
 

 พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

คู่มือบรรษัทภบิาล 

เอสซจี ีแพคเกจจิง้ 

 
 

- ร่าง - 



 

 

สารบัญ 
สารจากคณะกรรมการบริษัท          
 
ส่วนที ่1 โครงสร้างและกลไกในการก ากับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

1.1 อดุมการณเ์อสซีจี แพคเกจจิง้       1-1 
1.2 จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้       1-3 
1.3 โครงสรา้งบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิง้      1-10 
1.4 นโยบายบรรษัทภิบาล เอสซีจี แพคเกจจิง้      1-11 

 
ส่วนที ่2 นโยบายและแนวปฏิบัตใินการก ากับดูแลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

2.1 นโยบายและแนวปฏิบัตสิ าหรับกรรมการและผู้บริหาร 
2.1.1 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท       2-1 
2.1.2 กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ      2-11 
2.1.3 กฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา    2-17 
2.1.4 กฎบตัรคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน     2-22 
2.1.5 ขอ้ก าหนดคณุสมบตักิรรมการอิสระของบรษิัท     2-26 
2.1.6 นโยบายการก าหนดคณุสมบตัแิละการสรรหากรรมการบริษัท   2-28 
2.1.7 ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  2-32 
2.1.8 นโยบายและวิธีปฏิบตัใินการไปด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบรษิัทอ่ืน  
 ของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู    2-34 

2.2 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านการจัดการองคก์ร 
2.2.1 กฎบตัรส านกังานตรวจสอบ       2-35 
2.2.2 นโยบายการพฒันาอยา่งยั่งยืน      2-39 
2.2.3 นโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน     2-40 
2.2.4 นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั       2-44 
2.2.5 นโยบายการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั     2-48 
2.2.6 นโยบายปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    2-54 
2.2.7 นโยบายการแขง่ขนัทางการคา้      2-56 
2.2.8 นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระท าผิด   2-70 
2.2.9 นโยบายการลงทนุในบรษิัทย่อยและบริษัทรว่ม    2-74 
2.2.10 นโยบายการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการบรษิัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั  
 และบรษิัทรว่มท่ีประกอบธุรกิจหลกั      2-75 
2.2.11 นโยบายการบริหารความเส่ียง      2-83 
2.2.12 นโยบายการเปิดเผยขอ้มลู          2-87 
2.2.13 นโยบายการจดัการขอ้มลูภายใน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  2-95 



 

3 

2.2.14 นโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน       2-98 
2.2.15 นโยบายดา้นการบริหารความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล 2-101 
2.2.16 นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้   2-103 
2.2.17 นโยบายดา้นภาษี        2-108 
2.2.18 นโยบายทรพัยส์ินทางปัญญา      2-109 
2.2.19 จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์      2-112 

2.3 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทีส่ าคัญ 
2.3.1 นโยบายการปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย      2-115 
2.3.2 นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย    2-125 
2.3.3 นโยบายและแนวปฏิบตัใินการจดัหาและคดัเลือกคูค่า้/ คูธุ่รกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 2-126 
2.3.4 จรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี แพคเกจจิง้     2-128 
 

ส่วนที ่3 ภาคผนวก 
3.1 นิยาม          3-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ บริษัทไดป้รบัปรุงการอา้งถึงช่ือต าแหน่งผูบ้ริหารใหส้อดคลอ้งกบัการปรบัช่ือต าแหน่งผูบ้ริหารในระหว่างปี 2563 

ในนโยบายที่เก่ียวขอ้ง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563



 

 

สารจากคณะกรรมการบริษัท 
  

บริษัทเอสซีจี แพคเจกจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ด  าเนินธุรกิจและบริหารงานภายใตก้ารก ากบัดแูล
อย่างจริงจงัของคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งมั่นยึดถืออุดมการณใ์นการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและ
รบัผิดชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย ภายใตก้รอบของจรรยาบรรณท่ีมีการพฒันาใหเ้หมาะสมกบัความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสงัคมอยูต่ลอดเวลา บนพืน้ฐานของการเตบิโตอยา่งสมดลุและยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าหลักการก ากับดูแลกิจการหรือหลักบรรษัทภิบาล (Corporate 
Governance) เป็นแนวทางการบริหารองคก์รท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล เป็นเรื่องท่ีสอดคลอ้งกับอุดมการณ์
และจรรยาบรรณของบรษิัท  

 ซึ่งหลกัการดงักล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย    
ทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการด าเนินธุรกิจท่ีดีให้แก่บริ ษัทและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัและการเติบโตท่ียั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการจึงไดก้ าหนดนโยบาย มาตรการ และ
แนวปฏิบตัิตา่ง ๆ ในการบริหารจดัการองคก์รตามหลกับรรษัทภิบาล เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชนต์อ่การสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน และน ามาประมวลไว้
เป็นคูมื่อบรรษัทภิบาลนี ้ 

 คณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นว่าหลกับรรษัทภิบาลของบริษัทเป็นระบบบริหารจดัการท่ีก่อใหเ้กิดความ
เป็นธรรม โปรง่ใส สามารถสรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมลูคา่ระยะยาวใหก้บัผูถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความเช่ือมั่นต่อ    
ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย และสนบัสนนุสง่เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิัทใหเ้ตบิโตอยา่งยั่งยืน 
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ส่วนที ่1 โครงสร้างและกลไกในการก ากับดูแลกจิการของเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
 
1.1 อุดมการณเ์อสซจี ีแพคเกจจิง้ 

(มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 212 (8/2562) วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562) 

การท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เจริญกา้วหนา้อย่างมั่นคงมาไดจ้นถึงปัจจุบนัเพราะมีอุดมการณใ์นการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ซึ่งทัง้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังานทกุระดบัไดถื้อปฏิบตัิและ
ใหค้วามส าคญัอยา่งสม ่าเสมอตลอดมา คือ 

 

ตั้งม่ันในความเป็นธรรม 

มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

เชื่อม่ันในคุณค่าของคน 

ถอืม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ตั้งม่ันในความเป็นธรรม 

เอสซีจี แพคเกจจิง้มีความรบัผิดชอบท่ีจะใหผู้มี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายไดร้บัความเป็นธรรมกลา่วคือ 

 ใหผู้ใ้ชส้ินคา้และบรกิารไดร้บัประโยชนส์งูสดุ ทัง้ดา้นคณุภาพและราคา 

 ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุในอตัราท่ีเหมาะสม 

 ใหพ้นกังานไดร้บัผลประโยชนแ์ละมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 

 ใหผู้มี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม 

 

มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้มุง่กระท าสิ่งท่ีถกูตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลในทางท่ีเป็นเลิศเสมอ 

พนกังานทกุระดบัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทกุคนตระหนกัดีว่าเราตอ้งทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ความรู้
และความสามารถท่ีมีอยู่ใหม้ากยิ่งขึน้ไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรูแ้ละศกึษาสิ่งใหมอ่ยู่ตลอดเวลา เพ่ือฟันฝ่า
อุปสรรคและก้าวหนา้ต่อไปดว้ยความมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือผลท่ีดีท่ีสุดแก่ เอสซีจี แพคเกจจิง้และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 
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เชื่อม่ันในคุณค่าของคน 

 เอสซีจี แพคเกจจิง้ถือวา่พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีคา่ท่ีสดุ 

การท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เจริญรุ่งเรืองมาได้ตราบเท่าทุกวันนี ้ ก็เพราะมีคนเก่งและดีท่ีมีความรู้
ความสามารถและคณุธรรมเป็นประการส าคญั เอสซีจี แพคเกจจิง้จึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเขา้ท างาน 
และพฒันาคนใหพ้รอ้มท่ีจะเผชิญสภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็สรา้งความ
มั่นคงและความผูกพันทางใจใหพ้นักงานมีความรกัเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท าใหพ้นกังานเกิดความมั่นใจท่ีจะ
ท างานเพ่ือความเจรญิกา้วหนา้ในอนาคต 
 
ถอืม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ปฏิบตัตินเป็นพลเมืองท่ีดีในทกุชมุชนและทกุประเทศท่ีด าเนินธุรกิจ โดยค านงึถึง
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคม รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยืน 
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1.2 จรรยาบรรณเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 236 (4/2565) วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565) 

บุคคลทีม่ีหน้าทีต่้องปฏบัิตติามจรรยาบรรณ 

พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิ ้งทุกคนมีหน้าท่ีปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ใน
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยมีกรรมการบรษิัทปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี   

 
ข้อแนะน าเกีย่วกับจรรยาบรรณ 

1) ท าความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ โดยเฉพาะเรื่องท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของทา่น 

2)  ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาหรือสอบถามในระบบใหค้  าปรกึษาจรรยาบรรณเม่ือทา่นไมม่ั่นใจว่าสิ่งท่ีจะ
กระท าถกูตอ้งตามจรรยาบรรณหรือไม ่

3) ส่ือสารให้บุคคลอ่ืนท่ีท่านร่วมงานด้วยหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของ
พนกังานตามหลกัจรรยาบรรณ 

4) แจ้งเบาะแสเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีไม่ถกูตอ้งตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางท่ีบริษัทก าหนดไว้
และใหค้วามรว่มมือในกระบวนการสืบสวนหาขอ้เท็จจรงิ 

 
การไม่ปฏบิัตติามจรรยาบรรณ 
 การไมป่ฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ อาจมีความผิดทางวินยัหรือ

กฎหมายตามแตล่ะกรณี และอาจถกูพิจารณาลงโทษตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 นอกจากการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณขา้งตน้แลว้ การสนบัสนนุใหผู้อ่ื้นกระท าผิดจรรยาบรรณ 

การเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ การขดัขวางกระบวนการสืบสวนขอ้เท็จจริง 
และการกระท าอยา่งไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูใ้หข้อ้เท็จจรงิ ถือเป็นการไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณเชน่กนั 

 
การด าเนินการเมื่อพบการกระท าผิดจรรยาบรรณ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้มีระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส (Whistleblowing System) ซึ่งเป็นไป
ตามหลกัสากล 

ในกรณีท่ีท่านทราบ หรือพบเห็นการกระท า หรือเป็นผูเ้ดือดรอ้นเสียหายท่ีเก่ียวกบัการทจุรติ ไม่ปฏิบตัิ
ตามกฏหมาย กฏระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ ท่านสามารถใหข้้อมูล
เก่ียวกบัการกระท าดงักลา่วไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี ้
 แจง้ไปท่ีผูร้บัขอ้รอ้งเรียน ตามช่องทางการรอ้งเรียนท่ีก าหนด ทัง้นีต้อ้งไม่เป็นการรอ้งเรียนขอ้มลู

เท็จหรือเป็นการกลั่นแกลง้ ซึ่งถือวา่ผิดวินยัตามขอ้บงัคบัการบรหิารงานบคุคล 
 เอสซีจี แพคเกจจิง้มีกระบวนการด าเนินการเม่ือไดร้บัขอ้รอ้งเรียน และมีการคุม้ครองแก่บุคคลท่ี

แจง้ขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส 
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 การคุ้มครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่บุคคลทีแ่จ้งข้อมูลหรือใหเ้บาะแส 
บริษัทมีนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่บุคคลท่ีรอ้งเรียน แจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแส 
เก่ียวกบัการทจุรติหรือไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษิัท นโยบายบรษิัท และจรรยาบรรณ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ (Whistleblowing Policy) ดงันี ้ 
1) กรณีผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้ขอ้มูล หรือผูใ้หเ้บาะแสเปิดเผยช่ือ บริษัทสามารถรายงานความคืบหนา้ 

ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบได ้หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 
2) บริษัทถือว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย 

และความเสียหายของผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้ขอ้มลู หรือผูใ้หเ้บาะแส แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3) กรณีท่ีผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้ขอ้มูล หรือผูใ้หเ้บาะแส เห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความ
เดือดรอ้นเสียหาย ผู้รอ้งเรียน ผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ให้เบาะแสสามารถร้องขอให้บริษัทก าหนด
มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบรษิัทอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยไมต่อ้งรอ้งขอก็ได ้
หากเห็นวา่เป็นเรื่องท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหายหรือความไมป่ลอดภยั 

4) เอสซีจี แพคเกจจิง้จะใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมโดยไมต่อบโต ้ไม่กลั่นแกลง้ และไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้ร ้องเรียน ผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ให้เบาะแสท่ีไดร้้องเรียน แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแส
เก่ียวกบัการทจุริตหรือการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท หรือจรรยาบรรณ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมไปถึงการท่ีบคุคลนัน้ฟ้องรอ้งด าเนินคดี เป็นพยาน ใหถ้อ้ยค า หรือใหค้วาม
รว่มมือตอ่ศาลหรือหน่วยงานของรฐั โดยถือว่าการไม่ปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวถือเป็นการท า
ผิดวินยัท่ีตอ้งไดร้บัโทษ รวมทัง้อาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5) ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม  

ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและการกระท าผิด (Whistleblowing 
Policy) ซึ่งอยูบ่นเว็บไซต ์www.scgpackaging.com 
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หลักปฏบิัตติามจรรยาบรรณเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 

1.  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

เอสซีจี แพคเกจจิง้มีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม จึงตระหนกัถึงความส าคญัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชนของบคุคลทกุ
คน ปฏิบตัิต่อทุกคนตามหลกัสิทธิมนุษยชน หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
สนบัสนนุส่งเสรมิสิทธิมนษุยชน ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิดา้นแรงงานโดยปฏิบตัิตอ่พนกังานตามหลกัสิทธิ
มนษุยชน กฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

หลกัการเคารพตอ่สิทธิมนษุยชนของบคุคลทกุคน และการปฏิบตัิตอ่แรงงานนี ้ครอบคลมุทกุกิจกรรม
ทางธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Direct Activity) รวมถึงกิจกรรมของคู่คา้/ คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คณุค่า
ของธุรกิจ (Suppliers/ Contractors in Business Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) 

2.  ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

2.1 ส่ิงแวดล้อม 
เอสซีจี แพคเกจจิง้มุ่งมั่นในการดแูลรกัษาและบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มตลอดกระบวนการ
ของการด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภมูิอากาศของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมทัง้สนับสนุนใหคู้่คา้และคู่ธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
หุน้ส่วนทางธุรกิจท่ีส าคญัอ่ืนๆ เช่น การด าเนินงานท่ีไม่มีอ านาจบริหาร ผูร้ว่มธุรกิจ การจดัจา้ง
ภายนอก การด าเนินโครงการใหม่ โครงการปรบัปรุง การจดัท าขอ้ตกลงต่างๆ รวมถึงการควบ
รวมกิจการ มีการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มเทียบเท่านโยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศ
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นมาตรฐานขัน้ต  ่า ตลอดจนถึงการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องดงักล่าวให้
พนักงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ให้ด  าเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่าง  ๆ 
เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร และน าไปปฏิบตัิอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 2.2  สุขภาพและความปลอดภัย  
เอสซีจี แพคเกจจิง้ใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนกังาน คู่
ธุรกิจ ลูกคา้ ชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่คณุค่า ครอบคลุมทัง้กระบวนการ
ผลิต การใหบ้ริการ การขนส่งและเดินทาง ตลอดจนส านกังานทัง้ในและต่างประเทศ โดยเริ่ม
ตัง้แต่การประเมินความเส่ียงท่ีมีผลกระทบกับสุขภาพ และความปลอดภัย การบริหารจดัการ
ความเส่ียง ตัง้แตก่่อนท่ีจะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใด ๆ การด าเนินงานโครงการใหม่ 
โครงการปรบัปรุง/เปล่ียนแปลง รวมทัง้การดแูลสถานประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี 
เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ การให้บริการ การขนส่งและเดินทางเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวขอ้งมีสุขภาพท่ีดีและมีความปลอดภัย ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องดงักล่าวใหก้ับ
พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหด้  าเนินการตามแนวปฏิบตัใินเรื่องตา่ง ๆ  

 2.3  ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้มีการด าเนินการใหม้ั่นใจว่าสินคา้และบริการมีมาตรฐานความปลอดภัย
สอดคลอ้งกับข้อก าหนด กฎหมาย มาตรฐานในประเทศ และมาตรฐานอุตสาหกรรมจนถึง
มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีไดต้กลงไวก้ับลูกคา้ ตลอดจนวฏัจกัร
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ชีวิตและห่วงโซ่คณุคา่ตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ การผลิตสินคา้ การขนส่ง การจดัเก็บ การใช้
งาน และการจดัการเม่ือสิน้สุดการใชง้าน จนถึงการใหข้อ้มูลหรือค าเตือนและวิธีการใชง้านท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกับสินคา้และบริการ เพียงพอต่อความปลอดภัยของลูกคา้ตลอดอายุการใชง้าน 
(Life Cycle) รวมทัง้ใหค้วามส าคญักับความปลอดภัยของสินคา้ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ว่าจา้งให้
ผลิต น าเขา้ และน ามาประกอบการสง่เสรมิการขายดว้ย 

3.  การต่อต้านคอรรั์ปชัน  
การด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ ้งกับผู้เ ก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง 
ตรงไปตรงมา โปรง่ใส ซ่ือสตัย ์ตรวจสอบไดแ้ละไม่คอรร์ปัชนั โดยปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ
นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัของเอสซีจี แพคเกจจิง้  รวมทัง้ไม่ท าใหเ้กิดขอ้ครหา หรือเส่ือมเสียช่ือเสียง
ของบรษิัท  

4.  ของก านัลและการเลีย้งรับรอง 
การรบัหรือใหผ้ลประโยชนต์่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรพัยส์ิน บริการ การอ านวยความสะดวก หรือการเลีย้ง
รบัรองกับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ ตอ้งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถ่ินหรือแต่ละ
ประเทศ รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสรา้งแรงจูงใจในการ
ตดัสินใจท่ีไมช่อบธรรม  

5.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้มุ่งกระท าสิ่งท่ีถกูตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลท่ีเป็นเลิศเสมอ ดงันัน้การปฏิบตัิงาน
ของพนกังานตอ้งยึดถือประโยชน์สงูสดุของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมายและ
จริยธรรม โดยหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจส่งผลกระทบในการ
ตดัสินใจใด ๆ  

6.  การด าเนินการด้านการเมือง  
เอสซีจี แพคเกจจิง้วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไมก่ระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนนุดา้น
การเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผูมี้อ านาจทางการเมือง หรือผูล้ง
สมคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมือง ไมว่า่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค หรือ
ระดบัประเทศ อย่างไรก็ตาม เอสซีจี แพคเกจจิง้ใหค้วามเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนกังานใน
ฐานะพลเมืองท่ีดีตามรัฐธรรมนูญ เช่น การไปร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันชอบด้วย
กฎหมาย การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

7.   การปฏิบัตติ่อข้อมูลและทรัพยสิ์น 

7.1  ข้อมูลส่วนบุคคล  
เอสซีจี แพคเกจจิง้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลกูคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และบคุคลตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ การด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบคุคล ทัง้การเก็บ
รวบรวมการใช ้และการเปิดเผย เอสซีจี แพคเกจจิง้จะด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
ไดร้บัการคุม้ครองสิทธิอย่างครบถว้น สอดคลอ้งกับกฎหมายและนโยบายการคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
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7.2  การบันทกึ การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล  
เอสซีจี แพคเกจจิง้ตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการขอ้มลูภายในองคก์ร โดยการบนัทึก
หรือรายงานข้อมูลต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี เอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนดและถูกต้อง
ครบถว้นตามกฎหมาย ส่วนการเก็บรกัษาขอ้มูลจะตอ้งด าเนินการใหอ้ยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 
และสามารถน ามาใชอ้า้งอิงหรือใชป้ระโยชนก์บัเอสซีจี แพคเกจจิง้ไดเ้ม่ือตอ้งการ  

7.3  การซือ้ขายหลักทรัพย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 
การใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มลูส าคญัตอ้งด าเนินการใหเ้หมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ผู้มีส่วนได้
เสียโดยรวมและความถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด และตอ้งไม่ใชข้้อมูลนัน้เพ่ือประโยชน์
สว่นตวัหรือบคุคลอ่ืน 

7.4  การใช้และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษัท 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ใชท้รพัยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพและใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี พรอ้มทัง้
สง่เสรมิใหพ้นกังานดแูลรกัษาทรพัยส์ินมิใหเ้สียหาย สญูหาย หรือน าไปใชเ้พ่ือประโยชนส์่วนตวั
หรือเพ่ือบคุคลอ่ืน 

7.5  การใช้ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้เนน้ใหก้ารใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะตอ้งไดร้บัการดูแล
รกัษาใหพ้น้จากการถกูลว่งละเมิดหรือน าไปใชโ้ดยไมมี่สิทธิ 

7.6  การใช้ และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นทางปัญญา 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ถือว่าทรพัยส์ินทางปัญญาเป็นทรพัยส์ินท่ีมีคา่ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ พนกังานมี
หนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างเครง่ครดั โดย
ตอ้งปกป้องและดแูลรกัษาทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ใหพ้น้จากการน าไปใช ้
หรือเผยแพรโ่ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต รวมทัง้ตอ้งเคารพและไมล่ะเมิดในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

 8.  การเปิดเผยข้อมูลและการส่ือสาร 

8.1  การเปิดเผยข้อมูล  
การเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดถือหลกัความเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดย
ตอ้งมั่นใจไดว้่าเป็นการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชัดเจน ทันสมัย สอดคลอ้งกับกฎหมาย และ
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเปิดเผยอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษร ดว้ยวาจา การแถลงข่าว 
หรือโดยชอ่งทางอ่ืนใด 

8.2  การส่ือสาร 
การส่ือสารของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งรวมถึงการส่ือสารแบรนดเ์อสซีจี แพคเกจจิง้ ทัง้ภายในและ
ภายนอกองคก์ร การส่ือสารการตลาดของแบรนดส์ินค้าในเอสซีจี แพคเกจจิง้ การใช้ตรา
สญัลกัษณเ์อสซีจี แพคเกจจิง้ และการส่ือสารผ่านส่ือสงัคมออนไลน ์จะตอ้งด าเนินการอย่าง
เหมาะสม ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ ค  านงึถึงความเป็นธรรมตอ่ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยปฏิบตัิตามแนวทางการส่ือสารแบรนด ์และ
นโยบายการใชส่ื้อสงัคมออนไลนข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ อยา่งเครง่ครดั   
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9.  การท าธุรกรรมของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

9.1  การท าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
การด าเนินธุรกิจหรือปฏิบตัิงานท่ีเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกนัของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ตอ้งค านึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐั รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบตัิ 
ระเบียบและอ านาจด าเนินการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นแตล่ะทอ้งถ่ิน  

9.2  การท าธุรกรรมของเอสซีจี แพคเกจจิง้กับบุคคลภายนอก 
การท าธุรกรรมกบับคุคลภายนอกนัน้จะตอ้งปฏิบตัใิหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และกระบวนการท่ี
ก าหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ รวมถึงไดร้บัการอนมุตัิตามอ านาจด าเนินการของเอสซีจี แพคเกจจิง้อย่างเครง่ครดั 
นอกจากนีจ้ะตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยหลีกเล่ียงการท าธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นเสียหายไม่ว่าต่อเอสซีจี 
แพคเกจจิง้หรือบคุคลภายนอก 

10. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 

10.1 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 
การประกอบธุรกิจในตา่งประเทศไมว่่าจะเป็นการตัง้บริษัท โรงงาน ส านกังาน สาขา ตวัแทน การท า
ธุรกรรมการคา้กบัผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือการเขา้ซือ้กิจการในตา่งประเทศ จะตอ้งค านึงถึงและปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายภายในท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศต่าง ๆ ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เขา้ไปลงทุน และ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ี ดีในแต่ละท้องถ่ิน นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมในแตล่ะทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 

10.2  การค้าระหว่างประเทศ 
การน าเขา้-สง่ออกสินคา้ หรือการท าธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตา่งประเทศ 
จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั เชน่ กฎหมายการน าเขา้และส่งออก กฎหมาย
ศุลกากร กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของสินคา้ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบตัขิองเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

11. การแข่งขันทางการค้า  
เอสซีจี แพคเกจจิง้ตัง้มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย โดยค านึงถึง
จริยธรรมในการประกอบการคา้กับลูกคา้ คู่คา้และคู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ความเป็นธรรมใน
การแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน และกฎหมายการแข่งขันทางการคา้ในประเทศต่าง ๆ ท่ีเอสซีจี 
แพคเกจจิง้เขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยจะไมก่ระท าการท่ีอาจสง่ผลใหเ้กิดความไมเ่ป็นธรรมทางการคา้ และ
ขัดขวางการแข่งขันเสรี รวมถึงด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ี
เก่ียวขอ้ง    



  
 

1-9 

12.  การป้องกันการฟอกเงนิ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ยึดถือปฏิบตัิตามหลักเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันการฟอกเงิน 
กลา่วคือ เอสซีจี แพคเกจจิง้จะไมร่บัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยส์ิน หรือสนบัสนนุใหมี้การรบัโอน หรือ
เปล่ียนสภาพทรพัยส์ินตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดใช้ เอสซีจี 
แพคเกจจิง้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหล่งท่ีมาของทรพัยส์ินท่ี
ไดม้าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

ทัง้นีร้ายละเอียดปรากฏตามคูมื่อจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งอยูบ่นเว็บไซต ์www.scgpackaging.com  
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1.3 โครงสร้างบรรษัทภบิาล เอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 232 (8/2564) วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

สายธุรกิจเยือ่และกระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายธุรกิจบรรจุภัณฑ ์
ครบวงจร 

ผู้ถอืหุ้น 

ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
พจิารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาลและ

สรรหา 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ส านักงานตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

คณะกรรมการ
บุคคล คณะจัดการ คณะจัดการ

บริหารความเส่ียง 

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัตกิาร 

กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ ์

ประธานเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัตกิาร 

กิจการเยือ่และกระดาษ 

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัตกิารกจิการบรรจุภัณฑ์

จากเยือ่และกระดาษ 

ประธานเจ้าหน้าที ่
ปฏิบัตกิาร 

กิจการบรรจุภัณฑจ์ากวัสดุ
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร ์

        สายการรายงาน 

ESG 
Committee  

Compliance 
Monitoring 
Committee 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
สายธุรกิจต่างประเทศ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
สายการเงนิ 

Planning & Risk 
Management 

 

เลขานุการบริษัท 
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1.4 นโยบายบรรษัทภบิาล เอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธนัวาคม 2562) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ด  ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรบัผิดชอบ โปรง่ใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมกำรณ์
ซึ่งไดถื้อปฏิบตัิสืบเน่ืองกันมำภำยใตก้รอบของจรรยำบรรณและบนพืน้ฐำนแห่งประโยชนส์ุขอย่ำงสมดุล
และยั่งยืน โดยมีกรรมกำรบริษัทเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและ
จรรยำบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

นโยบำยบรรษัทภิบำลเอสซีจี แพคเกจจิง้  เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมี
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหา ท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดแูลดำ้นบรรษัทภิบำลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทัง้กำรก ำหนด
นโยบำยและแนวปฏิบตัิ ติดตำมดูแลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะจัดกำรใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยบรรษัทภิบาล รวมถึงประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนว
ปฏิบัติให้มีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทำงด้ำนบรรษัทภิบำลทั้งใน
ระดบัประเทศและระดบัสำกล เป็นประจ าทุกปี โดยใหเ้รื่องบรรษัทภิบำลเป็นวำระหลกัวำระหนึ่งในกำร
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัท  

นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นคูมื่อบรรษัทภิบาลแลว้ เอสซีจี แพคเกจจิง้ ถือปฏิบตัติามนโยบายและแนว

ปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลของบรษิัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) โดยอนโุลม 
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ส่วนที ่2 นโยบายและแนวปฏบัิตใินการก ากับดูแลกจิการของเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 

2.1 นโยบายและแนวปฏบัิตสิ าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

2.1.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
  (มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 231 (7/2564) วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์รมีบทบาทและหนา้ท่ีในการก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบาย
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการก ากบัดแูลบริหารจดัการบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการ
บรษิัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั รอบคอบ ซ่ือสตัยส์จุรติ และรกัษาผลประโยชนข์อง
บรษิทัและบรษิัทยอ่ย เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งด าเนินการอย่างเป็นธรรมตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใตห้ลกัการก ากับดแูล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) รวมทัง้ดแูลการด าเนินงานของบริษัทและบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทยงัมีบทบาทและหนา้ท่ีในการก ากับดแูลและประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ฝ่ายจัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้ส  าเร็จตาม
แผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้  

ดงันัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 210 (6/2562), 212 (8/2562) 221 (5/2563) และ 231 (7/2564) 
มีมติก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฉบบันีเ้พ่ือใหก้รรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้งสมบรูณ ์ 

 
1. ขอบเขตหน้าที ่

ใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

รบัผิดชอบในฐานะผูน้  าองคก์รท่ีสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยืน 

1.1 บรหิารกิจการของบริษัทและบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุแก่บริษัท บรษิัทยอ่ย และผูถื้อหุน้ 
(Fiduciary Duty) โดยยดึถือแนวปฏิบตัสิ  าคญั 4 ประการคือ 

1.1.1 การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

1.1.2 การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) 

1.1.3 การปฏิบตัติามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มตคิณะกรรมการบรษิัทและมติ
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (Duty of Obedience) 

1.1.4 การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty 
of Disclosure) 

1.2 ดแูลใหบ้รษิัทและบรษิัทยอ่ยปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายตา่ง ๆ ของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย  
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1.3 ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค านึงถึง
จริยธรรม ผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มเป็นส าคญั โดยมีการทบทวนและอนมุตัิรว่มกบัฝ่ายจดัการ
เป็นประจ าทกุปี 

1.4 จดัการบรษิัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มตคิณะกรรมการบริษัท 
และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ และความซ่ือสัตย์
สจุรติ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและเป็นธรรมตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

1.5 จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนแก้ไขกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัทและใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอของกรรมการชดุย่อยในการปรบัเปล่ียนเนือ้หา
ในกฎบตัรใหมี้ความเป็นปัจจบุนัและเหมาะสมกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั และสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป 
และสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิัทอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 
1.6 พิจารณาแผนหลักในการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการด าเนินธุรกิจ 

ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถของบริษัทและบริษัทย่อยใหแ้ข่งขนัไดใ้นระดบัสากล รวมถึง
ควบคมุดแูลการบรหิารและการจดัการของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตาม นโยบาย แผนงาน งบประมาณ 
เปา้หมาย และนโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีก าหนดไวเ้พ่ือประโยชนส์ูงสดุของบริษัท บริษัทย่อย 
และผูถื้อหุน้ 

เสรมิสรา้งคณะกรรมการบรษิัทท่ีมีประสิทธิผล 

1.7 ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ในเรื่องจ านวนกรรมการ สดัสว่นกรรมการอิสระ รวมทัง้
คณุสมบตัท่ีิหลากหลาย เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

1.8 ก ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมี             
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสมเพ่ือน าเสนอให้         
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตั ิโดยในการพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการตอ้งค านงึถึงปัจจยัตา่ง ๆ 
อาทิ ความสอดคลอ้งกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ ์ภาระหนา้ท่ี 
ขอบเขตและบทบาทความรบัผิดชอบ รวมถึงประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะท่าน 
เป็นตน้   

1.9 อุทิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเพียงพอ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถื้อหุน้ 
เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะตอ้งแจ้งให้
ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหนา้ก่อน
การประชมุ  

1.10 พิจารณาก าหนดกลไกการก ากบัดแูลท่ีท าใหบ้รษิัทสามารถควบคมุดแูลการจดัการและรบัผิดชอบ
การด าเนินงานของบริษัทย่อยไดเ้สมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท รวมทั้งมีมาตรการใน       
การติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทุนของบริษัทให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.11 แตง่ตัง้บคุคลเขา้ไปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ หรือผูบ้รหิารของบริษัทย่อย และบรษิัทรว่มอย่างนอ้ย
ตามสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ก าหนดค่าตอบแทนและก าหนดขอบเขตอ านาจ 
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง รวมถึงก าหนดกรอบ
อ านาจในการออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการบริษัทย่อยและบรษิัทรว่มในเรื่องส าคญัท่ีตอ้ง
ไดร้บัความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และก ากับดแูลการบริหารและฝ่ายบริหารจดัการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนการด าเนินการและนโยบายของบริษัท และ
ควบคุมดูแลการท ารายการต่าง ๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง รวมถึง       
การตดิตามดแูลใหบ้ริษัทยอ่ยและบรษิัทรว่มมีการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินท่ีมีนยัส าคญัให้
ครบถว้นถูกตอ้ง และติดตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1.12 ประเมินผลการปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัทเป็นประจ าทกุปี โดยใหมี้การประเมินผลการ
ปฏิบตังิานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิัทโดยรวม (As a Whole) 
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานกรรมการ 
รวมทัง้ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือพิจารณา
ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการบริษัท
และกรรมการชดุย่อยเป็นประจ าสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนและผลการประเมิน
ในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

1.13 พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง  เขา้อบรมหรือเขา้ร่วมในหลักสูตร      
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใน                
การปฏิบตังิานอย่างตอ่เน่ือง 

1.14 แต่งตัง้เลขานุการบริษัท และก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของเลขานุการบริษัทเพ่ือรบัผิดชอบ
การด าเนินการในดา้นตา่ง ๆ  ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท เช่น การจดัท าและเก็บรกัษา
ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุกรรมการและรายงานการประชมุกรรมการ หนงัสือนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ และเก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สีย เป็นตน้ 

สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

1.15 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร และก ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงท่ีมี
ประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี และมีระบบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงท่ี
รอบคอบ โปร่งใส สอดคลอ้งกับความรบัผิดชอบและผลการด าเนินงานเพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว 

1.16 ก ากบัดแูลใหมี้การก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม เขา้ใจโครงสรา้ง
และความสัมพันธ์ของผูถื้อหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด าเนินงานของกิจการ 
ตลอดจนติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จ านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์
และแรงจงูใจท่ีเหมาะสม 
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สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

1.17 ก ากับดแูลและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่บริษัทและบริษัทย่อยควบคู่กบั
การสรา้งคณุประโยชนต์อ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 

1.18 จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัท ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือ
จรรยาบรรณอยา่งจรงิจงั 

1.19 ตดิตามดแูลใหมี้การน ากลยทุธ ์และแผนงานด าเนินธุรกิจของบรษิัทและบริษัทย่อยไปปฏิบตั ิและ
ติดตามการวดัผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ โดยก าหนดใหมี้การรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพ่ือการพัฒนาและ
ปรบัปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและสขุอนามยั ความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาบคุลากร 

1.20 ก ากบัดแูลใหมี้การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโลยีสารสนเทศ 

ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

1.21 ก าหนดนโยบายบรหิารความเส่ียงใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ากบัดแูลใหมี้การบรหิารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผล รวมทัง้มีการทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ และ
เม่ือระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง 

1.22 ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณ และนโยบายต่าง ๆ พรอ้มทัง้ก ากับดูแลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม รวมทัง้จดัใหมี้กระบวนการประเมินความเหมาะสม
ของระบบควบคมุภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริต
และการใชอ้  านาจอยา่งไมถ่กูตอ้ง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระท าผิดกฎหมาย 

1.23 จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอิสระ 

1.24  ก ากบั ควบคมุ ปอ้งกนั ติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ระหวา่ง
ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทและของบริษัทย่อย บริษัทกบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ 
ก ากับดแูลใหมี้การป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ินของบริษัทและบริษัทย่อย และ
การท าธุรกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษิัท และ/หรือ บรษิัทยอ่ยในลกัษณะท่ีไมส่มควร 

1.25 พิจารณา อนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นเก่ียวกับการท าธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อกิจการอย่าง         
มีนยัส าคญั ซึ่งรวมถึงรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการท่ีเก่ียว
โยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลท่ีเ ก่ียวโยงกันตามท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติ
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หลกัการเก่ียวกับขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปในการเขา้ท าธุรกรรมระหว่าง
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เพ่ือก าหนด
กรอบการด าเนินการใหค้ณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการมีอ านาจด าเนินการธุรกรรมดงักล่าว
ไดภ้ายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมทัง้พิจารณา และ/หรือ 
ใหค้วามเห็นเก่ียวกับการเข้าท าธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่าย
เง่ือนไขท่ีจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและอนุมตัิโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้) ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ ์และระเบียบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.26 จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยตาม      
หลกับรรษัทภิบาลท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร และสนบัสนุนใหมี้การส่ือสารไปสู่ทุกคนในบริษัท ใหไ้ด้
รบัทราบยึดถือปฏิบตัิอย่างจริงจงั เช่น นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั นโยบายการแจง้เบาะแส 
และนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน เป็นตน้ และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เช่ือมั่นไดว้่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มด้วย     
ความเป็นธรรม รวมถึงก ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อยให้อยู่ใน
ระดบัสากล เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ติดตามใหมี้การปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างใน     
การปฏิบตัติามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ 

1.27 ก ากับดูแลใหมี้กระบวนการและช่องทางในการรบัและจัดการกับข้อรอ้งเรียนของผูท่ี้ประสงค์
จะแจง้เบาะแสหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายสามารถตดิตอ่/รอ้งเรียนในเรื่องท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

รกัษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
1.28 ก ากบัดแูลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชี การจดัท ารายงานทางการเงิน และการสอบทาน

งบการเงินท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวขอ้ง 
1.29 ติดตามดแูลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้รวมทัง้แผนหรือกลไกใน

การแกไ้ขหากเกิดปัญหา 
1.30 พิจารณาจดัท ารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
1.31 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลผู้มีความขัดแย้งท าง

ผลประโยชนแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงจัดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัต่อผูถื้อหุน้ในงบ
การเงินและรายงานตา่ง  ๆท่ีจดัท าตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสม โดยขอ้มลูเหลา่นัน้ควรเผยแพรผ่่านระบบ
ของตลาดหลักทรพัยฯ์ ก่อน และอาจเผยแพร่เพิ่มเติมผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มี
ผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทควรด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูล
อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม และตรงตอ่เวลา และสง่เสรมิใหมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

1.32 ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย 
ตลอดจนดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของตน ดแูลใหก้ารเปิดเผยมติท่ีประชมุผูถื้ อหุน้
และการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น เคารพสิทธิและปฏิบตัิ
ตอ่ผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่ รายยอ่ยและผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย อยา่งเป็นธรรมและโปรง่ใส  
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ในการปฏิบตัหินา้ท่ีคณะกรรมการบริษัทควรเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
เลขานุการบริษัท หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น 
คณะกรรมการบรษิัทอาจจดัใหมี้ความเห็นอิสระจากท่ีปรกึษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็น
คา่ใชจ้า่ยของบรษิัท  

2. บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
ใหป้ระธานกรรมการมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้
2.1 พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัทรว่มกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการ

อิสระหนึ่งท่านท่ีไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการเพ่ือร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุม ในกรณีท่ี
ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ และดแูลใหก้รรมการบริษัทไดร้บัขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพ่ือใหก้รรมการบริษัทสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2.2 เป็นผูน้  าของคณะกรรมการบรษิัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
2.2.1 ด าเนินการประชมุคณะกรรมการบรษิัทตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย  
2.2.2 จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ และสง่เสรมิใหก้รรมการบรษิัททกุคนอภิปราย แลกเปล่ียนความคดิเห็น

ไดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ และใชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย
อยา่งครบถว้น 

2.2.3 สรุปมตท่ีิประชมุและสิ่งท่ีจะตอ้งด าเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 
2.2.4 ก าหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษิัทโดยไมมี่กรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่ายจดัการ 

2.3 เป็นผูน้  าในการประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎหมาย โดย
จดัสรรเวลาใหเ้หมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และ
ดแูลใหมี้การตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมและโปรง่ใส 

2.4 สนบัสนนุและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ 
2.5 เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ และสนบัสนนุการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิัท 
2.6 ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์
2.7 ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีโครงสรา้งและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสม  
2.8 ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ 

และกรรมการบรษิัทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

3. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทมีองคป์ระกอบดงันี ้

3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการบริษัทไม่นอ้ยกว่า 5 คน แตไ่มค่วรเกิน 12 คน ซึ่งแตง่ตัง้
และถอดถอนโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร และตอ้งมีคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก าหนด 
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3.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคมุของผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และตอ้งไมมี่สว่นเก่ียวขอ้งหรือมีสว่นไดเ้สียในทางการเงินและการบรหิารกิจการ 
อีกทัง้มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามหลักเกณฑค์ุณสมบตัิกรรมการอิสระตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ประกาศก าหนด  

3.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒิท่ีมีความรูค้วามสามารถในดา้นทกัษะวิชาชีพท่ี
หลากหลาย มีประสบการณ ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจ
ของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย โดยไมจ่  ากดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา อาย ุหรือทกัษะทางวิชาชีพ 

3.4 ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูด้  ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตัง้กรรมการอิสระ
หนึ่งคนเพ่ือรว่มพิจารณาก าหนดวาระประชมุคณะกรรมการ เพ่ือสง่เสรมิใหเ้กิดการถ่วงดลุอ านาจ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการและใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีส าหรบั
บรษิัทจดทะเบียน 

เม่ือบคุคลใดไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัท บรษิัทจะจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยจะ
น าส่งคู่มือกรรมการ และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ับกรรมการบริษัทท่ีเขา้ใหม่ทกุคนเพ่ือใหท้ราบถึง
บทบาทหนา้ท่ีในฐานะกรรมการบรษิัท  

 

4. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท  

4.1 กรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน”) พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรพัยฯ์”) รวมถึง
ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนด รวมทัง้ตอ้งไม่มี
ลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการหรือผูบ้ริหาร ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยจะตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยู่ในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
การแสดงช่ือบคุคลในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัย ์

4.2 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ  ากัดความรบั
ผิดในหา้งหุน้สว่นจ ากดั หรือเป็นกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนท่ีประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชนข์องตนหรือ
ประโยชนข์องบคุคลอ่ืน เวน้แตจ่ะแจง้ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

4.3 กรรมการบริษัททกุคนตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชน์
ตอ่การด าเนินธุรกิจ มีภาวะผูน้  า วิสยัทศันก์วา้งไกล และเขา้ใจลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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4.4 กรรมการบริษัททุกคนตอ้งสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ มีความซ่ือสัตย์ 
สจุรติ มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจและสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเพียงพอ 

4.5 ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไมเ่กิน 4 บรษิัท  
 

5. วาระการด ารงต าแหน่ง 

5.1 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี กรรมการบริษัทตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม    
ถา้จ านวนกรรมการบริษัทแบง่ออกใหต้รงเป็นส่วนสามไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการบริษัทท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งนัน้ใหพ้ิจารณาจากกรรมการบริษัทท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ีออกไปนัน้อาจไดร้ับ
เลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่อีกได ้

5.2 การเลือกตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัท และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งมีความโปรง่ใส
และชดัเจนในการสรรหากรรมการ โดยตอ้งพิจารณาประวตักิารศกึษาและประสบการณก์ารประกอบ
วิชาชีพของบคุคลนัน้ ๆ รวมถึงคณุสมบตัแิละการไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาท่ีเพียงพอ เพ่ือประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ 

5.3 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามขอ้บงัคบัของบริษัทขา้งตน้แลว้ กรรมการบริษัทอาจพน้
จากต าแหนง่เม่ือ 
5.3.1 ขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

หรือตาม พรบ. บรษิัทมหาชน และ/หรือกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
5.3.2 ย่ืนใบลาออกตอ่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนบัตัง้แตว่นัท่ีใบลาออกไปถึงบรษิัท 
5.3.3 ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครั้งติดต่อกันโดยมิได้ลา       

การประชมุ และคณะกรรมการบรษิัทมีมตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบรษิัททัง้หมด 

5.3.4 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมตใิหอ้อกจากต าแหนง่ตามเง่ือนไขภายใต ้พรบ. บรษิัทมหาชน 
5.3.5 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
5.3.6 เสียชีวิต 

5.4 ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทพน้จากต าแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบริษัทท่ีพน้จากต าแหนง่ยงัคง
ตอ้งอยูร่กัษาการในต าแหนง่เพ่ือด าเนินกิจการของบรษิัทตอ่ไปเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นจนกวา่คณะกรรมการ
บรษิัทชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

5.5 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบรษิัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายขึน้เป็นกรรมการ
บริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการบริษัทนัน้จะ
เหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการบรษิัทซึ่งตนแทน  
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5.6 ใหก้รรมการอิสระด ารงต าแหน่งตอ่เน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่
กรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด  ารงต าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการควรพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่ว 

 
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

6.1 การประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัท 
6.2 บรษิัทก าหนดใหมี้การประชมุคณะกรรมการบรษิัทอยา่งนอ้ย 3 เดือนตอ่ครัง้ และไมค่วรนอ้ยกวา่ 6 ครัง้

ต่อปี โดยแต่ละครัง้จะมีการก าหนดวาระหลักในการประชุมไวล้่วงหนา้อย่างชัดเจน และอาจมีการ
ประชมุครัง้พิเศษเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีมีความส าคญัหรือเรง่ดว่น ในการพิจารณาก าหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรื่องเขา้วาระการประชุม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหนา้ท่ีบริหารจะ
พิจารณาร่วมกัน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ ใหมี้การ
แตง่ตัง้กรรมการอิสระคนหนึ่งรว่มพิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการดว้ยเพ่ือสง่เสริมให้
เกิดการถ่วงดลุอ านาจระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการและใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน รวมทัง้ดูแลใหมี้การบรรจุเรื่องส าคญัเป็นวาระการประชุม  
ทัง้นีใ้นเดือนท่ีไม่มีการประชุมใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการทราบ 
เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการไดอ้ย่าง
ตอ่เน่ืองและทนัการณ ์

6.3 ใหมี้การประชมุระหว่างกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ  เก่ียวกบั
การจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย และประธานกรรมการหรือกรรมการท่ี
ประธานกรรมการมอบหมายควรแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบถึงผลการประชมุดว้ย 

6.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเขา้ร่วมการประชมุโดยเฉล่ียไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 80 และกรรมการแตล่ะคนควรเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการ
ประชมุทัง้ปี ในกรณีมีเหตจุ  าเป็นท่ีท าใหก้รรมการคนใดไมส่ามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการใน
ครัง้ใดได ้ใหก้รรมการคนนัน้แจง้เหตจุ  าเป็นดงักล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรกและก่อน
การประชมุครัง้นัน้ 

ทัง้นีก้ารเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายนี ้ใหห้มายความรวมถึงการประชมุผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทไดจ้ดัใหมี้ขึน้ดว้ย ซึ่งกรรมการท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกนัสามารถ
ประชมุปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้

6.5 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท
โดยค าสั่งของประธานกรรมการแจง้กรรมการบริษัทพรอ้มทัง้ส่งเอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่
กรรมการเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนวันประชุม เวน้แต่จ  าเป็นรีบด่วนเพ่ือรกัษา
สิทธิหรือประโยชนข์องบรษิัท จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

6.6 เลขานุการบริษัทเป็นผูมี้หนา้ท่ีจัดท ารายงานการประชุมและจัดส่งใหป้ระธานกรรมการบริษัท
พิจารณาลงลายมือช่ือรบัรองความถูกตอ้ง ทัง้นีก้รรมการสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานประชุมใหมี้ความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้โดยรายงานการประชุมท่ีท่ีประชุม
รบัรองแลว้จะถกูจดัเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารตามชัน้ความลบัและจดัเก็บในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือความสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง 
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7. องคป์ระชุม 

7.1 การประชมุคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการบริษัทมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริษัททัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดห้รือต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง ถ้ามีรองประธานกรรมการให้
รองประธานกรรมการท าหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ ในกรณีท่ีประธานและรองประธานกรรมการไม่
อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดห้รือต าแหน่งประธานและรองประธานกรรมการว่างลง 
ใหก้รรมการบรษิัทซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

7.2 การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งใหมี้เสียงหนึ่งเสียงใน
การลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด  

7.3 กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แตก่รรมการบริษัทซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใด
ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

7.4 ในกรณีต าแหนง่กรรมการบริษัทวา่งลงจนเหลือนอ้ยกวา่จ านวนท่ีจะเป็นองคป์ระชมุ ใหก้รรมการบริษัท
ท่ีเหลืออยู่กระท าการในนามของคณะกรรมการบริษัทไดแ้ตเ่ฉพาะการจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้
เพ่ือเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนต าแหน่งท่ีว่างทัง้หมดเท่านัน้ และการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าว
ตอ้งจดัใหมี้ขึน้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีจ  านวนกรรมการบริษัทว่างลงเหลือนอ้ยกว่าจ านวนท่ีจะ
เป็นองคป์ระชมุ  

8. อ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีก าหนดโดยกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัของบรษิัท กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท และมตท่ีิประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่งรวมถึงการก าหนดตารางก าหนด
อ านาจอนมุตั ิ(Delegation of Authority) การก าหนดและทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธใ์นการด าเนินงาน 
แผนหลกัในการด าเนินงาน นโยบายในการบรหิารความเส่ียง แผนงบประมาณและแผนการด าเนินงานธุรกิจ
ประจ าปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การก าหนดเปา้หมายท่ีตอ้งการของผลของการด าเนินงาน การติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้และการดแูลรายจา่ยลงทนุ (Capital Expenditure) 
รายการระหวา่งกนัท่ีส าคญั การเขา้ควบรวมกิจการ การแบง่แยกกิจการ และการเขา้รว่มทนุ 

9. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการบรษิัทไดร้บัคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะไดอ้นมุตัิ 
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2.1.2 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 (มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 231 (7/2564) วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม 2564) 

คณะกรรมการบริษัทโดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 210 (6/2562) ครัง้ท่ี 224 (8/2563) และ
ครัง้ท่ี 231 (7/2564) อนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบฉบบันีข้ึน้ โดยใชแ้นวทางจรรยาบรรณของบริษัท
เป็นหลกั ตลอดจนไดน้ าหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกฎบตัรฉบบันี ้
เพ่ือก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกลไกท่ีส าคญัประการหนึ่งของการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียวา่การด าเนินการของบรษิัทมีระบบตรวจสอบ
ภายในและระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ และเพ่ือปอ้งกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และเพ่ือ
ใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิส  าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ และเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผูบ้ริหาร 
และฝ่ายจดัการ มีความเขา้ใจขอบเขตการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ขอบเขตหน้าที ่
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

ด้านการก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง การก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน และการควบคุมภายใน 

1.1 สอบทานใหมี้ระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินตามมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงิน โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ท่ีเห็นว่าเป็นเรื่องส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบ
บญัชีของบรษิัท และสง่เสรมิใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ  

1.2 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนข์องบริษัทและบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิัท  

1.3 สอบทานใหบ้รษิัทมีกระบวนการบรหิารความเส่ียง กระบวนการท างาน การควบคมุ การก ากบัดแูล 
ดา้นการปฏิบตัิงาน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูล
และระบบเครือข่ายส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล และติดตามผลการบริหาร
ความเส่ียง รวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเส่ียงจากคณะท างานบรหิารความเส่ียง 

1.4 สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบในการต่อตา้นคอรร์ปัชันอย่างมีประสิทธิผลสอดคลอ้งตามแนวทางของ
หนว่ยงานก ากบัดแูลตา่ง ๆ  เชน่ แนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่ม
ตัง้แตก่ารส่งเสริมและสรา้งความตระหนกัรู ้(Awareness) การประเมินความเส่ียง การควบคมุภายใน การ
สรา้งระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระท าความผิด การตรวจสอบ ตลอดจนใหค้  าปรึกษาและ
ติดตามใหมี้การปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ัปชัน รวมถึงการสอบทานแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัตามท่ีส านกังานตรวจสอบไดต้รวจสอบและประเมินแลว้ 
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1.5 สอบทานใหบ้ริษัทมีกระบวนการควบคมุ ปฏิบตัิตาม และติดตามการปฏิบตัิงาน (Compliance) 
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
รวมถึงสอบทานใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการก ากับดแูล 
และการบรหิารจดัการบรษิัทยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและบรษิัทรว่มท่ีประกอบธุรกิจหลกั 

1.6 สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลท่ียอมรบัโดยทั่วไปและพิจารณา 
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” ซึ่งส านกังานตรวจสอบไดต้รวจสอบและ
ประเมินแลว้ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และน าเสนอคณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณา 

1.7 สอบทานสรุปผลตรวจสอบทจุริตและการลงโทษ ก าหนดมาตรการปอ้งกนัภายในองคก์ร รวมทัง้
สอบทานกระบวนการภายในของบรษิัทเก่ียวกบัการแจง้เบาะแส การรบัขอ้รอ้งเรียน 

1.8 สอบทานใหมี้ระบบงานเชิงปอ้งกนัและเป็นประโยชนใ์หก้ับหน่วยงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตังิานใหดี้ยิ่งขึน้ 

ด้านอื่น ๆ 

1.9 พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้หรือเลิกจา้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท รวมทัง้เสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบรษิัท และประเมินประสิทธิภาพการท างาน
ของผูส้อบบญัชี   

1.10 รายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัทอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบกิจกรรมของ
คณะกรรรมการตรวจสอบ และจดัท ารายงานการปฏิบตังิานเสนอคณะกรรมการบรษิัทอย่างนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ 

1.11 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตาม

กฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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1.12 สอบทานและใหค้วามเห็นในการปฏิบตัิงานของส านกังานตรวจสอบภายใน และประสานงานกบั
ผูส้อบบญัชี และจดัใหมี้การประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ย
ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือรบัทราบผลการสอบทานงบการเงินประจ าไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี และหารือเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค ท่ีอาจพบจากการปฏิบตังิานของผูส้อบบญัชี 

1.13 พิจารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และก าลงัพลของส านกังานตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ใหค้วามเห็นชอบในการแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้งผูอ้  านวยการส านกังาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

1.14 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีและ
รายงานตา่ง ๆ รวมทัง้สายการบงัคบับญัชา และสอบทานใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานตรวจสอบ
ของส านกังานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล  

1.15 สอบทานใหก้รรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 
และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจ าทุกปี (Self Assessment) รวมถึงสอบทาน
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ืออนมุตัิ 

1.16 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบดว้ย  

ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการใหฝ่้ายจดัการ หวัหนา้
หน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือส่งเอกสาร
ตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น รวมทัง้แสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดเม่ือ
เห็นวา่จ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบริษัท ซึ่งการด าเนินการวา่จา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบปฏิบตัขิองบรษิัท 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานภายในขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามค าสั่งของ คณะกรรมการ
บริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบการด าเนินงาน
ของบรษิัทโดยตรงตอ่ผูถื้อหุน้ ผูมี้สว่นไดเ้สียและบคุคลทั่วไป 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้รษิัทแจง้มตเิปล่ียนแปลงหนา้ท่ีและ
จดัท ารายช่ือและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบท่ี
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด และน าส่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่ว โดยวิธีการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ วา่ดว้ยการรายงานโดยผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 กรรมการตรวจสอบตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน และมีทกัษะความช านาญ

ท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมาย และตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามเขา้ใจและประสบการณด์า้น
การบญัชีหรือการเงินเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 1 คน 

2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.4 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือชว่ยเหลือ

การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ การจดัเตรียมวาระ
การประชมุ การน าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และการบนัทกึรายงานการประชมุ 
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3. คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเป็นผูท่ี้ไดร้บัความเช่ือถือและเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป และสามารถอทุิศเวลา
อยา่งเพียงพอในการด าเนินหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัดิงันี ้ 

3.1 คณุสมบตัทิั่วไป 

เป็นกรรมการบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามท่ีบริษัทประกาศและภายใตข้อ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3.2 คณุสมบตัเิฉพาะ 

(ก) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท 

(ข) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบริษัท
จดทะเบียน 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ใหก้รรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยครบก าหนดออกตามวาระในวนัประชมุ 
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ทัง้นีเ้ม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
ตอ่ไปอีกไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ตอ่เน่ืองไม่เกิน 3 วาระ และใหก้รรมการตรวจสอบท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพ่ือ
ปฏิบตัหินา้ท่ีตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้กรรมการมาแทนต าแหนง่ เวน้แตก่รณีท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิัทแลว้ แตไ่มไ่ดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิัทอีก 

ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตอ้งอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหนง่เม่ือ 

1) ลาออก 

2) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระตามกฎบตัรนี ้หรือตามหลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3) คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหนง่ 

4) พน้จากการเป็นกรรมการของบรษิัท 

5) เสียชีวิต 

6) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
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กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหท้  าเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหนา้
พอสมควรพรอ้มระบุเหตุผล เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแต่งตัง้บุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถว้นทดแทนบคุคลท่ีลาออก 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถกูใหพ้น้จากต าแหน่งก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งใหบ้ริษัท
แจง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัทีพรอ้มส่งส าเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ และจดัส่งขอ้มลู
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) เพ่ือปรบัปรุง
ฐานขอ้มลูในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารใหถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิ ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบท่ี
ลาออกหรือถกูใหพ้น้จากต าแหน่งสามารถชีแ้จงถึงสาเหตดุงักล่าวให ้ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ทราบดว้ยก็ได ้

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
บริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนให้
ครบถว้นภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัท่ีจ  านวนสมาชิกไม่ครบถว้น เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบ
ตามท่ีกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทก าหนด และเกิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหนง่ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน  

5. การประชุม 

ใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยทุก 3 เดือน เพ่ือพิจารณางบการเงินรายไตรมาส/
ประจ าปี และเรื่องอ่ืน ๆ ตามอ านาจหนา้ท่ี โดยประชมุรว่มกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก ผูต้รวจสอบภายใน 
และฝ่ายบริหาร เพ่ือสอบทานงบการเงินทกุไตรมาส และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัท หรือในกรณีท่ี
ฝ่ายบริหารจะมีการท ารายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์
ซึ่งตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลของรายการ และประโยชนส์ูงสุดของบริษัท 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย ์
ตามท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศก าหนด 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยค าสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบแจง้ไปยงักรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อน
วนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นรีบดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้
ก็ได ้โดยในการประชมุแตล่ะครัง้ควรก าหนดวาระการประชมุไวล้ว่งหนา้อย่างชดัเจน และน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ดว้ยระยะเวลา
พอสมควร เพ่ือใหมี้เวลาในการพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ หรือเรียกขอขอ้มลูประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิ 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานในท่ีประชุมอาจ
ก าหนดใหมี้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ีเดียวกัน
สามารถประชมุปรกึษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวา่งกนัได ้โดยปฏิบตัติามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ท่ีก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้



  
 

2-16 

6. องคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการตรวจสอบทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบรษิัทแตง่ตัง้จงึจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการตรวจสอบไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหก้รรมการตรวจสอบซึ่งเขา้รว่ม
ประชมุเลือกกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้รว่มประชมุคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีการประชมุ 
การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนไดเ้สียใน
เรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิาร นกักฎหมาย
ของบริษัท นกักฎหมายภายนอก หรือพนกังานของบริษัท ทัง้บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยใหเ้ขา้ร่วมประชุม 
และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน เพ่ือหารือ ชีแ้จง หรือตอบขอ้ซกัถามได ้
รายงานการประชมุ ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานการประชมุดงักล่าวตอ้ง
ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชมุ
ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
7.1 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับทราบกรณีท่ีผู้สอบบญัชีพบพฤติการณอ์ันควรสงสัยว่า

กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 
มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. และ
ผูส้อบบญัชีทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี  

7.2 ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท า
ดงัตอ่ไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายใน
เวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทจุริตหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพรอ่งท่ีส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ 

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
หากคณะกรรมการบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด  าเนินการใหมี้การแกไ้ขปรบัปรุงภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าดงักล่าว
ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

8. ค่าตอบแทน 
ใหก้รรมการตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
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2.1.3 กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 
(มตคิณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 227 (3/2564) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2564) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 214 (10/2562), ครัง้ท่ี 224 (8/2563) และครัง้ท่ี 
227 (3/2554) เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2562, วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 และวนัท่ี 27 เมษายน 2564  ตามล าดบั มีมติ
ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาฉบบันีเ้พ่ือใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคน
ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถกูตอ้งสมบรูณ ์เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความนา่เช่ือถือตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

1. ขอบเขตหน้าที ่
ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ก าหนดขอบเขตและนโยบายดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัท เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
อยา่งสม ่าเสมอ  

1.2 เสนอแนะแนวปฏิบตัิดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน า
แก่คณะกรรมการบรษิัทในเรื่องเก่ียวกบับรรษัทภิบาล 

1.3 ติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้น
บรรษัทภิบาลของบรษิัท 

1.4 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตัิดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัทใหเ้หมาะสมกับการด าเนินธุรกิจและ
สอดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิในระดบัสากลและของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเสนอแนะ
ตอ่คณะกรรมการบรษิัท เพ่ือใหมี้การพิจารณาปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง 

1.5 ก ากบัดแูลใหมี้นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัท่ีเหมาะสมเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 
1.6 พิจารณาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเรื่องของจ านวนคณะกรรมการ

ท่ีเหมาะสมกบัขนาด ประเภท ความซบัซอ้นของธุรกิจ รวมถึงมีการปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์
ในการด าเนินธุรกิจและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป พิจารณาก าหนดคณุสมบตัิกรรมการแต่ละ
คณะ แตล่ะคน ในดา้นความรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์รวมตลอดถึงความเช่ียวชาญช านาญ
เฉพาะดา้น ท่ีสามารถน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

1.7 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบรษิัทรวมทัง้การมีผลประโยชนข์ดัแยง้ท่ีอาจเกิดขึน้
ในการปฏิบตัหินา้ท่ี รวมถึงความเป็นอิสระและคณุสมบตัขิองกรรมการอิสระแตล่ะคน เพ่ือใหแ้น่ใจ
ว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิครบถว้นตามเกณฑ ์และ/หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด  

1.8 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุสมบตัขิองกรรมการบรษิัท 

1.9 พิจารณาจดัท าแผนพฒันากรรมการ เพ่ือสรา้งเสริม พฒันาความรู ้ทกัษะ แก่คณะกรรมการชุดย่อย
ชดุตา่ง ๆ ของบริษัทเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ ธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี กฎหมายหรือกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย 
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1.10 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ 
และประธานกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทกุปี รวมทัง้ติดตาม
และสรุปผลการประเมินใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ เพ่ือน าไปปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน
และเสรมิสรา้งความรูค้วามสามารถของกรรมการบริษัท 

1.11 พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสรา้ง หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ 
รวมทัง้แนวปฏิบตัิของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
เก่ียวกบักฎบตัร (Charter) และนโยบายตา่ง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหมี้ความเหมาะสมและ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

1.12  ก าหนดกระบวนการและแนวทางการสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และพิจารณาสรรหาบุคคลผูมี้คณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืนๆ รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยตา่ง ๆ ท่ีไดร้บัมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท 
และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ใน
ดา้นความรู ้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์เพศ และความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์บั
บรษิัท เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทและ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตั ิ  

1.13  เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายคา่ตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมใ่ชต่วัเงิน รวมถึงผลประโยชนต์อบแทน
อ่ืน ๆ ของกรรมการ โดยใหส้อดคลอ้งกับภารกิจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และคณุสมบตัิของกรรมการ 
รวมทัง้พิจารณาเง่ือนไขตา่ง ๆ ในการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม ่หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้
ใหก้รรมการ (ถา้มี) และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
ในการอนมุตั ิและ/หรือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

1.14  พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ อย่างสม ่าเสมอเพ่ือน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทอนมุตั ิ

1.15  พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ 
เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชัน้น าอ่ืน ๆ ท่ีมีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพ่ือให้บริษัท
รักษาความเป็นผู้น  าในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพ่ือเป็นการสรา้งแรงจูงใจในการ
บรหิารงานใหเ้จรญิกา้วหนา้ 

1.16 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นประจ าทุกปี โดยประเมิน
การปฏิบตังิานโดยรวมทัง้คณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment) 

1.17 รายงานความคืบหนา้และผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้หลังมีการประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอยา่งสม ่าเสมอ 

1.18 เปิดเผยนโยบายและการด าเนินการดา้นบรรษัทภิบาลของบริษัท และกระบวนการสรรหา รวมทัง้
จดัท ารายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทดว้ย 

1.19 ปฏิบตัหินา้ท่ีในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  
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ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอ านาจเรียก สั่งการให้
ฝ่ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือส่งเอกสาร
ท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น นอกจากนัน้ในการปฏิบตัหินา้ท่ีภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีของกฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอค าปรกึษาจากท่ีปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หาก
เห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา 

ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีองคป์ระกอบดงันี ้
2.1 ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 คน และควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน 
2.2 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 
2.3 ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเลือกกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหาคนหนึ่งเป็นประธาน โดยประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรเป็นกรรมการ
อิสระ เพ่ือความโปรง่ใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัหินา้ท่ี 

2.4 ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูพ้ิจารณาแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา เพ่ือชว่ยเหลือการด าเนินงานเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ 
น าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา  

3.1 เป็นกรรมการบริษัท 
3.2 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ควรเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือช่วยเป็นแกนหลกัในการ

ผลกัดนัใหก้ารปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นไปอยา่งอิสระ 
3.3 มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") พระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนด รวมทัง้ตอ้งไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจ
ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

3.4 เป็นบคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์ตลอดจนมีความรู ้ความเขา้ใจถึงคณุสมบตัิ 
หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และมีความรูค้วามเขา้ใจ
ในเรื่องบรรษัทภิบาลเป็นอยา่งดี 

3.5 มีวิสัยทัศนก์วา้งไกล ติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
อย่างสม ่าเสมอ และติดตามการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับบรรษัทภิบาลในระดบัสากลอย่างตอ่เน่ือง 
เพ่ือน ามาปรบัปรุงนโยบายดา้นบรรษัทภิบาล และการสรรหากรรมการของบรษิัท 

3.6 สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บั
มอบหมายไดโ้ดยอิสระ เปิดเผย โปรง่ใส และสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเพียงพอ 
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3.7 มีความเป็นกลางปราศจากอคติในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลผูท่ี้สมควรไดร้บัการเสนอช่ือให้
ด  ารงต าแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ รวมทัง้จดัเตรียม
ขอ้มลูของบคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบก าหนดออกตาม

วาระในวันประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ทัง้นีเ้ ม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารง
ต าแหนง่ตอ่ไปอีกได ้

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพน้จาก
ต าแหนง่เม่ือ 

1) พน้สภาพจากการเป็นกรรมการของบริษัท หรือขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบริษัทหรือ
มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน และ/หรือกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามท่ีกฎหมายหรือกฎบตัรนีก้  าหนด  
4) คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหนง่ 
5) เสียชีวิต 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหท้  าเป็นหนงัสือย่ืนต่อประธาน
กรรมการบรษิัท ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท  

ในกรณีท่ีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพน้จากต าแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาท่ีพน้จากต าแหนง่ตอ้งอยูร่กัษาการในต าแหนง่เพ่ือด าเนินงานตอ่ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นขึน้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทน 
เพ่ือใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลท่ีเขา้เป็น
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาซึ่งตนแทน 

5. การประชุม 

ใหมี้การเรียกประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา หรือประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่จ าเป็นและเหมาะสม อยา่งไรก็ตามควรจดัใหมี้
การประชมุไมน่อ้ยกวา่ปีละ 4 ครัง้  

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ใหป้ระธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา หรือเลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยค าสั่งของประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา แจง้ไปยังกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรีบดว่นจะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้ 
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ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
หรือประธานในท่ีประชมุอาจก าหนดใหมี้การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีแมจ้ะมิได้
อยู่ในสถานท่ีเดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได ้โดยปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ตอ้งมีกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเขา้ร่วม

ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้จึง
จะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานบรรษัทภิบาลและสรรหาไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้
ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งเขา้ร่วมประชมุเลือกกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาท่ีเขา้ร่วมประชุม
คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีการประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคนหนึ่งใหมี้
เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้  

การลงมติของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุและมี
ผลสมบูรณเ์สมือนหนึ่งว่าไดมี้การลงมติแลว้เม่ือกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทุกคนไดล้งลายมือช่ือ
รบัรองไวใ้นมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

  ใหก้รรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดร้บัคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
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2.1.4 กฎบัตรคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
 (มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 227 (3/2564)  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2564) 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของการมีระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (Good 
Corporate Governance) ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 214 (10/2562), ครัง้ท่ี 224 (8/2563) และครัง้ท่ี 
227 (3/2564) เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2562, วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 และวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ตามล าดบั มีมติ
ก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฉบับนีเ้พ่ือให้กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคน
ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของตน และปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ เป็นไปตามหลักการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความน่าเช่ือถือตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

1. ขอบเขตหน้าที ่
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มีหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้   

1.1 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายคา่ตอบแทนทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน รวมถึงผลประโยชนต์อบแทน
อ่ืน  ๆของผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษัท โดยใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและคณุสมบตัิ
ของผูไ้ดร้บัแตง่ตัง้และการว่าจา้ง รวมทัง้พิจารณาเง่ือนไขตา่ง ๆ ในการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ 
หรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ ใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและพนกังาน (ถา้มี) และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการอนมุตัิ และ/หรือน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้
เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ 

1.2 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนสั
ประจ าปี โดยใหส้อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสงู
เป็นรายบคุคล ในกรณีท่ีเห็นสมควร ใหว้า่จา้งบรษิัทท่ีปรกึษาเพ่ือใหค้  าแนะน าการด าเนินโครงการ 

1.3 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทเป็นรายบุคคลตามขอ้เสนอของประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนก่อนน าเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทุกปี โดยจะตอ้งค านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้
ความส าคญักบัการเพิ่มมลูคา่ของสว่นของผูถื้อหุน้ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

1.4 พิจารณางบประมาณการขึน้คา่จา้ง การเปล่ียนแปลงคา่จา้งและผลตอบแทน เงินรางวลัประจ าปี
ของพนกังานจดัการระดบัสงูก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิัท  

1.5 จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิดความตอ่เน่ืองของการปฏิบตัิงาน สามารถทดแทนกนัได้
โดยไมข่าดตอน  

1.6 พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนม้ในเรื่องผลตอบแทนของผู้บริหาร
ระดบัสงูอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทอนมุตั ิ 

1.7 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงูเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชัน้น าอ่ืน ๆ 
ท่ีมีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกนัเพ่ือใหบ้รษิัทรกัษาความเป็นผูน้  าในตลาดธุรกิจอตุสาหกรรมนัน้ ๆ 
และเพ่ือเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการบรหิารงานใหเ้จรญิกา้วหนา้ 
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1.8 ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นประจ าทกุปี โดยประเมิน
การปฏิบตังิานโดยรวมทัง้คณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment) 

1.9 รายงานความคืบหนา้และผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครัง้หลังมีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนอยา่งสม ่าเสมอ 

1.10 เปิดเผยการก าหนดค่าตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้จดัท ารายงานของคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทดว้ย 

1.11 ปฏิบตัหินา้ท่ีในเรื่องอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย  

ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มีอ านาจเรียก สั่งการ
ใหฝ่้ายจดัการ หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุหรือส่งเอกสาร
ท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งจ าเป็น นอกจากนัน้ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีของกฎบตัรฉบบันี ้คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทน อาจขอค าปรกึษาจากท่ีปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน ๆ หากเห็นว่า
มีความจ าเป็นและเหมาะสมโดยบรษิัทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรื่องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนมีองคป์ระกอบดงันี ้

2.1 ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทอย่างนอ้ย 3 คน และควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน 

2.2 กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ตอ้งไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 

2.3 ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเลือกกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
คนหนึ่งเป็นประธาน โดยประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือความโปรง่ใส
และเป็นอิสระในการปฏิบตัหินา้ท่ี 

2.4 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทน เพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานเก่ียวกบัการนดัหมายการประชมุ จดัเตรียมวาระการประชมุ 
น าสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  

3.1 เป็นกรรมการบริษัท 

3.2 ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ เพ่ือช่วยเป็นแกนหลกัในการผลกัดนั
ใหก้ารปฏิบตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นไปอยา่งอิสระ 

3.3 มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด รวมทัง้ตอ้งไมมี่ลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็น
กรรมการหรือผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ และ/หรือ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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3.4 เป็นบคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์ตลอดจนมีความรู ้ความเขา้ใจถึงคณุสมบตัิ 
หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในฐานะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  

3.5 มีวิสัยทัศนก์วา้งไกล ติดตามการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือน ามาปรบัปรุงหลกัเกณฑใ์นการก าหนดคา่ตอบแทน  

3.6 สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็น รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บั
มอบหมายไดโ้ดยอิสระ เปิดเผย โปรง่ใส และสามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเพียงพอ 

 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง 

ใหก้รรมการพิจารณาคา่ตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบก าหนดออกตาม
วาระในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ทัง้นีเ้ม่ือครบก าหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
ตอ่ไปอีกได ้

นอกจากการพน้จากต าแหนง่ตามวาระดงักลา่วขา้งตน้ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนพน้จากต าแหนง่เม่ือ 
1) พน้สภาพจากการเป็นกรรมการของบรษิัท หรือขาดคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการบริษัทหรือมี

ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของบริษัท หรือตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ/หรือกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2) ลาออก 
3) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ตามท่ีกฎหมายหรือกฎบตัรนีก้  าหนด  
4) คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากต าแหนง่ 
5) เสียชีวิต 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหท้  าเป็นหนงัสือย่ืนตอ่ประธานกรรมการ
บรษิัท ทัง้นีก้ารลาออกนัน้จะมีผลนบัแตว่นัท่ีหนงัสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบรษิัท  

ในกรณีท่ีกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนพน้จากต าแหนง่ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน
ท่ีพน้จากต าแหน่งตอ้งอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 
ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนขึน้เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทน 
เพ่ือใหก้รรมการพิจารณาคา่ตอบแทนมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลท่ีเขา้เป็น
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนซึ่งตนแทน 

5. การประชุม 
ใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

หรือประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตามควรจดัใหมี้การประชุม
ไมน่อ้ยกวา่ปีละ 4 ครัง้  
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ในการเรียกประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
หรือเลขานกุารคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค าสั่งของประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
แจง้ไปยังกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไม่นอ้ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน
จะแจง้การนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนหรือก าหนดวนัประชมุใหเ้รว็กวา่นัน้ก็ได ้ 

ในการประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน หรือประธาน
ในท่ีประชมุอาจก าหนดใหมี้การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีแมจ้ะมิไดอ้ยู่ในสถานท่ี
เดียวกนัสามารถประชมุปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกนัได ้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการท่ีก าหนด 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ควรจดัใหมี้การประชมุในเรื่องตา่ง ๆ ตามขอบเขตหนา้ท่ี 

