ขุอยา่งสมดลุและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างท่ีดีใน

การปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี  

เอสซีจีมีความมุง่หวงัท่ีจะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นแบบอยา่งทางดา้นบรรษัทภิบาล โดยไดก้าํหนดไวใ้นวิสยัทศันข์องเอสซีจี ดว้ยเช่ือมั่น

วา่หลกับรรษัทภิบาลเอสซีจีเป็นระบบบรหิารจดัการท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม โปรง่ใส สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพ่ิมมูลค่า

ระยะยาวใหผู้ถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความเช่ือมั่นต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย และสนนัสนนุ สง่เสริมความสามารถในการแข่งขนัของ

บรษัิทใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทาํหนา้ท่ีกาํกบัดแูลดา้นบรรษัทภิบาลของเอสซีจี กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ติดตาม

ดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการเอสซีจีใหเ้ป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผล

การปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิใหม้ีความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจและ

สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิทางดา้นบรรษัทภิบาลทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากลเป็นประจาํทกุปี โดยใหเ้รือ่งบรรษัทภิบาลเป็น

วาระหลกัวาระหนึง่ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท  

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิารกาํกับดูแลกิจการ 
เอสซีจียึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งท่ีเป็นหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการ

ภายในประเทศ เช่น หลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหลกัเกณฑต์ามโครงการสาํรวจการกาํกบัดแูลกิจการของ

บรษัิทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate 

Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และ DJSI Sustainability 

Assessment โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูพิ้จารณาและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติใหบ้ริษัทมีการกําหนดนโยบาย 

รวมถึงนาํหลกัเกณฑด์งักลา่วไปปฏิบตัิ สาํหรบัหลกัเกณฑใ์นเรื่องใดท่ียงัไมไ่ดม้ี

การกาํหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นาํไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหาเพ่ือพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทกุปี  

คณะกรรมการบริษัทไดร้วบรวมองคค์วามรูแ้ละแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ในการบริหาร

จัดการองคก์รท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาและสอดคลอ้งกับหลักบรรษัทภิบาล 

นาํมาประมวลไวเ้ป็นคูม่ือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจดัพิมพเ์ผยแพรค่รัง้แรก

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และปรับปรุงครัง้ล่าสุดเมื่อปี 2564 ซึ่งได้เผยแพร่อยู่บน

เวบ็ไซตข์องบรษัิท www.scg.com 
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ในปี 2564 เอสซจีีไดผ้ลประเมินในเรือ่งการกาํกบัดแูลกิจการและรางวลัตา่ง ๆ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับผลการสาํรวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 

( Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - 

CGR) ประจาํปี 2564 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 

(IOD) ในเกณฑด์ีเลิศ (Excellent)  

Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies – CGR 2564 

ไดค้ะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมินคณุภาพ

การจัดประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้นประจําปี  2564 (AGM 

Checklist) โดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

THAI INVESTORS ASSOCIATION 

ไดร้บัรางวลั SET Awards 2021 ซึง่จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยโดยเอสซีจีไดร้บัรางวลั 

• รางวลัเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนดา้นความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) 

ซึ่งมอบใหแ้ก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการ

พฒันาอยา่งยั่งยืน ตอ่เน่ืองเป็นปีที่ 4 

• รางวัลบริษัทจดทะเบียนดา้นนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstaning Investor Relations 

Awards) 
 

ไดร้ับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ

แหง่ประเทศไทย (TMA) และสถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ซึง่

มอบใหแ้ก่องคก์รที่มีผลคะแนนรวมสงูสดุจากการสาํรวจความคิดเหน็ของผูบ้รหิาระดบัสงูในสาขา 

• ความเป็นเลิศดา้นผูน้าํ (Leadership Excellence) 
• ความเป็นเลิศดา้นนวตักรรมและการสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  (Innovation Excellence) 
• ความเป็นเลิศดา้นการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management 

Excellence) ตอ่เน่ืองเป็นปีที่ 19 
• ความเป็นเลิศดา้นการพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)  

โดยบรษัิท เอสซีจี ซิเมนต–์ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั 
นอกจากนี ้ยงัไดร้บั 6 รางวลัดีเดน่ ในสาขา 

• การพฒันาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) 
• การตลาด (Marketing Excellence) 
• การบรหิารทางการเงิน (Financial Management Excellence) 
• สินคา้-การบรกิาร (Product / Service Excellence)  

โดยบรษัิท เอสซีจี ซิเมนต–์ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั 
• ก า ร จั ด ก า ร ท รัพ ย า ก ร บุ ค ค ล  ( Human Resource Management Excellence)          

จาํนวน 2 รางวลั จาก บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต–์ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั  
และบรษัิทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั  

ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายช่ือ      

“หุน้ยั่งยืน” ประจาํปี 2564 ตอ่เน่ืองเป็นปีที่ 7 จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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นโยบายและแนวปฏิบัตทิีเ่กี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้ถอืหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยครอบคลุมหลัก            

การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 8 หลกัปฏิบตัิ ของ ก.ล.ต. ดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถงึบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองคก์รที่สร้างคุณค่าให้แก่

บริษัทฯ อยา่งยั่งยนื 

คณะกรรมการบรษัิทเขา้ใจและตระหนกัถึงบทบาทความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํและผูข้บัเคลือ่นองคก์ร โดยมีบทบาทและหนา้ท่ีใน

การกาํหนดกลยทุธแ์ละนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ดว้ยความรบัผิดชอบ  ระมดัระวงัและรอบคอบ และความซื่อสตัย์

สุจริต เพ่ือประโยชนส์ูงสดุของบริษัทบนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ตามขอบเขตหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบ ดงันี ้ 

1. บรหิารกิจการใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุแก่ผูถื้อหุน้ (Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฏิบตัิสาํคญั 
4 ประการ คือ  

• การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

• การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

• การปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มติคณะกรรมการบรษัิทและมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

(Duty of Obedience) 

• การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

2. กาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีต่อการสรา้งคณุค่าอยา่งยั่งยืนใหแ้ก่ทัง้เอสซีจี 

ลกูคา้ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม และใหม้ีการทบทวนและอนมุติัเป็นประจาํทกุปี  
 

ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากแนวร่วม

ต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) ตัง้แต่วนัที่ 

5 กรกฎาคม 2556 และผ่านการประเมินเพ่ือต่ออายกุาร

รับรองอย่างต่อเน่ือง โดยล่าสุดได้รับการต่ออายุการ

รบัรองเม่ือวนัที่ 30  กนัยายน 2564   

ไดร้ับรางวัล “องคก์รตน้แบบดา้นสิทธิมนุษยชน ประจาํปี 2564 (Human 

Rights Awards 2021) ประเภทองคก์รธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุม้ครอง

สิทธิและเสรภีาพ กระทรวงยตุิธรรม ตอ่เน่ืองเป็นปีที่ 2 

ไดร้บัรางวลั “องคก์รตน้แบบธุรกิจคารบ์อนตํ่าและยั่งยืน” จากโครงการตวัชีว้ดัธุรกิจ

คารบ์อนตํ่าและยั่งยืน (LCSi: Low Carbon and Sustainable Business Index) จดั

โดยองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) ตอ่เน่ืองเป็นปีที่ 3 
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3. จดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชมุ

ผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทและ

เป็นธรรมตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย  

4. กาํกบัดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีใหอ้ยูใ่นระดบัสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ตดิตามใหม้ี

การปฏิบตัิ และเป็นแบบอยา่งในการปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซจีี  
 

หลักปฏิบัติ 2 กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ีพิจารณาแผนหลกัในการดาํเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ 

ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถของบริษัทและบริษัทย่อยใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล รวมถึงควบคมุดแูลการบริหารและการ

จดัการของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายในการดาํเนินธุรกิจท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือ

ประโยชนส์งูสดุของบริษัท บริษัทย่อย และผูถื้อหุน้ นอกจากนีฝ่้ายจดัการจดัทาํกลยทุธแ์ละแผนงานสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์

และเป้าหมายของบริษัท โดยคาํนึงถึงปัจจยัแวดลอ้ม ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้และไดท้บทวนวตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย และกลยทุธส์าํหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปีดว้ย รวมทัง้กาํหนดขัน้ตอนการประเมินประเด็นสาํคญัดา้นการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน  
 

หลักปฎิบตัิ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

 การกาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ในเรือ่งจาํนวนกรรมการ สดัสว่นกรรมการอิสระ 

คณุสมบตัิท่ีหลากหลาย ทัง้ในดา้นความรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์และความสามารถเฉพาะดา้นของกรรมการ

เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้แตง่ตัง้กรรมการชดุยอ่ยเพ่ือชว่ยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิท  

 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

บริษัทกาํหนดสดัส่วนของกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระใหม้ีไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการบริษัท

ทัง้หมด ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการอิสระ จาํนวน 6 คน ไดแ้ก่ นายชุมพล ณ ลาํเลียง นางธาริษา วฒันเกส     นายประสาร 

ไตรรตันว์รกลุ  นายพส ุเดชะรนิทร ์นางพรรณสริ ีอมาตยกลุ และนายฐาปน สริวิฒันภกัดี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ไดม้ีมติปรบัปรุงขอ้กาํหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของ

บรษัิท ซึง่มคีวามเขม้งวดกวา่หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ  

ข้อกาํหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท  

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบรษัิท ตอ้งเป็นกรรมการท่ีมคีณุสมบตั ิดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ 

ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจ
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ควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว

ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือ
บคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุน้ท่ีมนียั หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรอื
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการ
รบัหรือใหกู้ย้ืม คํา้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นทาํนองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือ
ตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่าํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทัง้นี ้การคาํนวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณ
มูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของ
บรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ  ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษาทางการเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อาํนาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย 
เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็น
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิท บรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่น
ท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือ
ถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทเพ่ือตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ ไดโ้ดยอิสระ 
10. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 
11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
12. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
13. ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาว่าไดก้ระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎหมายว่าดว้ย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน กฎหมายว่าดว้ยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าดว้ยการปอ้งกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทาํนองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรอื
กฎหมายตา่งประเทศ โดยหนว่ยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายนัน้  ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระทาํอนัไมเ่ป็นธรรม
ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย ์หรอืการบรหิารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉอ้ฉล หรอืทจุรติ 

ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติตามขอ้ 1-13 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัท
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ย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไม่

ถือวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน 

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ

ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีกําหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6  ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี

ความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ต่อเมื่อบริษัทไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทท่ีแสดงว่าไดพิ้จารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้ว่าการ

แต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูท่ี

เก่ียวขอ้งในหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 

ทัง้นี ้ในรอบปี 2564 กรรมการอิสระของบรษัิททัง้ 6 คน ไมม่ีการใหบ้รกิารทางวิชาชีพท่ีมีมลูคา่เกินกวา่หลกัเกณฑท่ี์กาํหนด

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่อยา่งไรก็ตาม 

นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการของบริษัทท่ีพิจารณาไดว้า่มีกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั

กิจการของบริษัท ซึ่งตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ และเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีความสมัพนัธท์าง

ธุรกิจกบัเอสซีจีมลูค่าเกินกว่า 20 ลา้นบาท เมื่อไดพิ้จารณาประเด็นคณุสมบตัิการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ตาม

หลกัในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดัและพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ เห็นว่าความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจดงักลา่วไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ ดงันัน้จึงถือไดว้า่คณุสมบตัิของกรรมการ

อิสระท่ีหา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจ ไดร้บัการผ่อนผนัคุณสมบตัิกรรมการอิสระตามท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่(ท่ีไดแ้กไ้ข

เพ่ิมเติม) และขอ้กาํหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษัิท ซึง่ไดแ้จง้และขอผอ่นผนัจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 

8 มิถนุายน 2563 แลว้ 

แนวทางการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนา้ท่ีสรรหารายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการ

อิสระเพ่ือเตรยีมไวเ้ป็น Director Pool ซึง่รวมถึงการพิจารณารายช่ือผูท้รงคณุวฒุิท่ีเสนอแนะโดยผูถื้อหุน้ กรรมการ ตลอดจนผู้

ท่ีผ่านการอบรมตามทาํเนียบรายช่ือกรรมการท่ีแนะนาํโดย IOD (IOD Chartered Directors) ท่ีมีความรู ้ความชาํนาญใน

ดา้นท่ีบรษัิทตอ้งการตาม Board Skill Matrix ซึง่จะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทกุปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละ

แนวทางดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี  

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพิ้จารณาปรบัปรุงตาราง

ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)  โดยการกาํหนดคุณสมบตัิหลกั (Core 

Qualifications) และทักษะ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีมีความหลากหลาย (Diversity of Skills and 

Experiences) ท่ีคณะกรรมการบริษัทพึงมี โดยเพ่ิมเติมความรู ้ความชาํนาญในดา้นต่างๆ เช่น  Digital Transformation, 

การจัดการพลังงาน  และความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล (ESG) ในเรื่อง 

Decarbonization, Diversity Equity and Inclusion (DE&I) เป็นตน้ 

 

นโยบายการกาํหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท 

ในปี 2561 คณะกรรมการบรษัิทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพิ้จารณากาํหนด “นโยบายการ

กาํหนดคณุสมบตัิและการสรรหากรรมการบริษัท” โดยอา้งอิงจากหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของ ก.ล.ต. ตลอดจนหลกัเกณฑข์อง IOD การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส ์(DJSI Sustainability 

Assessment-DJSI) ดา้น Corporate Governance  โดยคาํนึงถึงความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ ประกอบกบั
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คณุสมบตัิ ความรู ้ความชาํนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจของ

เอสซีจี  และไดท้บทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิเป็นประจาํทกุปี นโยบายฯ ฉบบัปัจจบุนัมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. หลักการ 

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการเป็นเรื่องท่ีมีความสาํคัญอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี เน่ืองจาก

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดกลยทุธแ์ละแนวทางการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอยา่ง

ยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกาํหนดนโยบายการกาํหนดคุณสมบตัิและการสรรหากรรมการ

บรษัิทขึน้ 

2. นโยบายการกาํหนดคุณสมบตัแิละการสรรหากรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมาย และ

ขอ้บงัคบัของบริษัทกาํหนดไว ้และควรมีความหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความรูแ้ละความชาํนาญ

เฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษัท ตลอดจนไม่จาํกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา 

ประเทศตน้กาํเนิด วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม เป็นตน้ เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทาง

ธุรกิจ รวมทัง้สง่เสริมสนบัสนนุใหบ้ริษัทมีการบริหารจดัการตามหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจีท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม 

โปรง่ใส สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพ่ิมมลูค่าระยะยาวใหก้บัผูถื้อหุน้และสรา้งความเช่ือมั่นต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทุก

ฝ่าย ซึง่จะช่วยนาํพาใหเ้อสซีจีเตบิโตอยา่งยั่งยืน 

3. การสรรหากรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/

หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคดัเลือกจากผูท้รงคณุวุฒิท่ีมี

ความเช่ียวชาญและมีความหลากหลาย โดยไม่มีการแบ่งแยกสญัชาติ เชือ้ชาติ เพศ หรือวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง มีภาวะ

ผูน้าํ วิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูม้ีคณุธรรมและจรยิธรรม มีประวตัิการทาํงานท่ีโปรง่ใสไมด่า่งพรอ้ย รวมทัง้มีความสามารถ

ในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ  

โดยในปี 2564 ในกระบวนการสรรหาบคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีจะครบกาํหนดออกตามวาระในปี 2565 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดส้รรหาบุคคล โดยไม่คาํนึงถึงเพศ อาย ุเชือ้ชาติ สญัชาติ ถ่ินกาํเนิด สีผิว 

ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ซึ่งมีบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือจากกรรมการ และบุคคลในทาํเนียบกรรมการ 

(Chartered Director) ของ IOD รวบรวมเป็นรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมและมีคุณสมบัติท่ีหลากหลาย เป็นไปตาม

นโยบายการกาํหนดคณุสมบตัแิละการสรรหากรรมการของบรษัิทขา้งตน้ 

นอกจากนัน้ ในการสรรหาบคุคลเขา้เป็นกรรมการยงัไดค้าํนงึถึงองคป์ระกอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

3.1 คณุลกัษณะท่ีตอ้งการในกรรมการแตล่ะคน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและกาํหนดคณุลกัษณะเฉพาะบคุคลของผูท่ี้จะคดัเลือกเพ่ือเสนอ

ช่ือเป็นกรรมการในดา้นตา่ง ๆ เช่น 

- ความมีคณุธรรมและความรบัผิดชอบ (Integrity and accountability) 

- การตดัสนิใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล (Informed judgment) 