6. องคป์ระชุม 

ในการประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ตอ้งมีกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเขา้รว่มประชมุ
ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนทัง้หมดท่ีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้จึงจะเป็น
องคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานพิจารณาค่าตอบแทนไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ให้
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งเขา้ร่วมประชุมเลือกกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเขา้รว่มประชุมคน
หนึ่งเป็นประธานในท่ีการประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชมุใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งใหมี้เสียง
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้าด กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนซึ่งมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนัน้  

การลงมติของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อาจกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการประชมุและมีผล
สมบรูณเ์สมือนหนึ่งว่าไดมี้การลงมติแลว้เม่ือกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนทกุคนไดล้งลายมือช่ือรบัรองไว้
ในมตนิัน้ ๆ 

7. ค่าตอบแทน 

ใหก้รรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไดร้บัคา่ตอบแทนตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
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2.1.5 ข้อก าหนดคุณสมบตักิรรมการอิสระของบริษัท 
 (มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 210 (6/2562) วนัท่ี 27 มิถนุายน 2562) 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือน
ประจ า หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ     
ผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี
เป็นบิดามารดา คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร   
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือ
ผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของผู้ท่ี มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ              
ผูมี้อ  านาจควบคมุของบรษิัท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือ
การใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัย์
เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ่ื์นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคูส่ญัญามี
ภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษัทหรือ
ตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ  านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนีก้ารค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระ
หนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับ
บคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของ
ส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย
หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั 
ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ         
ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับ
กิจการของบรษิัทหรือบรษิัทยอ่ย 

9. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสินใจในเรื่องตา่ง ๆ ไดโ้ดยอิสระ  
10. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท  
11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
12. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

ทัง้นีภ้ายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามขอ้ 1-12 ขา้งตน้แลว้ กรรมการ
อิสระอาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการ
ตดัสินใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีส่วน
รว่มในการบรหิารงาน    

ในกรณีท่ีบคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลท่ีมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6  ใหบ้ริษัทไดร้บัการ
ผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่า
ดงักล่าว ก็ตอ่เม่ือบริษัทไดจ้ดัใหมี้ความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าไดพ้ิจารณาตามหลักใน
มาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้ว่าการแตง่ตัง้บคุคลดงักล่าว
ไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระดว้ย 
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2.1.6 นโยบายการก าหนดคุณสมบัตแิละการสรรหากรรมการบริษัท 
 (มตคิณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 229 (5/2564) เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 กรกฎาคม 2564) 

1. หลักการ 
การสรรหาและคดัเลือกกรรมการถือเป็นเรื่องท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งตามหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี  
แพคเกจจิง้ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดกลยุทธแ์ละแนวทาง 
การด าเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี แพคเกจจิง้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
ก าหนดนโยบายการก าหนดคณุสมบตัิและการสรรหากรรมการบรษิัทขึน้ 
 

2. นโยบายการก าหนดคุณสมบัตแิละการสรรหากรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามท่ี
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนด และควรมีความหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ ์
ความรูแ้ละความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์อ่บริษัท ตลอดจนไม่จ  ากดัหรือแบง่แยกในเรื่อง 
เพศ อายุ เชือ้ชาติ ชาติพนัธุ ์สญัชาติ ประเทศท่ีถือก าเนิด ภูมิหลงัทางวฒันธรรม และศาสนา เป็นตน้ 
เพ่ือใหบ้รษิัทสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายทางธุรกิจ รวมทัง้สง่เสรมิสนบัสนนุใหบ้รษิัทมีการ
บริหารจดัการตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถ
สรา้งผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวใหผู้ถื้อหุน้และสรา้งความเช่ือมั่นต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซึ่งจะ
ชว่ยน าพาใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ เตบิโตอยา่งยั่งยืน 
 

3. คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระหรือกรณีอ่ืน ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคดัเลือกจากผูท้รงคณุวฒุิท่ีมีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้  า 
วิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูมี้คณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพรอ้ย รวมทัง้มี
ความสามารถในการแสดงความคดิเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยควรค านงึถึงองคป์ระกอบหลกัดงัตอ่ไปนี ้

3.1 คณุลกัษณะท่ีตอ้งการในกรรมการแตล่ะคน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะบคุคลของผูท่ี้
จะคดัเลือกเพ่ือเสนอช่ือเป็นกรรมการในดา้นตา่ง ๆ เชน่ 

- ความมีคณุธรรมและความรบัผิดชอบ (Integrity and accountability) 

- การตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล (Informed judgment) 

- ความมีวฒุิภาวะและความมั่นคง เป็นผูร้บัฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคดิเห็นท่ีแตกตา่งและเป็นอิสระ 

- ยดึมั่นในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชีพ 

- คณุลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นวา่มีความส าคญั 
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3.2 ความรูค้วามเช่ียวชาญท่ีตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาก าหนดองคป์ระกอบของความรูค้วามเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นตอ้งมีในคณะกรรมการ และจดัท า Board Skills Matrix เพ่ือประกอบในการสรรหา
และเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีจ าเป็นดงักล่าว
เพ่ือส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสามารถก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบาย รวมทัง้ก ากับดแูลใหมี้การปฏิบตัิ
ตามกลยทุธไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เชน่ ดา้นธุรกิจ การตลาด การบรหิารองคก์ร การก าหนดวิสยัทศัน์
และกลยทุธ ์บญัชีและการเงิน การบริหารความเส่ียง กฎหมายธุรกิจและการลงทนุ นวตักรรมและ
เทคโนโลยี และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเห็นวา่จ าเป็นตอ่บรษิัทในระยะ 3 - 5 ปีขา้งหนา้ 

3.3  ความหลากหลายของกรรมการ 
นอกเหนือจากการก าหนดองคป์ระกอบสองประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหายังอาจพิจารณาก าหนดแนวทางเก่ียวกับความหลากหลายของคุณสมบตัิอ่ืน ๆ ของ
กรรมการทัง้คณะ เช่น เพศ อาย ุเชือ้ชาติ ชาติพนัธุ ์สญัชาติ ประเทศท่ีถือก าเนิด ภูมิหลงัทางวฒันธรรม 
และศาสนา ฯลฯ 
 

4. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 
กำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรใหม ่ประกอบดว้ยขัน้ตอนรวม 4 ขัน้ตอน มีรำยละเอียดดงันี ้

4.1. กำรวำงแผน 
เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำพิจำรณำก ำหนดแนวทำงและวำงแผนในกำรสรรหำ
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมำะสมเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใหม่อยำ่งละเอียดรอบคอบ 
และในเวลำท่ีเหมำะสม เลขำนุกำรบริษัทมีหนำ้ท่ีดงัต่อไปนีแ้ละเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำพิจำรณำ 
- ทบทวนควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณข์องกรรมกำรใน Board Skill Matrix 
- จดัเตรียมตำรำงก ำหนดครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งรวมถึงกำรครบวำระในคณะกรรมกำรชุดย่อย

ของกรรมกำรแตล่ะคน 
- ทบทวนกำรก ำหนดคณุสมบตัขิองกรรมกำรอิสระของบริษัท  
- รวบรวมแนวทำงกำรพิจำรณำสรรหำบคุคลเป็นกรรมกำรบรษิัท ขอ้ก ำหนดคณุสมบตัิของบุคคล

ท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท แนวทำงบรรษัทภิบำล เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้ง แนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเก่ียวกบักำรสรรหำกรรมกำรของหน่วยงำน/
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) เป็นตน้ 

- เสนอก ำหนดเวลำในกำรด ำเนินกำรเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัก ำหนดเวลำประชมุของคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ คณะกรรมกำรบรษิัท และกำรประชมุผูถื้อหุน้   
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4.2 กำรสรรหำรำยช่ือ 
กำรสรรหำรำยช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสมเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ควร
พิจำรณำจำกแหลง่ตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 กำรเสนอช่ือกรรมกำรใหม่โดยกรรมกำรบริษัท 
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทขอใหก้รรมกำร
เสนอรำยช่ือบคุคลท่ีเห็นว่ำมีคณุสมบตัเิหมำะสมตำม Board Skill Matrix และสอดคลอ้งกบั
กลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจภำยในเวลำท่ีก ำหนด 

4.2.2 กำรเสนอช่ือกรรมกำรใหม่โดยผูถื้อหุน้ 
เพ่ือใหมี้กระบวนกำรท่ีจะท ำใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสำมำรถมีส่วนรว่มในกำรสรรหำและแตง่ตัง้
กรรมกำร และมั่นใจไดว้่ำผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรท่ีเป็นอิสระเพ่ือดูแล
ผลประโยชนแ์ทนตนได ้บริษัทจะเปิดโอกำสเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 3 เดือนใหผู้ถื้อหุน้ทุกรำย
สำมำรถเสนอรำยช่ือบุคคลเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ตำมหลักเกณฑ์
และขัน้ตอนท่ีก ำหนด โดยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเป็นผูพ้ิจำรณำเสนอใหท่ี้
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติช่วงเวลำท่ีเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำ
คดัเลือกและเสนอเลือกตัง้ในขัน้ตอนต่อไป ซึ่งเลขำนุกำรบริษัทจะด ำเนินกำรแจง้ใหต้ลำด
หลกัทรพัยฯ์ ทรำบถึงชว่งเวลำและรำยละเอียดตำ่ง ๆ รวมทัง้เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัท 

4.2.3 กำรรวบรวมรำยช่ือจำกแหล่งขอ้มลูท่ีนำ่เช่ือถือ 
เลขำนุกำรบริษัทรวบรวมรำยช่ือบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเป็นกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน 
(Chartered Director) ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย และรำยช่ือกรรมกำร
ของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ท่ีมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งกับ Board Skill Matrix 
ของบรษิัท เสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  

4.3 กำรคดัเลือก 
เลขำนกุำรบริษัทรวบรวมรำยช่ือท่ีไดจ้ำกขัน้ตอนท่ี 4.2 เสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
และสรรหำพิจำรณำ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย) จะพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมในคณุสมบตัิของกรรมกำรจำก Board Skill Matrix เพ่ือกลั่นกรองรำยช่ือบคุคลท่ีมี
ควำมเหมำะสมเป็นกรรมกำรใหม่จำกรำยช่ือในขัน้ตอนท่ี 4.2 ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรก ำหนด
คุณสมบตัิ และกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของ
คณะกรรมกำรบริษัท กำรอทุิศเวลำของกรรมกำร และคดัเลือกบคุคลท่ีมีควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญ หรือ
ประสบกำรณท่ี์จะใหข้อ้แนะน ำอนัจะเป็นประโยชนใ์นกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละนโยบำยกำรด ำเนิน
ธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำ 
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ทัง้นีเ้ลขำนุกำรบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบตัิเบือ้งตน้ของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือจำกแหล่งขอ้มูล
สำธำรณะท่ีเก่ียวกับกำรเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรอ่ืนท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชนต์อ่บรษิัท และคณุสมบตักิำรเป็นกรรมกำรอิสระ 

ในกรณีท่ีจะพิจารณาเสนอช่ือกรรมการรายเดิมใหด้  ารงต าแหน่งตอ่ ใหพ้ิจารณาการอทุิศเวลาของ
กรรมการรายนัน้ ผลการปฏิบตังิานในชว่งท่ีด  ารงต าแหนง่ และจ านวนบรษิัทอ่ืนท่ีด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการซึ่งตอ้งไมเ่กิน 4 บรษิัทจดทะเบียน เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ประสิทธิภาพการท างานจะไมล่ดลง 

ในกรณีท่ีจะพิจารณาเสนอช่ือกรรมการอิสระ ให้พิจารณาความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ท่ี
ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และหลกัเกณฑข์องบริษัท ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการสรรหา
กรรมการอิสระเพิ่มเติมกรณีท่ีปรากฎว่ามีกรรมการอิสระปัจจุบันขาดคุณสมบัติ ทั้งนีเ้พ่ือให้
โครงสรา้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด และพิจารณา
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีจะกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองนบัจากวนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระครัง้แรกไมเ่กิน 9 ปี ในกรณีท่ีจะแตง่ตัง้ใหก้รรมการอิสระนัน้ด  ารงต าแหนง่ตอ่ไป ควร
พิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่วดว้ย 

4.4 กำรเลือกตัง้ 

4.4.1 กำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ 
คณะกรรมกำรบรษิัท (ไมร่วมกรรมกำรท่ีมีสว่นไดเ้สีย) จะพิจำรณำคณุสมบตัิของผูไ้ดร้บักำร
เสนอช่ือตำมท่ีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียด
รอบคอบ เพ่ือเสนอช่ือบคุคลท่ีเหมำะสมใหท่ี้ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร 
ทัง้นีท่ี้ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทอำจจะมอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/หรือ
กรรมกำรท่ีเหมำะสมตดิตอ่ทำบทำมบคุคลท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้
เขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และรำยงำนควำมคืบหนำ้ผลกำรทำบทำมบคุคลท่ีไดร้บักำร
เสนอช่ือเป็นกรรมกำรบรษิัทใหค้ณะกรรมกำรบรษิัททรำบ/ พิจำรณำ  

4.4.2  กำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกระหวำ่งกำล 
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรเช่นเดียวกับกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนด
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำเลือกตั้ง
กรรมกำร โดยไมต่อ้งเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้ 
อนึ่ง ในกรณีท่ีกรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงกำลคงเหลือวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
นอ้ยกว่ำ 2 เดือน กฎหมำยก ำหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ี
ลำออกนัน้ 
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2.1.7 ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 (มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) มี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์แผนหลกัในการด าเนินงาน งบประมาณ เปา้หมายและนโยบายในการ
ด าเนินธุรกิจรว่มกบัคณะกรรมการบริษัท  

2. ส่ือสารกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์แผนหลกัในการด าเนินงาน งบประมาณ เปา้หมาย
และนโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีไดร้บัความเห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหฝ่้ายจดัการ
ใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนงานและบริหารจดัการ 

3. ก ากบัดแูลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เปา้หมายและนโยบายใน
การด าเนินธุรกิจตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

4. ก ากับดแูลภาพรวมของการบริหารจัดการดา้นการเงิน การตลาด การผลิต ทรพัยากรบุคคล ความเส่ียง 
ระบบควบคมุภายใน และดา้นการปฏิบตังิานอ่ืน ๆ ของบรษิัท และบรษิัทย่อยเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
และแผนธุรกิจของบริษัท ตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้จัดการ
บริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ และความซ่ือสตัยส์จุริต เพ่ือประโยชนส์งูสุด
ของบรษิัทและเป็นธรรมตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

5. พฒันาและปรบัปรุงการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ สนบัสนนุการสรา้งนวตักรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดมลูคา่เพิ่ม เพ่ือใหอ้งคก์รเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามแผนกลยทุธข์องบรษิัท 

6. ก ากบัดแูลใหม้ั่นใจว่าฝ่ายจดัการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

7. ติดตามการวดัผลการด าเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรว่ม โดยก าหนดใหมี้การรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงก ากับดูแลใหมี้การจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มลูส าคญัตา่ง ๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวขอ้ง 

8. ก าหนดกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์แนวทางปฏิบตั ิขอ้ก าหนด ส าหรบัโครงสรา้งองคก์รในต าแหนง่ท่ีไม่อยู่ใน
อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงการวา่จา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ย ปลดออก 
และเลิกจา้งพนกังานบรษิัทในต าแหนง่ท่ีไมอ่ยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชดุยอ่ย 

9. ก าหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรบัขึน้เงินเดือนส าหรับผู้บริหารและ
พนกังานบริษัทในต าแหน่งท่ีไม่อยู่ในอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้
กรอบและนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนดไว ้

10. สั่งการ ออกระเบียบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทึกภายในส าหรบัการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายของบริษัท และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องบรษิัท รวมทัง้รกัษาระเบียบอนัดีงามภายในองคก์ร 
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11. เป็นตวัแทนของบริษัทในการติดต่อส่ือสารกับผูถื้อหุน้ และสนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดใหมี้
ช่องทางในการส่ือสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็น
มาตรฐานและโปรง่ใส 

12. เป็นตวัแทนของบริษัทในการประชาสมัพนัธอ์งคก์รต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสรา้ง
เครือขา่ยความสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณท่ี์ดีขององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสากล 

13. ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่สามารถเขา้ประชุมหรืออนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
(ตามท่ีได้นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ) อาจมีส่วนไดเ้สียหรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษัทหรือบรษิัทย่อย เวน้แตเ่ป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย
หรือหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และ/หรือคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้

14. พิจารณาอนุมตัิการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติตลอดจนการด าเนินงานท่ีเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติของบริษัทซึ่งมีเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไปในวงเงินไม่เกินงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บรษิัท ทัง้นีภ้ายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
("ส านกังาน ก.ล.ต.") รวมถึงตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") เก่ียวกบัการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์รวมตลอดถึงอนุมตัิรายการและธุรกรรมตามคู่มือ
อ านาจด าเนินการ (Delegation of Authority) ท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนด 

15. ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับหลักเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. รวมถึงตลาดหลักทรพัยฯ์ เก่ียวกับการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ตลอดจนระเบียบของบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติ
จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

16. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายและไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท   

17. พิจารณาแตง่ตัง้ท่ีปรกึษาตา่ง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ่การด าเนินการของบริษัท 

18. มอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติงานท่ีก าหนดในนามของ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ภายใตข้อบเขตอ านาจท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบอ านาจของบริษัท และ/หรือ
ระเบียบ กฎเกณฑ ์หรือมติของคณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้การมอบอ านาจของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนัน้ 
ตอ้งไมก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รือความขดัแยง้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กบับรษิัท หรือบริษัท
ยอ่ย ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ ตอ้งเสนอธุรกรรมดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิัท และหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
(แลว้แต่กรณี) พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมี
หลกัเกณฑเ์ดียวกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length) 
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2.1.8 นโยบายและวิธีปฏบัิตใินการไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่ริษัทอื่นของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหารและผู้บริหารระดับสูง 

 (มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

คณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัใินการไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือใชเ้วลาของบรษิัทท างานใหแ้ก่บรษิัท องคก์ร สถาบนัภายนอกของประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู นอกเหนือจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทลงทุน 
โดยมีหลกัการพืน้ฐานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เรื่องความขดัแยง้
ทางผลประโยชนข์องบริษัทท่ีพนกังานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษัท และเพ่ือใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชนส์งูสุดตามเจตนารมณข์องบริษัทท่ีมุ่งใหพ้นกังานทุ่มเท
และตัง้ใจท างาน ตลอดจนอทุิศเวลาการท างานใหก้บับริษัทอย่างเต็มท่ี โดยใหเ้ป็นดลุยพินิจของบริษัทท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

นโยบาย 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูสามารถด ารงต าแหนง่กรรมการหรือใชเ้วลาของบริษัทท างาน

ใหแ้กบ่รษิัท องคก์ร หรือสถาบนัภายนอกท่ีไมใ่ชบ่รษิัทยอ่ย บรษิัทรว่ม และบรษิัทอ่ืนท่ีบรษิัทลงทนุได ้ดงันี ้ 
(1) เป็นองคก์รของภาครฐั และเป็นการใหค้วามชว่ยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม  
(2) เป็นองคก์รของภาคเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือประโยชนส์่วนรวม เชน่ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

หอการคา้ไทย สมาคมการจดัการธุรกิจ ฯลฯ  
(3) เป็นองคก์รเอกชนท่ีตัง้ขึน้เพ่ือการคา้และไม่ขดักับผลประโยชนข์องบริษัท และไม่ใชเ้วลาอนัจะ

เป็นผลเสียแก่บรษิัท  

ทัง้นีต้อ้งเป็นองคก์รท่ีไมไ่ดต้ัง้ขึน้เพ่ือผลประโยชนข์องพรรคการเมือง 

วิธีปฏิบัต ิ
ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเสนอขออนมุตัิการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนหรือสถาบนัภายนอก

จากคณะกรรมการบรษิัท และในกรณีของผูบ้รหิารระดบัสงูใหเ้สนอขออนมุตัจิากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ในกรณีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารหรือผูบ้ริหารระดบัสงูไดร้บัผลตอบแทนจากการเป็นกรรมการหรือ
ท างานใหแ้ก่บริษัท องคก์ร หรือสถาบนัภายนอก ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงนัน้โอน
ผลตอบแทนดงักลา่วใหแ้ก่บรษิัทหรือองคก์รสาธารณกศุลตามวิธีการท่ีบริษัทก าหนด 

จ านวนบริษัท/สถาบันที่สามารถไปด ารงต าแหน่งได้ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการหรือใชเ้วลาของบริษัทท างานใหแ้ก่บริษัท 

องคก์ร หรือสถาบนัภายนอก ไดต้ามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยท่ีตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด
ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผูบ้ริหารระดบัสงูใหอ้ยู่ในดลุพินิจของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
โดยจะตอ้งรายงานขอ้มลูการด ารงต าแหน่งนัน้ ๆ ตอ่บริษัทตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง และนโยบาย
ของบรษิัทก าหนด  
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2.2 นโยบายและแนวปฏบิัตดิ้านการจัดการองคก์ร 

2.2.1 กฎบัตรส านักงานตรวจสอบ 
  (มติคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 4/2564 วนัท่ี 21 กนัยายน 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 กนัยายน 2564) 

กฎบัตรนีจ้ัดท าโดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือก าหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจและหน้าท่ีความ
รบัผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการด าเนินการและการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบ บริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และเพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัท คณะจดัการ และพนกังานทกุระดบัของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ มีความเขา้ใจ โดยสรุปในเรื่องดงัตอ่ไปนี ้ 

พันธกิจ 

ส านกังานตรวจสอบมีพนัธกิจในการเสรมิสรา้ง ปอ้งกนั และรกัษาคณุคา่ขององคก์รโดยการใหค้วามเช่ือมั่น
ตามความเส่ียงอย่างเท่ียงธรรม การใหค้  าแนะน าและเขา้ใจธุรกิจในเชิงลึก สอดคลอ้งกบัเปา้หมายและกล
ยทุธข์ององคก์ร 

นิยาม 

ส านักงานตรวจสอบมีภารกิจในการบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) และการบริการให้
ค  าปรกึษา (Consulting Services) อย่างเป็นอิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือเพิ่มมลูค่าและปรบัปรุงการด าเนินงาน
ของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยส านักงานตรวจสอบมีส่วนช่วยใหธุ้รกิจในเอสซีจี  แพคเกจจิง้ บรรลุ
วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดดว้ยการประเมินและปรบัปรุงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหาร
ความเส่ียง การควบคมุภายใน และกระบวนการก ากบัดแูลกิจการโดยใชว้ิธีการท่ีเป็นระบบและมีแบบแผน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ส านกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ี ดงันี ้

ด้านการก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง การก ากับดแูลการปฏิบัตงิาน และการควบคุมภายใน 

1. ตรวจสอบใหมี้การจดัท ารายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีไทยและสากล มีกระบวนการ
จดัท าและหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีท่ีถกูตอ้งครบถว้น มีความโปรง่ใสและเช่ือถือได ้มีการเปิดเผย
ขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทัง้การพิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบญัชีท่ี
มีการเปล่ียนแปลงและการเลือกใชน้โยบายการบญัชีใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

3. ประเมินระบบการบรหิารความเส่ียงและกระตุน้ใหบ้ริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ บริหารความเส่ียงอยา่ง
เป็นสากล สามารถบง่ชีถ้ึงความเส่ียงท่ีส าคญั และไดจ้ดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ มีดชันีชีว้ดัท่ี
เหมาะสม  รวมทัง้การก าหนดสัญญาณเตือนภัย และตรวจสอบความถูกตอ้งและประสิทธิผลของ
กระบวนการท างาน การบริหารความเส่ียง การควบคมุ ก ากบัดแูล และการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของ
ขอ้มลูและระบบเครือขา่ยส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล สอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 
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4. ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมและสรา้งความตระหนักรู ้(Awareness) สอบทานการประเมิน
ความเส่ียง การควบคมุภายใน การสรา้งระบบงานเชิงปอ้งกนั การตรวจสอบ ตลอดจนใหค้  าแนะน าใน
การจดัท ามาตรการและแนวทางปอ้งกนั รวมทัง้ทบทวนการประเมินแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการ
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ใหส้อดคลอ้งตามแนวทางของหน่วยงานก ากับดแูลตา่ง ๆ เช่น แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชัน
ของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ 

5. ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตังิานเพื่อใหเ้ป็นไปตามกระบวนการก ากบัดแูลท่ีดี 

6. ตรวจสอบกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

7. ประเมินระบบการควบคมุภายในเพ่ือช่วยใหกิ้จกรรมทางธุรกิจท่ีส าคญัของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ มี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั มีการประเมิน
ภาพรวมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทท่ีเขา้ตรวจสอบตามกรอบแนวทางการควบคมุภายในของ 
COSO 2013 

8. ตรวจสอบการทจุริตและขอ้รอ้งเรียนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบและขอ้ก าหนดของกฎหมายและก าหนด
แนวทางการแกไ้ขและปอ้งกนัการทจุรติ 

9. ก าหนดและพฒันาระบบเชิงปอ้งกนัและวิธีการตรวจสอบ เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทในเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ในแนวทางเชิงป้องกันใหเ้กิดประโยชน ์และเพิ่มคุณค่าแก่องคก์รยิ่งขึน้ โดยสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคต์ามเปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบของบริษัท 
รวมทัง้กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืน ๆ 

ด้านอื่น ๆ 

10. พิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนรวมทั้ง
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ และประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชี
โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

11. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณาและลงนามเพ่ือ
เปิดเผยในรายงานประจ าปีของบรษิัท 

12. จดัท างบประมาณและก าลงัพลของส านกังานตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนมุตั ิ
13. ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนไดใ้นกรณี

ท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือประโยชนใ์นการพิจารณาใหค้วามเห็นต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัท โดย
บรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ย 

14. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุปี 
15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะ

มอบหมาย 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 

ส านกังานตรวจสอบรบัผิดชอบงานดา้นการตรวจสอบภายในของเอสซีจี แพคเกจจิง้ บรษิัทยอ่ย และบรษิัทรว่ม
ทนุท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ บรหิาร สว่นบรษิัทอ่ืนจะตรวจสอบตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือฝ่ายบริหารระดบัสูงหรือกรณีพบเหตกุารณผ์ิดปกติ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าระบบการบริหารความเส่ียง การควบคมุ
ภายใน และการก ากับดแูลกิจการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพียงพอมีประสิทธิภาพ และตรงตามวตัถุประสงค ์
ทัง้นีส้  านกังานตรวจสอบยงัมีส่วนในการเสนอใหมี้การปรบัปรุงในทุก ๆ ดา้น เช่น การควบคมุทางการบริหาร 
โอกาสในการสรา้งก าไร รวมทัง้ช่ือเสียงและภาพลกัษณ ์ในเรื่องตอ่ไปนี ้

1. มีการระบปัุจจยัเส่ียง ประเมินความเส่ียง และบรหิารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
2. การควบคมุภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย 

2.1 ขอ้มลูดา้นการเงิน การบรหิาร และการปฏิบตังิานท่ีส าคญัถกูตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัเวลา 
2.2 การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตัิ รวมทัง้กฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
2.3 การปฏิบตังิานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.4 การจดัหาสินทรพัยไ์ดม้าอย่างประหยัด ใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมดูแลป้องกัน

อยา่งเพียงพอ 

อ านาจในการตรวจสอบ 

ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบและผูต้รวจสอบไดร้บัอนมุตัิและมีอ านาจในการเขา้ถึงขอ้มลู ระบบงาน และ
บคุคลของบริษัท ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม ฝ่ายจดัการทกุระดบั
ของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีหน้าท่ีสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของส านักงานตรวจสอบบรรลุตาม
วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

เอกสารและขอ้มลูใด ๆ  ซึ่งผูต้รวจสอบไดม้า หรือรบัรูจ้ากการตรวจสอบจะถกูรกัษาไวเ้ป็นความลบัและไม่
เปิดเผยแก่บคุคลอ่ืนใดโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากผูมี้อ านาจท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แตเ่ป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย 

การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 

1. ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีควบคมุและบริหารใหมี้การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายจดัการของบริษัทท่ีเขา้ตรวจสอบ และจดัท ารายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบเสนอคณะจดัการเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรบังานดา้นการบริหาร
ใหผู้อ้  านวยการส านกังานตรวจสอบรายงานตอ่ CFO ของบรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

2. ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีก าหนดและควบคมุใหมี้ระบบการตดิตาม ผลการตรวจสอบ และสรา้ง
ระบบงานเชิงปอ้งกนั 
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ความเป็นอิสระและความเทีย่งธรรม 

1. กิจกรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นอิสระจากอิทธิพลอ่ืนใดทัง้ขอบเขตการตรวจสอบ ขัน้ตอน ระยะเวลา และ
เนือ้หาของรายงานการตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เปา้หมาย และแผนการตรวจสอบท่ีวางไว ้

2. ผูอ้  านวยการส านักงานตรวจสอบและผูต้รวจสอบตอ้งมีทัศนคติท่ีเป็นกลางไม่ล  าเอียง ไม่มีอคติ และ
หลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflicts of Interest) 

3. ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบและผูต้รวจสอบควรละเวน้การตรวจสอบงานท่ีตนเองเคยรบัผิดชอบมาก่อน 
การท่ีผูต้รวจสอบใหค้วามเช่ือมั่นแก่กิจกรรมท่ีเคยรบัผิดชอบในรอบปีท่ีผ่านมา อาจพิจารณาไดว้า่เป็นเหตุ
บั่นทอนความเท่ียงธรรม 

4. กรณีท่ีความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรมถกูบั่นทอน ควรเปิดเผยรายละเอียดของเหตบุั่นทอนดงักลา่ว
ตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม โดยลกัษณะของการเปิดเผยขึน้อยูก่บัเหตบุั่นทอนท่ีเกิดขึน้ 

 
คุณสมบัตขิองผู้ตรวจสอบภายใน 

1. มีความรู ้ความสามารถ และความช านาญในการปฏิบตังิานตรวจสอบ 
2. มีความรู้และความเข้าใจในหลักการเรื่องการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง กฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ส  าหรบัผูต้รวจสอบดา้นสารสนเทศจะตอ้งมีความรูใ้นการควบคมุและเทคนิคในการ
ตรวจสอบทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

3. มีการพฒันาความรูค้วามสามารถทางวิชาชีพ ประสิทธิผล และคณุภาพของงานตรวจสอบภายในอยา่งตอ่เน่ือง 
4. มีมนษุยสมัพนัธดี์ สภุาพ รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชนก์บัเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

และสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากล  
5. มีความเป็นอิสระและไมมี่สว่นไดส้ว่นเสียในเรื่องท่ีตรวจสอบ 

 
จรรยาบรรณ 
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยยึดถือตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ประกอบดว้ยหลกั 5 ประการ คือ 
1. ความซ่ือสตัย ์(Integrity) 
2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 
3. การรกัษาความลบั (Confidentiality) 
4. ความรูค้วามสามารถ (Competency) 
5. ความโปรง่ใส (Transparency) 

มาตรฐานการปฏิบัตงิานวิชาชีพ 
การปฏิบตัิงานของส านกังานตรวจสอบจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพ การตรวจสอบ
ภายใน  
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2.2.2 นโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยนื 
  (มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 212 (8/2562) วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 สิงหาคม 2562) 

   บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน  ) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยทัง้ในและตา่งประเทศ มีนโยบาย
ด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาความเส่ียงและโอกาสในการปรบัปรุงงาน  
ในทกุระดบัขององคก์ร ความตอ้งการและความคาดหวงัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวของผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุกลุ่ม 
รวมทัง้ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และน าขอ้มูลมาใชป้ระกอบการก าหนดกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจ 
เพ่ือใหธุ้รกิจสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนในสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดความสมดุลทัง้
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ดงันี ้ 

 เศรษฐกิจ  สรา้งคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการท าก าไร แต่รวมถึงการตอบสนอง     
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทกุกลุ่ม การเพิ่มขีดความสามารถขององคก์ร ใหท้นั
ตอ่สถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนสนบัสนนุผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม ใหด้  าเนินธุรกิจโดยค านึงถึง
การพฒันาอยา่งยั่งยืน 

 สังคม  ด  าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม มุ่งมั่นสรา้ง     
ความปลอดภยัสงูสดุในการท างาน และถือมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม มีสว่นรว่มในการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตใหดี้ยิ่งขึน้ในทกุแหง่ท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ  

 ส่ิงแวดล้อม  มุ่งมั่นดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม ใชท้รพัยากรอย่างรูค้ณุค่า และรกัษาสมดลุระบบ
นิเวศอยา่งยั่งยืน  

 แนวทางการพฒันาอย่างยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบรษิัทย่อย ทัง้ในและตา่งประเทศ
มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การเลือกใชเ้ครื่องจกัรและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ปลอดภยั และเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม การลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรและใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต รวมถึง         
การควบคมุ และลดมลภาวะท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการผลิต 

2. การพฒันาและออกแบบผลิตภัณฑ ์ใหใ้ชง้านง่าย คงทนแข็งแรง น ามาใชซ้  า้และรีไซเคิลง่าย  
เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยในการใช้งาน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถขององคก์รให้เป็นผู้น  าท่ีเช่ียวชาญอย่างยิ่ง          
ในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์มีความคดิสรา้งสรรค ์สามารถพฒันานวตักรรมไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

3. การดแูลชมุชนรอบโรงงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม เพ่ือสรา้งวิถีการอยู่รว่มกนัอย่างมีความสุข 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและร่วมแกไ้ขทุกปัญหาอย่างจริงจงั ใหค้วามส าคญักับการพัฒนา
สงัคมอยา่งยั่งยืนผา่นโครงการ เพ่ือสงัคมตา่ง ๆ 

4. การจดักิจกรรมเพ่ือรณรงคแ์ละปลกูจิตส านึกในการรว่มอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มใหแ้ก่เยาวชนรุ่นใหม่ 
และเยาวชนรอบโรงงาน 

5. การใหค้วามร่วมมือและประสานงานกับชุมชน องคก์รต่าง  ๆ ของทางราชการ คู่ธุรกิจ และ 
หนว่ยงานภายนอกท่ีใหค้วามสนใจในแนวทางการพฒันาอยา่งยั่งยืน เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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2.2.3 นโยบายการก ากับดูแลการปฏบัิตงิาน 
  (มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธนัวาคม 2562) 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง พนกังานทกุคน
ปฏิบตังิานดว้ยความซ่ือสตัย ์สจุรติ มีคณุธรรมยดึมั่นในอดุมการณ ์4 คือ “ตัง้มั่นในความเป็นธรรม มุง่มั่นใน
ความเป็นเลิศ เช่ือมั่นในคณุค่าของคน และถือมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม” ประพฤติปฏิบตัิตนตาม
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้  และเป็นพลเมืองดีของทกุประเทศท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
เพ่ือช่วยปอ้งกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อเอสซีจี แพคเกจจิง้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน 
และความเช่ือมั่นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวนัท่ี 
16 ธนัวาคม 2562 มีมตอินมุตันิโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตังิานฉบบันีข้ึน้  

นิยาม 
กฎเกณฑ ์หมายถึง สิ่งท่ีบริษัทตอ้งปฏิบตัิตามหรือสิ่งท่ีบริษัทยึดเป็นหลกัในการด าเนินงาน ซึ่งประกอบดว้ย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
ขอ้พงึปฏิบตัท่ีิดี รวมถึงพนัธสญัญาตอ่สงัคม 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์หมายถึง การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ปฏิบตัิตาม
สญัญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดี รวมถึงพนัธสญัญาตอ่สงัคม
ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ  

การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการท่ีใชป้้องกันการปฏิบตัิงานท่ีไม่เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้ง รวมถึงลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ท่ีช่วย
ส่งเสริม สนบัสนนุ ควบคมุ ตรวจสอบ รายงานการปฏิบตัิงาน เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามกฎเกณฑ ์เช่น การรวบรวม
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง การประเมินและด าเนินการใหส้อดคลอ้งตามกฎเกณฑ ์การเฝา้ติดตาม การตรวจประเมิน 
การแกไ้ข การบรหิารความเส่ียง การฝึกอบรม การส่ือสาร การสรา้งความตระหนกัรู ้การจดัสรรทรพัยากร เป็นต้น 

ผู้บริหาร หมายถึง พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายของหน่วยงาน และ/หรือก ากับดแูลใหมี้การ
ปฏิบตัติามนโยบาย  รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนนุ จดัสรรและทบทวนทรพัยากรของหนว่ยงาน  

เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

นโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน 
1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทุกคนตอ้งยึดมั่นท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์ซึ่ง

ครอบคลมุถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท ขอ้ปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย 
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน ขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดี รวมถึงพนัธสญัญาต่อสงัคม ในทุกประเทศท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ด  าเนินธุรกิจ  

2) การปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
เป็นเรื่องจ าเป็นท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทกุคนตอ้งเคารพและปฏิบตัิตาม 
การท าธุรกรรมท่ีผิดกฎหมายจงึเป็นสิ่งท่ียอมรบัไมไ่ด ้
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3) การปฏิบตัิตามกฎเกณฑถื์อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบตัิงานท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ทุกคนตอ้งปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการส่ือสาร ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดความรู้
ความเขา้ใจ มีการก าหนดแนวทาง และก ากบัดแูลใหป้ฏิบตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้สรา้งความตระหนกัรู ้
และสืบทอดวฒันธรรมความซ่ือสตัย ์สจุรติ และการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหเ้ขม้แข็ง  

4) เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุ่งเนน้ใหมี้ระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานในการปฏิบตัิตามกฎหมาย และพนัธสญัญา
ตอ่สงัคมท่ีส าคญัท่ีคณะจดัการบริหารความเส่ียง เอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนด โดยจดัใหมี้กระบวนการท่ี
ใชใ้นการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทัง้มีการปรบัปรุงระบบดงักล่าว
ใหดี้ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจทัง้ภายใน ภายนอก และการเปล่ียนแปลง
ตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ 

5) พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีรายงานหรือใหข้อ้มูลเก่ียวกับการกระท าท่ีเป็นหรืออาจเป็นการละเมิด
กฎหมายและพนัธสญัญาตอ่สงัคมท่ีส าคญัจะไดร้บัความคุม้ครองตามนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริต
และการกระท าผิด ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Whistleblowing Policy) 

 
แนวปฏิบัตกิารก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน 
การเสริมสรา้งและสนบัสนุนระบบการก ากับดแูลการปฏิบตัิงาน จะท าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินธุรกิจของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกับกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และมี
มาตรฐานการท างานท่ีจะชว่ยปอ้งกนัการเกิดความไม่สอดคลอ้งกบักฎเกณฑไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิผล รวมทัง้
มีการปรบัปรุงสมรรถนะในการปฏิบตังิานประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม ควรด าเนินการดงันี ้

1)  การก าหนดขอบเขตของเรื่องและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัท าและน าระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานไป
ปฏิบตัิ ผูบ้ริหารพิจารณาก าหนดขอบเขตของกฎหมายและพันธสัญญาต่อสังคมท่ีส าคญัท่ีจะน าไป
จดัท าระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน และระบบุคุคล หนว่ยงาน กิจกรรม หรือพืน้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีตอ้ง
จดัท าระบบการก ากบัดแูลการปฏิบตังิานและน าระบบฯ นีไ้ปใชใ้นการปฏิบตังิาน  

2) การจดัใหมี้มาตรฐานการท างาน 
2.1) ผูเ้ก่ียวขอ้งรวบรวมกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งตามขอบเขตท่ีผูบ้ริหารก าหนดในขอ้ 1)  
2.2)  จดัใหมี้มาตรฐานการท างานท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตังิานท่ีสอดคลอ้งกบักฎเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบตัติาม 

3) การก ากบัดแูลและการปรบัปรุงสมรรถนะในการปฏิบตัิงานประจ าวนั 
3.1)  ควบคมุการท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการท างานท่ีก าหนด 
3.2)  เฝา้ตดิตาม (Monitoring) และตรวจประเมิน (Audit) การท างาน เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ไดมี้การด าเนินการ

ตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 
3.3) รายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑใ์ห้กับผูท่ี้มีอ านาจในการตัดสินใจและผูเ้ก่ียวข้อง เพ่ือจัดการ 

ควบคมุและก ากบัดแูลการปฏิบตัติามกฎเกณฑใ์หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.4)  ปฏิบตัิการแก้ไข เม่ือพบว่ามีเรื่องท่ีไม่สอดคลอ้งตามกฎเกณฑ ์เพ่ือแก้ไขเรื่องท่ีไม่สอดคลอ้งให้

ถกูตอ้ง ลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ตามมา และปอ้งกนัไมใ่หเ้หตกุารณน์ัน้เกิดซ า้ในอนาคต 
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3.5) บริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์โดยความเส่ียงท่ีส าคญัตอ้งไดร้บัการจดัการอย่าง
เหมาะสม ทนัเวลา  

3.6) ทบทวนการด าเนินงานดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑอ์ย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การด าเนินงาน
ดา้นการปฏิบตัติามกฎเกณฑบ์รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ  

4) การสนบัสนนุการด าเนินงานในการปฏิบตัติามกฎเกณฑต์า่ง ๆ โดย 
4.1) จดัสรรทรพัยากรท่ีจ าเป็นอย่างเพียงพอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการปฏิบตัิตามกฎเกณฑจ์ะบรรลุผลตาม

วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ 
4.2) พฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน เพ่ือใหพ้นกังานมีความสามารถท่ีจะปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งอยูเ่สมอ 
4.3) สรา้งความตระหนกัรูแ้ละวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นต่อการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ โดยด าเนินการได้

หลายวิธี เช่น การสอนงาน การบอกเล่าประสบการณจ์ากผูเ้ช่ียวชาญ การจดักิจกรรมรณรงคเ์รื่อง
ส าคญัตา่ง ๆ การส่ือสาร ประชาสมัพนัธ ์การสรา้งคา่นิยมและแบบอยา่งท่ีดี การสรา้งแรงจงูใจดว้ย
ของรางวลัหรือสิ่งตอบแทน และการก าหนดมาตรการลงโทษท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

4.4) จดัใหมี้การควบคมุเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่เอกสารและสารสนเทศท่ีตอ้งใชใ้นการด าเนินงานมีความเหมาะสมกบัการใชง้าน มี
ความถกูตอ้ง ครบถว้น ปลอดภยัจากการสญูหาย เสียหาย ถกูแกไ้ข สามารถรกัษาความลบั ควบคมุ
การแพรก่ระจาย และสะดวกตอ่การคน้หาและจดัเก็บ 

 
บทบาทและความรับผิดชอบ 
1)  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูก้  าหนดนโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และก ากบั

ดแูลในระดบันโยบาย โดยมอบหมายใหค้ณะจดัการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
ก ากบัดแูลใหก้ารปฏิบตังิานเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน  

 กรรมการ มีหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนนุการสรา้งจิตส านกึท่ีดี สง่เสรมิการปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์และกระตุน้ให้
พนกังานทกุคนเห็นคณุคา่และความส าคญัของการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ รวมทัง้ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมการปฏิบตัติามกฎเกณฑข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

2)  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานใหมี้กระบวนการควบคมุและติดตามการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมถึงระบบการควบคมุภายใน และสอบทานสรุปผลตรวจสอบดา้นการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ ์ 

3)  คณะจดัการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) มีหนา้ท่ีก ากบัดแูลการน านโยบายการ
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานไปปฏิบตัิ โดยจดัใหมี้กระบวนการก ากับดแูลการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นไปตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดย
คณะจดัการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีรายงานการไม่ปฏิบตัิตามกฎเกณฑท่ี์มีผลกระทบกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
อยา่งมีสาระส าคญัและความคืบหนา้ในการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

4)  ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบส าคญัในการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง โดย
ผูบ้ริหารตอ้งท าความเขา้ใจในนโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน แนวปฏิบตัิ และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง
ในการด าเนินงานของตน จดัใหมี้การส่ือสาร สรา้งจิตส านกึท่ีดี สง่เสรมิการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์กระตุน้
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ใหพ้นกังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบเห็นคณุคา่และความส าคญัของการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ก าหนดแนวทาง
และก ากบัดแูลใหแ้น่ใจว่าพนกังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบไดป้ฏิบตัิตามกฎเกณฑไ์ดอ้ย่างถกูตอ้งอยู่เสมอ 
รวมทัง้เป็นแบบอยา่งท่ีดี เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมการปฏิบตัติามกฎเกณฑข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

5) พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของตน ในการปฏิบตัิตาม
นโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน และกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งพฒันา
ตนเองใหมี้ความรู ้ความสามารถและความเขา้ใจในหนา้ท่ีท่ีตนปฏิบตัิอย่างผูรู้จ้รงิ ตัง้ใจและเอาใจใส่ตอ่
หนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบตังิาน  

ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัในการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ใหส้อบถามผูบ้งัคบับญัชา หรือหน่วยงานสนบัสนุนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน หน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น  

ในกรณีท่ีพบการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎเกณฑห์รือหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ใหพ้นกังาน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ทกุคนมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบ หรือแจง้ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้เช่น ระบบรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระท าผิด  (Whistleblowing 
System) เป็นตน้ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ โดยเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะให้
ความเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลท่ีแจง้เรื่องการกระท าท่ีไม่ถกูตอ้งตามกฎเกณฑห์รือหลีกเล่ียงการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ ์โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานตามท่ีเอสซีจี  
แพคเกจจิง้ ก าหนดไวใ้น Whistleblowing Policy 

6)  หน่วยงานตา่ง  ๆ ตอ้งรวบรวมขอ้มลูและแจง้การกระท าท่ีไม่ถกูตอ้งหรือหลีกเล่ียงการปฎิบตัิตามกฎหมาย
และพนัธสญัญาตอ่สงัคมท่ีส าคญัตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหห้นว่ยงานก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ทราบ ตลอดจนใหค้วามร่วมมืออ่ืน ๆ กบัหน่วยงานก ากับดแูลการปฏิบตัิงาน เพ่ือประโยชนใ์น
การสนบัสนนุการแกปั้ญหา การปอ้งกนัและจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้การปรบัปรุงและยกระดบั
การก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหดี้ยิ่งขึน้ โดยขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีแจง้มานัน้ จะถกูเก็บไว้
เป็นความลบั และค านงึถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงาน แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคล
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส าคญั 

7)  หน่วยงานก ากับดแูลการปฏิบตัิงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นหน่วยงานกลางในการก ากับดูแลการ
ปฏิบตังิาน ใหค้  าปรกึษา สนบัสนนุ ตดิตาม วิเคราะหข์อ้มลู ประเมิน และรายงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการก ากบัดแูลการปฏิบตังิาน เพ่ือใหม้ั่นใจวา่การด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นไปตามกฎเกณฑ ์
รวมทัง้น าไปสูก่ารปรบัปรุงและยกระดบัการก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหดี้ยิ่งขึน้  
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2.2.4 นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 229 (5/2564) วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 กรกฎาคม 2564) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") มีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม 
โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี และจรรยาบรรณ
ของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ในปี 2563 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมใน 
“แนวรว่มปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย”  

เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องคก์รแหง่ความยั่งยืน บรษิัทจึง
ไดท้บทวน “นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั” ท่ีเคยประกาศใช ้และใช ้“นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน” นี ้เพ่ือท าให้
มั่นใจวา่บรษิัทมีนโยบายการก าหนดความรบัผิดชอบ แนวปฏิบตั ิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม 
ปอ้งกนัคอรร์ปัชนักบัทกุกิจกรรมทางธุรกิจของบรษิัท และเพ่ือใหก้ารตดัสินใจในการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจ
มีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชันไดร้บัการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ท่ี 211 (7/2562) จึงไดจ้ดัท า “นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั” เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้  เพ่ือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่ งยืน และต่อมาท่ีประชุม
คณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) และครัง้ท่ี 229 (5/2564)  จงึไดท้บทวน “นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั” 
ใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้ 

ค านิยาม 
 คอรร์ปัชนั (Corruption) หมายถึง การตดิสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่า
จะให ้มอบให ้ใหค้  ามั่นว่าจะให ้เรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดแก่เจา้หนา้ท่ีของรฐั 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคล
ดงักลา่วปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัหินา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้ับ
บริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพ่ือใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่เป็น
กรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ให้
กระท าได ้ 

คา่อ านวยความสะดวก หมายถึง คา่ใชจ้่ายจ านวนเล็กนอ้ยท่ีจ่ายแก่เจา้หนา้ท่ีของรฐัอย่างไม่เป็น
ทางการ และเป็นการใหเ้พียงเพ่ือใหม้ั่นใจว่า เจา้หนา้ท่ีของรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการ
กระตุน้ใหด้  าเนินการรวดเร็วขึน้ 

 บคุลากรของบรษิัท หมายถึง กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 บรษิัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัท 

นโยบายต่อต้านคอรรั์ปชัน 
บริษัทไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชนัใด  ๆทัง้สิน้ บคุลากรของบริษัท ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนันี ้

อย่างเครง่ครดั หา้มด าเนินการหรือยอมรบัการคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลุมถึง
ทกุธุรกิจในทกุประเทศและทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหมี้การสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้น
คอรร์ปัชนันีอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 1 .  คณะกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดแูลใหมี้ระบบท่ี

สนับสนุนการต่อตา้นคอรร์ัปชันท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหม้ั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทไดต้ระหนักและให้
ความส าคญักบัการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  

2.  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการก ากับดแูลใหมี้นโยบาย
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัท่ีเหมาะสมเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจ 
 3.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการสอบทานระบบและการรายงานทาง
การเงินและบญัชี ระบบควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงใหม้ั่นใจว่า
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรบัเรื่องการแจง้
เบาะแสเรื่องคอรร์ปัชนั อนัเกิดจากบุคลากรของบริษัท พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริง และเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือรว่มกนัพิจารณา ลงโทษ หรือแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว รวมทัง้ใหค้  าปรกึษาและติดตาม
ใหมี้การปฏิบตัติามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้

4.  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร คณะจดัการและผูบ้รหิาร มีหนา้ท่ีและรบัผิดชอบในการน านโยบายตอ่ตา้น
คอรร์ปัชนัไปปฏิบตัิ โดยก าหนดใหมี้ระบบและใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั เพ่ือ
ส่ือสารไปยงัพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตา่ง  ๆ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย  

5.  ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานการประเมินความเส่ียง ใหค้  าแนะน าในการ
จดัท ามาตรการและแนวทางปอ้งกนัความเส่ียงเรื่องคอรร์ปัชนัเพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้รบัผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ อ านาจด าเนินการ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับ
ดแูล เพ่ือใหม้ั่นใจว่ามีระบบควบคมุท่ีมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัท่ีอาจ
เกิดขึน้ และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางการปฏิบัติ 
1.  บคุลากรของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัและ

จรรยาบรรณของบรษิัท โดยตอ้งไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชนั ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
2.  บุคลากรของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายคอรร์ัปชันท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษัท โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วาม
ร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสยั หรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษากับผูบ้งัคบับญัชาหรือ
บคุคลท่ีก าหนดใหท้ าหนา้ท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางตา่ง  ๆ 
ท่ีก าหนดไว ้

3.  บรษิัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุลากรของบริษัทท่ีปฏิเสธหรือแจง้เบาะแสเรื่องคอรร์ปัชนั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูป้ฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ให้
ความรว่มมือในการรายงานการทจุริตคอรร์ปัชนั ตามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและ
การกระท าผิด (Whistleblowing Policy) 
 4.  บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับคุคลอ่ืนท่ีตอ้ง
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องท่ีตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้
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5.  บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นว่าคอรร์ปัชนัเป็นสิ่งท่ียอมรบัไมไ่ดท้ัง้
การท าธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

6.  บริษัทมีคณะจดัการบริหารความเส่ียงประเมินความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชนัท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ล่วงหนา้ 
ส านกังานตรวจสอบมีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทัง้ดา้น
กระบวนการ การเงิน การบญัชี การเก็บบนัทกึขอ้มลู และอ่ืน ๆ รวมทัง้มีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

7.  บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันใน
ประเทศไทย และในทกุประเทศท่ีบรษิัทประกอบธุรกิจ 

8.  บรษิัทและบริษัทย่อยของบริษัทจะพิจารณาด าเนินการตามสมควรเพ่ือใหต้วัแทน คูส่ญัญาหรือ
บคุคลใดท่ีกระท าการในนามของบรษิัทและบรษิัทยอ่ยรบัทราบถึงหลกัการตามนโยบายฉบบันี ้

ข้อก าหนดในการด าเนินการ 
 1.  นโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนันี ้ใหค้รอบคลมุไปถึงกระบวนการบริหารทรพัยากรบคุคล ตัง้แต่การ
สรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากรของบริษัท การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
พนกังาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทกุระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจ กบัพนกังาน
เพ่ือใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใ ห้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.  การด าเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชันใหใ้ชแ้นวปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือ
จรรยาบรรณ คูมื่อบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง  ๆ รวมทัง้ระเบียบ และ
คูมื่อปฏิบตังิานของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัอ่ืินใดท่ีบรษิัทจะก าหนดขึน้ตอ่ไป 
 3.  เพ่ือความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องท่ีมีความเส่ียงสงูต่อการเกิดคอรร์ปัชนั บคุลากรของ
บริษัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความระมัดระวงั เป็นไปตามจรรยาบรรณ และแนวปฏิบตัิของบริษัทในเรื่อง
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ของก านลั และการเลีย้งรบัรอง (Gift and Hospitality) 
การให ้มอบ หรือรบั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในจรรยาบรรณ
ของบรษิัท 

3.2 การบรจิาคเพ่ือการกศุล (Donations) หรือเงินสนบัสนนุ (Sponsorships) 
การใหห้รือรบัเงินบรจิาค เงินสนบัสนนุ หรือทรพัยส์ิน ตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใสและถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจว่าเงินบริจาค เงินสนบัสนนุ หรือทรพัยส์ินไม่ไดถู้กน าไปใช้
เพ่ือเป็นขอ้อา้งในการตดิสินบน 

3.3 การจา่ยคา่อ านวยความสะดวก (Facilitation Payment)  
 หา้มการจา่ยคา่อ านวยความสะดวกใหก้บัพนกังานรฐัทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม 

3.4 การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) 
(1) บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่หรือ

สนบัสนนุดา้นการเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุม่แนวรว่มทางการเมือง ผู้
มีอ  านาจทางการเมือง หรือผูล้งสมคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรง
หรือทางออ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค หรือระดบัประเทศ 
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(2) บุคลากรของบริษัทตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบริษัทในเรื่องการด าเนินการดา้น
การเมืองอยา่งเครง่ครดั  

3.5 การจา้งพนกังานรฐั (Revolving Door) 
ห้ามจ้างพนักงานรัฐหรืออดีตพนักงานรัฐท่ีพ้นจากต าแหน่งไม่เกิน 2 ปี เข้าท างานท่ี
ก่อใหเ้กิดการขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยบริษัทจะจัดใหมี้มาตรการเปิดเผยการจา้ง
พนกังานรฐัหรืออดีตพนกังานรฐั เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

3.6 ความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้จดัจา้งกบัภาครฐัและภาคเอกชน 
ห้ามให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจทุกชนิด และการติดต่องานกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

การส่ือสารและการอบรม  
1. บริษัทจะจดัใหมี้การส่ือสารและเผยแพร่นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชันใหบุ้คลากรของบริษัทผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม่ การอบรมหรือสมัมนา การประชาสัมพนัธ์
ภายในบริเวณท่ีท างานและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการส่ือสารเป็นระยะให้
บุคลากรของบริษัททราบถึงรูปแบบการทุจริตคอรร์ปัชันต่าง ๆ ความเส่ียงจากการมีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
ทจุรติคอรร์ปัชนั และวิธีการแจง้เบาะแส เพ่ือใหร้บัทราบและน านโยบายไปปฏิบตั ิ

2. บริษัทจะส่ือสารและเผยแพรน่โยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้
รอ้งเรียนไปยงัสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซตข์อง
บริษัท รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี เป็นตน้ เพ่ือสรา้งความเขา้ใจและสนบัสนุนใน
เรื่องการตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

3. หากบุคลากรของบริษัทมีข้อสงสัยใด ๆ เก่ียวกับนโยบายนีส้ามารถสอบถามผูบ้ังคับบัญชา 
เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบของบริษัท 

บทลงโทษ 
บคุลากรของบรษิัทท่ีไมป่ฏิบตัติามนโยบายนี ้ถือเป็นการกระท าผิดวินยัท่ีตอ้งรบัโทษ ทัง้นีอ้าจไดร้บั

โทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวห้ากกระท าความผิดตามกฎหมาย  

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing) 
บรษิัทก าหนดกลไกในการแจง้เบาะแส การรบัเรื่องรอ้งเรียน และการด าเนินการกรณีท่ีเก่ียวกับการ

กระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ัปชันของ
บุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส ตามนโยบายการรับเรื่อง
รอ้งเรียนการทจุรติและการกระท าผิด (Whistleblowing Policy) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิชดัเจน และเพ่ือให้
การรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติและการกระท าผิดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.2.5 นโยบายการเข้าท ารายการทีเ่กีย่วโยงกัน 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 212 (8/2562) วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 สิงหาคม 2562) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ำกัด (มหำชน) ("บริษัท") ประกอบกิจกำรโดยยึดถือกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ("ตลำดหลักทรัพยฯ์") และของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์("ส ำนกังำน ก.ล.ต.") จึงไดก้ ำหนดนโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั (“หลกัเกณฑก์ำรเขำ้ท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัฯ") ใหส้อดคลอ้งกบัพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ลงวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2551 (“ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน ท่ี ทจ. 21/2551”) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (บจ/ป 22-01) 
เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรปฏิบตัิกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2546 (“ประกำศตลำดหลกัทรพัยฯ์ บจ/ป 22-01”) ตลอดจนกฎหมำย ขอ้บงัคบั ประกำศ หรือ
ค ำสั่งตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเครง่ครดั 

โดยท่ีกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ("บรษิัทจดทะเบียน") จะท ำธุรกรรมกบับรษิัทจดทะเบียนหรือบรษิัทย่อยของบรษิัทดงักล่ำว      
("รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั") ได ้ตอ่เม่ือธุรกรรมดงักล่ำวไดร้บัอนมุตัิจำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียน 
ยกเวน้ในกรณีกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันท่ีมีลกัษณะตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรำ 89/12 แห่ง พ.ร.บ. 
หลกัทรพัยฯ์ ทัง้นีบ้รษิัทไดก้ ำหนดนโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งมีรำยละเอียดดงันี  ้

1. ค ำนิยำมท่ีเก่ียวขอ้ง 

“รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั” หมำยถึง รำยกำรระหว่ำงบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนัของบรษิัทจดทะเบียนหรือรำยกำรระหว่ำงบรษิัทยอ่ยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทยอ่ย1 

“กำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำร” หมำยถึง กำรเขำ้ไปหรือตกลงใจเขำ้ท ำสญัญำ หรือท ำควำมตกลงใด ๆ ไมว่่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม เพ่ือก่อใหเ้กิดกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรพัย ์กำรใหเ้ช่ำหรือเช่ำสินทรพัย์ 
กำรใหห้รือรบับริกำร กำรใหห้รือรบัควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และกำรออกหลกัทรพัยใ์หม่ รวมทัง้เพ่ือ
ก่อใหเ้กิดสิทธิหรือกำรสละสิทธิในกำรกระท ำดงักลำ่ว 

“บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั” หมำยควำมรวมถึงบคุคลดงัต่อไปนี ้ 

(1) กรรมกำรของนิติบคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำร2 ของบริษัทจดทะเบียน 

                                                           
1 ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 21/2551 ไดก้ ำหนดวำ่ประกำศดงักลำ่วไมใ่ชบ้งัคบักบักำรท ำธุรกรรม
ระหวำ่งบรษัิทยอ่ยกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษัิทยอ่ย 
2 ตามพ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ มาตรา 89/1 “อ านาจควบคมุกิจการ” หมายถึง  
(1)  การถือหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงในนิติบคุคลหนึง่เกินกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้  
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(2) คูส่มรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะของกรรมกำรตำมขอ้ (1) 

(3) นิตบิคุคลท่ีบคุคลตำม (1) หรือ (2) มีอ ำนำจควบคมุกิจกำร 

(4) บุคคลใดท่ีกระท ำกำรดว้ยควำมเขำ้ใจหรือควำมตกลงว่ำ หำกบริษัทจดทะเบียนท ำธุรกรรมท่ีให้
ประโยชนท์ำงกำรเงินแก่บุคคลดงักล่ำว บุคคลดงัต่อไปนีจ้ะไดร้บัประโยชนท์ำงกำรเงินดว้ย ทัง้นี ้
เฉพำะกำรท ำธุรกรรมดงักลำ่ว 

(ก) กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิัทจดทะเบียน 

(ข) บคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุกิจกำรบริษัทจดทะเบียน 

(ค) กรรมกำรของบคุคลท่ีมีอ ำนำจควบคมุบริษัทจดทะเบียน 

(ง) คูส่มรส บตุรหรือบตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะของบคุคลตำมขอ้ (ก) (ข) หรือ (ค) 

(5) บคุคลเก่ียวโยงกนัตำมประกำศตลำดหลกัทรพัยฯ์ บจ/ป 22-01 ซึ่งรวมถึง  

(ก) ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่3 ผูมี้อ  ำนำจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหำร
หรือผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ย รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญำติสนิท
ของบคุคลดงักลำ่ว 

(ข) นิตบิคุคลใด  ๆท่ีมีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ ำนำจควบคมุเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนีข้องบรษิัทจดทะเบียน 

1) ผูบ้รหิำร 

2) ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

3) ผูมี้อ ำนำจควบคมุ 

4) บคุคลท่ีจะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคมุ 

5) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญำตสินิทของบคุคลตำมขอ้ 1) ถึง 4) 

(ค) บคุคลใด ๆ ท่ีโดยพฤติกำรณบ์ง่ชีไ้ดว้่ำเป็นผูท้  ำกำรแทนหรืออยู่ภำยใตอิ้ทธิพลของบคุคลตำม
ขอ้ (ก) และ (ข) ตอ่กำรตดัสินใจ กำรก ำหนดนโยบำย กำรจดักำร หรือกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
นยัส ำคญั 

2. ลกัษณะของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอำจแบง่ไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้

(1) เม่ือบรษิัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยท ำรำยกำรกบัผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือ
ญำตสินิทของผูบ้รหิำรหรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบรษิัทจดทะเบียน 

                                                           

(2)  การมีอ านาจควบคมุคะแนนเสียงสว่นใหญ่ในที่ประชุมผูถื้อหุน้ของนิติบคุคลหนึง่ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้ม หรือไม่
วา่เพราะเหตอุื่นใด  

(3)  การมีอ านาจควบคมุการแตง่ตัง้ หรอืถอดถอนกรรมการตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมด ไมว่า่โดยตรง หรอืโดยออ้ม 
3 “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” หมายถึง ผูถื้อหุน้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในนิติบคุคลใดเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ โดยนบัรวมจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
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(2) เม่ือบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยท ำรำยกำรกับนิติบุคคลใด ๆ ท่ีมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ            
ผู้มีอ  ำนำจควบคุมเป็นผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ  ำนำจควบคุม หรือผู้ท่ีจะไดร้ับเสนอให้เป็น
ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทัง้ผู้ท่ีเก่ียวขอ้งหรือญำติสนิทของบคุคล
เหลำ่นัน้ 

ทัง้นีร้ำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไม่รวมกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทย่อย 

3. ประเภทรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัแบง่เป็น 6 ประเภท ดงันี ้

(1)  รำยกำรธุรกิจปกติ 

(2)  รำยกำรสนบัสนนุธุรกิจปกติ 

(3)  รำยกำรเชำ่หรือใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัยไ์มเ่กิน 3 ปี 

(4)  รำยกำรเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิำร 

(5)  รำยกำรใหห้รือรบัควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงิน 

(6) รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืนนอกจำกรำยกำรตำมขอ้ (1) ถึง (5) 

4. หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนในกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

บริษัทไดก้ ำหนดหลักเกณฑแ์ละขัน้ตอนในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์     
กำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัฯ ดงันี ้

(1) กำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั บริษัทจะใชเ้กณฑร์ำคำและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้เช่นเดียวกับ 
ท่ีบริษัทใช้กับคู่สัญญำทั่วไป โดยจะตอ้งมีข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม สมเหตุสมผล และ
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท 

(2) ในกรณีท่ีสินคำ้หรือบริกำรมีลกัษณะท่ีเป็นรำคำมำตรฐำนชดัเจน มีผูซื้อ้หรือผูข้ำยในตลำดหลำยรำย 
บรษิัทควรหำขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะรำคำและมำตรฐำนในตลำด เพ่ือน ำมำเปรียบเทียบกบัธุรกรรม
ท่ีเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

(3) ในกรณีท่ีสินคำ้หรือบริกำรมีลกัษณะเฉพำะ หรือมีกำรสั่งท ำตำมควำมตอ้งกำรเฉพำะ ท ำใหไ้ม่สำมำรถ
เปรียบเทียบรำคำของสินคำ้หรือบริกำรได ้บริษัทฯ ตอ้งแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำ อตัรำก ำไรขัน้ตน้ท่ีบริษัท
ไดร้บัจำกรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ไมแ่ตกตำ่งจำกธุรกรรมกบัคู่คำ้อ่ืน และมีเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงอ่ืน ๆ 
ไมต่ำ่งกนั 

(4) บริษัทอำจใชป้ระโยชนจ์ำกรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระท่ีอยู่ในบญัชีรำยช่ือของส ำนกังำน  ก.ล.ต. 
ซึ่งบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเปรียบเทียบรำคำส ำหรบักำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันท่ี
ส ำคญั เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่ำรำคำดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัท 
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(5) กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งจะท ำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไดต้่อเม่ือ
ธุรกรรมดังกล่ำวไดร้ับมติอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่เป็นธุรกรรมท่ีเป็น
ขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สญัญำทั่วไปในสถำนกำรณ์
เดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
หรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง แลว้แตก่รณี และเป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ท่ีไดร้บัอนมุตัิจำกคณะกรรมกำร
หรือเป็นไปตำมหลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริษัทอนุมตัิไวแ้ลว้ หรือขนำดของธุรกรรมไม่จ  ำเป็นตอ้ง
ไดร้บัอนมุตัจิำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 

(6) หำกบรษิัทมีรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอ่ืน ๆ ท่ีเขำ้ขำ่ยตำมหลกัเกณฑก์ำรเขำ้ท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัฯ บรษิัทจะตอ้งปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งักลำ่วอย่ำงเครง่ครดั 

(7) บรษิัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
หรือรำยกำรระหว่ำงกนั ตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด โดยเปิดเผย
ไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี หรือแบบรำยงำนอ่ืนใด ตำมแตก่รณี และ
เปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ ตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลักทรพัยฯ์ 
ตลอดจนรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษัท ตำมหลกัเกณฑม์ำตรฐำนกำรบญัชี และจดัใหมี้กำรสอบ
ทำนกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมแผนงำนตรวจสอบโดยส่วนงำนตรวจสอบภำยในจะตอ้ง
รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีมำตรกำรควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลใหมี้กำรสุ่มสอบทำน
กำรท ำรำยกำรจรงิ ถกูตอ้งตรงตำมสญัญำ นโยบำย หรือเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้

5. กำรอนมุตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  

บรษิัทไดก้ ำหนดอ ำนำจกำรอนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั ดงันี ้

(1) กรณีกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนำดเล็ก ขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่ ท่ีมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้
ปกตติำมท่ีเคยไดร้บัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัทไวแ้ลว้ ฝ่ำยจดักำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตั ิ  

(2) กรณีกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนำดเล็กหรือขนำดกลำง แตไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้
ปกต ิคณะกรรมกำรบรษิัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตัิ 

(3) กรณีกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีขนำดใหญ่ แตไ่มเ่ป็นไปตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ปกต ิใหท่ี้ประชมุ
ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจำรณำอนมุตั ิ 

ทัง้นีห้ลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำขนำดของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัมีรำยละเอียด ดงันี ้

(ก) รำยกำรขนำดเล็ก คือ รำยกำรท่ีมีมูลค่ำนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ลำ้นบำท หรือ นอ้ยกว่ำหรือ
เทำ่กบัรอ้ยละ 0.03 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิแลว้แตจ่  ำนวนใดจะสงูกวำ่ 

(ข) รำยกำรขนำดกลำง คือ รำยกำรท่ีมีมลูคำ่มำกกว่ำ 1 ลำ้นบำท แตน่อ้ยกว่ำ 20 ลำ้นบำท หรือ
มำกกวำ่รอ้ยละ 0.03 แตต่  ่ำกวำ่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ แลว้แตจ่  ำนวนใดจะสงูกว่ำ 

(ค) รำยกำรขนำดใหญ่ คือ รำยกำรท่ีมีมลูคำ่มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 20 ลำ้นบำท หรือ มำกกว่ำรอ้ยละ 3 
ของสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิแลว้แตจ่  ำนวนใดจะสงูกว่ำ 
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6. หลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำรำยกำรท่ีเป็นปกตกิำรคำ้ 

(1) ลกัษณะของรำยกำรเป็นกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ 

รำยกำรใด ๆ ท่ีบรษิัทหรือบริษัทย่อยด ำเนินกำรเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจกำร ซึ่งเป็นไปตำมขัน้ตอน
ของกำรด ำเนินงำนตำมปกติเช่นเดียวกับท่ีปฏิบตัิกับคู่สญัญำรำยอ่ืน ๆ และมีควำมสมเหตสุมผล
ของกำรท ำรำยกำรเพ่ือสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท โดยมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ไม่แตกต่ำงจำกกำรท ำรำยกำรกับคู่สัญญำทั่วไป หรือ
บคุคลภำยนอก 

(2) รำคำและเง่ือนไขกำรท ำรำยกำรเป็นธรรม 

รำคำของสินคำ้หรือบรกิำรตอ้งมีมำตรฐำนชดัเจน โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกรรมท่ีท ำกบัคูส่ญัญำ
รำยอ่ืน (ท่ีไม่ใช่กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบคุคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง) ธุรกรรมดงักล่ำวมีรำคำ เง่ือนไข 
หรือขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ไมต่ำ่งกนั 

7. กำรพิจำรณำรำคำตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้โดยทั่วไป (ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์) 

รำยกำรท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้โดยทั่วไป หมำยถึง เง่ือนไขกำรคำ้ท่ีมีรำคำและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม
และไมก่่อใหเ้กิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน ์โดย 

(1) เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบรษิัทหรือบรษิัทยอ่ยไดร้บัหรือใหก้บับคุคลทั่วไป 

(2) เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัใหก้บับคุคลทั่วไป 

(3) เป็นรำคำและเง่ือนไขท่ีบริษัทสำมำรถแสดงไดว้่ำผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะท ำนองเดียวกันใหก้ับ
บคุคลทั่วไป 

8. วิธีกำรน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบักำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

(1) รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจอนมุตัิของฝ่ำยจดักำร 

กรณีท่ีเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจอนมุตัขิองฝ่ำยจดักำร ฝ่ำยจดักำรจะ
เป็นผูพ้ิจำรณำตดัสินใจบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ ฝ่ำยบญัชี หรือผูบ้รหิำรท่ีเก่ียวขอ้งมีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบ
ในกำรพิจำรณำท ำรำยกำรต่ำงๆ ตำมขัน้ตอนกำรขออนุมัติในระเบียบปฏิบัติ และตำมอ ำนำจ
ด ำเนินกำรของบริษัท ซึ่งภำยหลังจำกท่ีฝ่ำยจัดกำรพิจำรณำอนุมัติแล้ว ให้ฝ่ำยจัดกำรจัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมท่ีมีขนำดเกินกว่ำรอ้ยละ 0.3 ของมูลค่ำสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสุทธิและ
รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทกุไตรมำส และใหเ้ปิดเผยกำรท ำรำยกำรไวใ้นแบบแสดง
รำยกำรข้อมูลประจ ำปีและรำยงำนประจ ำปีของบริษัทด้วย นอกจำกนี้ ต้องด ำเนินกำรให้            
ฝ่ำยจัดกำร ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ไม่เขำ้ร่วมประชุมในวำระท่ี
พิจำรณำเรื่องดงักลำ่ว และไมมี่สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ 

(2) รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจอนมุตัิของคณะกรรมกำรบริษัท 

กรณีท่ีเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นรำยกำรขนำดเล็ก หรือขนำดกลำงท่ีไม่เป็นไปตำม
เง่ือนไขกำรคำ้ปกติ ซึ่งอยู่ภำยใตอ้ ำนำจอนุมัติของคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยท่ีเป็นตน้เรื่องตอ้ง
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น ำเสนอรำยละเอียด ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ท ำควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรดงักล่ำวก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขออนุมัติเขำ้ท ำ
รำยกำร โดยมีขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรดงันี ้

(ก) หน่วยงำนตน้เรื่องสรุปรำยละเอียดในกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและจดัเตรียมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งทัง้หมดน ำเสนอตอ่กรรมกำรผูจ้ดักำร 

(ข) กรรมกำรผูจ้ดักำรมอบหมำยใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในรว่มกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจดัท ำเอกสำร
ประกอบกำรประชมุ โดยมีขอ้สรุปท่ีเป็นสำระส ำคญัเพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ 

(ค) เม่ือท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้มติเห็นชอบ ใหเ้ลขำนกุำรบริษัทรวบรวมเพ่ือน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันต่อไป ในกำรนี ้
ตอ้งด ำเนินกำรใหก้รรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไม่เขำ้ร่วม
ประชมุในวำระท่ีพิจำรณำเรื่องดงักลำ่ว และไมมี่สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ 

(ง) เปิดเผยกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีและรำยงำน
ประจ ำปีของบริษัท ตลอดจนเปิดเผยมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต่อตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
โดยมีสำรสนเทศขัน้ต  ่ำตำมท่ีตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 

(3) รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยูภ่ำยใตอ้ ำนำจอนมุตัิของผูถื้อหุน้ 

กรณีท่ีเป็นกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอยู่ภำยใตอ้ ำนำจอนมุตัิของผูถื้อหุน้ ใหฝ่้ำยท่ีเป็นตน้
เรื่องน ำเสนอรำยละเอียด ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลของรำยกำร เพ่ือขอควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบรษิัทและน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือ
พิจำรณำอนมุตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรตำมล ำดบั โดยมีขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรดงันี ้

(ก) หน่วยงำนตน้เรื่องสรุปรำยละเอียดในกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและจดัเตรียมขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งทัง้หมดเพ่ือน ำเสนอตอ่กรรมกำรผูจ้ดักำร 

(ข) กรรมกำรผูจ้ดักำรมอบหมำยใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในรว่มกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งจดัท ำเอกสำร
ประกอบกำรประชมุ โดยมีขอ้สรุปท่ีเป็นสำระส ำคญัเพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ 