- ความมวีฒุิภาวะและความมั่นคง เป็นผูร้บัฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคดิเห็นท่ีแตกตา่งและเป็นอิสระ 

- ยดึมั่นในการทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 

- คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความสาํคญั 
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3.2 ความรูค้วามชาํนาญท่ีตอ้งการใหม้ีในคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณากาํหนดองคป์ระกอบของความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นท่ี

จาํเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ และจัดทาํ Board Skill Matrix เพ่ือประกอบในการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลท่ี

เหมาะสมเป็นกรรมการ ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นดงักลา่วเพ่ือสง่เสริมใหค้ณะกรรมการสามารถกาํหนดกล

ยทุธแ์ละนโยบาย รวมทัง้กาํกบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกลยทุธไ์ดอ้ยา่งมีประสทิธิผล เช่น 

- ความรูท้างบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการดา้นทรัพยากรบุคคล (Organization and Human 

Resource Management) 
- การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) 
- การจดัการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
- ความรูเ้ก่ียวกบัธุรกิจของบรษัิท (Industry Knowledge) 
- การตลาดระหวา่งประเทศ (International Marketing) 
- การกาํหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธ ์(Vision and Strategic Planning) 
- ความรูค้วามชาํนาญเฉพาะดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่จาํเป็นต่อบรษัิทในระยะ 3 - 

5 ปีขา้งหนา้ เช่น ความรูเ้ก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(E-commerce) การวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ทักษะดา้นเทคโนโลยี Cybersecurity การ
บริหารจ ัดการขอ้ม ูล (Data Management) ธุรกิจคา้ปลีก (Retail Business) ซพัพลายเชน (Supply 
Chain) สขุภาพและความปลอดภยั และประสบการณใ์นการบริหารจดัการองคก์รระดบัภูมิภาค/หรือระดบั
โลก ฯลฯ 

3.3  ความหลากหลายของกรรมการ 

นอกเหนือจากการกาํหนดองคป์ระกอบสองประการดงักลา่วขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ยงัอาจพิจารณากาํหนดแนวทางเก่ียวกบัความหลากหลายของคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ของกรรมการทัง้คณะ เช่น เพศ 

อาย ุเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ประเทศตน้กาํเนิด วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม ฯลฯ 

4. การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม  

กรณีท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอช่ือกรรมการรายเดิมใหเ้ป็นกรรมการของบรษัิทตอ่อีกวาระ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรคาํนงึถงึผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของกรรมการรายดงักลา่วดว้ย 

 กระบวนการสรรหาและคัดเลอืกกรรมการใหม่ 

กรรมการบริษัทเป็นผูน้าํองคก์รท่ีมีบทบาท หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีสาํคัญมาก เพ่ือใหก้ารสรรหาและคัดเลือก

กรรมการมีขัน้ตอนการปฏิบตัิท่ีชดัเจน เป็นระบบแบบแผนและโปรง่ใส สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํหนดคณุสมบตัิและ

การสรรหากรรมการบริษัท และหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี เพ่ือสามารถสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ 

ทกัษะและประสบการณส์อดคลอ้งกบักลยทุธข์องบรษัิท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้

พิจารณากาํหนดกระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการใหม่ขึน้เป็นลายลกัษณอ์ักษร แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอนหลกั คือ 

ขัน้ตอนการวางแผน ขัน้ตอนการสรรหา ขัน้ตอนการคดัเลอืก และขัน้ตอนการเลอืกตัง้ รวมทัง้กาํหนดกรอบเวลาของแต่ละ

ขัน้ตอนดงักลา่วดว้ย    

หลักเกณฑแ์ละวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

1. การเสนอช่ือบุคคลใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผูส้รรหาเพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาก่อนเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และเป็น
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สิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัท่ีจะเสนอช่ือบุคคลอ่ืน ส่วนอาํนาจในการพิจารณาเลือกผูใ้ดเป็นกรรมการ

เป็นอาํนาจของผูถื้อหุน้ 

2. ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

3. ในการเลอืกตัง้กรรมการ ใหใ้ชว้ิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มีสทิธิเลอืกตัง้บคุคลท่ีไดร้บั

การเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้มเ่กินจาํนวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด ้

4. บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ใน

ครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะทาํใหเ้กินจาํนวนกรรมการท่ีจะ

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือใหไ้ดจ้าํนวนกรรมการท่ีจะ

เลอืกตัง้ในครัง้ 

 การประเมินผลการปฏิบัตงิานและการพัฒนาความรู้ 

1. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

เอสซีจีจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานและทบทวนผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุด

ย่อยทุกคณะเป็นประจาํทุกปี อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง (Self-Assessment) 

และไดจ้ัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้

วิเคราะหแ์ละหาขอ้สรุปเพ่ือกาํหนดมาตรการในการปรบัปรุงประสทิธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป  

สาํหรบักระบวนการในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ (As a Whole) และการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของตนเอง (Self-Assessment) นัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาทัง้แบบประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน

กรรมการ รวมถึงแบบสอบถามความตอ้งการทราบขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมพูนความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

กรรมการ ก่อนท่ีจะเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณา  

สาํนักงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลใหก้รรมการบริษัททุกคนเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนดาํรงตาํแหน่ง หลงัจากนัน้สาํนกังานเลขานกุารบริษัทจะสรุปผล 

และนาํเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบก่อนนาํสง่ผลการ

ประเมินใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการชดุยอ่ยตอ่ไป  

ทัง้นี ้ในปี 2564 ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยนัน้ สรุปได ้ดงันี ้ 

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย 

ผลประเมินการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทัง้คณะ                   

(As a Whole) 

(ร้อยละ) 

ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง 

(Self-assessment) 

(ร้อยละ) 

คณะกรรมการบรษัิท 97  98  

คณะกรรมการตรวจสอบ  100  99  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 99  99  

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 99  98  

คณะกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน  99  99  
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การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาอิสระภายนอก 

นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของตนเอง (Self-assessment) ซึง่ดาํเนินการเป็นประจาํทกุปีแลว้ คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดนโยบายในการจดัให้

มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทโดยท่ีปรกึษาอิสระภายนอกทกุ ๆ 3 ปี เพ่ือนาํมาพฒันาแนว

ทางการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของ 

ก.ล.ต. ปี 2560 และการประเมินเรือ่งการกาํกบัดแูลกิจการของ DJSI โดยไดด้าํเนินการครัง้แรกในปี 2558  

ในปี 2563 คณะกรรมการบรษัิทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดค้ดัเลอืกบรษัิท เอออน 

โซลชูั่นส ์(ประเทศไทย) จาํกัด เป็นท่ีปรึกษาอิสระภายนอก (“ท่ีปรึกษาฯ”) ใหเ้ป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการบรษัิท ประจาํปี 2564 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประเมินโครงสรา้ง หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทเทียบเคียงไดก้บัหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานในระดบัสากล 

และหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีท่ียอมรบัโดยทั่วไป เพ่ือนาํความเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บัมาปรบัใชใ้นแผนพฒันา

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทในดา้นตา่ง ๆ  

ในปี 2564 ท่ีปรกึษาฯ ไดท้าํการประเมินประสทิธิผลของคณะกรรมการตามรูปแบบและวิธีการประเมินฯ ของท่ีปรกึษาฯ 

โดยไดจ้ัดทาํสรุปรายงานผลการประเมินรวมทัง้ขอ้เสนอแนะแลว้เสร็จในปี 2564 ซึ่งไดม้ีการเสนอรายงานสรุปต่อ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาแนวทางการดําเนินการตาม

ขอ้เสนอแนะของท่ีปรกึษาฯ แลว้    

โดยสรุป ท่ีปรึกษาฯ มีความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีความโดดเด่น ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณวุฒิ 

ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญสงูมาก ซึง่เป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีไดเ้ป็นอยา่งดี คณะกรรมการ

สามารถดาํเนินงานรว่มกบัฝ่ายจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ และสามารถช่วยผลกัดนัใหบ้รรลงุานตามภารกิจของธุรกิจ

หลกัในปัจจุบนั รวมถึงการเสริมสรา้งธุรกิจเพ่ืออนาคตได ้โดยผลประเมินของเอสซีจีอยู่ในดบัสงูกว่าคู่เทียบองคก์รชัน้

นาํในไทย สิงคโปร ์และมาเลเซีย ทัง้นี ้ท่ีปรึกษาฯ ไดม้ีขอ้เสนอแนะสาํหรบัการปรบัใชใ้นแผนพฒันาคณะกรรมการ

บรษัิท ดงันี ้

 พฒันากรรมการเพ่ือสรา้งการเติบโตและนวตักรรม ดว้ยการเพ่ิมพนูความรู ้ความเขา้ใจในบรบิทภายนอกดา้น

แนวโนม้เศรษฐกิจสงัคม อตุสาหกรรม การแข่งขนั พฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือ ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่

การเติบโตของเอสซีจีในระยะยาว 

 สง่เสริมใหก้รรมการมีสว่นรว่มกบัการบริหารทรพัยากรบคุคล โดยเฉพาะประเด็นท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจในระยะยาว เช่น เรื่องการพฒันาศกัยภาพบคุคลากร ตลาดแรงงาน การวางแผนอตัรากาํลงัพลทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

 เสรมิสรา้งใหก้รรมการมีพลวตัร และการปรบัตวัตอ่สถานการณท่ี์ดี (Dynamics and Resilience) โดยจดัสรร

ประเด็นความเสีย่งท่ีครอบคลมุทัง้ปัจจบุนัและ Disruptive Risks ท่ีมองเห็นในระยะกลางถึงระยะยาว 

 ส่งเสริมการกํากับดูแลในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่ งยืนด้วยแนวคิด ESG (Environment, Social and 

Governance) อยา่งตอ่เน่ือง 
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2.  การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี  

คณะกรรมการบรษัิทรว่มกบัคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดาํเนินงานตามนโยบายท่ีไดร้บัจากคณะกรรมการ

บรษัิท ประกอบกบัสภาวการณเ์ศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม  โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนาํขอ้มลูท่ีได้

ไปใชใ้นการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้ริหารระดบัสงูของเอสซีจีเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษัิท โดยพิจารณาจากขอ้มลูทัง้ปีปัจจบุนัและเปรยีบเทียบขอ้มลูยอ้นหลงัในปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากรอ้ยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการ

ตัง้เป้าหมายเพ่ือกาํหนดค่ารอ้ยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก ๆ ปีเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการ

ประเมินและเปรยีบเทียบ 

2. เปรยีบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกบัอตุสาหกรรมเดียวกนัทัง้ตลาดภายในประเทศและระดบัสากล 

3. ความสามารถในการพฒันาธุรกิจและการปรบัปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานของแต่ละธุรกิจใหด้ีขึน้

ในแตล่ะปี 

นอกจากนัน้ไดน้าํผลการสาํรวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการท่ีมีต่อกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และผูบ้ริหาร

ระดบัสงูของเอสซีจี มาใชป้ระกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนดว้ย  

3.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง  

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  ของ ก.ล.ต. แนะนําหลักปฏิบัติประการหนึ่งว่า 

คณะกรรมการบรษัิทควรกาํกบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษัิทและกรรมการแตล่ะคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท

หนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคน

ได้รับการเสริมสรา้งทักษะและความรูส้าํหรับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนีต้ามกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดใหก้รรมการบริษัทมีหนา้ท่ีพฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานอยา่งต่อเน่ือง 

เขา้อบรมหรอืเขา้รว่มในหลกัสตูรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรู ้

ในการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัิกระบวนการจัดทาํแผนการฝึกอบรมและพฒันาคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็น

ระบบ มีขัน้ตอนและเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมทัง้จดัทาํทะเบียนประวตัิการฝึกอบรมของกรรมการ เพ่ือเพ่ิมพนูความรูแ้ละ

พฒันาใหแ้ก่กรรมการบรษัิท  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดจ้ดักิจกรรมท่ีจะช่วยเพ่ิมพนูความรูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ของกรรมการอยา่งตอ่เน่ือง โดยไดเ้ริม่การจดัเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละความคิดเห็นระหวา่งกรรมการบริษัท

และผูบ้รหิารระดบัสงู รว่มกบัผูท้รงคณุวฒุิจากภายนอกตัง้แตปี่ 2554 เป็นตน้มา   

สาํหรบัปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดจ้ดัใหม้ีกิจกรรมการเสวนาเพ่ือพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร

ระดบัสงูเพ่ือสง่เสรมิใหก้รรมการมีความรู ้ความเขา้ใจในบรบิทภายนอก โดยมีผูท้รงคณุวฒุิในเรือ่งตา่งๆ จากภายนอก 

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เขา้รว่มการเสวนาท่ีจดัผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้ 

 การจัดเสวนาเก่ียวกับแนวคิดการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG (Enivoronment, Social and Govornace) 

จาํนวน 2 ครัง้ 

- ครัง้ท่ี 1 ในหวัขอ้ WBCSD Vision 2050: Time to Tranform เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564   

- ครัง้ท่ี 2 ในหวัขอ้  ESG and Climate Resilience เมื่อวนัท่ี 23 มิถนุายน 2564   
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 ทัง้นี ้เพ่ือใหก้รรมการและผูบ้ริหารเอสซีจีมีความรูแ้ละความเขา้ใจการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคาํนึงถึง

สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งนักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศกาํลงัใหค้วามสนใจในปัจจุบัน โดย

ระหว่างการเสวนาไดม้ีการแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นกนัอย่างกวา้งขวาง รวมทัง้ไดร้บัขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชนจ์าก

วิทยากรในการนาํมาเปรยีบเทียบ และพฒันาแผนการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีในปัจจบุนั 

- ครัง้ท่ี 3 การจัดเสวนาเก่ียวกบั การแข่งขนั และ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ในหวัขอ้ Customer Centricity as The 

Key Value Creator เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2564   

- ครัง้ท่ี 4 ในหวัขอ้  Energy Transition Outlook by Det Norske Veritas (DNV) เมื่อวนัท่ี 27 ตลุาคม 2564   

นอกจากนีเ้อสซีจียงัสนบัสนนุใหก้รรมการบริษัท และผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้รว่มสมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชนต์อ่การ

ปฏิบตัิหนา้ท่ี รวมทัง้พบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รตา่ง ๆ อยู่

เสมอ ทัง้หลกัสตูรท่ีจัดโดยหน่วยงานท่ีดูแลการฝึกอบรมของเอสซีจี และหลกัสตูรท่ีจัดโดยหน่วยงานกาํกับดแูลของ

ภาครฐั หรอืองคก์รอิสระ อาทิ หลกัสตูรกรรมการบรษัิทของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ทัง้นี ้เพ่ือ

นาํความรูแ้ละประสบการณม์าพฒันาองคก์รตอ่ไป  

สรุปประวัติการพัฒนาและการให้คาํปรึกษาของกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2564 

รายชื่อกรรมการบริษัท รายละเอียดการพัฒนาและการให้คาํปรึกษา 

1. พลอากาศเอก  
สถิตยพ์งษ์ สขุวิมล  

-  แสดงวิสยัทศันแ์ละใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธุรกิจของเอสซีจี  
-  รว่มเสวนาเรือ่ง  WBCSD Vision 2050: Time to Transform 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง ESG and Climate Resilience 

2. นายชมุพล ณ ลาํเลยีง  -  แสดงวิสยัทศันแ์ละใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธุรกิจของเอสซีจี  
-  รว่มเสวนาเรือ่ง  WBCSD Vision 2050: Time to Tranform 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง ESG and Climate Resilience 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Customer Centricity as The Key Value Creator 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Energy Transition Outlook by Det Norske Veritas (DNV) 

3. นายเกษม วฒันชยั  -  แสดงวิสยัทศันแ์ละใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธุรกิจของเอสซีจี  
-  รว่มเสวนาเรือ่ง  WBCSD Vision 2050: Time to Tranform 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง ESG and Climate Resilience 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Customer Centricity as The Key Value Creator 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Energy Transition Outlook by Det Norske Veritas (DNV) 

4. พนัตาํรวจเอก  
ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม  

-  แสดงวิสยัทศันแ์ละใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธุรกิจของเอสซีจี  
-  รว่มเสวนาเรือ่ง  WBCSD Vision 2050: Time to Tranform 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง ESG and Climate Resilience 

5. นางธารษิา วฒันเกส  -  แสดงวิสยัทศันแ์ละใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธุรกิจของเอสซีจี  
-  รว่มเสวนาเรือ่ง WBCSD Vision 2050: Time to Tranform 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง ESG and Climate Resilience 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Customer Centricity as The Key Value Creator 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Energy Transition Outlook by Det Norske Veritas (DNV) 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง China’s Debt Situation & Evergrande Crisis (เสวนาภายในจดัโดย SCGP) 
-  รว่มงานสมัมนาDirector’s Briefing: Women on Boards- Why now and How to? โดย IOD 
-  รว่มงานเสวนา National Director Conference 2021 โดย IOD 

6. นายกานต ์ตระกลูฮนุ  -  แสดงวิสยัทศันแ์ละใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธุรกิจของเอสซีจี  
-  รว่มเสวนาเรือ่ง WBCSD Vision 2050: Time to Tranform 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง ESG and Climate Resilience 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Customer Centricity as The Key Value Creator 
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รายชื่อกรรมการบริษัท รายละเอียดการพัฒนาและการให้คาํปรึกษา 

-  รว่มเสวนาเรือ่ง China’s Debt Situation & Evergrande Crisis (เสวนาภายในจดัโดย SCGP) 
-  เขา้รว่มหลกัสตูร Ethical Leadership (ELP) 24/2021 โดย IOD 
-  รว่มเสวนา Chairman Forum หวัขอ้ "Leading Boardroom Through Disruption: What 

Directors should know?" โดย IOD  
-  รว่มเสวนาเรือ่ง How to Chair through “tough time” จากงาน National Director Conference 

2021: Leadership Behind Closed Door โดย IOD 
7. นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ  -  แสดงวิสยัทศันแ์ละใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธุรกิจของเอสซีจี  

-  รว่มเสวนาเรือ่ง WBCSD Vision 2050: Time to Tranform 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง ESG and Climate Resilience 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Customer Centricity as The Key Value Creator 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Energy Transition Outlook by Det Norske Veritas (DNV) 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง China’s Debt Situation & Evergrande Crisis (เสวนาภายในจดัโดย SCGP) 
-  รว่มสมัภาษณใ์นรายการ 2Q21 KS Investment Outlook The Series โดย KSecurities  

8. นายพส ุเดชะรนิทร ์ -  แสดงวิสยัทศันแ์ละใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธุรกิจของเอสซีจี  
-  รว่มเสวนาเรือ่ง WBCSD Vision 2050: Time to Tranform 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง ESG and Climate Resilience 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Customer Centricity as The Key Value Creator 
-  เขา้รว่มหลกัสตูร Ethical Leadership (ELP) 23/2021 โดย IOD 

9. นางพรรณสริ ีอมาตยกลุ  -  แสดงวิสยัทศันแ์ละใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธุรกิจของเอสซีจี  
-  รว่มเสวนาเรือ่ง WBCSD Vision 2050: Time to Tranform 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง ESG and Climate Resilience 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Customer Centricity as The Key Value Creator 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Energy Transition Outlook by Det Norske Veritas (DNV) 
-  เขา้รว่มหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) (39/2021) โดย IOD 

10. นายชลณฐั ญาณารณพ  -  แสดงวิสยัทศันแ์ละใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธุรกิจของเอสซีจี  
-  รว่มเสวนาเรือ่ง WBCSD Vision 2050: Time to Tranform 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง ESG and Climate Resilience 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Customer Centricity as The Key Value Creator 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Energy Transition Outlook by Det Norske Veritas (DNV) 

11. นายฐาปน สริวิฒันภกัดี  -  แสดงวิสยัทศันแ์ละใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธุรกิจของเอสซีจี  
-  รว่มเสวนาเรือ่ง WBCSD Vision 2050: Time to Tranform 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง ESG and Climate Resilience 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Customer Centricity as The Key Value Creator 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง “ปี 2021 ประเทศไทยไปตอ่” โดยมติชน 

12. นายรุง่โรจน ์รงัสโิยภาส -  แสดงวิสยัทศันแ์ละใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP) ของทกุธุรกิจของเอสซีจี  
-  รว่มเสวนาเรือ่ง WBCSD Vision 2050: Time to Tranform 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง ESG and Climate Resilience 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Customer Centricity as The Key Value Creator 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง Energy Transition Outlook by Det Norske Veritas (DNV) 
-  รว่มเสวนาเรือ่ง China’s Debt Situation & Evergrande Crisis (เสวนาภายในจดัโดย SCGP) 
-  รว่มงานสมัมนาDirector’s Briefing: Women on Boards- Why now and How to? โดย IOD 
-  ร่วมสัมภาษณ์หัวข้อ "ถอดบทเรียนรับมือวิกฤติครั้งใหญ่ รับมือการ Disruption" บนเวที 

THAILAND TOMORROW  by workpointTODAY 
-  รว่มสมัมนาเรือ่ง “ธุรกิจ – สงัคม สรา้งภมูิคุม้กนั ฝ่าภยัโควิด” โดยประชาชาติธุรกิจ 
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ทัง้นี ้ประวตัิการเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) และประสบการณ ์ความ

เช่ียวชาญ การดํารงตําแหน่ง การศึกษา ของกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลักของเอสซีจี และประสบการณ์ใน

อุตสาหกรรม Material ตามเกณฑ์ Global Industry Classifeication Standard (GICS Level 1 Sector Classification) 

ปรากฏอยูใ่นประวตัิของกรรมการบรษัิทเป็นรายบคุคลในเว็บไซตบ์รษัิท www.scg.com 

ในดา้นการสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทนัน้ เอสซีจีมีเลขานกุารคณะกรรมการและเลขานกุารบรษัิท

ทาํหนา้ท่ีประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเอสซีจี และมีสาํนักงานเลขานุการบริษัททาํหนา้ท่ีดูแล

ประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต์า่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษัิท และประสานงานใหม้ี

การปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบรษัิท 

การเตรียมความพร้อมสาํหรับการเป็นกรรมการบริษัท 

เอสซีจีไดก้าํหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มในการปฏิบัติหนา้ท่ีกรรมการบริษัท (Director Induction 

Program) สาํหรบักรรมการท่ีไดร้บัการเลือกตัง้รายใหมเ่พ่ือใหก้รรมการท่ีเขา้รบัตาํแหนง่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเรว็

ท่ีสดุ โดยมีเลขานกุารบรษัิทเป็นผูป้ระสานงานในเรือ่งตา่ง ๆ  ตามแผนงานปฐมนิเทศกรรมการใหม ่(Orientation Program) 

3 ดา้น ดงันี ้

1) รวบรวมขอ้มลูท่ีจาํเป็นเก่ียวกับกรรมการเพ่ือประโยชนใ์นการตรวจสอบดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายในเรื่องท่ี

เก่ียวขอ้งกบักรรมการ 

2) จดัสง่ขอ้มลูท่ีสาํคญัและจาํเป็นในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเก่ียวกบักรรมการบริษัท เช่น หนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบั

บริษัท สรุปผลการดาํเนินงาน สรุปหลกัเกณฑส์าํคญัดา้นบรรษัทภิบาลเอสซีจี และคู่มือสาํคญัของบริษัทท่ีจาํเป็นใน

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการ เป็นตน้ เพ่ือใหก้รรมการมีขอ้มลูอา้งอิงและสามารถสบืคน้ไดใ้นเบือ้งตน้ 

3) จัดใหม้ีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจี หรือผูอ้าํนวยการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือ

รบัทราบ และสอบถามขอ้มลูเชิงลกึเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าองคก์รมีการสรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมี

หนา้ท่ีดงันี ้

1. พิจารณาแผนพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและแผนสืบทอดกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกาํกบัดแูลใหม้ีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีมีประสทิธิผลเป็นประจาํทกุปี และมรีะบบการพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูบ้ริหาร

ระดบัสงูท่ีรอบคอบ โปรง่ใส สอดคลอ้งกบัความรบัผิดชอบและผลการดาํเนินงานเพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทัง้ในระยะสัน้

และระยะยาว 

2. สง่เสรมิและสนบัสนนุใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิาร และคณะจดัการของบรษัิทเขา้สมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัองคก์ร และผูท้รงคุณวฒุิภายนอกขององคก์รต่างๆ อยู่

เสมอ 
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี 

บริษัทมีแผนการคดัเลือกบคุลากรท่ีจะเขา้มารบัผิดชอบในตาํแหน่งงานบริหารท่ีสาํคญัทกุระดบัใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและ

โปรง่ใส เพ่ือใหม้ั่นใจวา่บรษัิทไดผู้บ้รหิารท่ีมีความเป็นมืออาชีพและบรหิารไดโ้ดยเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือรายอ่ืนใด 

โดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผูจ้ดัทาํแผนสืบทอดตาํแหนง่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และคณะจดัการของบรษัิท 

เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณา ทัง้นีก้ระบวนการสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงูของเอสซีจี เริ่มจากการคดัเลือกผูท่ี้

เป็นคนเก่งและดีเขา้มาร่วมงาน และมุ่งเนน้รบัคนรุ่นใหม่ท่ีมีความรูค้วามสามารถ (Young Talent) และพฒันาสรา้งความ

พรอ้มใหทุ้กคนมีโอกาสเติบโตก้าวหนา้ขึน้สู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได ้โดยผ่านขัน้ตอนการประเมิน

พนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีวางไว้เป็นรายบุคคล ( Individual 

Development Plan) มีการมอบหมายงานท่ีทา้ทาย รวมทัง้หมนุเวียนงาน เพ่ือพฒันาทกัษะการเป็นผูน้าํและความรอบรูใ้นงาน

ทกุดา้น ซึ่งการเตรียมบคุลากรของเอสซีจีดงักลา่วไดด้าํเนินการกบัพนกังานทกุระดบัใหม้ีความพรอ้มในการทดแทนกรณีท่ีมี

ตาํแหนง่งานวา่งลง 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

เพ่ือสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้งคุณประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบดงันี ้

1. กาํกบัดแูลและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมที่ก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่เอสซีจีควบคู่กบัการสรา้งคณุประโยชนต์อ่ผูม้สีว่น

ไดเ้สียทกุฝ่าย มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้ดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากร

ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. กาํกบัดแูลใหม้ีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบเทคโลยี

สารสนเทศ 

3. ติดตามดแูลใหม้ีการนาํกลยทุธข์องบริษัทไปปฏิบตัิ และติดตามการวดัผลการดาํเนินงานทัง้ในระดบักลุม่ธุรกิจ และระดบั

เอสซีจี โดยกาํหนดใหม้ีการรายงานผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทัง้ใหน้โยบายเพ่ือการพฒันาและปรบัปรุง

การดาํเนินงานของธุรกิจ โดยคาํนึงถึง ความปลอดภยัและสขุอนามยั ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

ตลอดจนการพฒันาบคุลากรของเอสซีจี  

 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

เอสซีจีมีอดุมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม และถือมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม ดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการ

สรา้งคณุคา่รว่มกนัระหวา่งองคก์รและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายเพ่ือประโยชนร์ว่มกนัอยา่งยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบรษัิทเป็นผูก้าํกบั

ดูแลใหม้ีการดาํเนินการตามท่ีกฎหมายกาํหนด และตามท่ีไดก้าํหนดไวเ้ป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนว

ปฏิบตัิการพฒันาสูค่วามยั่งยืนของเอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงดแูลใหม้ั่นใจไดว้า่สทิธิ

ดงักลา่วไดร้บัความคุม้ครองและไดร้บัการปฏิบตัิดว้ยความเสมอภาคอยา่งเครง่ครดั 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย (Stakeholder Engagement Policy) เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้

ในปี 2553 เพ่ือใหพ้นกังานมีแนวทางท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ และเพ่ิมมลูคา่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว และในปี 2554 ได้

กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียแตล่ะกลุม่เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหพ้นกังานมีแนวปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นได้

เสยีแตล่ะกลุม่ท่ีชดัเจนมากขึน้  
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ในปี 2560 คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัิใหท้บทวนและปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่ง ๆ เพ่ือให้

มีนโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการท่ีครอบคลุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดา้นช่ือเสียงและ

ภาพลกัษณอ์งคก์ร อีกทัง้ยงัช่วยสง่เสริมการสรา้งแบรนดแ์ละความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) ดว้ย

การนาํประเด็นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีมาสรา้งคณุคา่เพ่ิมแก่องคก์ร โดยไดเ้ผยแพรน่โยบายและแนวปฏิบตัิฉบบัปรบัปรุงดงักลา่ว

บนเว็บไซตข์องเอสซีจี 

ทัง้นีส้ามารถสรุปแนวทางการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่ง ๆ ไดด้งันี ้ 

1) ผู้ถอืหุ้น  

เอสซีจีใหค้วามสาํคญักับผูถื้อหุน้ในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกาํหนดใหค้ณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผูถื้อหุน้ 

รวมทัง้ผูบ้ริหารและพนกังานของเอสซีจี มีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลและอดุมการณเ์อสซีจี เพ่ือให้

เกิดประโยชนส์งูสดุและเพ่ิมมลูคา่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

เอสซีจีเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้และตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดแูลผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม ทัง้สิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีกาํหนดไว้

ตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท อาทิ สิทธิในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิในการเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ การ

เสนอวาระการประชุมลว่งหนา้ การเลือกตัง้กรรมการ สิทธิท่ีจะไดร้บัผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงยงัใหส้ิทธิแก่ผู้

ถือหุน้ในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  เก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ขอ้คิดเห็นจะ

ไดร้บัการรวบรวมเพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษัิทเพ่ือพิจารณาตอ่ไป   

นอกเหนือจากสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ เอสซีจียังดาํเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมท่ีเป็นการส่งเสริมและ

อาํนวยความสะดวกในการใชส้ิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไดเ้ปิดเผยสิทธิท่ีผูถื้อหุน้พึงไดร้บัไวใ้นหลกัปฎิบตัิท่ี 7 รกัษาความ

น่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู และหลกัปฏิบตัิท่ี 8 สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสื่อสารกับผูถื้อของ

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/รายงานประจาํปีของบรษัิท 

การเสริมสร้างความสัมพนัธอ์นัดกีับผู้ถอืหุน้  

 กิจกรรมสาํหรับผู้ถอืหุ้นสามัญ 

เอสซีจีตระหนกัถึงความสาํคญัในการเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูถื้อหุน้ บริษัทจึงจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อ

สงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เขา้เยี่ยมชมกิจการในธุรกิจหลกัของบริษัทอยา่ง

ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2553 โดยบริษัทไดจ้ดัสง่หนงัสือเชิญเขา้รว่มกิจกรรม พรอ้มทัง้จดหมายตอบรบัไปยงัผูถื้อหุน้ทาง

ไปรษณีย ์เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความประสงคใ์นการเขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีผูถื้อหุน้สนใจสมคัรเขา้รว่ม

กิจกรรม โดยบริษัทไดท้าํการสุ่มคดัเลือกผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการในธุรกิจหลกัในแต่ละครัง้ และ

ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมกิจกรรมทัง้บนเว็บไซตข์องเอสซีจี และแจง้สิทธิทางโทรศพัทเ์พ่ือยืนยันการตอบ

รบัเขา้รว่มกิจกรรม  

ในปี 2564 สบืเน่ืองจากสถานการณข์องโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด 19 ยงัคงแพรร่ะบาดอยา่งตอ่เน่ือง และรฐับาลไดก้าํหนด

มาตรการเฝ้าระวังต่าง ๆ เพ่ือใหห้น่วยงานและองคก์รทุกภาคส่วนใหค้วามสาํคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาด

โดยเฉพาะขอ้กาํหนดตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะการรวมกลุม่กนัของคนจาํนวนมากท่ีมีความแออดัและ

มีความเสี่ยงสูง จากสถานการณ์ดงักล่าวบริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อหุน้ ประกอบกับการปฏิบัติตาม

แนวทางท่ีภาครฐักาํหนด จึงงดการจดักิจกรรมเยี่ยมชมกิจการในธุรกิจหลกัในปี 2564 อยา่งไรก็ตามในปี 2565 บรษัิท

ยงัคงติดตามสถานการณอ์ยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือพิจารณาการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัสถานการณต์อ่ไป  
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 กิจกรรมและสิทธิประโยชนส์าํหรับผู้ถอืหุ้นกู้สมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร ์คลับ 

เอสซีจียังคงใหค้วามสาํคญักับการดูแลผูถื้อหุน้กู้ของบริษัทอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2543 ผ่านกิจกรรมและสิทธิ

ประโยชนใ์นหลากหลายรูปแบบซึง่ไดม้ีการปรบัรูปแบบตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 19 โดยคาํนงึถึง

ความปลอดภยัของสมาชิกเป็นสาํคญั ซึง่ในปีท่ีผา่นมามีการดาํเนินงาน ดงันี ้

 กิจกรรมเสวนาออนไลนใ์นหวัขอ้ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยวิถีใหม่กบัการลงทนุ” ในเดือนกุมภาพนัธ ์2564 และ