(ค) เม่ือท่ีประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบไดมี้มติเห็นชอบ ใหเ้ลขำนกุำรบริษัทรวบรวมเพ่ือน ำเสนอตอ่
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันต่อไป     
ในกำรนี ้ตอ้งด ำเนินกำรใหก้รรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัไม่
เขำ้รว่มประชมุในวำระท่ีพิจำรณำเรื่องดงักลำ่ว และไมมี่สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ  

(ง) เม่ือท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทไดมี้มติเห็นชอบ ใหเ้ลขำนกุำรบริษัทจดัเตรียมเอกสำรเพ่ือ
จดัประชมุและขออนมุตัิกำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัจำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดยจะตอ้งมีขอ้มูล
ประกอบท่ีเพียงพอตอ่กำรตดัสินใจของผูถื้อหุน้ตำมท่ีก ำหนดในหลกัเกณฑก์ำรเขำ้ท ำรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกนัฯ และตอ้งแสดงรำยช่ือและจ ำนวนหุน้ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัซึ่งไม่มีสิทธิออก
เสียงในวำระท่ีพิจำรณำเรื่องดงักล่ำวดว้ย ในกำรนี ้บริษัทฯ มีหนำ้ท่ีเรียกประชุมผูถื้อหุน้ตำม
วิธีกำร ขัน้ตอนและหลกัเกณฑต์ำ่ง ๆ ท่ีก ำหนดในหลกัเกณฑก์ำรเขำ้ท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัฯ 
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2.2.6 นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 231 (7/2564) วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม 2564) 

  บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") ใหค้วามส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ดงันัน้จึงใหค้วามส าคญัต่อการพิจารณารายการท่ีอาจเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิ ขอ้หา้มและขอ้พิจารณาต่าง ๆ เพ่ือให้
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทมีความเขา้ใจวิธีการปฏิบตัิตามนโยบายป้องกันความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) อนึ่งถ้อยค าต่าง ๆ ท่ีใช้นโยบายนี้ให้มีความหมายตามท่ีก าหนดใน
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด") 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และหลกัเกณฑ ์ประกาศ 
และค าสั่งต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") 
ตลอดจนตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") (รวมเรียกวา่ "กฎหมายหลักทรัพยฯ์")  

 นอกจากการจดัโครงสรำ้งกำรถือหุน้ท่ีชดัเจน โปรง่ใส ไม่มีกำรถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ เพ่ือไม่ท ำให้
เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์หแ้ก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง และเปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบริษัทและบริษัท
ย่อยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีแลว้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทมีหนา้ท่ีด  าเนินการตามขอ้ก าหนด
และขอ้พิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

1. เปิดเผยและน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยรำยงำนต่อเลขำนุกำรบริษัท และ
เลขำนุกำรบริษัทจะตอ้งส่งขอ้มูลรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียนีใ้หป้ระธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีไดร้บัรำยงำน เพ่ือใหท้ราบถึงความสมัพนัธแ์ละการท าธุรกรรมกับ
บริษัทและบริษัทย่อย ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ันทีก่อนท่ีจะมีการท า
รายการ ทัง้นีบ้ริษัทไดก้ าหนดใหเ้ลขานุการบริษัทมีหนา้ท่ีส ารวจรายการท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นประจ า ทุกสิน้ปี โดย
การส ารวจจะด าเนินการทัง้กบักรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงพนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้ง และ
น าเสนอขอ้มลูใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

2. หลีกเล่ียงการท ารายการเก่ียวโยงกบัตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์ับบริษัทและบริษัทย่อยและไม่กระท าการในลักษณะใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชนส์่วนตน และ/หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบริษัทอยา่งเครง่ครดั 

3. กรรมการบริษัทตอ้งไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและอนุมัติในเรื่องท่ี
ตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ัง้ทางตรงและทางอ้อม เพื่อใหก้ำรตดัสินใจของ
คณะกรรมกำรบรษิัทและผูบ้รหิำรเป็นไปอยำ่งยตุธิรรม เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้อย่ำงแทจ้รงิ 

4. การกระท าดงัตอ่ไปนีซ้ึ่งเป็นผลใหก้รรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดร้บัประโยชนท์าง
การเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทย่อยไดร้ับความเสียหาย ให้
สนันิษฐานวา่เป็นการกระท าท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิัทและบรษิัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั  
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(ก)  การท าธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบรษิัทยอ่ยกบักรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดย
มิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(ข) การใชข้อ้มลูของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีล่วงรูม้าเวน้แตเ่ป็นขอ้มลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชนแลว้ 
(ค)  การใชท้รพัยส์ิน หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ ์หรือหลัก

ปฏิบตัทิั่วไปตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

5. กรณีท่ีเป็นรายการธุรกรรมปกติท่ีมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทั่วไปในลักษณะท่ี
วิญญชูนพึงกระท ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพล
ในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดอ้นุมัติใน
หลกัการไวแ้ลว้นัน้ ใหจ้ดัท าสรุปรายการดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรบัทราบ 
และใหค้วามเห็นทกุไตรมาสท่ีมีการท ารายการดงักล่าว 

6. การท ารายการธุรกรรมอ่ืนท่ีมีลักษณะเป็นรายการเก่ียวโยงกันซึ่งมิ ใช่เป็นธุรกรรมปกติ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความ
เหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ก่อน และใหด้  าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนัตามกฎหมายหลกัทรพัยฯ์ และนโยบายรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท 

7. คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งก ากับดูแลใหบ้ริษัทและบริษัทย่อยปฏิบตัิตามกฎหมายหลักทรพัยฯ์ 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทัง้เปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. จัดใหมี้ระบบงานท่ีชัดเจน เพ่ือแสดงว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการท า
รายการท่ีมีนยัส าคญัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไดอ้ย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ และมีช่องทางใหก้รรมการบริษัท 
และผูบ้ริหารของบริษัทสามารถไดร้บัขอ้มลูของบริษัทย่อย เพ่ือติดตามดแูลผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร และการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัของบริษัท
ย่อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีต้อ้งจดัใหมี้กลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวในบริษัทย่อย โดย
ใหก้รรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบภายในของบริษัทสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดโ้ดยตรง และให้
มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใหก้รรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหารของบริษัท
รบัทราบ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่บริษัทย่อยมีการปฏิบตัิตามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ย่างสม ่าเสมอ 

9. พึงหลีกเล่ียงการถือหุน้ การเป็นกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรกึษาในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ
ลักษณะเดียวกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือเป็นกิจการท่ีเป็นคู่แข่งทางการคา้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย      
การถือหุน้ และการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือท่ีปรึกษาในองคก์รอ่ืนนัน้จะสามารถกระท าไดห้ากการถือหุ้น 
หรือการด ารงต าแหนง่ดงักล่าวไมข่ดัตอ่ผลประโยชนข์องบริษัท และไมก่ระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีในบริษัทหรือ
บรษิัทยอ่ย อีกทัง้ไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายหลกัทรพัยฯ์  
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2.2.7 นโยบายการแข่งขันทางการค้า 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธันวาคม 2562) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ใหค้วามส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย โดย
ค านงึถึงจรยิธรรมในการประกอบการคา้ ประโยชนข์องลกูคา้และคูค่า้ รวมถึงความเป็นธรรมในการแข่งขนักับ
ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนภายใตก้รอบของกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 216 
(12/2562) เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 มีมติอนมุตัินโยบายการแข่งขนัทางการคา้ฉบบันีข้ึน้ โดยใหพ้นกังาน
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ท าความเขา้ใจและถือปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั 
 

นโยบายการแข่งขันทางการค้า 

1. เอสซีจี แพคเกจจิง้ ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีจรยิธรรม เคารพกฎกตกิา และปฏิบตัติามกฎหมาย
เรื่องการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเครง่ครดั เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะไมก่ระท าการใดๆ อนัอาจสง่ผลใหเ้กิด
ความไม่เป็นธรรมทางการคา้ ขดัขวางกลไกตลาดหรือการแข่งขนัเสรี  หรือมีผลเป็นการท าลาย ท าให้
เสียหาย กีดกนัหรือจ ากดัการประกอบธุรกิจของผูอ่ื้น  

2. ในกรณีท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีสถานะเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดตามท่ีกฎหมายก าหนด เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใชอ้  านาจเหนือตลาดไปในทางท่ีมิชอบ ไม่เป็นธรรม หรือไม่มีเหตผุลอนั
สมควร ท่ีอาจจะสง่ผลเป็นการบดิเบือนกลไกของตลาด  

3. เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะไม่ด  าเนินการใดๆ อนัมีผลเป็นการยตุิการแข่งขนักับคูแ่ข่งในการประกอบธุรกิจ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม รวมทัง้ตอ้งไม่แลกเปล่ียนขอ้มลูทางธุรกิจ ท าความตกลงกบัคู่แข่ง 
คูค่า้ หรือลกูคา้ เพ่ือลดหรือจ ากดัการแขง่ขนัในตลาด  

4. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบตัวิ่าดว้ยการแขง่ขนัทางการคา้ของประเทศท่ีเขา้ไปท า
ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงกรณีควบรวมกิจการ  

5. พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะตอ้งตระหนกัอยู่เสมอวา่การปฏิบตัิตามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้
เป็นเรื่องส าคญัอย่างยิ่ง ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งใชค้วามระมดัระวงั  เพ่ือให้
มั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เคารพกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ มีจริยธรรม
ทางการคา้ ตลอดจนใหค้วามรูแ้ก่คูค่า้ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เก่ียวกบัความส าคญัของการปฏิบตัิตาม
กฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ 

6. หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกรรมและการลงทนุตอ้งจดัใหมี้ระบบการควบคมุตรวจสอบ 
เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ไดด้  าเนินการตามกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้อย่างถกูตอ้งครบถว้น  

7. ในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ใหน้  าจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคูมื่อบรรษัทภิบาล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไปใชใ้นการปฏิบตังิานดว้ย 

8. การไมป่ฎิบตัติามนโยบายฉบบันีถื้อเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
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แนวปฏิบัตกิารแข่งขันทางการค้า 

แนวปฏิบตัินีจ้ดัท าขึน้เพ่ือใหข้อ้มูล ค าแนะน า และแนวทางปฏิบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่า
พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะมีความรูค้วามเขา้ใจถึงหลกัการ เหตผุล และพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงเขา้
ขา่ยเป็นความผิด โดยขอบเขตแนวปฏิบตันีิ ้ครอบคลมุถึง 

1. การด าเนินธุรกิจ การท าการคา้ และการลงทุนต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของ
บรษิัท (เรียกรวมกนัวา่ “เอสซีจี แพคเกจจิง้”)  

2. กรรมการบริษัทและพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งหมายความรวมถึงพนกังานประจ าภายใตส้ัญญา
จา้งแรงงาน พนกังานทดลองงาน และ พนกังานท่ีมีสญัญาจา้งงานเป็นพิเศษซึ่งสงักดับริษัทในเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ในทกุๆ ประเทศท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ประกอบธุรกิจอยู ่ 

3. การท านิติกรรม สญัญา หรือการด าเนินการใดๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ กบัผูอ่ื้นไม่ว่าจะเป็นนิติกรรม
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเก่ียวกบัทรพัยส์ิน เชน่ การบรกิาร การซือ้ การขาย การวา่จา้ง 
การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ (เรียกรวมกันว่า 
“ธุรกรรม”) กบัผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนท่ีท าธุรกรรมกบักิจการ เชน่ ผูจ้  าหนา่ยสินคา้หรือวตัถดุิบใหแ้ก่กิจการ 
ลกูคา้ ผูซื้อ้สินคา้จากกิจการไปขายตอ่หรือใชเ้อง ผูใ้หบ้ริการหรือรบับริการจากกิจการ (เรียกรวมกนัวา่ 
“คู่คา้”) และ ผู้ประกอบธุรกิจท่ีด  าเนินกิจการอย่างเดียวกันกับกิจการ หรือเสนอสินคา้หรือบริการ
ประเภทเดียวกนัหรือชนิดอ่ืนท่ีสามารถทดแทนสินคา้หรือบรกิารของกิจการ (เรียกรวมกนัวา่ “คูแ่ขง่”)  

 ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเก่ียวกับการปฎิบัติตามแนวปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ให้ปรึกษา
ผูบ้งัคบับญัชา หรือท่ีปรกึษากฎหมาย 

 แนวปฏิบตันีิ ้แบง่เป็น 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 

1) ผูมี้อ านาจเหนือตลาดและการคา้ท่ีไมเ่ป็นธรรม 

2) พฤตกิรรมทางการคา้ 

3) พฤตกิรรมการตกลงรว่มกนัท่ีมีผลเป็นการผกูขาด 

โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
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 ““ผู้ประกอบธรุกิจซึง่มีอ ำนำจเหนือตลำด” หมายถงึ 

(1) ผูป้ระกอบธุรกจิทีม่สี่วนแบ่งตลาดในปีทีผ่่านมาตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึ้นไปในตลาดสนิคา้ใดสนิคา้หนึง่ หรอื
บรกิารใดบรกิารหนึง่ และมยีอดเงนิขายในปีทีผ่า่นมาตัง้แต่ 1,000 ลา้นบาทขึน้ไป หรอื 

(2) ผูป้ระกอบธุรกจิสามรายแรก ในตลาดสนิคา้ใดสนิคา้หนึง่ หรอืบรกิารใดบรกิารหนึง่ มสีว่นแบ่งตลาดในปี
ทีผ่า่นมารวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 75 ขึน้ไป และมยีอดเงนิขายในปีทีผ่า่นมาแต่ละรายตัง้แต่ 1,000 ลา้นบาท
ขึน้ไป  

1. ผู้มีอ านาจเหนือตลาดและการค้าทีไ่ม่เป็นธรรม 

1.1 ผู้มีอ านาจเหนือตลาด 

หลักการส าคญัประการแรกของกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ คือการมุ่งควบคุมพฤติกรรม
ของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีสถานะเป็นผูม้ีอ  านาจเหนือตลาด (Dominant Position) ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง 
ผูป้ระกอบธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดและยอดเงินขายในสินคา้ใดสินคา้หนึ่งจ  านวนมาก เนื่องจาก
พฤติกรรมของผูม้ีอ  านาจเหนือตลาด จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัในตลาดอย่างมีนยัส าคญั ทัง้ต่อ
ระบบการแข่งขัน คู่แข่ง คู่คา้ และผูบ้ริโภค ทัง้นี ้ตามพระราชบญัญัติการแข่งขันทางการคา้ พ.ศ. 2560 
ล  าพังการมีสถานะเป็นผูมี้อ านาจเหนือตลาดไม่เป็นความผิด แต่จะเป็นความผิดหากผูป้ระกอบธุรกิจท่ี
เป็นผูม้ีอ  านาจเหนือตลาดใชอ้ านาจตลาดที่ตนมีโดยมิชอบ (Abuse of Market Power) ซึ่งสามารถ
แยกไดเ้ป็นการใชอ้  านาจแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ (Exploitative Abuse) หรือใชอ้  านาจในการ
จ ากัดคู่แข่ง (Exclusionary Abuse) 

ความหมายของ “ผูมี้อ านาจเหนือตลาด” ตามพระราชบญัญตักิารแขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560  

 

 

 

 

 
การพิจารณาส่วนแบ่งตลาดและยอดขายของผูป้ระกอบธุรกิจนัน้จะนับรวมส่วนแบ่งตลาดและ

ยอดเงินขายของบริษัทในเครือดว้ย เน่ืองจากถือว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ท่ีมี “ความสัมพันธ์กันในทาง
นโยบายหรืออ านาจสั่งการ” มีสถานะเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจเดียวกนัท่ีไมมี่การแขง่ขนัระหว่างกนั ดงันัน้ แม้
บริษัทในเครือของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รายใดรายหนึ่ง จะมีส่วนแบง่ตลาดไม่ถึงเกณฑท่ี์จะถือเป็นผูมี้อ านาจ
เหนือตลาด เช่น มีส่วนแบ่งตลาดในสินคา้กระดาษบรรจุภัณฑน์อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 แต่หากน าส่วนแบ่งตลาด
สินคา้กระดาษบรรจภุณัฑข์องบรษิัทอ่ืน ๆ ท่ีเป็นบริษัทในเครือมารวมเขา้ดว้ยกนัแลว้ มีสว่นแบง่ตลาดสินคา้
กระดาษบรรจภุณัฑร์วมกันรอ้ยละ 50 ขึน้ไป ก็จะถือว่าบริษัทในเครือทัง้กลุ่มเป็นผูมี้อ านาจเหนือตลาดใน
สินคา้กระดาษบรรจภุณัฑ ์ 
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ความหมายของ “ความสมัพนัธ์กันในทางนโยบายหรืออ านาจสั่งการ” ตามพระราชบญัญัติการ
แขง่ขนัทางการคา้ พ.ศ. 2560 

ในการพิจารณาว่าผูป้ระกอบธุรกิจใดเป็นผูมี้อ านาจเหนือตลาด จะพิจารณาส่วนแบ่งตลาดและ
ยอดขายของผูป้ระกอบธุรกิจรายนัน้ โดยเริ่มจากการพิจารณาก าหนดขอบเขตของตลาดท่ีเก่ียวเน่ืองกัน
(Relevant market) เป็นล าดบัแรก โดยน าเอาสินคา้หรือบริการท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัได ้เขา้มาพิจารณา
เพ่ือค านวนหาส่วนแบง่ตลาดและยอดเงินขายของผูป้ระกอบธุรกิจรายนัน้ โดยสินคา้หรือบริการท่ีสามารถ
ทดแทนกนัได ้โดยหลักการจะถือว่าอยู่ในตลาดสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกัน ซึ่งความสามารถทดแทน
กนัไดน้ัน้ จะตอ้งพิจารณาในแง่มมุตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น คณุลกัษณะ ราคา วตัถปุระสงคก์ารใชง้าน 
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย กลุม่ลกูคา้ มมุมองผูบ้รโิภค เป็นตน้     

อยา่งไรก็ดี บางกรณีผูป้ระกอบธุรกิจอาจไมถื่อเป็นผูมี้อ านาจเหนือตลาดแมจ้ะมีสว่นแบง่ตลาดหรือ
ยอดขายถึงเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด เน่ืองจากพระราชบญัญัติการแขง่ขนัทางการคา้ฯ ก าหนดใหน้ าปัจจยั
สภาพการแขง่ของตลาดสินคา้หรือบริการมาพิจารณาประกอบ ไมว่า่จะเป็นจ านวนผูป้ระกอบธุรกิจในตลาด 
หรือการเขา้สู่ตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจรายใหม่ การขยายตลาดหรือขยายการผลิตของผูป้ระกอบธุรกิจใน
ตลาดนัน้ เป็นตน้ 

1.2 การค้าทีไ่ม่เป็นธรรม 

นอกจากการควบคมุพฤติกรรมของผูมี้อ านาจเหนือตลาดแลว้ กฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ยงั
ก าหนดหา้มไม่ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจท าพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practices) ไม่ว่า   
ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะมีสถานะเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดหรือไม่ก็ตาม  

 “ควำมสมัพนัธก์นัในทำงนโยบำยหรืออ ำนำจสัง่กำร” หมายถงึ ความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ระกอบ

ธุรกจิตัง้แต่สองรายขึน้ไป ทีม่แีนวทาง นโยบาย หรอืการบรหิารจดัการอยูภ่ายใตบุ้คคลทีม่อี านาจสัง่การของ

ผูป้ระกอบธุรกจิรายเดยีวกนั 

“อ ำนำจสัง่กำร” หมายถงึ อ านาจควบคมุอนัเนือ่งมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ ดงัต่อไปนี้ 

(1) การถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงในผูป้ระกอบธุรกจิรายหนึง่เกนิกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนสทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของผูป้ระกอบธุรกจินัน้ 

(2) การมอี านาจควบคมุคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของผูป้ระกอบธุรกจิรายหนึง่ไมว่่าโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม 

(3) การมอี านาจควบคุมการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการในผูป้ระกอบธุรกจิรายหนึง่ตัง้แต่กึง่หนึง่ของ
กรรมการทัง้หมด ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(4) การมอี านาจสัง่การตาม (1) หรอื (2) ต่อไปเป็นทอดๆ ทุกทอด โดยเริม่จากการมอี านาจดงักล่าว
ในผูป้ระกอบธุรกจิในทอดแรก 
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อยา่งไรก็ดี พฤตกิรรมของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีอ านาจเหนือตลาดจะถกูจบัตามองและมีความเส่ียงท่ี
จะเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ไดง้่ายกว่า เน่ืองจากกฎหมายตอ้งการควบคมุพฤติกรรม
ของผูป้ระกอบธุรกิจรายใหญ่อย่างเครง่ครดักว่าผูป้ระกอบธุรกิจรายย่อย  

โดยพฤตกิรรมการค้าทีไ่ม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practices) อาจอยูใ่นรูปแบบการกีดกนัทาง
การคา้ การขดัขวางการประกอบธุรกิจของผูอ่ื้นทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม หรือการสรา้งขอ้จ ากดัในการด าเนิน
ธุรกิจของกิจการอ่ืน อนัส่งผลใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนเดือดรอ้นและเสียเปรียบหรือไม่สามารถเขา้แข่งขนั
ในตลาด 

โดยหลกัการของกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ พฤตกิรรมท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นความผิดไมว่่าจะเป็น
ส่วนของผูมี้อ านาจเหนือตลาด หรือการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม จะตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีไม่มีเหตผุลอนัสมควรหรือ
อย่างไม่เป็นธรรม หากเป็นพฤติกรรมทางการคา้ท่ีมีเหตุผลมีความจ าเป็นสอดคล้องกับแนวทางการ
ประกอบธุรกิจปกติหรือประเพณีทางการคา้ อาจถือว่าการกระท าดงักล่าวไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย
แข่งขันทางการค้า เช่น ในธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ท่ีผู้ให้สิทธิ (Franchisor) ก าหนดให้ผู้ร ับสิทธิ 
(Franchisee) ตอ้งซือ้วตัถุดิบจาก Franchisor หรือจากบุคคลท่ี Franchisor ก าหนด เพ่ือรกัษามาตรฐาน
สินคา้หรือการใหบ้รกิารหรือการควบคมุคณุภาพ เป็นตน้  

 

2. พฤตกิรรมทางการค้า 

พฤตกิรรมของผูมี้อ านาจเหนือตลาด และพฤตกิรรมการคา้ท่ีไมเ่ป็นธรรม มีความหลากหลาย และมี
วตัถปุระสงคแ์ตกตา่งกนัไป แตโ่ดยทั่วไป สามารถแยกออกเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 1. พฤตกิรรมดา้นราคา (Price 
Behavior) และ 2. พฤตกิรรมอ่ืน ๆ (Non-Price Behavior) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ด้านราคา (Price Behavior) 
การก าหนดหรือรกัษาระดบัราคาซือ้หรือราคาขายสินคา้หรือบริการท่ีไม่เป็นธรรม มีลกัษณะ

พฤตกิรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

2.1.1 การก าหนดราคารับซือ้ต ่าอย่างไม่เป็นธรรม 
หมายถึง การก าหนดราคารบัซือ้สินคา้ เชน่ วตัถดุบิในราคาท่ีต ่าอยา่งไม่เป็นธรรม โดยการ
ก าหนดราคารบัซือ้หรือการปรบัราคารบัซือ้ลดลงใหต้  ่ากว่าราคาตลาดท่ีมีการแข่งขันใน
ภาวะการคา้ปกติ หรือต ่ากว่าราคาท่ีเคยรบัซือ้ ท าใหผู้จ้  าหน่ายสินคา้หรือวัตถุดิบไดร้บั
ความเสียหาย และอาจส่งผลให้คู่แข่งขันรายอ่ืนท่ีซือ้วัตถุดิบนั้นในราคาท่ีสูงกว่าได้รับ
ความเสียหาย เน่ืองจากตน้ทุนสูงกว่าไม่สามารถแข่งขนัได ้และตอ้งออกจากตลาดไปใน
ท่ีสดุ พฤติกรรมนีม้กัเกิดขึน้ในกรณีท่ีสินคา้หรือบริการนัน้มีจ  านวนผูร้บัซือ้นอ้ยราย ผูซื้อ้จึง
สามารถใชอ้ านาจของตนในการกดราคารบัซือ้ใหต้  ่ากว่าราคาตลาดหรือต ่ากว่าราคาท่ีเคย
รบัซือ้โดยไมมี่เหตผุลได ้ 
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2.1.2 ก าหนดราคารับซือ้สูงอย่างไม่เป็นธรรม 
หมายถึง การก าหนดราคารบัซือ้สินคา้หรือวตัถดุิบอย่างไมเ่ป็นธรรม โดยการก าหนดราคา
รบัซือ้หรือการปรบัราคารบัซือ้สูงกว่าราคาตลาดท่ีมีการแข่งขันในภาวะการปกติ หรือสูง
กว่าราคาท่ีเคยรบัซือ้ หรือสูงกว่าราคารบัซือ้ของคู่แข่งขนัในตลาดท่ีมีการแข่งขนัในภาวะ
การคา้ปกติ ซึ่งส่งผลใหคู้่แข่งรายอ่ืนไม่สามารถซือ้ได ้หรือท าใหต้น้ทุนของคู่แข่งขันเพิ่ม
สงูขึน้มาก และไม่สามารถแข่งขนักับตนได ้หรือท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายใหม่เขา้สู่ตลาด
ไดย้าก 

ทัง้นี ้ราคาท่ีรบัซือ้อาจจะสงูขึน้ไดใ้นกรณีเกิดภาวะสินคา้ขาดแคลนเน่ืองจากความตอ้งการ
เพิ่มขึน้สงูขึน้อยา่งรวดเรว็  

2.1.3 การก าหนดราคาจ าหน่ายต ่ากว่าทุนอย่างไม่เป็นธรรม 
การก าหนดราคาจ าหน่ายต ่ากว่าตน้ทุนรวม (Sale Below Cost) หมายถึง การก าหนด
ราคาจ าหน่ายสินคา้หรือปรบัลดราคาจ าหน่ายต ่ากว่าตน้ทุนรวมเฉล่ีย (Average Total 
Cost) ซึ่งประกอบดว้ย ตน้ทนุคงท่ี (Fixed Cost) และตน้ทนุแปรผนั (Variable Cost) โดย  
ผูท่ี้ขายสินคา้ต ่ากว่าตน้ทนุรวมเฉล่ียดงักล่าว สามารถรบัภาระการขาดทนุไดใ้นระยะเวลา
หนึ่งได ้หรือสามารถน าก าไรของสินคา้อ่ืนมาชดเชย ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนไม่
สามารถแข่งขนัได ้หรือท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายใหม่ไม่กลา้ตดัสินใจเขา้สู่ตลาดเน่ืองจาก
ไมคุ่ม้กบัการลงทนุ  

ในกรณีท่ีเป็นการสง่เสรมิการขายส าหรบัสินคา้ท่ีออกสูต่ลาดใหม ่การขายสินคา้ต ่ากว่าทนุ
อาจไมเ่ป็นความผิด อยา่งไรก็ตาม การขายสินคา้ต ่ากว่าทนุดงักล่าว ไมค่วรจะมีระยะเวลา
ท่ีนานเกินควร ซึ่งขึน้อยู่กบัชนิดและประเภทของสินคา้หรือบริการ โดยปกติไม่ควรมีระยะ
เวลานานกวา่ 1 เดือน ยกเวน้ สินคา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งรีบจ าหนา่ยโดยเรว็ มิฉะนัน้จะเกิด
ความเสียหายได ้เชน่ สินคา้เนา่เสียง่าย สินคา้ใกลห้มดอาย ุสินคา้ลา้สมยั เป็นตน้ 

2.1.4 การก าหนดราคาจ าหน่ายสูงอย่างไม่เป็นธรรม 
หมายถึง การก าหนดราคาจ าหน่ายสงูหรือปรบัราคาจ าหน่ายสงูขึน้มากอย่างไม่เป็นธรรม 
เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทนุการผลิตและการจ าหน่าย โดยไมมี่สาเหตจุากตน้ทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ 
หรือการปรบัราคาจ าหน่ายเพิ่มสงูขึน้มากกว่าตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้สงูขึน้ ซึ่งเป็นระดบัราคาท่ีสงู
กว่าราคาตลาดท่ีมีการแข่งขันในภาวะการคา้ปกติ เพ่ือใหมี้อตัราก าไรมากเกินควร หรือ
มากกวา่อตัราก าไรท่ีเหมาะสมในภาวะการคา้ปกตขิองแตล่ะธุรกิจ หรือมากกวา่อตัราก าไร
ท่ีเคยไดร้ับ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีเกิดภาวะสินคา้ขาดแคลน เน่ืองจากความตอ้งการเพิ่มสงูขึน้อย่างรวดเรว็ และไม่
สามารถเพิ่มการผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ไดร้าคาจ าหน่ายเพิ่มสูงขึน้ได้
เฉพาะในชว่งเวลาท่ีเกิดภาวะสินคา้ขาดแคลน 
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2.1.5 การก าหนดราคาจ าหน่ายเพือ่ก าจัดคู่แข่ง (Predatory Pricing)  
หมายถึง การก าหนดราคาจ าหน่ายให้ต  ่ากว่าตน้ทุนแปรผันเฉล่ีย (Average Variable 
Cost) คือ ตน้ทนุท่ีซือ้วตัถุดิบเพ่ือผลิตสินคา้หรือตน้ทุนท่ีซือ้สินคา้มาเพ่ือจ าหน่าย ไม่รวม
ค่าใชจ้่ายขายและบริหาร และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ซึ่งผูท่ี้ท  าพฤติกรรมนี ้สามารถรบัภาระการ
ขาดทนุในระยะเวลาหนึ่งไดห้รือน าก าไรของสินคา้อ่ืนมาชดเชย ท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจราย
อ่ืนไม่สามารถแข่งขนัไดแ้ละตอ้งออกไปจากตลาด และเม่ือคูแ่ข่งออกไปจากตลาดแลว้ จึง
คอ่ยปรบัขึน้ราคาในภายหลงัเพ่ือชดเชยผลขาดทนุในช่วงท่ีผ่านมา อนัท าใหท้ัง้ผูป้ระกอบ
ธุรกิจและผูบ้ริโภคไดร้บัความเสียหาย ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการสง่เสริมการขายสินคา้หรือบริการ
ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของผูบ้ริโภค แต่ทัง้นีค้วรมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 เดือน และไม่รวมถึงการ
ระบายสินคา้ท่ีเน่าเสียง่าย สินคา้ใกลห้มดอายุ สินคา้ลา้สมัย ใหห้มดไปโดยเร็ว รวมถึง        
ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตอ้งการเลิกกิจการ 

2.1.6 การก าหนดราคาทีแ่ตกต่างกันกับคู่ค้า (Price Discrimination) 
การเลือกปฏิบตัิโดยการก าหนดราคาท่ีแตกตา่งกนักบัคูค่า้ โดยหลกัการจะท าใหเ้กิดความ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่างคู่คา้ และเป็นการใชอ้  านาจในการเลือกปฎิบตัิอย่างไม่เป็น
ธรรม อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้เท็จจริงท่ีแตกตา่งกนั เช่น คูค่า้อยู่ในอตุสาหกรรมและอยู่ใน
ระดบัท่ีตา่งกนัในคนละตลาดกนั สินคา้ท่ีขายมีคณุภาพตา่งกนัหรือมีปรมิาณตา่งกนั หรือมี
ตน้ทนุในการขายใหแ้ก่คูค่า้แตล่ะรายแตกต่างกนัมาก ผูป้ระกอบธุรกิจสามารถก าหนดราคา
ท่ีแตกตา่งกนัได ้โดยไมถื่อวา่เป็นการท า Price Discrimination   

หลกัการตามขอ้นีย้งัใชบ้งัคบักับเง่ือนไขอ่ืนนอกเหนือจากราคาดว้ย เช่น การใหส้่วนลด
ทางการคา้ เง่ือนไขทางการคา้ ก าหนดระยะเวลาการใหส้ินเช่ือ วิธีการช าระเงิน วิธีการส่ง
มอบสินคา้ ท่ีแตกต่างกันทัง้ท่ีคู่คา้มีสถานะหรือคุณสมบตัิท่ีเหมือนกัน เช่น บริษัทผูผ้ลิต
สินคา้รายหนึ่งใหผ้ลตอบแทนเพ่ือผกูมดัผูแ้ทนจ าหนา่ย (Fidelity Rebate) โดยการเลือกให้
ส่วนลดแก่ผู้แทนจ าหน่ายแต่ละรายไม่เท่ากันทั้งท่ีผู้แทนจ าหน่ายมีสถานะทางการคา้
เหมือนกนั (คูค่า้ทัง้สองตา่งเป็นผูแ้ทนจ าหนา่ยรายใหญ่ สั่งสินคา้จ านวนมาก ท าการคา้มา
เป็นระยะเวลานานและพืน้ท่ีส่งสินคา้ใกลเ้คียงกัน) การปฏิบตัิเช่นนีอ้าจถือไดว้่า เป็นการ
เลือกปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั 

2.1.7 การก าหนดราคาขายต่อ (Resale Price Maintenance) 
การบงัคบัใหผู้ป้ระกอบธุรกิจอ่ืนตอ้งจ าหนา่ยสินคา้หรือบริการตามราคาท่ีก าหนด ท าใหไ้ม่
มีการแข่งขนัดา้นราคาของตวัแทนจ าหน่ายหรือผูค้า้ปลีก เป็นพฤติกรรมท่ีผิดต่อกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า ทั้งนี ้ การมีราคาแนะน า (Suggested Price/ Recommended 
Price) เพ่ือใหผู้ป้ระกอบธุรกิจอ่ืนท่ีน าสินคา้ไปจ าหน่ายต่อ เพ่ือใชเ้ฉพาะเป็นแนวทางหรือ
ขอ้แนะน าในการก าหนดราคาขายตอ่ท่ีไมมี่สภาพบงัคบั ไมถื่อเป็นความผิดตามกฎหมาย  
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2.2 พฤตกิรรมอื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ราคา (Non-Price Behavior) 
นอกจากพฤติกรรมทางดา้นราคา การกระท าพฤติกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัราคาของ
สินคา้หรือบรกิารก็อาจเป็นความผิดได ้หากเป็นพฤตกิรรมท่ีไมเ่ป็นธรรมตอ่ผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน  

ส าหรับรูปแบบของพฤติกรรมทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม ท่ีไม่เก่ียวข้องกับราคา (Non-price) มี
ดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 การจ ากัดสิทธิเฉพาะด้านข้อตกลงทางการค้า (Exclusive Dealing) 
การจ ากดัสิทธิเฉพาะดา้นขอ้ตกลงทางการคา้ ทัง้ทางตรงและทางออ้มใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
อ่ืนตอ้งยอมรบัเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบตัิตามอย่างไมเ่ป็นธรรม โดยไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพหรือ
คณุภาพของสินคา้หรือการใหบ้ริการ รวมถึงการใหบ้ริการหลงัการขายเพ่ือตอ้งการเป็น      
ผูผ้กูขาดในตลาดสินคา้หรือบริการดงักลา่วหรือกีดกนัไมใ่หบ้คุคลอ่ืนเขา้ท าสญัญากับคู่คา้
ของผูป้ระกอบธุรกิจ เชน่ การท่ีผูป้ระกอบธุรกิจหา้มผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีรบัซือ้สินคา้จากตนไป
ขายตอ่ ไม่ไหซื้อ้สินคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนมาขาย หรือการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ หา้ม
ไม่ใหผู้ท่ี้ขายวตัถุดิบใหแ้ก่ตน ขายวตัถุดิบใหแ้ก่คู่แข่งของตน ซึ่งหากผูแ้ทนจ าหน่าย หรือ
ผูข้ายวตัถดุิบไม่ยอมปฏิบตัิตามจะถกูลงโทษ เช่น ไม่จ  าหน่ายสินคา้ให ้หรือจดัส่งสินคา้ให้
ลา่ชา้กวา่ปกต ิหรือไมย่อมรบัซือ้วตัถดุบิตอ่ไป เป็นตน้    

2.2.2 การขายพ่วง (Tying Arrangement) 
การก าหนดเง่ือนไขบงัคบัทัง้ทางตรงหรือทางออ้มใหผู้ป้ระกอบธุรกิจอ่ืนหรือลูกคา้ตอ้งซือ้
สินคา้อีกชนิดพรอ้มกันโดยไม่มีทางเลือก ทัง้ ท่ีสินคา้ดงักล่าวสามารถขายแยกจากกันได ้
หรือการขายพว่งกนัมิไดเ้กิดประโยชนม์ากนกั สง่ผลใหผู้ผ้ลิตสินคา้ชนิดอ่ืนท่ีมีการขายพ่วง
กบัสินคา้หลกัไมส่ามารถจ าหนา่ยสินคา้หรือไมส่ามารถแขง่ขนัได ้และน าไปสูก่ารผกูขาด  

อย่างไรก็ดี สินคา้ท่ีมีการบงัคบัขายพ่วงโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประสิทธิภาพในการใชง้าน
สินคา้ท่ีเป็นสินคา้หลกั หรือสินคา้ท่ีมีการรบัประกนัคณุภาพ หรือเพ่ือปอ้งกนัมิใหเ้กิดความ
เสียหายหรือผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพของสินคา้ เช่น เครื่องถ่ายเอกสารกบัผงหมึก หาก
ใชผ้งหมึกท่ีไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลท าใหเ้ครื่องถ่ายเอกสารเสียหายได ้อาจไม่ถือเป็น
ความผิดตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรณีการส่งเสริมการขายโดยหากผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน
หรือลกูคา้ซือ้สินคา้รวมกนั จะถกูกวา่ซือ้แยกกนั (ผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนหรือลกูคา้ยงัคงมีสิทธิ
เลือกซือ้) เชน่นีไ้มถื่อวา่เป็นความผิดตามกฎหมาย 