สมัมนาบรรยายธรรมออนไลน ์“ธรรมเปลี่ยนโลกในยคุท่ีโลกเปลี่ยน โดย เจา้คณุพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) 

ในเดือนสงิหาคม 2564 

 กิจกรรม SCG Smiling เวิรค์ชอปสรา้งสรรคเ์พ่ือสงัคมในรูปแบบ Workshop From Home: บริจาคสมดุโนต้

เพ่ือการเรยีนรูท้าํมือขนาด A4 จาํนวน 100 เลม่ในเดือนมิถนุายน 2564 และบรจิาคของเลน่รูบิคฝึกสมองแก่ผู้

บกพร่องทางสายตาจาํนวน 90 ชิน้ และหนา้กากอนามัย Varogard จาํนวน 500 ชิน้ สเปรยฆ์่าเชือ้ไวรสั 

Varogard จาํนวน 20 ขวด ในเดือนตลุาคม 2564 เพ่ือใชใ้นกิจการของมลูนิธิใหแ้ก่ใหแ้กม่ลูนิธิช่วยคนตาบอด

แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชินปูถมัภ ์

 กิจกรรมเวิรค์ชอปในรูปแบบ Workshop From Home: กิจกรรม Heart Made Soap เรียนรูว้ิธีการทาํสบู่ดว้ย

ตนเอง ในเดือนมิถนุายน 2564 และกิจกรรม Bag Happen-กระเป๋าสรรคส์รา้ง เรียนรูว้ิธีการตกแต่งกระเป๋า

ใบใหมจ่ากกระเป๋าและเศษผา้เหลอืใชใ้นเดือนกนัยายน 2564 

 โครงการ “หุน้กูเ้อสซีจี ใจดีช่วยโรงเรยีนของหน”ู เปิดรบับริจาคเงินสนบัสนนุการจดัซือ้อปุกรณท์างการศกึษา

ใหก้ับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวดัชัยภูมิ จาํนวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นนายมและ

โรงเรยีนบา้นดอนเค็งโดยไดร้บัเงินบรจิาครวมกวา่ 2 ลา้นบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 กิจกรรมท่องเท่ียวในประเทศ “กรุ่นเสน่หก์รุงเก่าแห่งวนัวาน” เอกซค์ลูซีฟทริป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จาํนวน 2 กรุป๊ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 งานเลีย้งรบัรอง GALA Dinner 2021 เรยีนเชิญผูถื้อหุน้กูท่ี้ลงทนุสงูสดุ 100 ทา่นพรอ้มผูต้ิดตามรว่มงานเลีย้ง

รบัประทานอาหารคํ่ากบัคณะผูบ้ริหารเอสซีจีในธีม Bangkok Oldies : The Decade of Golden Memories 

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCG Gala Dinner 2021 in the theme Bangkok Oldies: 

The Decade of Golden Memories 

 

SCG Debenture Club for School Project at Ban Na Yom School  
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2)  พนักงาน  

 
 การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

เอสซีจียดึมั่นในจรยิธรรมการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทอยา่งตอ่เน่ืองและรบัผิดชอบต่อสงัคม พนกังาน และผูม้ีสว่นได้

สว่นเสยีอ่ืน ๆ  ดว้ยการกาํกบัดแูลกิจการและมุง่มั่นในการดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบของจรรยาบรรณท่ีมีการพฒันา

ใหเ้หมาะสมอยูต่ลอดเวลา  รวมทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมายของแตล่ะประเทศท่ีเขา้ไปดาํเนินกิจการ และสอดคลอ้งกบั

หลักมาตราฐานสากล เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) , ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 

(UNGC) และปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการและสทิธิขัน้พืน้ฐานในการทาํงานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 

อยา่งตอ่เน่ืองโดยไดด้าํเนินการ ดงันี ้ 

 สนบัสนนุนโยบายสิทธิมนษุยชนดา้นการบริหารความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล  

โดยกาํหนดเปา้หมายเพ่ือเพ่ิมสดัสว่นผูห้ญิงในระดบัผูบ้รหิารใหม้ากขึน้ภายในปี 2568 

 จัดทาํและปรบัปรุงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเอสซีจี ใหม้ีหลกัเกณฑ ์กลไก มาตรการ

กาํกบัดแูล และการบรหิารจดัการอยา่งชดัเจนและเหมาะสม และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องเอสซีจี  รวมทัง้

จัดระบบความปลอดภยัของซอฟตแ์วรท่ี์ใชภ้ายในใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บคุคล (PDPA) 

 สือ่สารนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลกบัพนกังานทกุคนใหไ้ดร้บัขอ้มลูท่ีเพียงพอ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่

มีกระบวนการและการควบคมุเพ่ือบรหิารจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลในทกุขัน้ตอน 

 ด้านการดูแลพนักงาน 

การบริหารค่าตอบแทน 

เอสซีจีใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารค่าตอบแทนเพ่ือใหส้ามารถจูงใจ Talent และดึงดดูพนกังานท่ีมีศกัยภาพเขา้

มารว่มงานดว้ย  รวมทัง้สง่เสรมิขวญักาํลงัใจของผูป้ฏิบตัิงานเพ่ือใหส้ามารถรกัษาพนกังานท่ีมีความสามารถไวก้บั

องคก์ร ซึ่งจะผลกัดนัใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิตามภารกิจหนา้ท่ี  สง่ผลใหพ้นกังานมุ่งมั่นพฒันาทกัษะความสามารถของ

ตนใหม้ีความพรอ้ม และเห็นถึงความกา้วหนา้ในอาชีพ  โดยมีกระบวนการประเมินคณุค่าของงานในระดบัต่าง ๆ 

ภายในองคก์ร กาํหนดโครงสรา้งเงินเดือนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและแข่งขนัไดก้ับตลาดแรงงานภายนอก ใน

อตุสาหกรรมเดียวกนัหรอืในทาํเลท่ีตัง้ใกลเ้คียงกนัได ้ และมีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยยดึมั่นในความ

เท่าเทียมและเป็นธรรมภายในองคก์ร  คาํนึงถึงการสื่อสารระหวา่งพนกังาน กบัผูบ้งัคบับญัชา และบริษัท ใหท้ราบ

ถึงความคาดหวงั แผนงาน และความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของเป้าหมายองคก์รร่วมกัน  ซึ่งมีรูปแบบการจ่าย 

ไดแ้ก่ เงินเดือน เงินช่วยเหลอืตามภารกิจของตาํแหนง่งาน เงินรางวลัประจาํปี เงินตอบแทนพิเศษ และผลประโยชน์

อ่ืนๆ 

ทัง้นีก้ารบริหารค่าตอบแทนไดค้าํนึงถึงผลการดาํเนินงานเป็นรายปี เช่น การสรา้งยอดขาย กาํไรสทุธิ EBITDA  

รวมถึงผลดาํเนินงานในระยะยาว  แผนการขยายธุรกิจ  อตัราการเติบโตของกาํไร  ส่วนแบ่งการตลาด  ผลการ

ดาํเนินงานดา้นการพัฒนาและปรบัปรุงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้อสซีจีสามารถ

เจรญิเติบโตไดอ้ยา่งยั่งยืน 
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จากสถานการณปั์จจบุนัท่ีตอ้งเผชิญกบัความยากลาํบากในการปรบัตวัสู ่New Normal และมีการปรบัเพ่ิมรูปแบบ

ในการดาํเนินธุรกิจ เช่น บริษัท Start-up หรือ Digital Tech  บริษัทจึงมีการศึกษาพิจารณาแนวทางการจ่าย

คา่ตอบแทนเพ่ือดแูลใหเ้หมาะสม  สอดคลอ้งและเอือ้ตอ่ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจดงักลา่ว 

การบริหารสวัสดิการ 

เอสซีจีไดก้าํหนดนโยบายการบริหารสวัสดิการและผลประโยชน ์และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นขอ้บังคบัการ

บริหารงานบคุคล ระเบียบและแนวปฏิบตัิการบริหารงานบคุคลของบรษัิท เพ่ือสนบัสนนุและช่วยเหลือพนกังานทัง้

ในดา้นการดแูลและสง่เสรมิสขุภาพท่ีดี อาํนวยความสะดวกในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไปจนถึงเพ่ือยกระดบัความเป็นอยู่

ท่ีดีตามความเหมาะสมของพนกังานในแต่ละระดบั โดยจะไดร้บัการทบทวนใหเ้หมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอ 

นอกจากนัน้เอสซีจีไดน้าํสวสัดิการแบบยืดหยุน่ (Flexible Benefits) ท่ีเปิดทางเลอืกใหพ้นกังานเลอืกใชส้วสัดิการท่ี

เหมาะสมกบัตนเองได ้ซึ่งเป็นการมุ่งเนน้ใหค้ณุค่ากบัพนกังานเป็นสาํคญัและจูงใจใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ

ของแต่ละบคุคล โดยการริเริ่มดงักลา่วเป็นการสง่เสริมใหพ้นกังานมีความผกูพนักบับริษัท  และบริษัทยงัคงรกัษา

ระดบัของงบประมาณดา้นสวสัดิการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถตอบสนองต่อลกัษณะการทาํงานแบบ 

"Hybrid Workplace" ไดเ้ป็นอยา่งดี 

เอสซีจีไดจ้ดัใหม้ีการออกแบบสิ่งอาํนวยความสะดวกในสาํนกังานใหม่เพ่ือสรา้งเป็นพืน้ท่ีในลกัษณะ Co-working 

Spaces และ Collaborative Zones เพ่ือรองรบัรูปแบบการทาํงานแบบ New Normal โดยในช่วงการแพร่ระบาด

ของโควิด 19 เอสซีจีไดจ้ัดหาอุปกรณแ์ละเครื่องใชส้าํนกังานท่ีเหมาะกบัสรีระเพ่ือช่วยใหพ้นกังานเอสซีจีทาํงาน

นอกสถานท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โต๊ะเกา้อี ้ เงินช่วยเหลือค่าสมาชิกอินเทอรเ์น็ตเพ่ือลดค่าใชจ้่ายใหก้ับ

พนกังาน รวมทัง้จดัใหม้ี Bubble & Seal, Local Community Isolation ในโรงงาน การทดสอบ ATK อาํนวยความ

สะดวกดา้นการฉีดวคัซีน โปรแกรม Tele-med เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหป้รกึษากบัแพทยไ์ดท้างโทรศพัท ์และ

กลอ่งบรรจสุิง่จาํเป็นเมื่อตอ้งดแูลตนเองอยูท่ี่บา้นตามความจาํเป็นในแตล่ะกรณี 

การดูแลพนักงานในระยะยาว 

เอสซีจีใหค้วามสาํคญักับการบริหารความกา้วหนา้ของพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานทราบถึงเสน้ทางการเติบโตใน

หนา้ท่ีการงาน  ซึ่งเป็นปัจจยัสาํคญัในการสรา้งแรงจูงใจ และความรูส้กึผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร  โดยมีการ

กาํหนดแผนพฒันารว่มกนัระหวา่งพนกังานและผูบ้งัคบับญัชาอยา่งตอ่เน่ือง   

สวสัดิการท่ีจดัใหเ้พ่ือดแูลพนกังานในระยะยาว ไดแ้ก่ กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ , หลกัสตูรการจดัการเงิน , การดแูล

สขุภาพ , โครงการเตรียมความพรอ้มเพ่ือการเกษียณอาย ุและสโมสรของพนกังานท่ีเกษียณอาย ุ เพ่ือใหพ้นกังาน

สามารถใชชี้วิตในการทาํงานไดอ้ย่างมีคุณภาพ  และวางแผนจัดเตรียมความพรอ้มหลงัเกษียณอายุใหม้ีความ

มั่นคง ทัง้ดา้นการเงิน และดา้นสขุภาพท่ีดี  

สวสัดิการและผลประโยชนไ์ดร้บัการออกแบบใหม่โดยใชแ้นวทาง "mark-to-market" เพ่ือใหต้รงกบัสภาพแวดลอ้ม

การจา้งงานในบางตาํแหน่งท่ีเป็นลกัษณะงานเฉพาะใหม่ๆ  ไดแ้ก่งานดา้น Digital Venture Capital, Digital Tech 

และ Cleanergy 

 

 



 

                                   รายงานการกาํกบัดแูลกิจการ ประจาํปี 2564 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 20 

การพัฒนาพนักงานระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่น ๆ  

1. การพัฒนาพนักงาน 

การแพรร่ะบาดของโควิด 19 ท่ียงัสง่ผลตอ่การดาํเนินธุรกิจใหเ้ปลีย่นไปและตอ้งปรบัตวัอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่กระทบ

ต่อการขยายธุรกิจของเอสซีจีทัง้ในไทยและอาเซียน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจท่ีมี

ความจาํเพาะตามบริบทของแต่ละธุรกิจมากขึน้และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและ

ต่อเน่ือง เอสซีจีจึงปรบัปรุงกลยทุธแ์ละเรง่พฒันาความสามารถในการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธท์างธุรกิจ

และปรบัเปลีย่นรูปแบบการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณท่ี์เปลีย่นไป 

บริษัทพรอ้มรบัมือกบัพฤติกรรมการเรียนรูท่ี้เปลี่ยนไปอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือประโยชนส์งูสดุในการเรียนรูข้อง

พนกังาน โดยเพ่ิมสดัส่วน Digital Learning ต่อ In-house Learning อีกทัง้ยงัมุ่งมั่นพฒันาประสบการณก์าร

เรยีนรูข้องพนกังานใหด้ียิ่งขึน้อยา่งสมํ่าเสมอ เช่นผสานการเรยีนรูท่ี้เรยีกวา่ Virtual Learning เขา้ไปในหลกัสตูร 

SCG Flagship Programs เช่น หลกัสตูร Management Development Program (MDP) เป็นตน้  

นอกจากนี ้ยงัต่อยอดการ “Re-Skill และ Up-skill” คลอบคลมุพนกังานทุกคนทุกระดบั โดยเนน้ดา้น Future 

Capability เช่น Changeable Mindset for Success, Find Out Why และ Business Strategy in VUCA world 

เป็นตน้ ทัง้นีย้งัปรบัปรุงหลกัสตูรต่าง ๆ ใหท้นัสมยัโดยเนน้การเรียนรูใ้นรูปแบบ 70 Coaching On The Job 

Training แ ละ  Assignment ม า ก ขึ ้น  เ ช่ น  ห ลัก สูต ร  Business Concept Development ( BCD)  Project 

Management และ Partnership Management เป็นตน้ 

เอสซีจียงัจดัทาํ “แผนพฒันาพนกังาน” อย่างต่อเน่ือง โดยมีคณะกรรมการบคุคลของทกุธุรกิจดแูลการพฒันา

พัฒนาพนักงานอย่างใกลชิ้ด รวมถึงการใหม้ีระบบโคช้ระหว่างหัวหนา้และลูกน้องอย่างเขม้ขน้เพ่ือให้หา 

Learning Solutions ท่ีเหมาะสมแก่พนักงานและตรงต่อความต้องการของธุรกิจ นอกจากนีย้ังร่วมมือกับ

สถาบนัชัน้นาํตา่งๆทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือนาํคนท่ีมีความรู ้ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น

มาเสรมิกาํลงัพลใหก้บัธุรกิจ จึงมั่นใจวา่ธุรกิจดาํเนินไปอยา่งราบรืน่และมีประสทิธิภาพตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้เอสซีจียงัมีการใหค้วามรูพ้นกังานดา้นการรกัษาดแูลสขุภาพ การป้องกนั การใชชี้วิตของพนกังาน

ในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด 19 มีระบบการติดตามพนกังาน และการติดตามสถานการณร์ายสปัดาหผ์า่น

ช่องทางดิจิทลัตา่ง ๆ  

ปี 2564 พนกังานเอสซีจีมีวนัฝึกอบรมเฉลีย่ตอ่คน 10 วนั คา่ใชจ้่ายในการเรยีนรูแ้ละพฒันาพนกังานทัง้ภายใน

และภายนอก 558 ลา้นบาท 

 

 2. การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธท์างธุรกิจ (HR Highlight) 

เอสซีจีใหค้วามสาํคญักบัพนกังานตามอดุมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ไดแ้ก่ “เช่ือมั่นในคณุคา่ของ

คน”  โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทไดมุ้่งมั่นใหก้ารสนบัสนุนเพ่ือลดอุปสรรคในการปฏิบตัิ

ตามหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และยงัคงดแูลพนกังานใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ดงันี ้

1) โครงการ HR Transformation:  เอสซี จีได้ทํางานร่วมกับผู้เ ช่ียวชาญภายนอก (TCS - Tata 

Consultant Services) ในการปรับปรุง Operations ด้านการบริหารงานบุคคลใหม่  โดยการนาํ



 

                                   รายงานการกาํกบัดแูลกิจการ ประจาํปี 2564 

                                   บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 21 

เทคโนโลยีดา้นดิจิทลั เช่น RPA, BOT, AI เป็นตน้ มาใชเ้พ่ือปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน

ของพนกังาน และสามารถลดตน้ทนุในการดาํเนินการได ้

2) ตั้งหน่วยงาน HR Share-services: เพ่ือบริการใหท้ัง้หน่วยงานท่ีเป็น Corporate และธุรกิจซีเมนต์

และผลิตภณัฑก์่อสรา้ง  ดว้ยการใชแ้พลตฟอรม์ท่ีเป็นดิจิทลั (Service Now) ทาํใหเ้พ่ิมความสามารถ

ในการใหบ้ริการ  และประหยดัค่าใชจ้่ายลงได ้ ซึ่งต่อไปจะขยายการใหบ้ริการดงักลา่วไปท่ีธุรกิจเคมิ

คอลสแ์ละธุรกิจแพคเกจจิง้ และมุง่หวงัจะใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ภายนอกตอ่ไปดว้ย 

3) Talent Management ขยายนําไปใช้ในต่างประเทศ: Talent Management สาํหรบัเอสซีจีในไทย

ไดร้บัการพฒันาปรบัปรุงเกณฑส์าํหรบัการประเมินใหม่ รวมทัง้จดัใหม้ีโครงการพฒันาความสามารถ

ในรูปแบบ virtual และการวางแผนเพ่ือสืบทอดตาํแหนง่งาน  ซึ่งเอสซีจีไดก้าํหนดใหข้ยายนาํไปใชก้บั

ตาํแหนง่เชิงกลยทุธใ์นตา่งประเทศโดยนาํแนวทางในไทยไปใชเ้ป็นพืน้ฐาน แตท่ัง้นีก็้ใหก้าํหนดวิธีการ

ขัน้ตอนตามความเหมาะสมของขอ้กาํหนดเฉพาะในแตล่ะประเทศ 

4) HR Analytics: ใชข้อ้มูลในการพิจารณาขบัเคลื่อนงาน โดยนาํเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิเคราะหม์าช่วย 

(PowerBI , Data Modeling และ Predicting Analysis) ไดแ้ก่ การวิเคราะหก์าํลงัพล การวิเคราะห์

ความเสีย่งเพ่ือรกัษาพนกังานใหอ้ยูก่บัองคก์ร  เอสซีจีใช ้HR Analytics เพ่ือประโยชนใ์นการวิเคราะห์

งานบริหารทรพัยากรบคุคลเพ่ือประเมนิพฤติกรรมขององคก์ร (Organization Network Analysis) ซึง่

จะช่วยพฒันาประสบการณก์ารเรียนรูใ้หก้บัพนกังาน และส่งเสริมใหเ้กิดการริเริ่มของนโยบายดา้น

บรหิารทรพัยากรบคุคลท่ีตอบสนองตอ่ความตอ้งการของพนกังานเป็นสาํคญั 

5) Capability Management : เอสซีจีพฒันาเครื่องมือและโปรแกรมในการเรียนรูใ้หเ้ป็นรูปแบบดิจิทลั 

โดยเพ่ิมสดัสว่นมากขึน้สาํหรบัหลกัสตูรท่ีจดัขึน้ภายในองคก์ร ไดน้าํการเรยีนรูใ้นรูปแบบ Virtual มา

ใ ช้ กั บ SCG Flagship Programs (Abridged Business Concept (ABC), Business Concept 

Development (BCD),Management Development Program (MDP), Management Acceleration 

Program (MAP) และใชค้วามสามารถของพนกังานเป็นสว่นหนึง่ในเกณฑก์ารพิจารณาเลือ่นตาํแหนง่ 

6) Culture Harmonization: เอสซีจีปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ใหค้วามเคารพในความ

หลากหลายและยอมรบัในความแตกต่างของบุคคลทั่วทัง้องคก์ร  ปฏิบตัิต่อกันดว้ยความไวว้างใจ 

บริหารงานดว้ยความโปรง่ใส และยึดมั่นต่ออดุมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เอสซีจีให้

ความสาํคญักบัความหลากหลายของพนกังานในทกุดา้น เช่น กาํหนดแนวคิดในการเพ่ิมสดัสว่นเพศ

หญิงในพนกังานระดบัผูบ้ริหาร การดูแลพนกังานท่ีเป็น Mid-career การส่งเสริมใหร้ิเริ่มธุรกิจใหม่ 

(Strat-up Model) สาํหรบัคนรุน่ใหมร่วมถึงพฒันานโยบายในการเปิดรบักลุม่ LGBTQ 

7) HR Digitization: เอสซีจีไดอ้อกแบบสถานท่ีทาํงานใหเ้ป็น Digital Workplace โดยสนบัสนนุอปุกรณ์

และเครื่องมือท่ีช่วยใหส้ามารถทาํงานจากภายนอกได ้ เพ่ือยกระดบัปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งพนกังานและ

ยงัคงรกัษา Engagement ไวไ้ด ้ ดงันี ้

7.1) "Employee Connect" (แอปพลิเคชัน ท่ีใช้จัดการขอ้มูลส่วนบุคคล , การขอลางาน & การ

ทาํงานล่วงเวลา , การจัดการสวสัดิการและผลประโยชน ์, HR Q&A Bot และช่องทางการ

สื่อสารต่างๆ) ไดจ้ดัทาํ features ใหม่ๆเพ่ิมขึน้ เช่น การตรวจสขุภาพประจาํวนัของโควิด 19 , 
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บันทึกการฉีดวัคซีน , การสาํรองท่ีนั่งในสาํนักงาน , check in & out สาํหรบัการทาํงานใน

สาํนกังาน เป็นตน้ 

7.2) HR Operations : Robotic Process Automation (RPA) ท่ีใช้เพ่ือลดเวลาในการทํางานท่ี

ซํา้ซอ้นและสนับสนุนการทาํงานจากภายนอก เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ์เครื่องมือการ

ประชมุออนไลน ์การสรุปรายงานตา่งๆ การบนัทกึธุรกรรม การชาํระเงินคืน ฯลฯ แอปพลเิคชนั

ท่ีจดัทาํขึน้เอง (PowerApp) ใชเ้พ่ือติดตามสถานะการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ 

7.3) Performance Management System: ใช้ “Success Factors” เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนในการ

บรหิารผลดาํเนินงาน ตัง้แตก่ารกาํหนด KPI ไปจนถึงการติดตามผลดาํเนินงานและบนัทกึการ

ใหค้าํปรกึษากนัในรูปแบบดิจิทลั 

7.4) PowerBI dashboard: ใชใ้นการวิเคราะห ์HR KPI และขอ้มูลดา้นพนกังาน เช่น การจัดการ

กาํลงัคน การวิเคราะหข์อ้มลูการลาออก เป็นตน้  และสามารถนาํเสนอไปยงัฝ่ายจดัการได ้

7.5) Recruitment: ใชป้ระโยชนใ์นรูปแบบดิจิทลั เชน่ การประเมินผูส้มคัรงานไดท้างออนไลน ์ การ

สมัภาษณแ์ละการดูแลพนกังานเขา้ใหม่ ,ใชเ้ป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห ์เช่น Google 

Analytic, Bitly , วิเคราะหกิ์จกรรมในการคดัเลือกผูส้มคัรงาน และจัดเก็บขอ้มูลของผูส้มคัร

ไดม้ากขึน้ และไดร้ว่มกบั LinkedIn เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการกบัขอ้มลูของผูส้มคัร

งาน 

7.6) Talent  Management and Succession Planning: ใช ้Talent Portfolio ผ่าน E-platform ใน

การรวมโปรไฟลข์อง Talent เพ่ือพิจารณา Career Management ในอนาคต 

3)  ลูกค้า 

เอสซีจีมุ่งมั่นสรา้งสรรคน์วตักรรมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งมอบสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ

ลกูคา้ทัง้ดา้นคณุภาพและราคาท่ีเป็นธรรม โดยสนิคา้และบรกิารจะตอ้งมีความปลอดภยัในระดบัมาตรฐานสากล เป็นมิตร

ตอ่สิง่แวดลอ้ม และเสรมิสรา้งการเติบโตอยา่งยั่งยืน ดว้ยการใชก้ลยทุธค์วามเป็นเลศิในการดาํเนินงาน เพ่ือใหล้กูคา้เกิดความ

มั่นใจและไดร้บัความพึงพอใจสูงสุด และไดจ้ัดใหม้ีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ในทุกธุรกิจ เพ่ือให้

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสนิคา้และบรกิาร รวมถึงการใหค้าํปรกึษาเก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหา การบรกิารหลงัการขาย รวมถึง

รบัขอ้รอ้งเรยีนเมื่อเกิดปัญหา เพ่ือนาํขอ้เสนอแนะไปจดัทาํเป็นแผนงานสาํหรบัปรบัปรุงประสทิธิภาพการดาํเนินงานให้

ดีมากขึน้ 

เอสซีจีมีกระบวนการบรหิารเพ่ือสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ โดยมีปัจจยัหลกัสาํคญัคือ Voice of Customer จึงไดม้ี

การสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ในแตล่ะกลุม่ธุรกิจเป็นประจาํทกุปี เพ่ือวดัระดบัความคาดหวงั และความพงึพอใจ

ของลกูคา้ และนาํเอาความตอ้งการเชิงลกึของลกูคา้มาพฒันาตอ่ยอดเป็นนวตักรรมใหม ่ๆ มีช่องทางออนไลนแ์ก่ลกูคา้

ในช่วงสถานการณโ์ควิด 19 เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมลกูคา้ในปัจจุบนั รวมทัง้มีระบบวิเคราะหข์อ้มลูพฤติกรรมการ

บรโิภคของลกูคา้ เพ่ือเรยีนรูค้วามตอ้งการของลกูคา้และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ในระยะยาว ทัง้นีใ้นการสาํรวจ

ความพงึพอใจของลกูคา้ในปี 2564 ผ่านช่องทาง SCG Contact Center  เอสซีจีมีผลสาํรวจความพงึพอใจในภาพรวม

อยูท่ี่รอ้ยละ 100 

4)  คู่ค้า/คู่ธุรกจิ 

เอสซีจีปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ท่ีสจุริต โปรง่ใส โดยยึดถือการปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการคา้และสญัญา

ท่ีกาํหนด จรรยาบรรณเอสซีจี และคาํมั่นท่ีใหไ้วก้ับคู่คา้อย่างเคร่งครดั โดยมีการพิจารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสมและ
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ยตุิธรรม โดยคาํนงึถึงความสมเหตสุมผลดา้นราคา คณุภาพ และบรกิารท่ีไดร้บั มีการกาํหนดระเบียบในการจดัหาและ

การดาํเนินการตา่ง ๆ ท่ีชดัเจน ไม่เรียกหรอืรบัทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนใ์ด ๆ จากคู่คา้ สนบัสนนุการจดัหาท่ีเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดลอ้ม หลีกเลี่ยงการซือ้สินคา้กบัคูค่า้ท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา และไม่ทาํธุรกิจ

กบัคูค่า้ท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมช่อบดว้ยกฎหมาย  

สาํหรบัคูธุ่รกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดแูลคูธุ่รกิจทัง้ในเรื่องสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัในการทาํงาน และผลตอบแทนท่ี

จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู ้ให้คาํปรึกษาและสรา้งแรงจูงใจ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการดา้น

สิง่แวดลอ้ม และการสง่เสรมิความปลอดภยัดว้ยการใหก้ารรบัรองระบบความปลอดภยัคูธุ่รกิจ และพิจารณาคา่ตอบแทน

ท่ีเหมาะสมและยตุิธรรม นอกจากนีย้งัสง่เสริมการพฒันาขีดความสามารถและพฒันาความรูท้ัง้ในงานและนอกงานของคู่

ธุรกิจใหส้ามารถทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และสนบัสนนุใหคู้่ธุรกิจมีการพฒันาความรู ้เพ่ือใหก้ารทาํงาน

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการจดัหาและคดัเลอืกคูค่า้/คูธุ่รกิจของเอสซีจี โดยกาํหนดไว้

อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคดัเลือกคู่คา้/คู่ธุรกิจ คุณสมบตัิและการสมคัรเป็นคู่คา้/คู่ธุรกิจ รวมถึง

ขัน้ตอนการทาํธุรกิจกบัเอสซีจี และไดก้าํหนดจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพ่ือใหคู้่

ธุรกิจของเอสซีจีมีความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง 

ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจวา่เอสซีจีจะดาํเนินการคดัเลอืกคูค่า้/คูธุ่รกิจอยา่งมีระบบ เป็นธรรม โปรง่ใส และสนบัสนนุคูค่า้/คูธุ่รกิจ

ท่ีดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และบริษัทจะไม่ทาํธุรกรรมกบับคุคลหรือ

นิติบคุคลท่ีกระทาํผิดกฎหมาย หรอืมีพฤติกรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุรติ และเผยแพรน่โยบายดงักลา่วไวบ้นเวบ็ไซตข์องเอส

ซีจี 

5)  ผู้ร่วมทุน 

เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผูร้่วมทุนและปฏิบตัิต่อผูร้่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผูร้่วมทุน ตลอดจนให้

ความรว่มมืออยา่งดีกบัผูร้ว่มทนุเพ่ือสง่เสรมิและสนบัสนนุการดาํเนินงานของกิจการรว่มทนุใหม้ีความแข็งแกรง่ สนบัสนนุ

ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากาํหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรร

ผลประโยชนอ์ยา่งเหมาะสม โปรง่ใส รวมทัง้ติดตาม และผลกัดนัใหก้ารดาํเนินงานของกิจการรว่มทนุเป็นไปตามกรอบ

ของกฎหมาย แนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณเอสซีจี ทัง้นีเ้พ่ือใหก้ารดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบ

ผลสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคข์องกิจการรว่มทนุ 

6)  เจ้าหนี ้

คณะกรรมการบรษัิทคาํนงึถึงความเสมอภาคของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ความซื่อสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และยดึมั่นในการ

สรา้งความเช่ือถือและการปฏิบตัิตอ่เจา้หนีอ้ยา่งเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบตัิตอ่เจา้หนี ้ดงันี ้

1. จดัทาํสญัญากบัเจา้หนีท้กุประเภทอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เสมอภาค เป็นธรรม และโปรง่ใส โดยไมเ่อาเปรยีบ

คูส่ญัญา 

2. ไมใ่ชว้ิธีการทจุรติ หรอืปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิสาํคญัใด ๆ ท่ีอาจทาํใหเ้จา้หนีไ้ดร้บัความเสยีหาย 

3. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ตกลงของสญัญาตา่ง ๆ ท่ีไดท้าํไวก้บัเจา้หนีท้กุประเภทอยา่งเครง่ครดั ถกูตอ้งตรงไปตรงมา  

4. ชาํระคืนเงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้ใหเ้จา้หนีท้กุประเภทอยา่งครบถว้นและตรงตามกาํหนดเวลาท่ีไดต้กลงไว ้
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นอกจากนีเ้พ่ือรกัษาความเช่ือมั่นตอ่เจา้หนี ้เอสซีจียงัใหค้วามสาํคญักับการบริหารจดัการเงินทนุใหม้ีโครงสรา้งทาง

การเงินท่ีเหมาะสม มีการสื่อสารกบัเจา้หนีถ้ึงสถานะของธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ และมุ่งมั่นในการรกัษาสมัพนัธภาพท่ี

ยั่งยืนกบัเจา้หนี ้

7)  ชุมชน 

 เอสซีจี เช่ือว่าชุมชนและสงัคมท่ีเขม้แข็งเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ จึงมุ่งมั่นพฒันา

ธุรกิจใหเ้จริญเติบโตควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคม เพ่ือช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมลํา้ของชุมชน โดย

สนบัสนนุกิจกรรมท่ีช่วยแกปั้ญหาและสรา้งประโยชนท่ี์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชนและสงัคมท่ีเอสซีจีเขา้ไป

ดาํเนินธุรกิจทัง้ในประเทศไทยและอาเซียน โดยมีคณะกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน ทาํหนา้ท่ี

กาํหนดนโยบาย และส่งมอบแนวทางการดาํเนินงาน พรอ้มส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน  ภาคีเครือข่าย ภาครฐั รวมถึงชมุชนในพืน้ท่ีช่วยกนัขบัเคลื่อนกิจกรรมตา่งๆ ดว้ยมุ่งหวงัใหอ้ตุสาหกรรมและ

ชมุชนอยูร่ว่มกนัอยา่งเกือ้กลูและยั่งยืน โดยเอสซีจี มีการบรหิารจดัการดา้นการพฒันาชมุชนและสงัคม  