2.2.3 การจ ากัดสิทธิด้านอาณาเขต (Territories Division) 
การจ ากดัสิทธิดา้นอาณาเขตหรือพืน้ท่ีการจ าหน่าย ทัง้ทางตรงและทางออ้มใหผู้ป้ระกอบ
ธุรกิจอ่ืนตอ้งยอมรบัเง่ือนไข และปฏิบตัติามอยา่งไมเ่ป็นธรรม เพ่ือจ ากดัพืน้ท่ีขาย หรือการ
ก าหนดกลุ่มลกูคา้เฉพาะในแตล่ะพืน้ท่ีเพ่ือแบง่พืน้ท่ีจ  าหน่าย โดยไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพ
หรือคุณภาพของสินค้าหรือการให้บริการ เป็นความผิด เช่น บริษัทก าหนดให้ผู้แทน
จ าหน่ายของบริษัท จ าหน่ายสินคา้เฉพาะภายในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และ
หา้มผูแ้ทนจ าหน่ายเสนอขายสินคา้นอกเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตน้ ทัง้นี ้
หากผูแ้ทนจ าหนา่ยไมป่ฏิบตัติามจะถกูลงโทษ เชน่ ไมจ่  าหนา่ยสินคา้ให ้ลดปรมิาณการส่ง
สินคา้ใหต้  ่ากวา่ท่ีเคยไดร้บัตามปกต ิ 
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2.2.4 การปฏิเสธทีจ่ะจ าหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่คู่ค้า (Refusal to Supply) 
การปฏิเสธไม่ท าธุรกรรมกบัผูป้ระกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่งถือเป็นเรื่องปกติท่ีเกิดขึน้ไดใ้น
การท าธุรกิจ ซึ่งอาจท าเพราะมีเหตผุลท่ีสมควร เช่น ความไม่คุม้คา่ในการลงทนุ ขอ้จ ากัด
ในการขนสง่ หรือ ผูซื้อ้มีประวตัทิางการคา้ท่ีไม่นา่เช่ือถือ มีประวตักิารคา้งช าระ หรือบริษัท
มีสินคา้ไมเ่พียงพอตอ่การจ าหนา่ยแตก่ารปฏิเสธโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร เชน่ การปฏิเสธ
ไมท่  าธุรกรรมกบัผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นคูค่า้หรือลกูคา้ของคูแ่ขง่ อาจถกูพิจารณาวา่เป็นการ
กระท าเพ่ือกีดกนัผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนได ้  

2.2.5 การก าหนดปริมาณการซือ้ และปริมาณการขายสินค้าของคู่ค้า (Quantity Forcing) 
หมายถึง การก าหนดใหคู้ค่า้ท่ีซือ้สินคา้หรือรบับริการจากตน ตอ้งซือ้สินคา้หรือบริการตาม
ปริมาณท่ีก าหนดเท่านัน้ หรือก าหนดใหคู้ค่า้ตอ้งจ าหน่ายสินคา้หรือบริการใหก้บัลูกคา้ใน
ปรมิาณท่ีก าหนด โดยการก าหนดปรมิาณ อาจก าหนดเป็นจ านวนท่ีชดัเจน ก าหนดปรมิาณ
ขัน้ต  ่าหรือขัน้สูง หรือ ก าหนดเป็นขัน้ก็ได ้อย่างไรก็ตาม การก าหนดปริมาณขัน้ต  ่าในการ
สั่งซือ้ อาจไมเ่ป็นความผิด หากมีเหตผุลทางธุรกิจท่ีสามารถอธิบายได ้เชน่ ความคุม้ทนุใน
การด าเนินการ เป็นตน้ 

2.2.6 การจ ากัดการจัดหาสินเชื่อของผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น  
หมายถึง การก าหนดใหคู้ค่า้รายใดรายหนึ่งตอ้งจดัหาสินเช่ือจากผูป้ระกอบธุรกิจท่ีก าหนด 
หรือก าหนดห้ามไม่ให้คู่คา้จัดหาสินเช่ือจากผู้ประกอบธุรกิจรายใดรายหนึ่ง โดยไม่ได้
ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ไดแ้จง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาอัน
สมควร หากไม่ปฏิบตัิตามจะมีบทลงโทษ เช่น ไม่ขายสินคา้ให ้หรือไม่ใหส้่วนลดตามท่ีเคย
ให ้เป็นตน้ เวน้แตมี่เหตผุลอนัสมควรท่ีสามารถอธิบายไดใ้นทางธุรกิจ เช่น ผูใ้หส้ินเช่ืออยู่
ระหวา่งการถกูฟ้องรอ้งคดีลม้ละลาย เป็นตน้ ทัง้นี ้การแนะน าผูใ้หส้ินเช่ือใหคู้ค่า้ โดยไม่ได้
มีสภาพบังคับ คู่ค้ายังมีอิสระในการเลือกเองว่าจะจัดหาสินเช่ือจากแหล่งใด ไม่เป็น
ความผิด   

2.2.7 การจ ากัดปริมาณสินค้าหรือบริการ 
การจ ากดัปรมิาณสินคา้หรือบรกิาร ไดแ้ก่ การระงบั ลด หรือจ ากดัการบรกิาร การผลิต การ
ซือ้ การจ าหน่าย การส่งมอบ หรือ การน าเขา้มาในราชอาณาจกัร (เช่น การลดการผลิต 
การท าลายสินคา้ในสตอ็ก หรือการกระท าใดๆเพ่ือกีดกนัการน าเขา้สินคา้)  

การจ ากดัปริมาณสินคา้หรือบรกิารท่ีเป็นความผิดตามกฎหมาย จะตอ้งเป็นการกระท าท่ีมี
เจตนาเพ่ือควบคุมปริมาณของสินคา้หรือบริการในตลาดใหต้  ่ากว่าความตอ้งการตลาด 
โดยมุ่งหวงัใหร้าคาสินคา้หรือบริการเพิ่มสงูขึน้ อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูบ้ริโภค โดย
ไมมี่เหตผุลอนัสมควร ทัง้นีก้ารกระท าดงักลา่วอาจมีความเช่ือมโยงกบัพฤตกิรรมดา้นราคา
ดว้ย เน่ืองจากการจ ากดัปริมาณสินคา้หรือบริการย่อมน าไปสู่การก าหนดราคาจ าหน่ายอย่างไม่
เป็นธรรม 
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2.2.8 การแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอื่น 
การแทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอ่ืน ๆ อย่างไม่เป็นธรรม โดยไม่มี
เหตุผลในทางการคา้ปกติ ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืนในทาง
เศรษฐกิจ (Economic Loss)  เชน่ การสญูเสียรายได ้สญูเสียมลูคา่ตลาด (Market Value) 
ของสินคา้หรือบรกิาร หรือสญูเสียโอกาสในการผลิตสินคา้หรือบรกิาร  

ตวัอยา่งพฤตกิรรมท่ีถือเป็นการแทรกแซงผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน ไดแ้ก่  
 การเขา้ไปแทรกแซง หรือกลั่นแกลง้ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้

ประสบความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจ เช่น ก าหนดใหค้ณุภาพสินคา้ของบรษิัท
ไม่สามารถใชร้ว่มกบัสินคา้ของคูแ่ข่งไดโ้ดยไม่มีเหตผุลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพใช้
งาน  

 ก าหนดใหคู้ค่า้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบในการด าเนินธุรกิจจากตน  
 การเขา้ควบคมุการแตง่ตัง้พนกังานของคูค่า้ 
 บงัคบัเรียกคา่ตอบแทนจากคูค่า้ในรูปแบบตา่งๆ หรือขอแบง่ผลประโยชนเ์พ่ือแลกกบั

สิทธิในการซือ้สินคา้ของบรษิัทเชน่ คา่ด าเนินการ คา่แป๊ะเจีย๊ะ  
 บงัคบัใหคู้่คา้ปฏิเสธการจ าหน่ายสินคา้หรือไม่ติดต่อธุรกิจกับผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน 

โดยไมมี่เหตผุลทางการคา้ปกต ิ 
 การแทรกแซงการบริหารงานภายในของคู่แข่ง โดยการใชส้ิทธิออกเสียง การแต่งตัง้

ผูบ้รหิาร หรือวิธีอ่ืนใดในธุรกิจของคูแ่ขง่ 

2.2.9 การกระท าทางการค้าด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับทางการค้า 
หรือเทคโนโลยขีองผู้อื่น 
หมายถึง การกระท าใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลความลับทางการค้า หรือเทคโนโลยีของ                
ผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนหรือขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์อ่การผลิต จ าหนา่ย หรือด าเนินธุรกรรมใด ๆ ของ
ตน โดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากผูท่ี้เป็นเจา้ของหรือมีสิทธิในขอ้มลูนัน้ ๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ก็
ตาม และมีเจตนาเพ่ือใชใ้นการท าลาย ขดัขวาง กีดกนั จ ากดัการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบ
ธุรกิจอ่ืน หรือท าใหเ้กิดความป่ันป่วนในการคา้ปกติ 

2.2.10 การกระท าทางการค้าทีไ่ม่เป็นธรรมทีเ่กี่ยวเน่ืองจากการใช้สิทธิทรัพยสิ์นทางปัญญา 
สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา เชน่ ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ เป็นสิทธิท่ีกฎหมาย
ใหค้วามคุม้ครอง โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดแรงจูงใจในการลงทุน วิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมในการผลิตสินคา้หรือบริการ อย่างไรก็ตาม หากเจา้ของสิทธิในทรพัยส์ินทาง
ปัญญาใชส้ิทธิเพ่ือผกูขาดและจ ากดัการแขง่ขนัในตลาดเกินความจ าเป็น และมีผลเป็นการ
ท าลาย ท าใหเ้สียหาย ขดัขวาง กีดกัน หรือจ ากัดการประกอบธุรกิจ ก็อาจมีความผิดได ้
โดยตอ้งพิจารณาเป็นรายกรณีไป  

ตวัอย่างการใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเป็นการจ ากัดการแข่งขันเกินความจ าเป็น 
ไดแ้ก่ 
 ท าขอ้ตกลงใหใ้ชส้ิทธิ (license agreement) ท่ีก าหนดใหผู้ร้บัสิทธิ (licensee) ตอ้ง

จ่ายค่าสิทธิ (royalty fee) เป็นระยะเวลานานกว่าระยะเวลาท่ีทรพัยส์ินทางปัญญา
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ดังกล่าวไดร้ับความคุม้ครองตามกฎหมาย (เช่น ก าหนดให้คงจ่ายค่าสิทธิแม้ว่า
สิทธิบตัรจะหมดอายไุปแลว้) 

 การก าหนดเง่ือนไขการใหใ้ชส้ิทธิท่ีมีลักษณะเป็นการกีดกันผูอ่ื้น เช่น มีขอ้หา้มซือ้
สินค้าหรือห้ามใช้บริการของคู่แข่ง  โดยไม่มีความจ าเป็นหรือเ ก่ียวข้องกับ
ประสิทธิภาพหรือการใชง้านทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีให ้

 การก าหนดเง่ือนไขการใหใ้ชส้ิทธิท่ีท าใหผู้ร้บัสิทธิ ( licensee) ตอ้งเสียเปรียบมากกวา่
ปกต ิเชน่ ขอ้ตกลงหา้มฟ้องผูใ้หส้ิทธิ (licensor) 

 ขอ้ตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาเกินกว่าขอบเขตท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
 

3. พฤตกิรรมการตกลงร่วมกันทีม่ีผลเป็นการผูกขาด 
นอกจากพฤติกรรมของผูมี้อ านาจเหนือตลาด และพฤติกรรมการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมายแข่งขัน

ทางการคา้ยงัหา้มมิใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสมคบคิดกนั ท าความตกลงกนัอนัมีผลเป็นการผกูขาด จ ากดัหรือลด
การแข่งขันในตลาดสินคา้ใดสินคา้หนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง (การฮัว้) ไม่ว่าจะเป็นการตกลงร่วมกัน
ทางตรงหรือทางออ้มระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจดว้ยกนัเองหรือระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจกับคูค่า้ และไม่ว่าจะ
เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม ่ 

ผลกระทบจากพฤติกรรมการฮั้ว ท าให้การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจหมดไป ราคาหรือ 
ปรมิาณของสินคา้หรือบรกิารไมไ่ดเ้กิดจากตน้ทนุการผลิตสินคา้หรือบริการและปรมิาณความตอ้งการสินคา้
หรือบรกิารในตลาด แตจ่ะเกิดจากความตอ้งการของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีรว่มกนัก าหนดราคาและปรมิาณของ
สินคา้หรือบริการว่าตอ้งการใหอ้ยู่ในระดบัใด และตอ้งการจะใหไ้ดร้บัผลก าไรตอบแทนส าหรบัตนเองใน
ระดบัใด โดยผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักลา่วคือผูบ้ริโภคท่ีไมส่ามารถเลือกซือ้สินคา้ หรือบริการ
ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  

ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจน าไปสู่หรืออาจถกูตัง้ขอ้สงสยัว่าได้
มีการฮัว้กนั เช่น การติดตอ่ หารือ หรือแลกเปล่ียนขอ้มลูทางการคา้ท่ีเป็นความลบักบัคูแ่ขง่หรือในท่ีประชมุ
สมาคมการคา้ เชน่ ราคาขาย แผนการตลาด ตน้ทนุการผลิต  

3.1 การตกลงร่วมกันระหว่างคู่แข่ง 
เป็นการตกลงรว่มกนัท่ีส่งผลกระทบตอ่ตลาดอย่างรา้ยแรง โดยเป็นการตกลงรว่มกนัระหว่างคูแ่ข่ง
ท่ีท าธุรกิจในตลาดเดียวกนัตัง้แตส่องรายขึน้ไป ท าใหเ้กิดการผกูขาดหรือจ ากดัการแขง่ขนัในตลาด 
พฤตกิรรมการตกลงรว่มกนัอาจเกิดโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซึ่งสามารถเกิดไดห้ลายลกัษณะ ดงันี ้ 

3.1.1 การร่วมกันฮ้ัวประมูลหรือการประกวดราคาสินค้าหรือบริการ (Bid-Rigging) 
ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีผูป้ระกอบธุรกิจท าความตกลงกันก าหนดตวัผูช้นะการประมลูหรือการ
ประกวดราคา ซึ่งอาจกระท าโดยการตกลงกนัไม่เขา้รว่มการประมลูหรือการประกวดราคา
นัน้ หรือผูป้ระกอบธุรกิจอาจเขา้ร่วมในการเสนอราคาในราคาท่ีสูงกว่า เพ่ือช่วยใหผู้ท่ี้ถกู
ก าหนดตวัชนะการประมลู 

3.1.2 การก าหนดราคาขายหรือราคาซือ้เป็นราคาเดยีวกัน (Price Fixing)   
โดยปกตผิูป้ระกอบธุรกิจควรจะก าหนดราคาขายสินคา้ของตนเองอย่างเป็นอิสระ กฎหมาย
การแข่งขนัทางการคา้จึงหา้มไม่ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจตกลงกันก าหนดราคาขายสินคา้หรือ
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บริการหรือก าหนดราคาเป็นไปตามท่ีตกลงกันไว้ ทั้งนี ้การก าหนดราคานั้นไม่จ  าเป็น
จะตอ้งเป็นราคาท่ีเท่ากัน อาจก าหนดเป็นช่วงราคาก็ได ้และหมายความรวมถึงการท า
ขอ้ตกลงอ่ืน ๆ เช่น  การก าหนดมูลค่าหรืออัตราส่วนในการขึน้หรือการลดราคาขายหรือ
ราคาซือ้ การก าหนดช่วงราคาขายหรือราคาซือ้ การก าหนดราคาขาย/ซือ้ต  ่าสดุหรือสูงสุด 
การก าหนดสูตรค านวณราคาขาย/ซือ้ การก าหนดส่วนลด หรือส่วนลดตามเป้าหมาย 
(Rebate, Discounts) การก าหนดระยะเวลาช าระเงิน (Credit term) และการก าหนด
โครงสรา้งหรือองคป์ระกอบของราคาขาย/ซือ้ (Pricing method) ดว้ย 

3.1.3 การจ ากัดปริมาณสินค้าหรือบริการ (Quantity Limitation)  
เช่นเดียวกันกับการก าหนดราคาสินคา้ โดยปกติผูป้ระกอบธุรกิจควรจะก าหนดปริมาณ
สินคา้ท่ีตนจะน าออกขายในตลาดอย่างเป็นอิสระ กฎหมายการแข่งขันทางการคา้จึง
ก าหนดให้พฤติกรรมท่ีผู้ประกอบธุรกิจร่วมกันก าหนดปริมาณผลิต ซือ้ จ  าหน่าย หรือ
บริการ หรือจ ากัดปริมาณ เป็นความผิด เช่น การก าหนดโควตาหรือสัดส่วนในการผลิต 
หรือการจ าหนา่ยสินคา้ในชว่งเวลาใดชว่งเวลาหนึ่งใหต้  ่ากว่าความตอ้งการของตลาด  

3.1.4 การแบ่งพืน้ที ่(Territory Allocation)  
ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตกลงกันก าหนดแบ่งพืน้ท่ีในการจ าหน่ายสินคา้หรือ
บริการ เพ่ือใหผู้ป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนไม่จ  าหน่ายสินคา้หรือบริการในพืน้ท่ีเดียวกนัและจะ
ไมแ่ขง่ขนัขา้มเขตกนั ผูป้ระกอบธุรกิจอาจตกลงกนัแบง่พืน้ท่ีเพ่ือผลดักนัเขา้จ าหน่ายสินค้า
หรือบริการก็ได ้การแบ่งพืน้ท่ีรวมถึงการแบ่งพืน้ท่ีเพ่ือซือ้สินคา้หรือบริการและการแบ่ง
พืน้ท่ีเพ่ือผลดักนัเขา้ซือ้สินคา้หรือบริการเพ่ือสรา้งอ านาจตลาดในการซือ้ดว้ย และรวมไป
ถึง การท่ีผู้ประกอบธุรกิจร่วมกันแบ่งหรือจัดสรรลูกคา้เพ่ือจ าหน่าย หรือซือ้สินคา้หรือ
บรกิารดว้ย 

3.1.5 การก าหนดเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นการครอบครองหรือควบคุมตลาด บิดเบือนกลไก
ตลาด การร่วมกันควบคุมตลาด  
คือ พฤตกิรรมใด ๆ ของผูป้ระกอบธุรกิจ ท่ีมีลกัษณะเป็นการวางแผนการตลาดรว่มกันเพ่ือ
ครอบครองตลาด การก าหนดตวัผูมี้สิทธิประกอบธุรกิจ และการร่วมกันก าหนดรายการ
สินคา้หรือบรกิารท่ีจะจ าหนา่ยในตลาด 

3.1.6 การร่วมกันลดคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ต ่าลงกว่าทีเ่คยผลิต จ าหน่าย โดยยังคง
ราคาเท่าเดมิหรือสูงขึน้  
คือ การตกลงกนัลดคณุภาพหรือมาตรฐานของสินคา้หรือบริการ ซึ่งอาจจะมีผลเป็นการลด
ตน้ทนุของสินคา้หรือบรกิารนัน้แตย่งัสามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาเดมิหรือขึน้ราคา 

ทัง้นี ้หากเป็นการกระท าระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีความสมัพนัธก์ันในทางนโยบายหรือ
อ านาจสั่งการ การกระท าดงักลา่วไดร้บัการยกเวน้ไมถื่อเป็นความผิด  
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3.2 การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับคู่ค้าหรือคู่แข่ง  
เป็นการตกลงร่วมกันท่ีไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตลาด โดยเป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง               
ผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนซึ่งอาจจะเป็นคู่คา้หรือคู่แข่งในตลาดใด ๆ ก็ได ้(ไม่จ  าเป็นตอ้งตลาดเดียวกนั) 
เชน่ การตกลงกนัระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูค้า้ปลีกหรือผูจ้ดัจ  าหนา่ย (Distributor)  

รูปแบบพฤติกรรมการตกลงกนัระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจกบัคูค่า้หรือคูแ่ข่งนีมี้ลกัษณะคลา้ยกบัการตกลง
กันระหว่างคู่แข่งตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยเม่ือเป็นการตกลงสมคบกันผูกขาดหรือจ ากัดการ
แข่งขันย่อมถือเป็นการกระท าความผิดกฎหมายแข่งขันทางการคา้ พฤติกรรมการตกลงกันระหว่าง          
ผูป้ระกอบธุรกิจกบัคูค่า้ท่ีจะมีลกัษณะเป็นการผิดกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้มีดงันี ้

3.2.1 การร่วมกันก าหนดราคาซือ้หรือขาย (Price Fixing) จ ากัดปริมาณสินค้าหรือบริการ 
(Quantity Limitation) หรือก าหนดแบ่งพืน้ที ่(Territory Allocation)  
ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางออ้มท่ีสง่ผลตอ่ราคาสินคา้หรือบริการ พฤตกิรรมเหลา่นีค้ลา้ยกับ
การตกลงระหวา่งคูแ่ขง่ตามท่ีกลา่วมาในขอ้ 2.1 แตจ่ะตา่งกนัตรงท่ีกรณีนี ้ผูป้ระกอบธุรกิจ
ตอ้งไมใ่ชคู่แ่ขง่ในตลาดเดียวกนั 

3.2.2 การร่วมกันลดคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ต ่าลงกว่าทีเ่คยผลิต จ าหน่าย โดยยังคง
ราคาเท่าเดมิหรือสูงขึน้  
ทัง้นี ้การลดคุณภาพสินคา้หรือบริการของผูป้ระกอบธุรกิจแต่ละรายอาจมีรายละเอียด
แตกตา่งกนัก็ได ้ 

3.2.3 การร่วมกันแต่งตั้งให้บุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าหรือบริการอย่าง
เดยีวกัน  
โดยการแตง่ตัง้จะท าเป็นแบบลายลกัษณอ์กัษร หรือรูปแบบอ่ืนก็ได ้โดยบคุคลท่ีไดร้บัการ
แต่งตัง้ อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ให้เป็นผูแ้ทนจ าหน่าย
สินคา้ หรือการบรกิารในตลาดประเภทเดียวกนั 

3.2.4 การตกลงร่วมกันก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฎิบัติทางการค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย
ปฏิบัตติามเพือ่ลดหรือจ ากัดการแข่งขัน ไมว่า่จะเป็นการก าหนดโดยตรงหรือโดยออ้ม  

นอกจากนีแ้ลว้ ยงัมีขอ้ควรระวงัว่าอาจมีการประกาศก าหนดรูปแบบพฤติกรรมท่ีถือเป็นการตกลงกันใน
รูปแบบอ่ืน ๆ ใหถื้อเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นความผิดตามกฎหมายแข่งขนัทางการคา้อีกดว้ย ดงันัน้จึงควรเฝ้า
ตดิตามวา่มีการประกาศกฎกระทรวงดงักลา่วเพิ่มเตมิหรือไม่ 

อยา่งไรก็ตามการตกลงกนัระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจกบัคูค่า้อาจไดร้บัยกเวน้ไม่ถือวา่เป็นพฤติกรรมท่ี
ผิดกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ โดยส านกังานคณะกรรมการการแขง่ขนัทางการคา้จะพิจารณาเป็นรายกรณี 
(Case by Case) โดยค านึงถึงปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เน่ืองจากอาจเป็นการกระท าท่ีมี
เหตผุล ความจ าเป็นทางธุรกิจสอดคลอ้งกบัแนวทางการประกอบธุรกิจปกต ิหรือประเพณีทางการคา้ 
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ตวัอย่างการกระท าการตกลงร่วมกันระหว่างผูป้ระกอบธุรกิจกับคู่คา้ท่ีอาจไดร้บัยกเวน้ไม่ถือเป็น
ความผิดตามกฎหมาย ท่ีมีลกัษณะ ดงันี ้ 

(1) การกระท าระหวา่งผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีความสมัพนัธก์นัในทางนโยบายหรืออ านาจสั่งการตาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด  

(2) การด าเนินการเพ่ือพฒันาการผลิต การจดัจ าหน่ายสินคา้ สรา้งความกา้วหนา้ทางเทคนิคหรือ
เศรษฐกิจ  

(3) การประกอบธุรกิจแบบแฟรนไชส ์(Franchise) ตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดร้บัอนญุาต (Authorized 
Dealer) หรือ license ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจ าเป็นตอ้งท าความตกลงบางประการ เช่น การรกัษา
มาตรฐานของสินคา้หรือบริการ การควบคมุคณุภาพ ท่ีอาจมีการก าหนดราคาสินคา้ใหเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนั การก าหนดใหซื้อ้วตัถดุบิจากแหลง่ท่ีก าหนด เป็นตน้ 

(4) ลักษณะข้อตกลงหรือรูปแบบธุรกิจตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการ 

โดยท่ีการตกลงร่วมกันตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) ตอ้งไม่สรา้งขอ้จ ากัดท่ีเกินกว่าความจ าเป็น
และเป็นขอ้จ ากดัท่ีสมเหตสุมผล และไม่ก่อใหเ้กิดอ านาจผกูขาด หรือจ ากดัการแข่งขนัในตลาดนัน้อย่างมี
นยัส าคญั โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ผูบ้ริโภคในดา้นราคา คณุภาพ ปรมิาณ หรือทางเลือกของการใชส้ินคา้หรือ
บรกิารนัน้ดว้ย  
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2.2.8 นโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนการทจุริตและการกระท าผิด 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 211 (7/2562) วนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 5 สิงหาคม 2562) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนกัถึงความส าคญัของการป้องกันการ
ทุจริตและการกระท าผิดท่ีอาจเกิดขึน้จากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนไดเ้สียซึ่งอาจส่งผล
กระทบตอ่การตดัสินใจและการด าเนินงานทางธุรกิจของบริษัท จึงก าหนดกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและ
การด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแสเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและ
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ปัชนัของบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงมาตรการ
คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทและจรรยาบรรณ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 211 
(7/2562) ไดอ้นมุตันิโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระท าผิดฉบบันีเ้พ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ี
ชดัเจน และเพ่ือใหก้ารรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุรติและการกระท าผิดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือใหก้ารด าเนินการเก่ียวกบัการรบัเรื่องรอ้งเรียน การแจง้เบาะแสการทจุริต การประพฤติมิชอบ 

และการปฏิบตัท่ีิขดัตอ่ระเบียบของบริษัท มีแบบแผนท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

1.2 เพ่ือใหก้รรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ท่ีกระท าการแทนบริษัท ด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง 
โปรง่ใส ยตุิธรรม และสามารถตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
และจรยิธรรมธุรกิจรวมทัง้ระเบียบตา่ง ๆ ของบรษิัท 

1.3 เพ่ือใหผู้ท่ี้ตอ้งการแจง้ถึงการปฏิบตังิานของกรรมการ พนักงาน หรือบคุคลใด ๆ ท่ีกระท าการแทน
บริษัท ท่ีขดัหรือสงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าวขา้งตน้ใหบ้ริษัททราบ โดยผ่านช่องทางการแจง้
ตา่ง ๆ ท่ีบรษิัทจดัเตรียมให ้

1.4 เพ่ือใหผู้แ้จง้เรื่องรอ้งเรียนหรือเบาะแสและบคุคลใดท่ีใหค้วามรว่มมือกบับริษัทดว้ยความสจุริตใจ
ไดร้บัความคุม้ครอง รวมถึงไดร้บัการป้องกันจากการถูกกลั่นแกลง้อนัเน่ืองมาจากการรอ้งเรียน
อยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม 

1.5 เพ่ือป้องกันความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับผู้มีส่วนไดเ้สียจากการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ  ผู้บริหารและ
พนกังานของบรษิัท 

2. ค านิยาม 
2.1 การกระท าผิด หมายถึง การกระท าหรือละเวน้การกระท าใด ๆ  ของบคุลากรของบริษัท ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน

กฎหมาย ขอ้บงัคบับริษัท จรรยาบรรณ ขอ้บงัคบัการท างาน นโยบาย และกฎระเบียบ ต่าง  ๆ 
ของบรษิัท 

2.2 บคุลากรของบรษิัท หมายถึง กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย 
2.3 บรษิัทย่อย หมายถึง บริษัทย่อยตามงบการเงินรวมของบริษัท   
2.4 ผูร้อ้งเรียน หมายถึง บคุลากรของบริษัท รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ซึ่งไดร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแส

การกระท าผิดใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ในบริษัท (Whistle Blower) 
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3. ผู้มีสิทธิร้องเรียน 

3.1 บคุคลใด หรือบคุลากรของบรษิัทท่ีพบเห็นการกระท าผิด 

3.2 พนกังานท่ีถกูกลั่นแกลง้ ข่มขู่ ถกูลงโทษทางวินยั เช่น ถกูลดขัน้เงินเดือน ถกูพกังาน ใหอ้อกจากงาน 
หรือถกูเลือกปฏิบตัิดว้ยวิธีการอนัไม่ชอบท่ีเก่ียวเน่ืองกับสภาพการจา้งงาน อนัเน่ืองมาจากการท่ีตน
ได้ร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือจะให้ข้อมูล ช่วยเหลือในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน หรือรวบรวม
ขอ้เท็จจริงใหแ้กผู้ร้บัขอ้รอ้งเรียน รวมไปถึงการฟ้องรอ้งด าเนินคดี การเป็นพยาน การใหถ้อ้ยค า หรือ
การใหค้วามรว่มมือใด ๆ ตอ่ศาลหรือหน่วยงานของรฐั 

3.3 ในกรณีท่ีมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้ร ้องเรียนมีพฤติการณ์แจ้งหรือกล่าวหาผู้ถูก
รอ้งเรียนโดยไมส่จุรติ บรษิัทจ าเป็นตอ้งด าเนินการเพ่ือปกปอ้งช่ือเสียงของผูถ้กูรอ้งเรียน ดงันี ้

3.3.1 ในกรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเป็นบุคลากรของบริษัท ใหด้  าเนินการสอบสวนเพ่ือพิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบของบรษิัท 

3.3.2 ในกรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเป็นบคุคลภายนอก และบรษิัทไดร้บัความเสียหาย บรษิัทอาจพิจารณา
ด าเนินคดีกบัผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรียนดว้ย 

 
4.  ขอบเขตของเร่ืองร้องเรียนหรือเบาะแส 

4.1 บุคลากรของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ท่ีกระท าการแทนบริษัทอาจถูกรอ้งเรียนตามระเบียบนีห้ากมี    
การกระท าผิด 

4.2 ทัง้นี ้บรษิัทไมส่ามารถรบัเรื่องรอ้งเรียนในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 เรื่องท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจดัการหรือ
กรรมการผูจ้ดัการ มีมตเิดด็ขาดแลว้ตามขอบเขตอ านาจของตน 

4.2.2 เรื่องท่ีมีการฟ้องรอ้งเป็นคดีอยูใ่นศาล หรือท่ีศาลพิพากษา หรือมีค าสั่งเดด็ขาดแลว้  

4.2.3 เรื่องรอ้งเรียนจากบุคคลท่ีไม่ใช่บุคลากรของบริษัทท่ีไม่ระบุช่ือและท่ีอยู่ท่ีแทจ้ริงของผู้
รอ้งเรียน  

4.2.4 เรื่องรอ้งเรียนท่ีไม่ระบุพยาน หรือไม่มีเบาะแส หลักฐาน หรือการกระท าการทุจริตหรือ
ประพฤตผิิดท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะน าสืบขอ้เท็จจรงิตอ่ไปได ้

4.2.5 เรื่องท่ีหน่วยงานการบุคคลของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจ ไดร้บัไว้
พิจารณา หรือไดว้ินิจฉัยเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็น
สาระส าคญัเพิ่มเตมิ 

 
5.  ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน 

5.1 ช่องทางภายในส าหรบับุคลากรของบริษัท สามารถรอ้งเรียนไดท้ัง้แบบเปิดเผยช่ือและไม่เปิดเผยช่ือได้
ทางระบบ intranet ซึ่งบคุลากรของบริษัทสามารถเขา้ถึงไดท้กุคน และสามารถเลือกผูร้บัขอ้รอ้งเรียนได ้
ดงันี ้
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- ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทกุระดบั 
- ผูอ้  านวยการส านกังานการบคุคล 
- ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบ 
- เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 
- กรรมการบรษิัทคนใดคนหนึ่ง 
หรือรอ้งเรียนดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยสง่เป็นจดหมาย หรือ e-mail ถึงบคุคลขา้งตน้ 

5.2 ช่องทางส าหรบับุคคลภายนอก สามารถรอ้งเรียนไดท้างเว็บไซต ์www.scgpackaging.com ในระบบ
รบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส เป็นการรอ้งเรียนแบบเปิดเผยช่ือ และสามารถเลือกรบัผูร้บัขอ้รอ้งเรียน
ได ้ดงันี ้
- ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
- ส านกังานตรวจสอบ 
- คณะกรรมการอิสระ 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือท าเป็นหนงัสือถึงบคุคลขา้งตน้ 

 
6. การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

6.1 ผูร้อ้งเรียนท่ีเป็นบุคลากรของบริษัทสามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเห็นว่าการเปิดเผยอาจ
ท าใหเ้กิดความเสียหายกับตนเอง แตต่อ้งระบุรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือหลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอท่ี
แสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตอุนัควรเช่ือว่ามีการทจุริตหรือกระท าผิดใด ๆ เกิดขึน้ อย่างไรก็ตามหากเลือกท่ีจะ
เปิดเผยตนเองก็จะท าใหผู้ร้บัขอ้รอ้งเรียนสามารถรายงานความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหท้ราบได ้
หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

6.2 บริษัทถือว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
และความเสียหายของผูร้ายงาน แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3 กรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผูร้อ้งเรียน
สามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการ
คุม้ครองโดยผูร้อ้งเรียนไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเสียหายหรือ
ความไมป่ลอดภยั 

6.4 ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม
และเป็นธรรม 

 
7. การตรวจสอบข้อร้องเรียน 

7.1 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนจะเป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงหรืออาจมอบหมายใหบุ้คคลหรือ
หน่วยงานท่ีไวว้างใจเป็นผูต้รวจสอบขอ้เท็จจริง โดยการพิจารณาและสรุปขอ้เท็จจริงเบือ้งตน้ ใชเ้วลา
ประมาณ 30-60 วนั (ขึน้อยู่กับความซบัซอ้นในการหาขอ้เท็จจริง) ในกรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเอง 
จะแจง้ใหผู้ร้อ้งเรียนทราบภายในก าหนดระยะเวลา 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีสรุปผล 
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7.2 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายสามารถเชิญใหบุ้คคลากรของบริษัทคนหนึ่งคนใดมาใหข้อ้มูล 
หรือขอใหจ้ดัส่งเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเพ่ือการตรวจสอบหาขอ้เท็จจรงิ 

7.3 หากตรวจสอบแลว้พบวา่เป็นความจรงิ บรษิัทจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
7.3.1 ในกรณีท่ีขอ้รอ้งเรียนเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือ

จรรยาบรรณ จะเสนอเรื่องพรอ้มความเห็น และก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิท่ีถูกตอ้งต่อ     
ผูมี้อ  านาจด าเนินการในบริษัทเพ่ือพิจารณาด าเนินการ และในกรณีท่ีเป็นเรื่องส าคญั เช่น 
เป็นเรื่องท่ีกระทบตอ่ช่ือเสียงภาพลกัษณห์รือฐานะทางการเงินของบริษัท ขดัแยง้กบันโยบาย
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวขอ้งกับผู้บริหารระดบัสูง เป็นตน้ ใหเ้สนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาดว้ย 

7.3.2 ในกรณีท่ีขอ้รอ้งเรียนใหเ้กิดความเสียหายต่อผูใ้ดผูห้นึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายท่ี
เหมาะสมและเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สียหาย 

8. บทลงโทษ 
8.1 หากผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าความผิดจริง ผูก้ระท าผิดจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัยตาม

ระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว ้และหากการกระท าผิดนัน้เป็นการกระท าท่ีผิดตอ่กฎหมาย ผูก้ระท าผิด
นัน้อาจจะตอ้งไดร้บัโทษทางกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืนดว้ย 
ทัง้นี ้ใหโ้ทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และ/หรือ ค าตดัสินของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบรษิัทถือเป็นอนัสิน้สดุ 

8.2 บุคลากรของบริษัทท่ีปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนดว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติดว้ยวิธีการท่ีไม่
เหมาะสม หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน อันมีเหตุจูงใจมาจากการท่ีบุคคลอ่ืนนัน้ได้
รอ้งเรียน ไดแ้จง้ขอ้มลู รอ้งเรียนหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการกระท าผิด ถือเป็นการกระท าผิดวินยัท่ี
ตอ้งรบัโทษ ทัง้นีอ้าจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวห้ากกระท าความผิดตามกฎหมาย 

9. การส่ือสาร 
9.1 บริษัทจะจดัใหมี้การส่ือสารและเผยแพรน่โยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระท าผิด 

รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ใหบ้คุลากรของบริษัทรบัทราบผ่านหลากหลายช่องทาง 
เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังานใหม่ การอบรมหรือสมัมนา การประชาสมัพนัธภ์ายใน
บริเวณสถานท่ีท างานและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ของบริษัท เป็นตน้ เพ่ือใหบุ้คลากรของ
บรษิัทเขา้ใจ และปฏิบตัติามนโยบายนีอ้ยา่งจรงิจงั 

9.2 บริษัทจะส่ือสารและเผยแพรน่โยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและการกระท าผิด รวมถึงช่องทางการ
แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ไปยงัสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผูมี้ส่วนไดเ้สียผ่านช่องทาง
ตา่ง ๆ เชน่ เว็บไซตข์องบรษิัท รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี เป็นตน้ 
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2.2.9 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 212 (8/2562) วนัท่ี 21 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 21 สิงหาคม 2562) 

  บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") มีนโยบายการลงทนุในกิจการท่ีสอดคลอ้งกบั
เปา้หมาย วิสยัทศันแ์ละแผนกลยทุธใ์นการเติบโตของบริษัท และสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือ
กิจการท่ีมีความเก่ียวเน่ืองหรือมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือลงทนุในกิจการท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนร์่วม (Synergy) 
กบัธุรกิจในปัจจบุนัของบริษัท ซึ่งจะเพิ่มชอ่งทางในการหารายได ้และเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั และ
น ามาซึ่งผลประกอบการท่ีดีและมั่นคงในระยะยาว ทัง้นีบ้ริษัทอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืนเพิ่มเติมหาก
เป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพการเติบโตหรือสามารถตอ่ยอดทางธุรกิจโดยใชจุ้ดแข็งท่ีบริษัทมีความไดเ้ปรียบ เช่น
ในดา้นเทคโนโลยี ดา้นทรพัยากรบคุคล ดา้นนวตักรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาด เป็นตน้ 

 ในการพิจารณาโครงการลงทุน บริษัทจะวิเคราะหค์วามเป็นไปได ้(Feasibility Study) ของโครงการ 
สดัส่วนการลงทนุท่ีเหมาะสม ประมาณการผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดร้บั ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ ความอ่อนไหว
ตอ่การเปล่ียนแปลงของปัจจยัส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่โครงการ (Sensitivity Analysis) ผลกระทบทางสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม (ถา้มี) ตลอดจนสถานะทางการเงินของบริษัทก่อนการตดัสินใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ 
โดยการตดัสินใจในการลงทนุดงักล่าวนัน้ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท
ตามท่ีก าหนดไวใ้นคูมื่ออ านาจด าเนินการ หรือจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี)  
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2.2.10 นโยบายการก ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และ
บริษัทร่วมทีป่ระกอบธุรกจิหลัก 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรื่องการจดัใหมี้กรอบและกลไกการก ากบัดแูล
นโยบายและการด าเนินงานในบริษัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส าคัญในระดับท่ี
เหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 215 (11/2562) และครัง้ท่ี 224 (8/2563) 
เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 และวนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ตามล าดบั เห็นสมควรใหท้บทวนนโยบายการ
ก ากับดแูลและการบริหารจดัการบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกัและบริษัทร่วมท่ีประกอบธุรกิจหลักของ
บริษัทและมีมติอนุมตัิใหป้รบัปรุงนโยบายดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัใหมี้กรอบและกลไกในการ
ก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้มี
มาตรการในการติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือดแูลรกัษา
ผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบริษัทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ อนัจะช่วยเพิ่มความเช่ือมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้
ของบรษิัทโดยมีรายละเอียดดงันี ้

อนึ่งในนโยบายนี ้ “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” หมายถึง บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีประกอบ
ธุรกิจหลักตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 24 ซึ่งมีขนาดรวมกันเป็นไปตามก าหนดในข้อ 23(2) ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออก
ใหม่ (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกบัขอ้ 2(11) และขอ้ 2(13) ของประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขายหลกัทรพัย ์(ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 
 

1. การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1.1 การแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบริษัทรว่มเพ่ือท าหนา้ท่ี
ก ากบัดแูลและบริหารจดัการกิจการของบริษัทย่อยและบรษิัทรว่มเป็นกลไกส าคญัในการ
ก ากับดูแลเพ่ือให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย  ตลอดจน
เปา้หมาย วิสยัทศัน ์แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยทุธใ์นการเติบโตของบริษัทอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ดงันัน้บริษัทควรแตง่ตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทยอ่ย
และบริษัทร่วมอย่างนอ้ยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ดงักล่าว เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าโครงสรา้งของคณะกรรมการ
และโครงสรา้งการจดัการท่ีมีบคุคลไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและบรษิัท
ร่วมท่ีน้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวไม่
กระทบต่ออ านาจของบริษัทในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการในเรื่องท่ีมี
นยัส าคญัหรือมีผลตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัท
รว่มนัน้ หรือมีการถ่วงดลุอ านาจอยา่งเหมาะสมในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มนัน้ 
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1.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้และ
โยกยา้ยบุคคลท่ีจะเป็นตวัแทนของบรษิัทไปเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทยอ่ยและ
บริษัทร่วม และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบตามคู่มืออ านาจด าเนินการ โดย
บุคคลท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้หรือเสนอช่ือเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยและ
บรษิัทรว่มตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้

 (ก) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายหรือขอ้ก าหนดท่ี
 เก่ียวขอ้งก าหนดไว ้

 (ข) มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจ 
เหมาะสมตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีความรบัผิดชอบ 

 (ค) มีภาวะผูน้  า สามารถใหม้มุมองความคิดท่ีกวา้งขวางและจ าเป็นในการขบัเคล่ือน
และบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัทยอ่ยและบรษิัทรว่มนัน้ 

(ง) มีการตดัสินใจท่ีสมเหตสุมผลตามแนวทางบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบรษิัท 

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาแตง่ตัง้บุคคลใดนัน้ นอกจากการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
ขา้งตน้แลว้ ใหค้  านึงถึงลกัษณะเฉพาะหรือเง่ือนไขอ่ืนใดของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มแตล่ะแห่ง 
เชน่  

 (ก) การเป็นบริษัทท่ีอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑห์รือขอ้ก าหนดท่ีมีความซบัซอ้นหรือมีความ
เส่ียงสงู เช่น การเป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ 

 (ข) สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทย่อยกรณีท่ีมีผูร้่วมทุน ซึ่งตอ้งค านึงถึงขอ้ก าหนดตาม
สญัญารว่มทนุ   

 (ค) ขอ้ก าหนดตามกฎหมายของประเทศท่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประกอบกิจการ
หรือจดัตัง้ขึน้ 

 1.3 กรรมการและผูบ้รหิารท่ีบรษิัทแตง่ตัง้หรือเสนอช่ือมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบดงันี ้

 (ก) ก ากับดแูลใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์
และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีการบริหารจัดการท่ีดี ปฏิบตัิตามหลักบรรษัทภิบาล 
จรรยาบรรณ และนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของบริษัท และนโยบายอ่ืนของบริษัท
หรือท่ีสอดคลอ้งกบัของบรษิัท 

 (ข) ใหแ้นวทางในการก าหนดทิศทางของกลยุทธ ์นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษัท
ย่อยให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและการน า
เทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิัทยอ่ย 

 (ค) รายงานผลการด าเนินงานและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยให้บริษัทรับทราบ
อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา ตามท่ีก าหนดในนโยบายนี ้
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 (ง) ควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยใหมี้ประสิทธิภาพและบริหารจดัการ
ผลตอบแทนการลงทนุของบรษิัทในบริษัทย่อยอยา่งเหมาะสม 

1.4 เว้นแต่นโยบายฉบับนี ้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีบริษัทแต่งตัง้หรือเสนอช่ือมีดลุยพินิจในการพิจารณาออกเสียง
ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการทั่วไปและการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไดต้ามแต่ท่ี
กรรมการและผูบ้ริหารรายดงักล่าวจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบริษัท และ
บรษิัทยอ่ยหรือบรษิัทรว่ม (แลว้แตก่รณี) 

 

2. เร่ืองทีต่้องได้รับความเหน็ชอบ/ อนุมัต ิจากคณะกรรมการของบริษัทหรือทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทก่อนด าเนินการ 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมท่ีไดร้บัการแต่งตัง้หรือเสนอชื่อจาก
บริษัทมีหนา้ท่ีก ากับดูแลใหม้ั่นใจว่าก่อนท่ีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้จะเขา้ท ารายการ
หรือด าเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยส าคญัหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการ และขอ้บงัคบัของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ เป็นเรื่องท่ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ / อนมุตัิจากคณะกรรมการ
ของบริษัทหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แต่กรณี) ก่อนท่ีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะ
จัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือจดัประชุมผูถื้อหุน้ของตนเองเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อน
การท ารายการหรือด าเนินการในเรื่องนั้น 

การท ารายการหรือการด าเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อยในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการของบรษิัทหรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท (แลว้แตก่รณี) 

  2.1 กรณีดงัตอ่ไปนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรของบริษัท  

(1) กำรแต่งตัง้กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษัทย่อยอย่ำงนอ้ยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บรษิัทในบรษิัทย่อยดงักล่ำว 

เว้นแต่นโยบำยฉบับนีจ้ะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีบริษัท
แต่งตัง้หรือเสนอช่ือมีดลุยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษัทย่อยในเรื่องท่ีเก่ียวกับกำรบริหำรจดักำรทั่วไปและด ำเนินธุรกิจตำมปกติของ
บริษัทย่อยไดต้ำมแต่ท่ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรรำยดงักล่ำวจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์
สงูสดุของบรษิัทและบรษิัทย่อย เวน้แตเ่รื่องท่ีกรรมกำรและผูบ้ริหำรรำยนัน้มีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเรื่องดงักล่ำว 

ทัง้นี ้กรรมกำรตำมวรรคขำ้งตน้ท่ีไดร้บักำรแตง่ตัง้ตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีรำยช่ืออยู่ในระบบ
ข้อมูลรำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (Whitelist) และมี
คณุสมบตัิ บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรบัผิดชอบตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตลอดจนไม่มีลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำไวว้ำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัท 

(2) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุน้ซึ่งไม่เป็นไปตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ รวมทัง้กำรลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนช ำระแลว้
ของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ หรือกำรด ำเนินกำร
อ่ืนใดอนัจะเป็นผลใหส้ัดส่วนกำรใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม
ของบรษิัทในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยไม่วำ่ในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่ำรอ้ยละสิบ
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของบริษัทย่อยหรือของทุนช ำระแลว้ของบริษัทย่อย (แลว้แต่
กรณี) นัน้ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีอยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมำณประจ ำปีของบรษิัทย่อยซึ่ง
ไดร้บักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิัทแลว้ 

(3) กำรพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี และเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของ
บรษิัทยอ่ย 

(4) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อย (เวน้แตก่ำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรื่องท่ีมีนยัส ำคญัตำม
ขอ้ 2.2 (1) ซึ่งตอ้งไดร้บักำรอนมุตัจิำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท) 

(5) กำรพิจำรณำอนมุตังิบประมำณประจ ำปีของบรษิัทย่อย 

(6) กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อย เฉพำะกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่ำวไม่ไดอ้ยู่ใน
สังกัดส ำนักงำนสอบบัญชีท่ีเป็นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ใน
เครือข่ำยเดียวกนักับผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรแตง่ตัง้ผูส้อบ
บัญชีของบริษัทท่ีผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดส ำนักงำนสอบบัญชีใน
เครือขำ่ยเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

รำยกำรตัง้แต่ขอ้ (7) ถึงขอ้ (10) นีเ้ป็นรำยกำรท่ีถือว่ำมีสำระส ำคญั และหำกเขำ้ท ำรำยกำร
ดงักลำ่วจะมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
ย่อย ดงันัน้ จะตอ้งไดร้บัอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทก่อน ทัง้นี ้ตอ้งเป็นกรณีท่ีเม่ือ
ค ำนวณขนำดรำยกำรท่ีบริษัทย่อยจะเขำ้ท ำรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัท (โดยน ำ
หลกัเกณฑก์ำรค ำนวณรำยกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยส์ิน และ/หรือ เรื่องกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั (แลว้แต่กรณี) มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) 
แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องไดร้ับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัท ซึ่งรำยกำร
ดงัตอ่ไปนีคื้อ 

(7) บรษิัทยอ่ยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัท หรือรำยกำรท่ีเก่ียวกับ
กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ำกัดเพียงกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกรอ้งท่ีมีต่อผูท่ี้ก่อ
ควำมเสียหำยแก่บรษิัทย่อย  

(ข) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัทย่อยทัง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคล
อ่ืนท่ีไมใ่ชบ่รษิัทในเครือของบรษิัท 

(ค) กำรซือ้หรือกำรรบัโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทมำ
เป็นของบรษิัทย่อย 

(ง) กำรเขำ้ท ำ แกไ้ข หรือเลิกสญัญำเก่ียวกบักำรใหเ้ช่ำกิจกำรของบรษิัทย่อยทัง้หมด
หรือบำงส่วนท่ีนยัส ำคญั รวมถึงกำรมอบหมำยใหบุ้คคลอ่ืนเขำ้จดักำรธุรกิจของ
บริษัทย่อย หรือกำรรวมกิจกำรของบริษัทย่อยกับบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทในเครือ
ของบรษิัท 

(8) กำรกูยื้มเงิน กำรใหกู้ยื้มเงิน กำรใหส้ินเช่ือ กำรค ำ้ประกนั กำรท ำนิติกรรมผกูพนับริษัท
ย่อยให้ตอ้งรับภำระทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินใน
ลกัษณะอ่ืนใดแก่บุคคลอ่ืนในจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคญัและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย 
เวน้แต่เป็นกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย หรือระหว่ำงบริษัทย่อยภำยใน
กลุม่ของบรษิัท  

(9) กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย 

(10) รำยกำรอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรำยกำรท่ีจะมีผลกระทบ
ตอ่บรษิัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 

 2.2 ก่อนท่ีบริษัทย่อยจะเข้ำท ำรำยกำรดังต่อไปนี ้บริษัทย่อยดังกล่ำวตอ้งไดร้ับอนุมัติจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

(1) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยในเรื่องท่ีอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ  ำกัดเพียงกำรแก้ไข
ขอ้บงัคบัของบริษัทย่อยท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทในกำรเสนอช่ือหรือแต่งตัง้
บุคคลเป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรในบริษัทย่อยตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทใน
บริษัทย่อย ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย และ/หรือ
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทยอ่ย หรือกำรจำ่ยเงินปันผลของบรษิัทยอ่ย 

ส ำหรบัรำยกำรตัง้แตข่อ้ (2) ถึงขอ้ (5) เฉพำะกรณีท่ีเม่ือค ำนวณขนำดของรำยกำรท่ีบริษัทย่อย
จะเขำ้ท ำรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของบริษัท (โดยน ำหลักเกณฑก์ำรค ำนวณรำยกำร
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนและคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมำบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้ับกำร
พิจำรณำอนมุตัจิำกท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 
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(2) กรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท หรือรำยกำรท่ี
เก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินของบรษิัทย่อย  

(3) กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุน้เพิ่มทุนของบริษัทย่อยและกำรจัดสรรหุน้ซึ่งไม่เป็นไปตำม
สดัสว่นกำรถือหุน้เดิมของ  ผูถื้อหุน้ รวมทัง้กำรลดทนุจดทะเบียนและ/หรือทนุช ำระแลว้
ของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิมของผูถื้อหุน้ หรือกำรด ำเนินกำร
อ่ืนใดอนัเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ของบริษัท และ/หรือสดัส่วนกำรใชส้ิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของบริษัททัง้ทำงตรงหรือทำงออ้มในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยไม่ว่ำใน
ทอดใด ๆ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำสัดส่วนท่ีก ำหนดในกฎหมำยท่ีใชบ้งัคบักับบริษัทย่อย
อนัมีผลใหบ้รษิัทไมมี่อ ำนำจควบคมุบรษิัทย่อยนัน้ 

(4) กำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อย  

(5) รำยกำรอ่ืนใดท่ีไม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษัทย่อยซึ่งเป็นรำยกำรท่ีมีผลกระทบต่อ
บรษิัทยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 

3. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย 

 3.1 บริษัทย่อยตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน
และ/หรือรายการท่ีมีนัยส าคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกตอ้ง และภายใน
ก าหนดเวลาท่ีสมควรตามท่ีบริษัทก าหนด อนึ่ง ในการพิจารณาการเขา้ท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยท่ี์มีนัยส าคญัของบริษัทย่อย ใหน้  า
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

 3.2 กรรมการและผูบ้รหิารของบริษัทย่อยตอ้งหลีกเล่ียงการท ารายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษิัทย่อยอยา่งมีนยัส าคญั ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กับผลประโยชนข์องบริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งแจง้ขอ้มูล
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบ และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมี
หนา้ท่ีแจง้เรื่องดงักล่าวใหค้ณะกรรมการของบริษัททราบภายในก าหนดเวลาท่ีบริษัท
ก าหนดเพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาตดัสินหรืออนมุตัิใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้
จะค านงึถึงประโยชนโ์ดยรวมของบรษิัทย่อยและบริษัทเป็นส าคญั 

  ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทย่อยตอ้งไม่มีส่วนรว่มอนมุตัิในเรื่องท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สียหรือ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ัง้ทางตรง และ/หรือทางออ้มนัน้ดว้ย 

  อนึ่งการกระท าดงัตอ่ไปนีซ้ึ่งเป็นผลใหก้รรมการ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษัท
ยอ่ยไดร้บัประโยชนท์างการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีพงึไดต้ามปกต ิหรือเป็นเหตใุหบ้ริษัท
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หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระท าท่ีขัดแย้งกับ
ผลประโยชนข์องบรษิัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

 (ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดย
มิไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ ประกาศท่ี
แกไ้ขเพิ่มเตมิท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนัน้ 

 (ข) การใชข้อ้มูลของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท่ีล่วงรูม้า เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณชนแลว้ 

 (ค) การใชท้รพัยส์ินหรือโอกาสทางธุรกิจของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยในลกัษณะเดียวกัน
กับท่ีบริษัทกระท าและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่ วไปตามท่ี
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 3.3 บริษัทย่อยตอ้งรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่
ตามท่ีไดร้บัอนุมัติจากบริษัท ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ต่อ
บริษัท ผ่านรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนหรือประจ าไตรมาสตามท่ีบริษัทก าหนด 
และเขา้ชีแ้จง และ/หรือ น าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดงักล่าวในกรณีท่ีบริษัท
รอ้งขอ เวน้แตเ่ป็นกรณีท่ีบรษิัทย่อยด าเนินการตามอ านาจด าเนินการของบรษิัทย่อยโดยไม่
มีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อยก าหนดใหต้อ้งไดร้บัอนมุตัจิากบรษิัท 

 3.4 บริษัทย่อยตอ้งเขา้ชีแ้จงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวดว้ยการด าเนินงาน
ใหแ้ก่บรษิัท เม่ือไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม 

 3.5 บริษัทย่อยตอ้งเขา้ชีแ้จงและ/หรือน าส่งขอ้มูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่บริษัท ใน
กรณีท่ีบรษิัทตรวจพบประเดน็ท่ีมีนยัส าคญัใด ๆ 

 3.6 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทยอ่ยดแูลรบัผิดชอบใหมี้ระบบการควบคมุภายใน ระบบ
บรหิารความเส่ียง และระบบปอ้งกนัการทจุรติอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรดักมุ
เพียงพอท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้่าการด าเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัท ขอ้บงัคบั กฎหมายและประกาศเรื่องการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท
จดทะเบ ียน  รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ ท่ี เ ก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดอ้ย่างแทจ้ริงและต่อเน่ือง รวมทัง้การจัดใหมี้
ระบบงานท่ีชดัเจน เพ่ือแสดงไดว้่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยขอ้มลู และ
มีช่องทางใหก้รรมการของบริษัทสามารถติดตามใหบ้ริษัทย่อยเปิดเผยขอ้มลูฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินการ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรพัยส์ิน รายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการท่ีมี
นยัส าคญัอ่ืนใดต่อบริษัทย่อยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี ้ตอ้งจดัใหมี้กลไกใน
การตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและ
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กรรมการของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง  และให้มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบงานดงักล่าวใหก้รรมการและผู้บริหารของบริษัท  เพ่ือใหม้ั่นใจได้ว่า
บรษิัทมีการปฏิบตัติามระบบงานท่ีจดัท าไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

 

4. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย 

หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้งหรือผูไ้ดร้บัมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใชข้อ้มลูภายในของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ทัง้ท่ีไดม้าจากการกระท าตามหนา้ท่ีหรือในทางอ่ืนทางใด ท่ีมีหรืออาจจะมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท เพ่ือประโยชนต์อ่ตนเองหรือผูอ่ื้น ไมว่า่ทางตรง 
และ/หรือทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

 

5. การท าธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทีม่ีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย 

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อย จะกระท าธุรกรรมกบับริษัทย่อย
ไดต้อ่เม่ือธุรกรรมดงักล่าวไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษิัทย่อย และ/หรือ คณะกรรมการ
ของบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
(แลว้แต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการท่ีค านวณได ้(โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการตามท่ี
ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ ประกาศท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
ท่ีใชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) ทัง้นี ้เวน้แตเ่ป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลง
ทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากบัคูส่ญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน 
ดว้ยอ านาจตอ่รองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลกัการท่ีคณะกรรมการของบรษิัทอนมุตัไิวแ้ลว้ 
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2.2.11 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

  บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการ
องคก์รท่ีดี  เพ่ือขบัเคล่ือนองคก์รใหมี้การเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินท่ีมั่นคง
และสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระดบัท่ีเหมาะสม โดยภาวะการแขง่ขนัทางธุรกิจท่ีบริษัทต้อง
เผชิญอยู่ในปัจจุบนันัน้ เกิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายใน 
และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและภารกิจหลกัของบริษัทและบริษัทย่อย 
(“เอสซีจี แพคเกจจิง้”) คณะกรรมการบรษิัท จงึไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียงขึน้เพ่ือใหม้ั่นใจว่า
มีระบบการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้เอสซีจี แพคเกจจิง้ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1. นิยามความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

"ความเส่ียง" (Risks) หมายถึง โอกาส / เหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนต่างๆ หรือสิ่งท่ีท าให้แผนงานหรือ                 
การด าเนินการอยู่ ณ ปัจจบุนัไม่บรรลุวตัถุประสงค ์/ เปา้หมายท่ีก าหนดไว ้โดยก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบ
ตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ ทัง้ในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตวัเงินหรือผลกระทบท่ีมีต่อภาพลกัษณแ์ละช่ือเสียงของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

"การบริหารความเส่ียง" (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดย
กระบวนการบริหารความเส่ียงไดร้ับการออกแบบเพ่ือให้สามารถบ่งชีเ้หตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้และมี
ผลกระทบตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ และสามารถจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ยอมรบั 
เพ่ือใหไ้ดร้บัความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผลในการบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์เอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนดไว ้

2. วัตถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียง 

2.1 เพ่ือน าระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นมาตรฐานสากลมาปฏิบตัิใชใ้นแนวทางเดียวกนัทั่วทัง้เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ และก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งในการตดัสินใจ การก าหนดกลยุทธ์ 
แผนงาน และการด าเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้  

2.2 เพ่ือก าหนดมาตรการ และแนวทางบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้โดย
พิจารณามาตรการท่ีจะลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบจากความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อนัจะเป็นการผลกัดนัใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีก าหนดไว ้ทัง้ในระดบั
บรษิัทและในระดบัหน่วยงาน 

2.3 เพ่ือสามารถระบคุวามเส่ียงหรือวิกฤตการณท่ี์ไมค่าดคิด และสามารถลดความสญูเสีย หรือความเสียหาย
ตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ไดอ้ย่างเหมาะสมและทนักาล 

2.4 เพ่ือใหค้ณะจัดการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัทราบข้อมูลความเส่ียงท่ี
ส าคญั แนวโนม้ของความเส่ียง และความเส่ียงในภาพรวม ตลอดจนก ากับดูแลความเส่ียงไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
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2.5 เพ่ือใหทุ้กส่วนงานมีหนา้ท่ีระบุ ประเมิน จดัท าแผนปฏิบตัิงานบริหารความเส่ียง และบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีส าคัญ ๆ อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงกรณีท่ีมีเหตุการณ์ กิจกรรม กระบวนการ และ/หรือ 
โครงการท่ีส าคญั หรือการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัภายในเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยค านึงถึงระดับ
ความเส่ียงท่ียอมรบัได ้และความสามารถท่ีจะปฏิบตัไิดจ้รงิดว้ยตน้ทนุท่ีเหมาะสม 

2.6 เพ่ือใหมี้การส่ือสาร และถ่ายทอดความรูก้ารบริหารความเส่ียงใหพ้นกังานอย่างสม ่าเสมอ และพฒันา
พนกังานใหมี้ความเขา้ใจ มีความตระหนกัการเป็นเจา้ของความเส่ียง ตลอดจนมีการบริหารความเส่ียง
รว่มกนัภายใตง้านท่ีรบัผิดชอบ 

2.7 เพ่ือเป็นการด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และ
ถ่วงดลุอ านาจ (Check and Balance) บริษัทจึงไดแ้บง่แยกหนา้ท่ีดา้นการบริหารความเส่ียงออกจาก
งานดา้นท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียง (Business Unit)  อนึ่ง เพ่ือใหก้ารจดัการดา้นความเส่ียงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทไดจ้ัดตัง้คณะจัดการบริหารความเส่ียงซึ่งไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือติดตามประเด็นความเส่ียงและจัดการความเส่ียงใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและทันต่อ
เหตกุารณ ์

3. กรอบการบริหารความเส่ียง 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร (Enterprise Risk Management Framework)
ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกรอบการบรหิารความเส่ียง เอสซีจี แพคเกจจิง้ ประกอบดว้ย 

3.1 การก าหนดกลยุทธ ์

 เอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละระดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้(Risk Appetite) ในการ
บรหิารความเส่ียงอยา่งชดัเจน เพ่ือใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั่วทัง้องคก์ร 

3.2 โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียง 

 ผงัโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ แสดงใหเ้ห็นตามแผนภาพดงันี ้

แผนภาพการบริหารความเส่ียงเชิงบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -----------  สายการรายงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ส านกังานตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษัิท 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

คณะจดัการบรหิารความเสีย่ง 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษัทในการก าหนดนโยบายและก ากับดแูล
การบริหารความเส่ียงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และท าหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง 
เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคลอ้งกับ
แนวทางท่ีก าหนด 

ส านักงานตรวจสอบ 
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบหน่วยระดบัแรก (First Line) / หน่วยงานปฏิบตัิงาน และหน่วยระดบัสอง (Second 
Line) / ระดบัหวัหนา้งาน หน่วยงานบริหารความเส่ียง และหนว่ยงานก ากบัและสนบัสนนุอ่ืนๆ เพ่ือใหค้วาม
เช่ือมั่นว่ามีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ยงัให้
ค  าปรกึษาแก่หน่วยงานผูร้บัการตรวจและมีการส่ือสารความคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกลบัมายงั
ผูป้ฏิบตังิานเพ่ือน าไปปรบัปรุงตอ่ไป  

คณะจัดการบริหารความเส่ียง เอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ประกอบดว้ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิารในแตล่ะสายธุรกิจ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร
สายธุรกิจตา่งประเทศ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงิน โดยมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นประธาน 
คณะจดัการบริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบหลกั ดงันี ้
(1) ก าหนดโครงสรา้งและผูร้บัผิดชอบในการบรหิารความเส่ียง 
(2) พิจารณาและอนมุตันิโยบาย กลยทุธ ์กรอบการบรหิารความเส่ียง และแผนการจดัการความเส่ียง 
(3) ทบทวนความเส่ียง (Risk Profile) และติดตามการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร 

 
3.3 กระบวนการบริหารความเส่ียง 

 เอสซีจี แพคเกจจิง้ น ากรอบการบริหารความเส่ียงมาใช้ในการด าเนินงานหลัก 3 ดา้น ไดแ้ก่        
การบริหารความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์การบริหารความเส่ียงของโครงการลงทนุ และการบริหารความ
เส่ียงในการด าเนินงาน โดยกระบวนการบรหิารความเส่ียงแบง่เป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

(1) ระบคุวามเส่ียง/ โอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

(2) ประเมินความเส่ียง 

(3) ก าหนดมาตรการจดัการ และก าหนดดชันีชีว้ดัความเส่ียง (Key Risk Indicators) และดชันี    
ชีว้ดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ซึ่งเป็นทัง้  Leading และ Lagging 
Indicator เพ่ือคาดการณเ์หตุการณค์วามเส่ียงและเพ่ือควบคุมกิจกรรมลดความเส่ียงให้
เป็นไปตามเปา้หมาย 

(4) รายงานความเส่ียงตอ่คณะจดัการบริหารความเส่ียง เอสซีจี แพคเกจจิง้ ก่อนท่ีจะรายงานตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละครัง้   
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ทั้งนีใ้นการประเมินความเส่ียงจะต้องได้รับการประเมินในแต่ละหัวข้อความเส่ียงต่อไปนีอ้ย่าง
ครบถว้น  
(1) ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั สขุภาพ และสิ่งแวดลอ้ม (Safety, Health, Environment Risk) 
(2) ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  (Compliance Risk) 
(3) ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงและทรพัยส์ินทางปัญญา (Intangible Risk) 
(4) ความเส่ียงจากเหตกุารณรุ์นแรง (Hazard Risk) 
(5) ความเส่ียงดา้นตน้ทนุผลิต (Input Risk) 
(6) ความเส่ียงจากการด าเนินงาน (Process Risk) 
(7) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 
(8) ความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ (Business Risk) 

 
3.4 การสร้างวัฒนธรรมองคก์รในการบริหารความเส่ียง 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองคก์รเป็นองคป์ระกอบส าคญัต่อความส าเร็จของ      
การบรหิารความเส่ียง ดงันัน้เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดก้ าหนดดงันี ้
- ให้ผู้บริหารเป็นผู้ส่ือสารถึงความส าคัญของการบริหารความเส่ียงและเป็นตน้แบบในการ

บริหารความเส่ียง รวมถึงสรา้งวิธีการน าการบริหารความเส่ียงไปใชใ้หเ้ห็นผลในทางปฏิบัติ 
โดยก าหนดใหมี้การใชภ้าษาความเส่ียงท่ีตรงกัน มีการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้
และมีระบบการประเมินความเส่ียงในรูปแบบเดียวกนั 

- ก าหนดบทบาท หนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูร้บัผิดชอบความเส่ียงแตล่ะเรื่อง 
- สนบัสนนุใหมี้การก าหนดวาระเรื่องความเส่ียงในการประชมุหลกัๆ ของแตล่ะบรษิัท 
- ก าหนดใหก้ารบรหิารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งในหลกัสตูรการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน  
- ส่งเสริมใหมี้การแบง่ปันประสบการณก์ารบริหารความเส่ียงระหว่างหน่วยงานและบริษัท เพ่ือ

ส่ือสารประโยชนก์ารบรหิารความเส่ียงอยา่งตอ่เน่ือง 
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2.2.12 นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

 การเปิดเผยขอ้มูลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามหลัก
บรรษัทภิบาลอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 216 (12/2562) และครัง้ท่ี 224 
(8/2563) เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 และวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ตามล าดบั มีมติอนุมัตินโยบายการเปิดเผย
ขอ้มูลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ มั่นใจไดว้่าการ
เปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีความถกูตอ้งชดัเจน สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอยา่งเทา่เทียมกนั 

 
นิยาม 
ข้อมูลส าคัญ หมายถึง ขอ้มลูตา่ง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีหากมีการเปิดเผย
โดยวิธีการท่ีไมเ่หมาะสมแลว้อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์หรืออาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ ทัง้นี ้
ไมว่า่ขอ้มลูเหลา่นัน้จะเป็นขอ้มลูการเงิน การลงทนุ หรือความลบัทางการคา้ เชน่ 

1. งบการเงิน (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้ หมายเหตปุระกอบงบการเงิน) และการเปล่ียนแปลงนโยบายทางบญัชีท่ีส าคญั 

2. ขอ้มลูเก่ียวกบัการควบรวมบริษัท การไดม้าหรือจ าหนา่ยไปซึ่งบริษัทรว่ม/ บรษิัทยอ่ยท่ีส าคญั และอาจ
มีผลกระทบหรือเปล่ียนแปลงโครงสรา้งทางธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

3. ขอ้มลูเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยห์รือขอ้มลูโครงการลงทนุ ยกเลิกการลงทนุ ขยาย
ก าลงัการผลิต หรือลดก าลงัการผลิตท่ีส าคญัตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

4. ขอ้มลูเก่ียวกบัการจ่าย หรืองดจา่ยเงินปันผล หรือการเปล่ียนแปลงนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษิัท
ท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

5. ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัหลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่น การเพิ่มทนุ การออก
หลกัทรพัยใ์หม ่การเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไวข้องหุน้ 

6. ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
7. ขอ้มลูเก่ียวกบัการผลิต หรือหยดุการผลิตสินคา้ท่ีส าคญัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
8. ขอ้มลูเก่ียวกบันโยบาย หรือกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
9. ขอ้มลูการคาดการณเ์ก่ียวกบัสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต (Forward-

looking Information) ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยเฉพาะขอ้มลูผลก าไรหรือขาดทนุ 
10. ขอ้มลูอ่ืน ๆ เก่ียวกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีเห็นว่าอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์หรือมีอิทธิพลตอ่

การตดัสินใจในการลงทนุ 

ทัง้นีข้อ้มูลส าคญัพิจารณาไดจ้ากหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาเปิดเผยสารสนเทศท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื่องแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของบรษิัทจดทะเบียน 

บริษัทที่ออกหลักทรัพยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) หรือ
บรษิัทยอ่ยท่ีมีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย หรือตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ 
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ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย ์หมายถึง ผลกระทบท่ีท าใหร้าคาหลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์น
เอสซีจี แพคเกจจิง้ สงูขึน้ ต  ่าลง คงท่ี หรือเป็นการพยงุราคาหลกัทรพัย ์
เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึงบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 
   
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

1. เอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลูในทกุประเทศท่ี
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เขา้ไปหรือจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

2. การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะ (Material Non-public Information) เอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ตอ้งเปิดเผยอย่างระมดัระวงั ถกูตอ้ง ครบถว้น ไม่ท าใหเ้กิดความส าคญัผิดในสาระส าคญั เป็นไปตามกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทนัเหตกุารณ ์ทนัเวลา มีการเปิดเผย
ใหท้ั่วถึงและเป็นธรรม พรอ้มทัง้ด  าเนินการให้มั่นใจไดว้่าผูถื้อหุน้ หรือนกัลงทุนจะไดร้บัขอ้มูลต่าง ๆ 
อย่างเพียงพอตอ่การตดัสินใจ เท่าเทียมกนั และสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย โดยอาจพิจารณาใชช้่องทางการ
เปิดเผยผา่นเว็บไซตข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือชอ่งทางอ่ืน ๆ ตามท่ีหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไวใ้น
แตล่ะเรื่องตามความเหมาะสม ทัง้นีค้วรระมดัระวงัเก่ียวกบัชว่งเวลาท่ีจะเปิดเผยดว้ย 
นอกจากนีเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งมีการก าหนดผูมี้สิทธิเปิดเผยขอ้มลูส าคญัท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยสูส่าธารณะ
และขอบเขตหนา้ท่ีของบคุคลเหลา่นัน้ใหช้ดัเจน เพ่ือใหก้ารส่ือสารขอ้มลูส าคญัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ออกมาจากแหล่งเดียว มีขอ้มลูท่ีตรงกนั หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ไม่ท าใหเ้กิดความสบัสน และ
ไม่อนุญาตใหพ้นักงานเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะไม่ว่าในเวลาใด ๆ เวน้แต่
ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร เอสซีจี แพคเกจจิง้  

3.  การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัท่ีเปิดเผยสู่สาธารณะแลว้ (Material Public Information) เอสซีจี แพคเกจจิง้
ตอ้งเปิดเผยอย่างชดัเจน ครบถว้น โดยไม่ใหเ้กิดความสบัสน นอกจากนีก้ารใหข้อ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ขอ้มลูส าคญัท่ีไดเ้ปิดเผยไปแลว้ตอ้งมีความชดัเจนและสอดคลอ้ง ไมท่  าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดกบัขอ้มลู
ท่ีไดเ้ปิดเผยไป 

4. การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นการคาดการณเ์ก่ียวกบัสภาวะ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการใน
อนาคตของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Forward-looking Information) เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งเปิดเผยดว้ยความ
ระมดัระวงั ไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญั และใหอ้ธิบายถึงเง่ือนไขหรือสมมติฐานท่ีใช้
ประกอบในการคาดการณน์ัน้ โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบถึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลและพิจารณาถึงความ
ถกูตอ้งของขอ้มลูก่อนน ามาใชใ้นการวิเคราะหห์รือคาดการณด์งักลา่ว   

5. การเปิดเผยขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ขอ้มลูส าคญั (Non-material Information) เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งเปิดเผย
บนพืน้ฐานของความเป็นจรงิ และตอ้งไม่มีเจตนาใหผู้้อ่ืนส าคญัผิดในขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
ผลการด าเนินงาน ราคาหลกัทรพัย ์หรือเปิดเผยในลกัษณะท่ีอาจท าใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ใจว่ามีผลกระทบ
ตอ่ราคาหลกัทรพัย ์ 

6. การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัหรือขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นเรื่องท่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งยิ่ง เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ตอ้งไม่เผยแพรข่อ้มูลส าคญัดงักล่าวก่อนวนัท่ีเปิดเผยขอ้มูลส าคญันัน้ต่อตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยหรือตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ และสาธารณชน  
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7. การเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณะ เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งจดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้่า
การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัมีความโปรง่ใส ชดัเจน ถกูตอ้ง ทนัเวลา และเพียงพอตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 

8. ในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายฉบบันี ้ใหน้  าจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคูมื่อบรรษัทภิบาล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไปใชใ้นการปฏิบตังิานดว้ย 

9. การไมป่ฏิบตัิตามนโยบายฉบบันีถื้อเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
 
แนวปฏิบัติ 
1. การจัดให้มีระบบการจัดการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