• ด้านชุมชนโดยรอบโรงงาน  บรษัิทมุง่สนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวติและเสรมิสรา้งประโยชนส์ขุของ

ชุมชนและสงัคมท่ีบริษัทเขา้ไปดาํเนินธุรกิจ ใหม้ีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีท่ีทาํประโยชนใ์หก้ับ

ชุมชนและสงัคม โดยการดาํเนินงานของทีมงานชมุชนสมัพนัธร์ว่มกบัภาคีเครือขา่ย ทัง้ภาครฐัและชมุชนในพืน้ท่ี 

ร่วมกันสง่เสริมใหชุ้มชนเรียนรูแ้ละปรบัตวัพรอ้มรบัมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือวิกฤตท่ีเกิดขึน้ เช่น 

สถานการณโ์ลกรอ้น ภยัแลง้ นํา้ท่วม เป็นตน้ เอสซีจี สนบัสนนุใหชุ้มชนบริหารจดัการนํา้ในพืน้ท่ีดว้ยองคค์วามรู ้

มีขอ้มลู และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจดัการใหม้ีนํา้ในการประกอบอาชีพและเพ่ือการบริโภคอย่างเพียงพอ

และพรอ้มแบ่งปัน และสามารถเป็นตวัอย่างสรา้งแรงบันดาลใจใหชุ้มชนอ่ืนๆ ลุกขึน้มาจัดการตนเองเช่นกัน 

ตลอดจนเปิดโอกาสใหชุ้มชนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทัง้เสนอ

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อรอ้งเรียนท่ีเป็นผลมาจากการดาํเนินงานของบริษัท พรอ้มทั้งขับเคลื่อน

มาตรการยกระดบัมาตรฐานโรงงานสูอ่ตุสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมุ่งหวงัใหอ้ตุสาหกรรมและชุมชนอยู่รว่มกันได้

อยา่งยั่งยืน  

• ด้านสังคมโดยรวม สง่เสริมใหเ้กิดการแกปั้ญหาและพฒันาชมุชนใหเ้ขม้แข็ง พึ่งพาตนเองได ้โดยเฉพาะในปีท่ี

ยงัคงเกิดภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดไวรสัโควิด 19 เอสซีจี ไดพ้ฒันานวตักรรมท่ีหลากหลายและทนัต่อความ

ตอ้งการ เช่น เตียงสนามกระดาษ นวตักรรมหอ้งผูป่้วยวิกฤติ Modular ICU หอ้งนํา้สาํเร็จรูป รถวคัซีนเคลื่อนท่ี

ควบคมุความเย็น เป็นตน้ โดยประสานงานแครอืขา่ยตา่งๆ สง่มอบใหก้บัโรงพยาบาลสนามทกุจงัหวดัทั่วประเทศ 

ในสถานการณโ์ควิด 19 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า แรงงานคืนถ่ิน ขาดอาชีพและรายได ้เอสซีจี สง่เสริมพฒันาทกัษะ

และอบรมอาชีพท่ีตลาดตอ้งการใหชุ้มชน ผ่านโครงการ “พลังชุมชน” พฒันาศกัยภาพชุมชน ต่อยอดแปรรูป

สินคา้สรา้งมลูคา่เพ่ิม เสริมความรูก้ารตลาด และการขาย เพ่ือเสริมรายไดม้ั่นคง โครงการ  “Q ช่าง” เสริมทกัษะ

อาชีพช่างปรับปรุงต่อเติมท่ีอยู่อาศัยและงานบริการในบา้น กว่า 30 งานช่าง และ “ทักษะพิพัฒน์” อบรม

หลกัสูตรพนักงานขับรถบรรทุก ไดง้านทนัทีหลงัจบการอบรม นอกจากนี ้ยังช่วยบรรเทาปัญหาภัยแลง้ดว้ย

โครงการ “เอสซีจี ร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภยัแล้ง” และไดส้านตอ่การนาํแนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวยีนปรบัใชก้บั

ชุมชน ขยายผลโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” สง่เสรมิใหชุ้มชนเปลี่ยนวิธีคิดปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการคดั

แยกและจัดการขยะตัง้แต่ตน้ทาง และนาํขยะแยกประเภทมารีไซเคิลใหเ้กิดประโยชน ์จนเป็นตน้แบบชุมชน

จัดการขยะท่ีขยายผลอย่างต่อเน่ือง เช่น บ้านโป่งโมเดล ชุมชน LIKE (ไร้)  ขยะ จังหวัดราชบุรี ล ําปาง 

นครศรธีรรมราช ตรงั ระยอง เป็นตน้ 
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ทัง้นี ้สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดลอ้ม และสงัคมไดใ้น”รายงานการพฒันา

อยา่งยั่งยืน” ท่ีเว็บไซตบ์รษัิท www.scg.com 

8) หน่วยงานราชการ 

เอสซีจีไดก้าํหนดแนวปฏิบตัิในการทาํธุรกรรมกบัรฐัไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั โดยจะตอ้ง

ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละทอ้งถ่ินอยา่งเครง่ครดั และตอ้งไมก่ระทาํการใด ๆ ท่ีอาจจงู

ใจใหพ้นกังานในหน่วยงานราชการมีการดาํเนินการท่ีไม่ถกูตอ้งเหมาะสม รวมถึงใหค้วามรว่มมือกบัหนว่ยงานราชการ 

ทัง้ทางดา้นวิชาการและการสนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ตลอดจนรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรือขอ้รอ้งเรียนตา่ง ๆ 

ของหนว่ยงานราชการ 

9) สื่อมวลชน 

เอสซีจีใหค้วามสาํคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง โปร่งใส เพ่ือใหส้ื่อมวลชน

สามารถสื่อสารต่อไปยงัสาธารณชนไดอ้ย่างถกูตอ้งและทนัเหตกุารณ ์นอกจากนีย้งัสรา้งการมีสว่นรว่มกบัสื่อมวลชน

อย่างจริงจงัและต่อเน่ืองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของสื่อมวลชน อาทิ การเรียนเชิญเขา้รว่มงานแถลงขา่ว 

หรือกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท รวมถึงสรา้งความสมัพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวา่งกนัเพ่ือใหเ้กิดการพฒันา หรอืการสนบัสนนุกิจกรรมวิชาการ ของสือ่มวลชน บนพืน้ฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 

10)  คู่แข่ง 

เอสซีจีดาํเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งอย่างเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ 

โดยยดึมั่นในการดาํเนินธุรกิจภายใตจ้รรยาบรรณเอสซีจีอยา่งมีจรยิธรรม โปรง่ใส รวมทัง้ไมเ่อาเปรยีบคูแ่ขง่ดว้ยวิธีการ

อนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม ไม่กระทาํการใด ๆ  ท่ีเป็นการ

ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยปราศจากขอ้มูล

ความจริง ตลอดจนสนบัสนนุและสง่เสริมใหเ้กิดการคา้อยา่งเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลงใด ๆ  ท่ีเป็นการผกูขาด ลด 

หรอืการจาํกดัการแขง่ขนั เป็นตน้ 

11)  ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นําความคิด  

เอสซีจีดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม มีการเปิดเผยขอ้มลูการดาํเนิน

ธุรกิจท่ีครบถว้น ถกูตอ้ง โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้อีกทัง้ยงัตระหนกัถึงความสาํคญัของมมุมอง ความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะท่ีมาจากภาคประชาสงัคม เพ่ือนาํมาสะทอ้นถึงประเด็นต่าง ๆ ท่ีองคก์รสามารถพฒันาเพ่ือสรา้ง

คณุค่าและประโยชนใ์หแ้ก่สงัคม โดยตัง้แต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั คณะกรรมการพฒันาอย่างยั่งยืนไดจ้ดัเวทีรบัฟังความ

คิดเห็น (Opinion Panel) จากผูท้รงคณุวฒุิทัง้ภาคราชการ เอกชน และองคก์รอิสระ โดยมุง่เนน้การดแูลและสรา้งคณุคา่

ใหส้งัคม ชุมชน รวมทัง้การขยายผลสูอ่ตุสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อปุทานของเอสซีจี เพ่ือใหเ้กิดแนวทางรว่มกนัในการ

ดาํเนินธุรกิจท่ียั่งยืน  
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 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย 

เอสซีจีเปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีมีสว่นรว่มในการเสนอแนะความคิดเห็นผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ จะไดร้บั

การรวบรวม กลั่นกรอง เพ่ือรายงานตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการบรษัิทตามลาํดบัตอ่ไป 

• เลขานุการบริษัท   

โทรศพัท:์ 0-2586-6098  อีเมล: corporatesecretary@scg.com 

• นักลงทุนสัมพนัธ ์   

โทรศพัท:์ 0-2586-4299 อีเมล: invest@scg.com 

บริษัทไดเ้ปิดช่องทางใหพ้นกังาน รวมถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น รอ้งเรียน และรายงาน

การกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งผ่านช่องทาง Whistleblowing System ใน SCG Intranet Portal (สาํหรบัพนกังาน) และเว็บไซต ์

www.scg.com (สาํหรบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีอ่ืน ๆ) เพ่ือดาํเนินการตามกระบวนการดงัตอ่ไปนี ้

• พนกังานหรือผูม้ีสว่นไดเ้สียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางท่ีกาํหนด โดยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งถือเป็นความลบั และจะ

เปิดเผยเทา่ท่ีจาํเป็น บรษัิทมีมาตรการในการคุม้ครองผูใ้หเ้บาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน โดยการดาํเนินการตรวจสอบโดย

ไม่เปิดเผยตวัผูร้อ้งเรยีนหรือแหลง่ขอ้มลู ผูร้อ้งเรียนสามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทกาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม

หรอืบรษัิทอาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้อ้งเรยีนไมต่อ้งรอ้งขอหากเห็นวา่เป็นเรือ่งท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความ

เสยีหายหรอืความไมป่ลอดภยั 

• สาํนกังานตรวจสอบรับเรื่องรอ้งเรียนเพ่ือตรวจสอบถึงขอ้เท็จจริงเบือ้งตน้ โดยดาํเนินการอย่างรัดกุมเพ่ือให้ทราบ

ขอ้เท็จจรงิภายใน 30-60 วนั ทัง้นีจ้ะมีการรายงานความคืบหนา้ใหผู้แ้จง้เรือ่งทราบในกรณีท่ีสามารถระบผุูใ้หข้อ้มลูได ้

• ในกรณีท่ีพบว่ามีความผิดเกิดขึน้จริง จะกาํหนดใหต้ัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือตดัสินและพิจารณาลงโทษ และ

รายงานเรือ่งทจุรติและขอ้รอ้งเรยีนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทตอ่ไป 

ในกรณีท่ีผูม้ีสว่นไดเ้สียตอ้งการติดตอ่กบัคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไมผ่่านฝ่ายจดัการ เพ่ือรอ้งเรียนกรณีถกูละเมิด

สิทธิ รายงานการทุจริต การทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณซึ่งอาจเก่ียวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อ

คณะกรรมการบรษัิทผา่นกรรมการอิสระท่ีอีเมล ind_dir@scg.com 
 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีจะทาํใหบ้รรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมี

ประสทิธิผล มีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบดงันี ้

1. กาํหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง และกาํกบัดแูลใหม้ีการบรหิารความเสีย่งท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการทบทวนและประเมิน

ระบบการจดัการความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อระดบัความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง  

2. แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาํหนา้ที่สอบทานการดาํเนินงานใหถ้กูตอ้งตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบั 

ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ และขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดแูล สง่เสริมใหพ้ฒันาระบบรายงานทาง

การเงินและบญัชีใหเ้ป็นตามมาตรฐานสากล รวมทัง้สอบทานใหม้ีระบบการควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน 

และระบบบริหารความเสี่ยงท่ีรดักุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหนา้ท่ี

และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

 

http://www.scg.co.th/
mailto:ind_dir@scg.co.th
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3. กาํหนดใหม้ีคณะจดัการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี (Risk Management Committee) ทาํหนา้ที่กาํหนดโครงสรา้ง 

นโยบาย กลยทุธ ์และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงติดตามผลการบริหารความเสีย่งและอนมุตัิแผนการ

จดัการความเสี่ยง เพื่อใหค้วามเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

4. สง่เสริมใหพ้นกังานทกุระดบัมีจิตสาํนกึในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และ

นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชันของเอสซีจี พรอ้มทัง้กาํกับดูแลใหม้ีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสม เพ่ือลดความเสีย่งดา้นการทจุรติและการใชอ้าํนาจอยา่งไมถ่กูตอ้ง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระทาํผิดกฎหมาย  

5. ติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ระหวา่งบรษัิทกบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษัิท หรอืผูถื้อหุน้ 

กาํกบัดแูลใหม้ีการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์นิของเอสซีจีและการทาํธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียว

โยงกบัเอสซีจีในลกัษณะท่ีไมส่มควร  

6. จดัตัง้หนว่ยงานตรวจสอบภายในท่ีสามารถปฎิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเป็น

ผูร้บัผิดชอบและสอบทานประสทิธิภาพระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน พรอ้มทัง้รายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

ในดา้นการกาํกบัดแูลใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีจะทาํใหบ้รรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมี

ประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมตัินโยบายการ

บริหารความเสี่ยง เพ่ือใหก้ารบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีมีกรอบการปฏิบตัิงานในการกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีชดัเจน

เป็นลายลกัษณอ์กัษร สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและเป็นไปตามมาตรฐานตามแนวปฏิบตัิสากล 

หลักปฎิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล  

คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ท่ีดงันี ้

1. ติดตามดแูลสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้รวมทัง้แผนหรอืกลไกในการแกไ้ขหากเกิดปัญหา  

2. กาํกับดูแลใหร้ะบบการจัดทาํรายงานทางเงินและการเปิดเผยขอ้สาํคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม

กฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

เอสซีจีใหค้วามสาํคญัเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เน่ืองจากเป็นเรื่องท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ีสว่น

ไดเ้สีย จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งมีการควบคมุและกาํหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ท่ีเป็นสารสนเทศทางการเงิน

และท่ีไมใ่ช่ทางการเงินใหถ้กูตอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนด มีสาระสาํคญัครบถว้นเพียงพอ โปรง่ใส เช่ือถือได ้และทนัเวลา 

เอสซีจีไดม้ีการกาํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure Policy) ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือใหพ้นกังานยดึถือเป็น

แนวปฏิบตัิแลว้ตัง้แตปี่ 2551 โดยในปี 2560 คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัิใหม้ีการปรบัปรุงนโยบายดงักลา่วใหส้อดคลอ้ง

กับกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทัง้แนวปฏิบัติท่ีดีของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้ไดจ้ัดทาํแนว

ปฏิบตัิการเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure Guideline) ใหเ้ป็นมาตรฐานในการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญั สาํหรบัใหพ้นกังานเอสซีจี

ในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูสามารถนาํไปใชใ้นการเปิดเผยขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นกั

ลงทนุ สาธารณชน และผูม้ีสว่นไดเ้สยีตา่ง ๆ มั่นใจไดว้า่เอสซีจีไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมาย 

และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั ซึ่งรายละเอียดของนโยบายดงักล่าวไดเ้ผยแพร่ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สยีและบุคคลทั่วไปทราบบน

เวบ็ไซตข์องเอสซีจี  
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นอกจากนีย้งัไดเ้ผยแพร ่เรื่องการเปิดเผยขอ้มลู (Disclosure Checklist) และกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ ก.ล.ต. 

ท่ีเก่ียวขอ้งใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชป้ระเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบว่าไดจ้ดัทาํมาตรฐานการทาํงานของหน่วยงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบันโยบายดงักลา่วแลว้หรือไม่ อนัเป็นการสนบัสนนุใหเ้กิดความยั่งยืนในการเปิดเผยขอ้มลู

ของเอสซีจี 

เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บังคับต่าง ๆ ท่ีกาํหนดโดยสาํนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

หนว่ยงานอ่ืนของรฐัอยา่งเครง่ครดั และติดตามการแกไ้ขเปลีย่นแปลงอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่ไดเ้ปิดเผยขอ้มลู

อยา่งถกูตอ้ง และเป็นหลกัประกนัใหผู้ถื้อหุน้เช่ือมั่นในการดาํเนินธุรกิจท่ีโปรง่ใส เช่น 

1. จดัทาํแบบรายงานตา่ง ๆ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูด้าํรงตาํแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู และรายงาน

ตอ่ ก.ล.ต.  และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

2. กาํหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สยีของตนและบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

ซึ่งเป็นสว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลกัเกณฑ ์รูปแบบ และ

วิธีการท่ีบรษัิทกาํหนด 

3. กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื ้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการทราบทกุครัง้ท่ีมีการประชุม รวมทัง้รายงานการถือหุน้กูข้องบริษัทและหุน้สามญัของบรษัิทในเครอืฯ 

ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้การถือหุน้สามญัของคูส่มรสหรอืผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรยิา และบตุร

ท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่วใหค้ณะกรรมการบริษัททราบทกุไตรมาส และเปิดเผยจาํนวนหุน้ท่ีถือ ณ 

ตน้ปี สิน้ปี และท่ีมีการซือ้ขายระหวา่งปีไวใ้นรายงานประจาํปี 

4. จดัทาํรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน และแสดงไวคู้่กบัรายงานผูส้อบบญัชีใน

รายงานประจาํปี   

5. เผยแพรห่นงัสอืนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้และรายงานประจาํปีภายใน 120 วนันบัตัง้แตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชี 

6. เผยแพรร่ายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ลา่สดุไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 

7. เปิดเผยบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนครัง้ของการประชุม และจาํนวนครัง้ท่ี

กรรมการแตล่ะคนเขา้ประชมุเป็นรายบคุคล 

8. เปิดเผยวนัเดือนปี ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิทในรายงานประจาํปี 

9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และจาํนวน

คา่ตอบแทนท่ีกรรมการแตล่ะคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นรายบคุคล 

11. เปิดเผยขอ้มลูการเขา้รว่มอบรมหลกัสตูรของกรรมการท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

เป็นรายบคุคล 

12. เปิดเผยโครงสรา้งการดาํเนินงานและการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม กิจการท่ีควบคมุรว่มกนั และบริษัทอ่ืน ๆ 

อยา่งชดัเจน 

13. เปิดเผยคา่สอบบญัชี และคา่บรกิารอ่ืนนอกเหนือจากคา่สอบบญัชีในรายงานประจาํปี 

14. เปิดเผยหนงัสอืบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษัิทบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

15. เปิดเผยนโยบายการดแูลสิง่แวดลอ้มและสงัคม และผลการปฏิบตัติามนโยบาย 

16. เปิดเผยนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัิงานตามนโยบาย 
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17. เปิดเผยโครงการลงทนุท่ีสาํคญัตา่ง ๆ และผลกระทบท่ีมีต่อโครงการลงทนุ โดยเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศผา่นระบบ 

SET Link  ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องเอสซีจี เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทนุ สือ่มวลชน และผูเ้ก่ียวขอ้งไดร้บั

ทราบขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ทั่วถึง และโปรง่ใส  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ี “จรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ์”  เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการปฏิบตัิหนา้ท่ีของนกั

ลงทนุสมัพนัธข์องเอสซีจีเป็นไปอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม และเป็นธรรมกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยไดร้วบรวมแนวปฏิบตัิท่ี

ดีของเอสซีจีท่ีเก่ียวขอ้งกับงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือใหน้กัลงทุนสมัพนัธ์มีแนวทางท่ีชัดเจนในการปฏิบตัิงานตามหลกั

บรรษัทภิบาลเอสซีจี อนัจะทาํใหเ้กิดการสรา้งมลูคา่เพ่ิมใหบ้รษัิทและสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ สาธารณชน 

และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ เพ่ือการดาํเนินธุรกิจอยา่งยั่งยืน 

 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท 

เอสซีจีใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ทัง้ขอ้มลูทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน และ

ขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากการเปิดเผยขอ้มลูตามหนา้ท่ีภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายแลว้ เอสซีจียงัไดพ้ฒันาชอ่งทาง

ในการสือ่สารขอ้มลูและขา่วสารผา่นสือ่ท่ีหลากหลายเพ่ือเป็นประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง เช่น 

• จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

• แถลงข่าวผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส รวมทัง้ข่าวโครงการลงทนุและกิจกรรมท่ีสาํคญัของเอสซีจีเป็น

ประจาํ 

• แถลงผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาสแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห ์

• จดักิจกรรมพบพนกังานเพ่ือชีแ้จงนโยบายและแนวทางการดาํเนินธุรกิจ 

• จดักิจกรรมพบนกัลงทนุและผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

• บรรยายใหค้วามรูใ้นหวัขอ้ตา่ง ๆ ในการสมัมนาระดบัชาติและระดบันานาชาต ิ

• จดัโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์นกัวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน 

และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งตา่ง ๆ ในช่วงท่ีสถานการณเ์อือ้อาํนวยใหส้ามารถจดัโครงการไดต้ามความเหมาะสม 

• เผยแพรข่่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าวประชาสมัพนัธ ์ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา และ

โซเชียลมีเดียตา่ง ๆ 

• จดัทาํสิ่งพิมพแ์ละสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือเผยแพรข่อ้มลูของเอสซีจี อาทิ รายงานประจาํปี รายงานการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน วารสารผูถื้อหุน้กู ้วารสารลกูคา้ วารสารผูแ้ทนจาํหนา่ย และวารสารพนกังาน 

• เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ อาทิ SCG Intranet Portal อีเมล และ

โซเชียลมีเดีย 

• เปิดเผยขอ้มลูผา่นเว็บไซตข์องบรษัิท www.scg.com และสือ่โซเชียลมีเดีย 

 

 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์ 

หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ของเอสซีจีไดท้าํหนา้ท่ีติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผูถื้อหุน้ 

รวมทัง้นกัวเิคราะห ์และหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งในปี 2564 ไดม้ีการจดักิจกรรม

ตา่ง ๆ เพ่ือใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ไดพ้บปะกบันกัลงทนุ นกัลงทนุสถาบนั และนกัวิเคราะห ์

อย่างสมํ่าเสมอ โดยไดน้าํเสนอผลการดาํเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

(Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโนม้ในอนาคต ทัง้นี ้ทางหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ไดม้ีการ
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ปรบัเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นแบบ Virtual Conference เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณแ์ละยงัคงความต่อเน่ืองใน

การใหข้อ้มลูกบันกัลงทนุ โดยสรุปกิจกรรมไดด้งันีส้รุปไดด้งันี ้

• จัดกิจกรรมเพ่ือให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ 

(Domestic Roadshow และ Conference แบบ Virtual Conference) เพ่ือชีแ้จง สือ่สาร และสรา้งความเขา้ใจ

ท่ีถกูตอ้ง บนแนวทางการดาํเนินธุรกิจ และขอ้มลูทั่วไปของเอสซีจี รวม 10 ครัง้ 

• จดั Analyst Conference พรอ้ม Press Conference ทกุไตรมาส รวม 4 ครัง้  

• จดั Roadshow ในตา่งประเทศ (Virtual Conference) รวม 28 ครัง้ 

• อีกทั้งยังมีการนาํเสนอ แบบ One-on-One Meeting/ Group Meeting และ Conference Call เพ่ือให้นัก

ลงทนุไดซ้กัถามแนวทางดาํเนินงานและกลยทุธข์องบริษัท ตลอดจนการตอบขอ้ซกัถามจากนกัลงทนุโดยตรง

ผา่นทางอีเมลและโทรศพัทอ์ยา่งสมํ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ีในการดแูลใหม้ั่นใจว่าผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่องสาํคญัของเอสซีจี เคารพสิทธิและ

ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่ รายย่อยและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปรง่ใส กาํกบัดแูลใหม้ีกระบวนการและ

ช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรือผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และ

เปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายสามารถติดตอ่/รอ้งเรยีนในเรือ่งท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง  

ทัง้นี ้เอสซีจีมีนโยบายในการสนบัสนุน ส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภท

สถาบนัไดใ้ชส้ิทธิต่าง ๆ ทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษัท ดว้ยวิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรบั

และเช่ือถือได ้โดยใหส้ทิธิในการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ การไดร้บัสว่นแบง่ผลกาํไรจากบรษัิท การเขา้

รว่มประชุมผูถื้อหุน้ การเสนอวาระการประชมุลว่งหนา้ การเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท การแสดง

ความคิดเห็นในท่ีประชุมอย่างเป็นอิสระ และการรว่มตดัสินใจในเรื่องสาํคญัของบริษัท เช่น การเลือกตัง้กรรมการ การแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีและการกาํหนดคา่สอบบญัชี การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ และขอ้บงัคบัของบรษัิท และการอนมุตัิธุรกรรมท่ีสาํคญั

และมผีลตอ่ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท  

นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานตา่ง ๆ  ขา้งตน้แลว้ เอสซีจียงัไดด้าํเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการสง่เสรมิและอาํนวยความสะดวกใน

การใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้เพ่ิมเติม ดงันี ้

1. ใหข้อ้มลูท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งชดัเจนและทนัตอ่เหตกุารณ ์โดยเปิดเผย

ขอ้มลูนัน้ผา่นทางเว็บไซตข์องเอสซีจี และผา่นทางตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

2. เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายไดร้บัขอ้มลูท่ีชดัเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาขอ้มลูลว่งหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัท

ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี และกาํหนดวาระการประชุมผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน โดย

เผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษลว่งหนา้ประมาณ 2 เดือนก่อนวนัประชมุ 

สาํหรบัหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีรายละเอียดขอ้มลูของแตล่ะวาระ พรอ้มคาํชีแ้จงเหตผุลประกอบ 

และความเห็นของคณะกรรมการโดยบริษัทไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุมพรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แบบการ

ลงทะเบียน เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน 

และหนงัสือมอบฉนัทะ บนเว็บไซตข์องบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นการลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อ

หุน้มากกวา่ 30 วนั และจดัสง่เอกสารดงักลา่วขา้งตน้ใหผู้ถื้อหุน้เป็นการลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั  

3. บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรอืบคุคลใด ๆ เขา้รว่มประชมุแทนตนไดโ้ดย

ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดท่ีบรษัิทไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ ซึง่เป็นรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้
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สามารถกาํหนดทิศทางการออกเสยีงลงคะแนนไดต้ามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

พรอ้มขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทกาํหนดใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนัหรือผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ บรษัิทไดป้ระสานงานเรือ่งเอกสารและหลกัฐานท่ีจะตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่ม

ประชมุเป็นการลว่งหนา้ เพ่ือใหก้ารลงทะเบียนในวนัประชมุเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้ 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2561 ท่ีประชมุไดม้ีมติอนมุตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 19 เรือ่งการใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้

ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด ท่ีจะเขา้ช่ือกันทาํหนงัสือขอให้

คณะกรรมการเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจาํกดั 

4. บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่คาํถามเพ่ือสอบถามขอ้มลูในแตล่ะวาระหรอืขอ้มลูอ่ืน ๆ ของบรษัิทเป็นการลว่งหนา้

ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ผา่นอีเมล corporatesecretary@scg.com หรอืตามท่ีอยูข่องบรษัิท โดยหากผูถื้อหุน้

ตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิ สามารถติดตอ่โดยตรงท่ีสาํนกังานเลขานกุารบรษัิทผา่นชอ่งทาง ดงันี ้

  ท่ีอยู ่  อาคารเอสซีจี 100 ปี ชัน้ 19  

1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

  โทรศพัท ์  0-2586-6456 

  โทรสาร  0-2586-3007 

  อีเมล  corporatesecretary@scg.com 

5. ในปี 2564 กรรมการบรษัิทเขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้จาํนวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

6. ในปี 2564 ยงัคงเกิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 บรษัิทจึงไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

2564 ท่ีสาํนกังานใหญ่ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยไดข้ออนญุาตจดัประชมุถือหุน้สามญัผูถื้อหุน้ตอ่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งและปฏิบตัิตามมาตรการปอ้งกนัการติดเชือ้ตามท่ีไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้อยา่งเครง่ครดั 

7. บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบารโ์คด้ (Barcode) ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนของผูถื้อหุน้แตล่ะรายท่ีได้

จดัพิมพไ์วบ้นแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะ เพ่ือใหข้ัน้ตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากนี ้

บริษัทไดจ้ัดใหม้ีจุดตรวจเอกสารกรณีรบัมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้รว่มประชุมแทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์

สาํหรบัปิดหนงัสือมอบฉนัทะไวบ้รกิารใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ พรอ้มเจา้หนา้ท่ีอาํนวย

ความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบรษัิทจะเปิดรบัลงทะเบียนก่อนเริม่การประชมุไมน่อ้ยกวา่ 2 ชั่วโมง 

8. บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการใชบ้ตัรยืนยนัการลงคะแนนในทุกวาระท่ีจะตอ้งมีการลงมติ เพ่ือความโปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได ้โดยวิธีการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชมุจะสอบถามท่ีประชมุวา่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บั

มอบฉนัทะคนใดไมเ่ห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงชูมือ 

และลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะบนัทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบารโ์คด้ท่ีบตัรยืนยนัการ

ลงคะแนน พรอ้มทัง้เก็บบตัรดงักลา่ว สว่นผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยใหล้งคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไมต่อ้งชู

มือ และจะเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทกุใบพรอ้มกนัทัง้หมดภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ สาํหรบัผูถื้อ

หุน้ท่ีมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจาํนวนมากนัน้ บริษัทจะดาํเนินการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย หรอืงดออกเสยีงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ 
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บรรยากาศการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2564  ภายใตก้ารปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการติดเช้ือตามท่ีไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ 

ล่วงหนา้อยา่งเคร่งครัด 

9. สาํหรบัรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจง้ใหท่ี้ประชุมไดท้ราบภายหลงัจาก

เสร็จสิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในท่ี

ประชุมอาจขอใหท่ี้ประชุมดาํเนินการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ไปก่อน เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และ

เมื่อเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ก็จะแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

10. บริษัทไดจ้ัดใหม้ีตวัแทนของผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงตลอดการ

ประชมุ และมีตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธิผูถื้อหุน้จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยเขา้รว่มสงัเกตการณอี์กดว้ย 

11. บริษัทใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้ สามารถออกเสียง

ลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยู่ระหวา่งการพิจารณาและยงัไมไ่ดม้ีการลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชมุตัง้แตว่าระท่ีไดเ้ขา้

ประชมุเป็นตน้ไป จึงอาจทาํใหม้ีผูอ้อกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระไมเ่ทา่กนัได ้ 

12.  เน่ืองจากสถานการณ ์COVID-19 ในปี 2564 บริษัทตอ้งประชุมใหแ้ลว้เสร็จในเวลาท่ีสัน้ กระชับ เพ่ือลดเวลาใน

การท่ีคนจาํนวนมากมารวมอยูใ่นท่ีเดียวกนั จึงขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ ดงันี ้

1)   ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้จง้ความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมประชุมให้

บรษัิททราบลว่งหนา้ 

2) ขอใหผู้ถื้อหุน้สง่คาํถามมาลว่งหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ก่บรษัิท โดยบรษัิทจะสรุปประเด็นทัง้หมดท่ีสง่

มาล่วงหนา้และท่ีสอบถามในหอ้งประชุมโดยรวมไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะ

เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ละ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การ

ประชมุเสรจ็สิน้ 

3) เพ่ีอสขุอนามยัของสว่นรวม บรษัิทจะไมจ่ดัไมโครโฟนสาํหรบัการซกัถามใหแ้กผู่ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมี

ขอ้ซักถามในท่ีประชุมจะใหเ้ขียนคาํถามลงในกระดาษแลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีรวบรวมไว ้โดยบริษัทจะตอบ

คาํถามในหอ้งประชมุเฉพาะเรือ่งท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสยีงเทา่นัน้  

4) ผูถื้อหุน้ตอ้งนั่งในโซนท่ีนั่งตามท่ีบริษัทไดก้าํหนดไว ้โดยมีระยะห่างระหว่างท่ีนั่งในระยะห่างไม่นอ้ยกว่า 2 

เมตร 
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13. ในแตล่ะวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถขอใหม้ีการลงคะแนนเสยีงดว้ยวิธีลบัได ้หากมีผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่

หา้คนรอ้งขอ และท่ีประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากใหล้งคะแนนดว้ยวิธีลบั 

14. ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2564 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลาํดบัในระเบียบวาระท่ีไดก้าํหนดไว้

ในหนงัสือนดัประชุมท่ีไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลาํดบัวาระดงักลา่ว และไม่มีการขอใหท่ี้

ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้ภายหลงัจากท่ี

ประชมุไดพิ้จารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระครบถว้นแลว้  

15. บรษัิทไดเ้ปิดเผยมตกิารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนในแตล่ะ

วาระผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทในวนัประชมุ 

ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 

16. บริษัทมีการบนัทึกรายงานการประชุมอย่างครบถว้น ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีสาํคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายช่ือกรรมการ

บรษัิทและฝ่ายจดัการท่ีเขา้รว่มประชมุ ขัน้ตอนและวิธีการลงคะแนนเสยีง มติท่ีประชมุ ผลการลงคะแนนเสยีงในแต่

ละวาระ รวมทัง้สรุปประเด็นคาํถามและคาํตอบทัง้หมดท่ีสง่มาลว่งหนา้และท่ีสอบถามในหอ้งประชมุโดยรวมไวเ้ป็น

เอกสารแนบทา้ยรายงานและจดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันบัแต่

วนัประชมุ และไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบรษัิท 

17. ภายหลงัการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาคาํถามและขอ้เสนอแนะ

ของผูถื้อหุน้ท่ีรวบรวมไดจ้ากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือกาํหนดแนวทางดาํเนินการท่ี

เหมาะสม รวมทัง้ปรบัปรุงการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ในปีต่อไปใหด้ียิ่งขึน้ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 มีขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ ซึ่งฝ่ายจดัการไดร้วบรวมและเสนอใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ

สรรหา และคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและไดร้บัความเห็นชอบใหก้าํหนดแนวทางดาํเนินการ ดงันี ้

 

เร่ือง ข้อเสนอแนะของผู้ถอืหุน้ การดาํเนินการของบริษัท 

(1) ก า ร ใ ช้ พื ้น ท่ี ข อ ง บ ริ ษั ท สํา ห รับ

บุคคลภายนอกเ พ่ือรณรงค์ด้าน

สิง่แวดลอ้ม 

เน่ืองจากเอสซีจีมีโครงการสง่เสริมสิ่งแวดลอ้ม เช่น 

กลอ่งรบัจดัการขยะตา่ง ๆ เพ่ือสิง่แวดลอ้ม จึงควร

สง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้หรอืบคุคลภายนอกนาํจกัรยานมา

จอดในบรเิวณบรษัิท  

รบัทราบ 

(2)เสนอใหแ้จ้งตลาดหลกัทรพัยฯ์ สรุป

รายช่ือบริษัทย่อยท่ีเคยจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

บริษัทควรแจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สรุปรายช่ือบริษัท

ย่อยท่ีเคยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพ่ือ

อาํนวยความสะดวกในการคน้หาขอ้มลูของผูถื้อหุน้ 

รบัไปพิจารณา 
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จรรยาบรรณธุรกิจ  

 จรรยาบรรณเอสซีจี  
เอสซีจีเป็นกลุม่บริษัทชัน้นาํท่ีดาํเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี โดยก่อตัง้ในประเทศไทยเป็นบริษัทแรก ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2456 ตาม

พระบรมราชานญุาตจากพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั รชักาลท่ี 6 แหง่ราชวงศจ์กัร ีและสบืทอดตอ่เน่ืองมาจนถึง

รชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 10 แห่งราชวงศจ์กัรี ซึ่งปัจจุบนัมีหุน้บริษัทในพระปรมาภิไธย 

ประมาณรอ้ยละ 33.6 โดยเป็นบรษัิทท่ีไดร้บัการยอมรบัและเป็นแบบอยา่งขององคก์รทั่วไปในดา้นบรรษัทภิบาลท่ีดี 

การท่ีเอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบันเพราะมีอุดมการณ์ในด้านการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่ง

คณะกรรมการบรษัิท ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังานทกุระดบัไดถื้อปฏิบตัิและใหค้วามสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอตลอดมา คือ 

• ตัง้มั่นในความเป็นธรรม  
• มุง่มั่นในความเป็นเลศิ 
• เช่ือมั่นในคณุคา่ของคน  
• ถือมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

ในปี 2530 คณะกรรมการบรษัิทไดร้วบรวมแนวปฏิบตัิท่ีสบืทอดกนัมายาวนานขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษร เรยีกวา่ 

“จรรยาบรรณเครอืซเิมนตไ์ทย” หรอืในปัจจบุนัเรยีกวา่ “จรรยาบรรณเอสซีจี” เพ่ือใหพ้นกังานมแีนวทางการปฏิบตังิานท่ี

สอดคลอ้งกบัอดุมการณข์องเอสซีจี โดยมกีรรมการบรษัิทปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นพลเมืองดีของทกุประเทศท่ีเขา้

ไปดาํเนินธุรกิจ เพ่ือสรา้งคณุคา่และประโยชนส์งูสดุใหแ้กอ่งคก์ร โดยไดป้รบัปรุงเรือ่ยมาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิวฒันาการของ

เอสซีจี และเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไป 

ทัง้นี ้เพ่ือใหจ้รรยาบรรณเอสซีจีมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีทัง้ในระดบัประเทศและ

มาตรฐานสากล และเป็นปัจจุบัน โดยเนน้ใหพ้นักงานทุกระดับสามารถนาํไปปรบัใช้ทัง้ในและต่างประเทศ ในปี 2564 

คณะกรรมการบริษัทไดเ้ห็นชอบใหท้บทวนหลกัการและแนวปฏิบตัิในจรรยาบรรณเอสซีจี โดยไดร้วบรวมคณะทาํงานซึ่ง

ประกอบด้วยหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะเก่ียวขอ้งกับจรรยาบรรณในแต่ละเรื่องทาํหนา้ท่ีเสนอปรับปรุงและ

เสนอแนะแนวทางปฏิบตัิท่ีดี และเปิดรบัฟังความเห็นจากพนกังานเอสซีจีท่ีปฏิบตัิงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือให้

จรรยาบรรณเอสซีจี ฉบบัปรบัปรุงปี 2564 มีความครบถว้น เป็นปัจจุบนั และสามารถนาํไปปรบัใชไ้ดจ้ริง และไดเ้สนอให้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาขอ้เสนอในการทบทวนปรบัปรุงจรรยาบรรณเอสซีจีดงักลา่ว ก่อนเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทเพ่ืออนมุตัิการประกาศใชฉ้บบัปรบัปรุง ซึง่จะไดม้ีการนาํจรรยาบรรณเอสซีจีฉบบัปรบัปรุงสือ่สาร

ใหพ้นกังานเอสซีจีรบัทราบและถือปฏิบตัิตอ่ไป  

นอกจากนีเ้อสซีจียงัไดแ้ลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณใ์นเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีตลอดจนการพฒันาแนวปฏิบตัิดา้น

การกาํกบัดแูลกิจการของเอสซีจีใหก้บับริษัทและองคก์รอ่ืน ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนท่ีมีความสนใจ เพ่ือช่วยสนบัสนนุและ

สง่เสรมิใหเ้กิดความตระหนกัรูถ้ึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ มีการดแูลผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งเป็นธรรม 

และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

เอสซีจีไดก้าํหนดนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีแจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกับการทุจริต 

หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัทจรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (Whistleblower 

Policy) โดยมีคณะทาํงานกาํหนดนโยบายและใหค้าํปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งประกอบดว้ย

ผูบ้ริหารระดบัสงูในหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีดแูลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และตวัแทนท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบัสงูในแตล่ะกลุม่ธุรกิจ

ทาํหนา้ท่ีติดตามผลการดาํเนินงาน ตลอดจนใหค้าํปรกึษาในเรื่องตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดก้าํหนดช่องทางใหพ้นกังานแสดง
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ความคิดเห็น และตัง้คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกับจรรยาบรรณเอสซีจีและการปฏิบตัิงานบนเว็บไซตภ์ายใน ช่ือว่า “ระบบ GRC 

Helpline” 

การส่งเสริมการตระหนักรู้ในด้านการกาํกับดูแลและ หลักการทาํงาน GRC (Governance, Risk and Compliance)  

เพ่ือเป็นการสง่เสริมใหพ้นกังานเกิดความตระหนกัรูใ้นเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี และหลกัการทาํงาน GRC (Governance, 

Risk and Compliance) และสามารถนาํไปใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งเครง่ครดั จึงไดม้ีการใหค้วามรูผ้า่นสือ่ต่างๆ 

ใหแ้ก่พนกังานทกุคนทกุระดบัตัง้แตเ่ริม่เขา้งาน และมีการจดักิจกรรมสง่เสรมิความตระหนกัรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง รวมถึงกาํหนดให้

เป็นปัจจยัสาํคญัในการประเมินศกัยภาพของพนกังานเป็นประจาํทกุปี  

โดยในปี 2564 เน่ืองจากสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสัโควิด 19 บริษัทจึงปรบัเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณแ์ละมาตรการของทางภาครฐั โดยใชช้่องทางออนไลนใ์นการสือ่สารกบัพนกังาน สรุปไดด้งันี ้

• ส่งเสริมความตระหนักรู ้ ความเข้าใจเก่ียวกับแนวปฏิบัติ

จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยอินโฟกราฟิก

ผา่นช่องทางสือ่สารภายใน 

• เผยแพร ่GRC VOICE e-Newsletter ทกุไตรมาส เพ่ือสือ่สารแนว

ปฏิบัติการทํางานด้วยหลักการ GRC ให้แก่พนักงานเพ่ือให้

สามารถนาํไปใชใ้นการทาํงานจรงิ  

• ประชาสัมพันธ์คู่มือ SCG GRC e-Rulebbok ซึ่งจัดทําขึน้ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมุ่งหวังให้พนักงานเอสซีจีมี

ความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดวิธีการนาํหลกัการ GRC ไป

ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงานและในชีวิตประจาํวนั 

• จัดทาํคลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟิกใหค้วามรูเ้รื่อง SCG GRC 

Expected Behaviors หรือพฤติกรรมตามหลกัการ GRC ท่ีเอสซี

จีคาดหวงั เพ่ือใหพ้นกังานสามารถนาํหลกัการไปประยกุตใ์ชก้บั

การปฏิบตัิไดท้นัทีผา่นช่องทางสือ่สารอีเมลภายใน 

• จัดทาํคลิปวิดีโอประชาสมัพันธว์ิธีการใช้ระบบ GRC Helpline 

ซึ่งเป็นช่องทางใหค้าํปรกึษาสาํหรบัพนกังานในการปฏิบตัิงานท่ี

เ ก่ียวข้องกับ Governance, Risk, Compliance และ Internal 

Control เพ่ือรณรงคใ์หพ้นกังานเขา้มาใชง้านระบบ และสง่เสริม

ใหก้ารปฏิบตัิงานของพนกังานมีประสทิธิภาพ แมจ้ะปฏิบตัิงาน 

จากท่ีพกัอาศยั (Work From Home) 
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 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ ์

บริษัทกาํหนดจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือใหน้กัลงทุนสมัพนัธ์ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ท่ีได้

อยา่งถกูตอ้ง และเหมาะสม โดยมีหลกัการพืน้ฐานในเรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูท่ีสาํคญัการรกัษาขอ้มลูภายใน การปฏิบตัิ

ต่อกลุม่ผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทัง้การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ซึ่งสอดคลอ้งกับ

หลกับรรษัทภิบาล อนัจะทาํใหเ้กิดการสรา้งมลูคา่เพ่ิมใหก้บับรษัิทและสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่  

 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจ ี

เอสซีจีไดจ้ดัทาํจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพ่ือใหคู้่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเขา้ใจท่ี

ถกูตอ้ง และเป็นแนวทางใหคู้่ธุรกิจรว่มกันปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีคาํนึงถึงสงัคม

และสิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นรูปธรรม ตลอดจนใชเ้ป็นมาตรฐานในการดาํเนินธุรกิจรว่มกนั โดยคูธุ่รกิจของเอสซีจีจะตอ้งลง

นามตอบรบัจรรยาบรรณคูธ่รุกิจเอสซีจีก่อนเริม่ทาํธุรกิจกบับรษัิท  

 

ปลูกฝังความตระหนกัรู้ในแนวคิดการทาํงานตามหลกัการ GRC ในรูปแบบส่ือออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
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การทบทวนการนาํหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ีหรือ Corporate Governance Code ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้ 

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพิ้จารณาการนาํหลกัปฏิบตัิตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ท่ีออก

โดยสาํนกังาน ก.ล.ต. มาปรบัใชโ้ดยไดพิ้จารณาและตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้าํขององคก์ร (governing board) 

โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาหลกัปฏิบตัิดงักลา่วโดยละเอียดรอบคอบและเขา้ใจถึงประโยชนแ์ละความสาํคญัของการนาํ

หลกัปฏิบตัิตาม CG Code ซึ่งเนน้การบูรณาการประเด็นทางสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการกาํกบัดแูลกิจการ เพ่ือนาํไปใช้

สรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการเพ่ือการพฒันาอยา่งยั่งยืนเป็นอยา่งดีประกอบดว้ย 8 หมวดหลกัดงันี ้

หลกัปฏิบตัิ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสรา้งคุณค่าใหแ้ก่

กิจการอยา่งยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board) 

หลกัปฏิบตัิ 2 กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน  (Define Objectives and 

Central Ideas) 

หลกัปฏิบตัิ 3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล (Effectiveness) 

หลกัปฏิบตัิ 4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร (CEO and People Management) 

หลกัปฏิบตัิ 5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผิดชอบ  

(Nurture Innovation and Responsible Operations) 

หลกัปฏิบตัิ 6 ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk 

Management and Internal Control) 

หลกัปฏิบตัิ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) 

หลกัปฏิบตัิ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication 

with Shareholders) 

อย่างไรก็ตามสาํหรบัหลกัปฏิบตัิท่ียงัไม่เหมาะสมสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีนัน้ คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการ

พิจารณากาํหนดมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสมและไดบ้นัทึกไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพ่ือใหม้ีการพิจารณา

ทบทวนเป็นประจาํทกุปี โดยปี 2564 มีเรื่องท่ียงัไม่ครอบคลมุเกณฑข์องโครงการสาํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ใน 2 ประเด็นซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อ การ

เปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญัของนโยบาย แนวปฏิบตัิ และระบบการกาํกบัดแูลกิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญของนโยบาย แนวปฏิบัต ิและระบบการกาํกับดูแลกิจการ
ในรอบปีทีผ่่านมา 

บรษัิทนาํหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2560 หรอื Corporate Governance Code (CG Code) 

ท่ีออกโดย สาํนกังาน ก.ล.ต. มาปรบัใชต้ามความเหมาะสมของธรุกิจของเอสซีจี ในปี 2564 มเีรือ่งท่ีบรษัิทยงัไมไ่ดป้ฏิบตัิ

และมมีาตรการทดแทนท่ีเหมาะสม ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรณีประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ 

ปัจจุบนัประธานกรรมการมาจากการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการไดก้าํหนดบทบาท

และทบทวนหนา้ท่ีของประธานกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดยเนน้ท่ีประโยชนข์องบริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยี

ทกุฝ่ายเป็นสาํคญัและกรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและเสนอแนะในท่ีประชุมไดอ้ย่างเป็นอิสระ รวมทัง้จดัให้

กรรมการทกุคนประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอทกุปี   

2. การมีกรรมการอิสระที่ดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองเกิน 9 ปี 

 ในกรณีท่ีมีกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหนง่ตอ่เน่ืองเกิน 9 ปีนบัแตว่นัท่ีมีคณุสมบตัิเป็นอิสระ คณะกรรมการบรษัิทจะ

พิจารณาถึงความจาํเป็นในการเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไป โดยใหค้ณะกรรมการพิจารณา

คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการดงักล่าวต่อไปได ้หากเห็นว่ามีความเหมาะสมโดยให้คณะกรรมการ

พิจารณาคณุสมบตัิความเป็นอิสระของกรรมการดงักลา่วตอ่ไปได ้หากเห็นวา่มีความเหมาะสม 

นอกจากนีใ้นปี 2564 บริษัทไดด้าํเนินการท่ีสาํคญัเก่ียวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตัิ และระบบการกาํกบั

ดแูลกิจการ หรือกฎบตัรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือใหบ้ริษัทมีระบบการกาํกบัดแูลกิจการอยา่ง

ตอ่เน่ือง และเพ่ิมประสทิธิภาพการกาํกบัดแูลและแสดงใหเ้ห็นวา่มีการยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการของ

บรษัิท ท่ีสอดคลอ้งกบั CG Code ปี 2560 จาํนวน 7 เรือ่ง ดงันี ้ 

1)  ทบทวนจรรยาบรรณเอสซีจี  

2)  ทบทวนกฎบตัรและแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ย  

3)  ทบทวนนโยบายการกาํหนดคณุสมบตัิและการสรรหากรรมการบรษัิท และตารางความรูค้วามชาํนาญ

ของคณะกรรมการบรษัิท (Board Skill Matrix)  

4)  ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษัิทโดยท่ีปรกึษาภายนอกท่ีเป็นอิสระ  

5)  กาํหนดนโยบายดา้นภาษี  

6)  ยื่นตอ่อายกุารรบัรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการตอ่ตา้นการทจุรติ (CAC) 

7) ทบทวนนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

 
______________________________________________ 
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