1.1 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ตอ้งจัดใหมี้ระบบการจัดการเปิดเผยข้อมูลส าคญัท่ีจ าเป็นต่อการ
ตดัสินใจลงทนุในหลกัทรพัยข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัมี
ความโปรง่ใส ชดัเจน ถกูตอ้ง ทนัเวลา และเพียงพอตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 

1.2 หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธต์อ้งทบทวนระบบการจัดการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

 
2. การจัดการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

2.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัตอ้งจัดท าทะเบียนรายช่ือขอ้มูลส าคญัท่ีตอ้ง
เปิดเผย เพ่ือใหท้ราบถึงขอ้มลูส าคญัท่ีหน่วยงานจะตอ้งจดัการเปิดเผยใหมี้ความโปร่งใส ชดัเจน 
ถกูตอ้ง ทนัเวลา และเพียงพอตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 

2.2 หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัควรจดัท ามาตรฐานการท างานของหนว่ยงานในเรื่องการ
เปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยต์่างประเทศและหน่วยงาน
ก ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน โดยค านงึถึงกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบตัท่ีิดี ดงันี ้

2.2.1 การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัของบริษัทท่ีออกหลักทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ไม่ท าใหเ้ขา้ใจผิด ขอ้มูลท่ีเปิดเผยตอ้งเป็นปัจจุบนั ทนั
เหตกุารณ ์ทนัเวลา มีการเปิดเผยใหท้ั่วถึงและเป็นธรรม ไม่เป็นการเปิดเผยหรือใหข้อ้มูลแต่
เฉพาะกลุ่มหรือบุคคล ตอ้งไม่ใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัก่อนวนัท่ีเปิดเผยขอ้มูลนัน้ต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชน 

2.2.2 การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัแก่นกัวิเคราะห ์ผูถื้อหุน้ หรือบคุคลอ่ืนเฉพาะราย จะตอ้งมั่นใจได้
วา่ขอ้มลูส าคญัท่ีเปิดเผยนัน้เป็นขอ้มลูท่ีเปิดเผยตอ่ประชาชนอยา่งทั่วถึงแลว้ 

2.2.3 ขอ้มลูส าคญัท่ีจะเปิดเผยตอ้งมีเนือ้หาและช่วงเวลาการเปิดเผยเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐาน 
และแนวปฏิบตัขิองหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีลกัษณะท่ีจ าเป็นดงันี ้

2.2.3 (1) ขอ้มลูถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ ชดัเจน 

2.2.3 (2) มีขอ้มลูเชิงตวัเลขเพียงพอเพ่ือใหผู้ล้งทุนสามารถเปรียบเทียบกับกิจกรรมของ
บรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ได ้
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2.2.3 (3) ขอ้มลูท่ีไมล่  าเอียง ตรงไปตรงมา เชน่ ไมปิ่ดบงัหรือตดัทอนขอ้เท็จจรงิบางอย่าง
ซึ่งอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีไมถ่กูตอ้ง 

2.2.3 (4) ไมใ่ชภ้าษาทางเทคนิคมากเกินไป ใชภ้าษาท่ีท าใหบ้คุคลทั่วไปเขา้ใจไดง้่ายใหม้ากท่ีสดุ 

2.2.3 (5) ไม่ใชถ้อ้ยค าท่ีไม่เหมาะสม หรือเปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะท่ีเกินความจ าเป็นท่ี
อาจท าใหน้กัลงทุนเขา้ใจผิด และเป็นเหตใุหมี้ผลต่อราคาหรือปริมาณการซือ้
ขายหลกัทรพัยโ์ดยไมมี่เหตผุลสมควร 

2.3 กรณีท่ีอยู่ระหว่างการรอแจง้ขอ้มลูส าคญัของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ่ตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยต์่างประเทศ หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง 
พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีเก่ียวข้องจะตอ้งไม่เปิดเผยข้อมูลส าคัญดังกล่าวออกไปภายนอก 
เน่ืองจากอาจท าใหน้กัลงทนุเกิดความสบัสนและไดร้บัขอ้มลูไม่เท่าเทียมกนั จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
จดัล าดบัและซกัซอ้มความเขา้ใจกบัพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีเก่ียวขอ้งในการเปิดเผยขอ้มลู
ในช่องทางตา่ง ๆ โดยใหเ้ริ่มตน้เปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลาด
หลักทรพัยต์่างประเทศ หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้สร็จเรียบรอ้ยก่อน แลว้จึงจะ
สามารถเปิดเผยขอ้มลูส าคญัดงักลา่วตอ่ส่ือมวลชน นกัลงทนุ และชอ่งทางอ่ืน ๆ ได ้

2.4 บรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีหนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มลูส าคญัใหต้ลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งทราบโดยทนัที เม่ือขอ้มลูส าคญัของ
บรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน หรือเหตกุารณ ์หรือสภาพการ
ซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทท่ีออกหลักทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ อาจมีผลต่อราคาซือ้หรือขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีออกหลักทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างมีนยัส าคญั หรือเป็นขอ้มูลท่ีมี
ความส าคญัต่อผูล้งทุนท่ีสามารถน าไปใชใ้นการวิเคราะหข์องนักวิเคราะหห์รือผูเ้ช่ียวชาญในการ
ตดัสินใจลงทนุ หรือเป็นขอ้มลูท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบตอ่สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ 

2.5 ในกรณีท่ีมีขอ้มูลส าคญัหรือเหตกุารณ ์หรือโครงการท่ีส าคญัท่ีเขา้เกณฑด์งัต่อไปนี ้ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอาจพิจารณาท่ีจะยงัไมเ่ปิดเผยขอ้มลูโดยทนัที โดยตอ้งมั่นใจไดว้า่สามารถเก็บขอ้มลูนัน้
ไวเ้ป็นความลบัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

2.5.1 การเปิดเผยขอ้มลูส าคญัในทนัทีจะท าใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ เสียประโยชนอ์ยา่งมีนยัส าคญั 
หรือกระทบเป็นผลเสียต่อความสามารถของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในการท่ีจะด าเนินการตาม
วตัถปุระสงคเ์ชิงธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่น การเปิดเผยแผนการซือ้อสงัหาริมทรพัย ์
อาจท าใหร้าคาอสงัหารมิทรพัยส์งูขึน้ ควรชะลอไวก้่อนเพ่ือเปิดเผยในเวลาท่ีเหมาะสม 

2.5.2 เม่ือขอ้เท็จจริงอยู่ในภาวะท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้การเปิดเผยต่อสาธารณชนอย่าง
ตอ่เน่ืองกนัในเรื่องเดียวกนัจากขอ้เท็จจริงท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจท าใหส้าธารณชนสบัสนหรือ
หลงผิดได ้เช่น อยู่ระหว่างการเจรจาเขา้ซือ้กิจการท่ียงัไม่มีขอ้สรุปท่ีแน่นอน สถานการณ์ยงัมี
ความเปล่ียนแปลงไดใ้นแตล่ะขัน้ตอนของการเจรจา จึงควรรอใหมี้ขอ้สรุปท่ีแน่นอนก่อน ไม่
จ  าเป็นตอ้งประกาศเปิดเผยในแตล่ะขัน้ตอนของการเจรจา 
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2.6 ในกรณีท่ีเป็นการเปิดเผยถึงการคาดการณห์รือการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับสภาวะ ทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Forward- looking 
Information) ขอ้มลูท่ีใชใ้นการคาดการณห์รือวิเคราะหน์ัน้ตอ้งมีการตรวจสอบถึงแหล่งท่ีมาของ
ขอ้มลูและพิจารณาความถกูตอ้งของขอ้มลูก่อนน ามาใชใ้นการวิเคราะหห์รือคาดการณด์งักลา่ว และ
ไมเ่ป็นการคาดการณเ์กินจรงิ หรือผิดไปจากขอ้เท็จจรงิ และใหเ้ปิดเผยดว้ยความระมดัระวงั ไมท่  าให้
เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญ และให้อธิบายถึงเง่ือนไขหรือสมมติฐานท่ีใช้ประกอบในการ
คาดการณน์ัน้ โดยจะตอ้งมีการตรวจสอบถึงแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูและพิจารณาถึงความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูก่อน 

2.7 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไม่จ  าเป็นต้องเปิดเผยประมาณการหรือการ
คาดการณเ์ก่ียวกบัก าไรหรือขอ้มลูอ่ืนใดท่ีใชเ้ป็นการภายในของเอสซีจี แพคเกจจิง้ แตห่ากมีการ
เปิดเผยตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั โดยมีขอ้สมมติฐานท่ีสมเหตสุมผล และแจง้ตามความจริง 
ดว้ยเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ทั้งนีห้ากปรากฏในภายหลังว่าประมาณการหรือการคาดการณ์นั้น
ผิดพลาด บรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งแกไ้ขและแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทราบทนัที 

2.8 กรณีท่ีมีขา่วลือหรือข่าวสารการคาดการณย์อดขาย ก าไร หรือขอ้มลูอ่ืนในอนาคต ตามปกติบริษัทท่ี
ออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไม่จ  าเป็นตอ้งด าเนินการใด ๆ เวน้แต่กรณีท่ีข่าวลือหรือข่าวสาร
ดงักล่าวนัน้มีความผิดพลาดจนอาจท าใหมี้ผลกระทบต่อราคาหลักทรพัย ์หรือการตดัสินใจในการ
ลงทนุอย่างเห็นไดช้ดั บริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ จึงควรพิจารณาความเหมาะสม
ในการชีแ้จงใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรพัยต์่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทราบขอ้เท็จจรงิ 

2.9 ในกรณีท่ีหลกัทรพัยข์องบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีการซือ้ขายท่ีผิดไปจากสภาพ
ตลาด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรติดตามภาวะความผิดปกติ และพยายามหาเหตผุลของสภาพการ
ผิดปกติดงักล่าวว่ามีท่ีมาจากขอ้มูลใดของเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือไม่ หากเป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผย
แลว้ บริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไม่ตอ้งด าเนินการใดๆ หากเป็นกรณีท่ีสงสัยว่า
อาจมีขอ้มูลภายในรั่วไหล บริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ควรหารือผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือ
พิจารณาการด าเนินการแกไ้ข 

3. การก าหนดบุคคลและบทบาทหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

3.1 บคุคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั (Spokesperson) 

บคุคลผูมี้สิทธิในการตอบขอ้ซกัถามหรือใหข้อ้มลูส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ไดแ้ก่ 

(1) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

(2) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายการเงิน  

(3) ผูจ้ดัการนกัลงทนุสมัพนัธ ์หรือผูจ้ดัการ Brand Management Office ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

(4) บคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากบคุคลตาม (1) หรือ (2) (เฉพาะเรื่องท่ีไดร้บัมอบหมาย) 
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3.2 หนว่ยงานควบคมุการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั 

หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีควบคมุและพิจารณาเนือ้หาการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ตอ่บคุคลภายนอก ไดแ้ก่  

(1) หน่วยงาน Brand Management Office มีหน้าท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าคัญกับ
ส่ือมวลชน  

(2) ส านกังานเลขานกุารบรษิัทและหน่วยงานบญัชี มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มลูส าคญัตอ่ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ และหนว่ยงานก ากบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง  

(3) หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์มีหนา้ท่ีใหข้อ้มลูส าคญัตอ่นกัวิเคราะหห์รือบรษิัทหลกัทรพัยต์า่ง ๆ  

(4) หน่วยงานท่ีไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิารสายการเงิน (เฉพาะเรื่องท่ีไดร้บัมอบหมาย) 

3.3 พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

ส านกังานเลขานกุารบริษัทตอ้งจดัใหมี้การส่ือสารและชีแ้จงแก่พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทกุคน
ใหต้ระหนกัถึงผลกระทบของการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
โดยพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูจะเปิดเผยไดเ้ฉพาะขอ้มลูหลงัจากและเท่าท่ีไดเ้ผยแพร่
ตอ่สาธารณชนแลว้เทา่นัน้ 

ส าหรบัพนกังานท่ีไม่มีหนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัจะตอ้งมีความระมดัระวงัในการเปิดเผย
ขอ้มลูของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เชน่เดียวกนั เพ่ือปอ้งกนัความสบัสน จงึไมค่วรเปิดเผยขอ้มลูส าคญั
ท่ีไดล้ว่งรูม้า จนกวา่เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูส าคญัตอ่สาธารณชนแลว้เทา่นัน้ 

4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ 

4.1 ส านกังานเลขานุการบริษัทตอ้งจดัอบรมใหแ้ก่ผูบ้ริหารของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยท่ีมี
โอกาสใหข้อ้มลูส าคญัตอ่บคุคล ภายนอก ไดร้บัทราบขอบเขตหนา้ท่ีของตนในการเปิดเผยขอ้มลู
ส าคญั รวมทัง้แนวปฏิบตัท่ีิดีในการส่ือสารขอ้มลูส าคญัตอ่บคุคลภายนอก 

4.2 ส านกังานเลขานุการบริษัทตอ้งสรา้งความตระหนักรูแ้ละปลูกฝังวัฒนธรรมใหพ้นักงานเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ในเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัตอ้งด าเนินการอย่างโปร่งใส ตรงกับความจริง และ
ค านงึถึงช่ือเสียงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นหลกั  

4.3 เน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุน รวมทัง้การแจง้
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ มีความส าคญัตอ่บรษิัทท่ีออก
หลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ หากมีขอ้สงสยัหรือไม่แน่ใจจึงควรปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญภายในเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ส านักงานเลขานุการบริษัท หน่วยงาน Brand 
Management Office และหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
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5. การเฝ้าตดิตามและรายงาน 

5.1 ก าหนดใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลส าคญั และส านกังานตรวจสอบมีการเฝ้า
ติดตามและรายงานการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั เพ่ือใหม้ั่นใจว่าเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย 
นโยบาย และแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น 

5.2 ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัรายงานผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารระดบัสูง
ทนัทีเม่ือไดร้บัการรอ้งขอจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยต์า่งประเทศ ให้
ชีแ้จงขอ้มลูหรือเหตกุารณส์ าคญัท่ีเกิดขึน้ เพ่ือใหผู้บ้รหิารตดัสินใจในการเปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเตมิ 

5.3 ผูบ้รหิารตอ้งสนบัสนนุใหพ้นกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ สามารถรายงานพฤติกรรมหรือการกระท าใด ๆ 
ท่ีจะเป็นการบอกกล่าว เผยแพร ่ใหค้  ารบัรองขอ้มลูเท็จ หรือเปิดเผยผลการวิเคราะหห์รือคาดการณ์
การด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้โดยใชข้อ้มลูเท็จ ไมค่รบถว้น หรือบดิเบือนตอ่บคุคลภายนอก
ซึ่งอาจท าใหมี้ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์หรือมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในหลักทรพัยไ์ด ้โดย
พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ สามารถรายงานพฤติกรรมหรือการกระท าการดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชา
ท่ีไวว้างใจ หรือผูร้บัผิดชอบในการรบัขอ้รอ้งเรียนท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนด หรือผ่านช่องทางการ
รอ้งเรียน Whistleblowing System ได ้

ทัง้นีผู้ร้ายงานหรือใหข้อ้มลูจะไดร้บัความคุม้ครองตามนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตและ
การกระท าผิด  

 
ขอบเขตแนวปฏิบัต ิ

1. บรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยใ์นเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีมีธุรกรรม (Transaction) เก่ียวกบัขอ้มลูส าคญัและมีผล
ใหต้อ้งมีหนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มลูตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

3. การใหข้อ้มลูตา่ง ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไมว่า่จะเป็นการใหข้อ้มลูเป็นลายลกัษณอ์กัษร ดว้ยวาจา หรือ
ผ่านทางทางโทรศพัท ์ส่ือออนไลน ์การแถลงขอ้มลูใหก้บัผูถื้อหุน้ ผูส่ื้อข่าว หรือนกัลงทนุ (Press Conference) 
การประชุมทางวีดิทศัน ์(Teleconference) การประชุมทางไกลดว้ยวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการใหข้อ้มูล
ตา่ง ๆ ผา่นชอ่งทางท่ีหนว่ยงานของรฐั หรือบคุคลอ่ืนจดัไวส้  าหรบัใหบ้คุคลทั่วไปสามารถรบัรูข้อ้มลูได  ้

4. การปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูในทกุประเทศท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ เขา้ไป หรือ
จะเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

 
บทบาทและความรับผิดชอบ 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทกุคนตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ
ของตนเองในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และนโยบาย
การเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจี แพคเกจจิง้ อยา่งเครง่ครดั 

2. หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธต์อ้งจดัใหมี้ระบบการจดัการในการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัจะมีความโปร่งใส ชดัเจน ถูกตอ้ง ทนัเวลา และเพียงพอต่อการตดัสินใจใน
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การลงทนุ และหน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานตอ้งจดัใหมี้การส่ือสาร ส่งเสริม และสนบัสนนุการ
เพิ่มพูนความรู ้ความเขา้ใจ และความสามารถใหแ้ก่พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้งอยู่เสมอ ก าหนดใหมี้การเฝ้าติดตาม 
เพ่ือใหม้ั่นใจว่าเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดป้ฏิบตัติามกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง ครบถว้น 

3. พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั ตอ้งเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและความ
รบัผิดชอบของตนในการปฏิบตัิตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูฉบบันี ้โดยพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ตอ้งพฒันาความรู ้ความเขา้ใจและความสามารถในหนา้ท่ีท่ีตนปฏิบตัิอย่างผูท่ี้รูจ้รงิ ตัง้ใจและเอาใจใส่
ตอ่หนา้ท่ีและงานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

 
การด าเนินการกรณีทีม่ีข้อสงสัย 
ในการปฏิบตัิตามนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูฉบบันีใ้หน้  าจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคูมื่อบรรษัทภิบาล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มาพิจารณาประกอบ และหากมีขอ้สงสยัใหส้อบถามผูบ้งัคบับญัชา หรือหนว่ยงานสนบัสนนุท่ี
เก่ียวขอ้ง เชน่ หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์หนว่ยงาน Brand Management Office ท่ีปรกึษากฎหมาย หรือ
ส านกังานเลขานกุารบรษิัท เป็นตน้ 
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2.2.13 นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 224 (8/2563) วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2563) 

นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน 

ในการด าเนินงานของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน และผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งพิจารณาและรบัทราบขอ้มลูตา่ง  ๆท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยแ์ละยงัไม่
สามารถเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน หรือสาธารณชนทั่วไปได ้ดงันัน้การใชข้อ้มูลภายในของบริษัทจึงเป็น
เรื่องส าคญัท่ีตอ้งมีการจดัการอย่างเหมาะสมเพ่ือไม่ใหข้อ้มูลรั่วไหล อาจถูกน าไปใชป้ระโยชนใ์นทางท่ีไม่
ถกูตอ้ง และเป็นการเอาเปรียบบุคคลอ่ืน ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแลว้ยงักระทบต่อช่ือเสียง
ของบริษัทดว้ย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายการจดัการขอ้มูลภายในของบริษัทขึน้ 
เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนถือปฏิบตัแิละส่ือสารอยา่งถกูตอ้งโดยมีรายละเอียดดงันี ้

อนึ่งในนโยบายนี ้"ขอ้มลูภายใน" หมายถึง ขอ้มลูท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณะซึ่งสาระส าคญัมีผลตอ่
การเปล่ียนแปลงราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรพัย ์
1. บรษิัทยดึมั่นในการปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน ในทกุ

ประเทศท่ีบรษิัทเขา้ไปหรือจะเขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
2. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิัท และบคุคลภายนอกท่ีมาปฏิบตัิหนา้ท่ีซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มลู

ภายในของบรษิัทตอ้ง 
2.1 เก็บรกัษาขอ้มลูภายในของบริษัทดว้ยความระมดัระวงัและมีความปลอดภยั เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหข้อ้มลู

ภายในของบรษิัทรั่วไหลออกไปภายนอก 
2.2 ไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในของบริษัทแก่บคุคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน เพ่ือปอ้งกนัการท่ี

ขอ้มลูภายในอาจถกูน าไปใชไ้มว่า่จะเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรือผูอ่ื้น 
เน่ืองจากอาจเกิดผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าของหลกัทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน หรืออาจมีผลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ 

3. กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิัท และบคุคลภายนอกท่ีมาปฏิบตัิหนา้ท่ีซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มลู
ภายในของบรษิัทตอ้งไมซื่อ้หรือขายหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายในซึ่งเป็นการเอาเปรียบบคุคลอ่ืน
ท่ีซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยไมท่ราบขอ้มลูภายใน 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายในรวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบตัิ
ตามมาตรการหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายนี ้เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงจากการใชข้อ้มลู
ภายในโดยมิชอบ 

5. บริษัทตอ้งจดัใหมี้ระบบการเก็บรกัษาและปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายในท่ีท าใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มลูภายใน
จะไมร่ั่วไหล และไมถ่กูน าไปใชป้ระโยชนใ์นการซือ้หรือขายหลกัทรพัยไ์มว่า่เพ่ือตนเองหรือบคุคลอ่ืน 

6. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบตัิตามกฎบตัร จรรยาบรรณ และคู่มือ
บรรษัทภิบาลของบรษิัท และแนวทางการใชข้อ้มลูภายในของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิ) ("พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์") และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเตมิ) รวมถึงกฎเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

7. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทท่ีไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้ถือเป็นการกระท าผิดวินยัท่ีตอ้ง
รบัโทษ ทัง้นี ้อาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายก าหนดไวห้ากกระท าความผิดตามกฎหมาย 
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มาตรการห้ามซือ้ขายหลักทรัพย ์
กรรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่าย

หรือเทียบเท่าของบริษัท พนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภายใน รวมทัง้คู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กิน    
ฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวท่ีได้รับทราบข้อมูลภายใน ต้องไม่ซือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องบริษัท หรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับขอ้มูลภายใน ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการเปิดเผยงบการเงิน
ดงักลา่ว 

นอกจากนีใ้นกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายใน รวมทัง้คูส่มรส 
หรือผูท่ี้อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ทราบขอ้มูลภายในของ
บริษัทหรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายใน ตอ้งไมท่  าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทดงักล่าว
จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแตไ่ดมี้การเปิดเผยขอ้มลูนัน้สูส่าธารณะทัง้หมดแลว้ 

  
การรายงานการถอืและการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรัพยแ์ละสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 
1. บรษิัทจะใหค้วามรูแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและผูบ้รหิาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงาน

บญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบรษิัท เก่ียวกบัหนา้ท่ีในการจดัท า เปิดเผย 
และน าส่งรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ของตน คูส่มรส
หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบตุรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ตามบทบญัญัติแห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์  ประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงบทก าหนดโทษท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมาย 

2. คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ี
เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าของบริษัท มีหนา้ท่ีจดัท า เปิดเผย และน าส่งรายงานการถือและ
การเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ของตน คูส่มรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉัน
สามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลตามบทบญัญัติแห่ง  พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ท่ีเก่ียวขอ้งมายงัเลขานุการบรษิัทก่อนน าสง่ส านกังาน ก.ล.ต. ทกุครัง้ โดยใหจ้ดัท าตามแบบและน าส่ง
ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
ในกรณีผูมี้หนา้ท่ีรายงานเป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารของบริษัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น 
ดงันี ้
(ก) บริษัทแจง้รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือน าเขา้สู่ระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร

ของบรษิัทท่ีออกหลกัทรพัยต์ามวิธีการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดในประกาศส านกังาน ก.ล.ต. 
วา่ดว้ยแบบและวิธีการแจง้หรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูกรรมการและผูบ้รหิารของบริษัท 
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(ข) ผูมี้หนา้ท่ีรายงานซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ก่อนวนัท่ีมี
ช่ือแสดงในระบบขอ้มลูรายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารของบริษัทตาม (ก)  

2.2 ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมีการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัยห์รือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
ในกรณีอ่ืนนอกจาก 2.1 

การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

ขอ้มูลภายในถือเป็นขอ้มูลส าคญั การใชข้อ้มูลภายในร่วมกันตอ้งอยู่ในกรอบของหนา้ท่ีและความ
รบัผิดชอบตามท่ีไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ การเปิดเผยขอ้มลูภายในต่อสาธารณะรวมถึงการส่ือสารขอ้มลูใด ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภายในตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิารสายการเงิน หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายเทา่นัน้  

นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัทเนน้ใหก้ารใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยั โดย
ตอ้งก าหนดนโยบายและระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Policy) ท่ีไดร้บัอนุมัติจากประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรือผูอ้  านวยการฝ่าย IT หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งรวมถึงการจดัให้มีมาตรการป้องกัน
ความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศดงัตอ่ไปนี ้

1. พึงใชง้านคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติว่าดว้ยการ
กระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. จ ากดัการเขา้ถึงขอ้มลูภายในโดยใหเ้ขา้ถึงไดเ้ฉพาะประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
สายการเงิน เลขานกุารบริษัท และผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผย
ต่อพนกังานของบริษัทตามความจ าเป็น และแจง้ใหพ้นกังานทราบว่าเป็นสารสนเทศท่ีเป็นความลับ
และมีขอ้จ ากดัในการน าไปใช ้

3. หา้มมีการเปล่ียนแปลง ท าซ า้ ลบทิง้ หรือท าลายขอ้มูลของบริษัท รวมถึงห้ามเปิดเผยขอ้มูลท่ีอยู่ใน
ระบบขอ้มลูของบรษิัท โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากบรษิัท 

4. จดัระบบรกัษาความปลอดภยัเพ่ือปอ้งกนัการเขา้ถึงและการใชแ้ฟ้มขอ้มลูและเอกสารลบั 

5. ใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหถ้กูตอ้งตามสิทธิท่ีไดร้บัอนญุาต เก็บรกัษาและไม่ยินยอมใหผู้อ่ื้น
ใชร้หสัผา่นส าหรบัเขา้ใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. หา้มใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเขา้ถึงหรือส่งขอ้มลูท่ีมีเนือ้หาขดัต่อศีลธรรมอนัดี เก่ียวกับ
การพนนั กระทบตอ่ความมั่นคงของชาต ิหรือละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

7. การส่ือสารผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์จะตอ้งด าเนินการอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ ค  านงึถึง
ความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัท โดยปฏิบตัิตาม
แนวทางการส่ือสารแบรนด ์และนโยบายการใชส่ื้อสังคมออนไลนข์องบริษัทตามท่ีไดร้บัอนุมัติจาก
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่งเครง่ครดั 
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2.2.14 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 236 (4/2565) เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 มีผลตัง้แต่วนัท่ี 24 

 พฤษภาคม 2565) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในดา้นการ
คุม้ครองสิทธิมนษุยชนนัน้ เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย และมุ่งมั่นท่ีจะเคารพสิทธิมนษุยชน
ตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลอย่างเครง่ครดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนบัสนนุและปฏิบตัิตาม
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ขอ้ตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact: UNGC) หลกัการชีแ้นะเรื่องสิทธิมนษุยชนส าหรบัธุรกิจ
แหง่สหประชาชาต ิ(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และ
ปฏิญญาว่าดว้ยหลักการและสิทธิขั้นพืน้ฐานในการท างานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (The 
International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work:  ILO) 
รวมถึงมุ่งมั่นในการด าเนินการตามจรรยาบรรณ และนโยบายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนต่าง  ๆ ท่ีบริษัท
ประกาศใช ้

เพ่ือให้มั่ นใจว่าการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัดิา้นสิทธิมนษุยชนขึน้เพ่ือปอ้งกนัการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนในทกุกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Direct Activity) รวมถึงคูค่า้/ คูธุ่รกิจในห่วงโซ่คณุคา่
ของธุรกิจ (Suppliers/ Contractors in Business Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Ventures) 

ขอบเขตการด าเนินการ 

นโยบายและขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนษุยชนนีใ้ชส้  าหรบัทกุกิจกรรมของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (พนกังาน 
กิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง สินคา้และบริการ) ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีอ านาจในการบริหาร เช่น กิจการของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ บรษิัทท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ถือหุน้ทัง้หมด บรษิัทยอ่ย และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Ventures) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุ่งหวงัและส่งเสริมใหคู้ธุ่รกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไม่มี
อ านาจในการบริหาร เช่น บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ร่วมลงทุนอ่ืน ๆ รวมถึงคู่ธุรกิจ 
(Contractors) คูค่า้ (Suppliers) และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ สนบัสนนุและปฏิบตัติามแนวนโยบายนี ้ 

 นิยามศัพทท์ี่ใช้กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  

 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาติของมนุษยท์ุกคนโดยไม่
ค  านึงถึงความแตกตา่งทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ถ่ินก าเนิด เผ่าพนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว 
การศึกษา สถานะทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอ่ืนใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 
และตามสนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัิ รวมถึง สิทธิในการด ารงชีวิตและเสรีภาพ 
การพน้จากการเป็นทาสและการทรมาน การคา้มนุษย ์การล่วงละเมิด การใชแ้รงงานบงัคบัและการใช้
แรงงานเด็ก การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น อิสระในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง สิทธิในการ
ท างาน ชั่วโมงการท างาน การไดร้บัคา่ตอบแทนอย่างเท่าเทียม การศกึษา และสิทธิอ่ืน ๆ เช่น การคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล สขุภาพและความปลอดภยั ชนกลุม่นอ้ยในชมุชนทอ้งถ่ิน และสิทธิชมุชน โดยทกุคนมีสิทธิ
ตา่ง ๆ เหลา่นีอ้ยา่งเท่าเทียม ไมถ่กูเลือกปฏิบตั ิโดยการบรหิารความหลากหลายและยอมรบัความแตกต่าง
ของบคุคล 
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การเลือกปฏิบตัิ (Discrimination) หมายความว่า การปฎิบตัิและการดแูลต่อบุคคลอย่างไม่เท่าเทียม 
โดยการเพิ่มภาระหรือไมใ่หส้ิทธิประโยชนท่ี์เท่าเทียม แทนท่ีจะปฎิบตัติอ่บคุคลอย่างเป็นธรรมตามพืน้ฐานท่ี
แตล่ะบคุคลควรไดร้บั ซึ่งการเลือกปฎิบตัอิาจรวมถึงการลว่งละเมิดดว้ย 

การลว่งละเมิด (Harassment) หมายความวา่ การแสดงความเห็น หรือการกระท าท่ีไมพ่งึปรารถนา 
หรือเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไปว่าไมเ่ป็นท่ีพงึปรารถนาตอ่บคุคลท่ีมีปฏิสมัพนัธด์ว้ย การลว่งละเมิดท่ีไม่ใชท่างเพศ
อาจรวมถงึการรวมกลุม่ประณามว่ารา้ย และการขม่เหงรงัแก เป็นตน้ ในขณะท่ีการล่วงละเมิดทางเพศจะมี
องคป์ระกอบทางเพศเขา้มาเก่ียวขอ้ง  

กลุม่เปราะบาง (Vulnerable Group) หมายความวา่ บคุคลท่ีขาดความสามารถในการปกปอ้งสิทธิ
และประโยชนข์องตน เน่ืองจากขาดอ านาจ การศกึษา ทรพัยากร ความเขม้แข็ง หรืออ่ืน ๆ และมีความเส่ียง
ต่อการไดร้บัผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน เช่น ผูห้ญิง ผูพ้ิการ เด็ก ชนพืน้เมือง แรงงานอพยพ ผูมี้ความ
หลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) แรงงานของคูธุ่รกิจ คูธุ่รกิจ และชมุชน เป็นตน้ 

 เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายความว่า บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ
บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม   

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ทกุระดบั ตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัและ
เคารพตอ่สิทธิมนษุยชนในทกุดา้นของบคุคลทกุคน ตลอดจนสงัคมและชมุชน ตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ 
และตามสนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีท่ีตอ้งปฏิบตั ิโดยรวมถึง  

 ปฏิบตัิตอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชนอยา่งเทา่เทียมปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ 

 หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน  

 สนบัสนนุสง่เสรมิสิทธิมนษุยชน 

 ส่ือสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง สอดส่องดแูล และใหก้ารสนบัสนุนแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

แนวทางปฏิบัต ิ

1. ใหค้วามเคารพตอ่สิทธิมนษุยชน ปฏิบตัิตอ่กนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติซึ่งกนัและกนั และปฏิบตัิตอ่กนั
อย่างเท่าเทียมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย 
จิตใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิถ่ินก าเนิด เผา่พนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอ่ืนใด 

2. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชนในการ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนมุ่งมั่นป้องกันการคกุคามในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคกุคามทางเพศ และ
การคกุคามรูปแบบอ่ืน เอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดมั่นในนโยบายการไม่เลือกปฏิบตัิ ตอ่ตา้นการล่วงละเมิด 
และไมย่อมใหมี้การล่วงละเมิดในทกุรูปแบบ (ทัง้การลว่งละเมิดทางเพศและไมใ่ชท่างเพศ) โดยนโยบาย
นีก้ าหนดว่าขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ท่ีบริษัทไดร้บั จะไดร้บัการพิจารณาอย่างจริงจงั รกัษาเป็นความลบั และ
ให้ความเห็นอกเห็นใจ หากการกล่าวหานั้นไดร้ับการยืนยัน จะด าเนินการตามมาตรการเยียวยา 
ลงโทษทางวินยั เลิกจา้ง หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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3. ส่ือสาร เผยแพร่นโยบาย ใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง และใหก้ารสนบัสนุนอ่ืนใด แก่
พนักงาน คู่คา้/ คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Suppliers/ Contractors in Business Value Chain)  
ตลอดจนผูร้่วมธุรกิจ (Joint Ventures) เพ่ือใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน และปฏิบตัิต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี ้ และทวนสอบความ
เขา้ใจอย่างสม ่าเสมอ และจดัใหมี้การฝึกอบรมดา้นสิทธิมนษุยชน รวมถึงการเลือกปฏิบตัิและการลว่ง
ละเมิดในสถานท่ีท างานแก่พนกังานทกุคนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

4. สอดส่องดแูลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายละเมิด
สิทธิมนษุยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ 
และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซักถามใหป้รึกษากับ
ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว ้ 

5. จดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียนท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการยกระดบั
การรายงานอบุตัิการณใ์นระดบัสงูขึน้ไป ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลท่ีแจง้เรื่องการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือ
ในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนดไวใ้นนโยบายการรบัเรื่อง
รอ้งเรียนการทจุรติและการกระท าผิด  

6. พัฒนาและด าเนินกระบวนการจัดการดา้นสิทธิมนุษยชน (Due diligence process) อย่างต่อเน่ือง 
ตัง้แต่เริ่มการลงทนุ (Investment) หรือควบรวมแบบพนัธมิตร (Mergers and Partnership) เพ่ือท่ีจะ
ระบุประเด็นและประเมินความเส่ียงและผลกระทบดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ก าหนดกลุ่มหรือ
บคุคลท่ีไดร้บัผลกระทบท่ีครอบคลมุผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม วางแผนและก าหนดแนวทางการแกไ้ขและ
ปอ้งกนั จดัการแกไ้ขและปอ้งกนัปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน ใหส้อดคลอ้งตามแนวทางการจดัการ
ความเส่ียงขององคก์ร ซึ่งครอบคลมุความเส่ียงในอตุสาหกรรมและประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และตรวจสอบ
ติดตามผล โดยจดัใหมี้กระบวนการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิด
สิทธิมนษุยชน 

7. เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุ่งมั่นท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
ตามนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชนนี ้ 

8. ส าหรบัผูก้ระท าการละเมิดสิทธิมนษุยชน รวมถึงมีพฤติกรรมการเลือกปฏิบตัิ หรือการล่วงละเมิด เป็น
การกระท าผิดจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ บริษัทจะตอ้งด าเนินการแกไ้ข หรือพิจารณาด าเนินการ
ทางวินยัตามระเบียบท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนดไว ้นอกจากนี ้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายหาก
การกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

9. เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุง่มั่นท่ีจะส่ือสาร รายงานและเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชน การ
บรรเทาและการเยียวยา รวมถึงอุบัติการณ์การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด สู่สาธารณะอย่าง
ครบถว้นและโปรง่ใส 

10. ทบทวนนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนอย่างสม ่าเสมอ โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคัญต่อ
องคก์ร 
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2.2.15 นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 236 (4/2565) เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 มีผลตัง้แต่วนัท่ี 24 

 พฤษภาคม 2565) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชนของ
บคุคลทกุคน โดยปฏิบตัิตอ่ทกุคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ และยึดมั่นตอ่อดุมการณใ์นการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ตามท่ีปรากฎในนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งรวมถึง
การเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้มีการบริหารความหลากหลายและยอมรบั
ความแตกต่างของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหก้ าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบตัเิพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานในทกุสินคา้และบริการ และกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ (Direct Activity) รวมถึงคูค่า้/ คูธุ่รกิจในหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ (Suppliers/Contractors in Business 
Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture)   

นิยามศัพทท์ีใ่ช้กับนโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

ความหลากหลาย (Diversity) หมายความว่า ความแตกตา่งของบุคคลไม่ว่าจะเป็นความแตกต่าง
ทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ถ่ินก าเนิด เผ่าพนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทาง
สงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอ่ืนใดตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแต่
ละประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัติาม 

การยอมรับความแตกต่าง (Inclusion) หมายความว่า การให้คุณค่าและการยอมรับต่อความ
แตกตา่งของบคุคล 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายความว่า บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ
บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทุกระดบั ตระหนักและใหค้  ามั่นต่อการ
เคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล โดย 

 ปฏิบตัิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม เคารพในความหลากหลายและยอมรบัในความแตกต่างของ
บุคคลทุกคน ทัง้ต่อบุคคลภายในองคก์ร และสงัคมภายนอก โดยปฏิบตัิตามนโยบายของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ กฎหมายของแตล่ะประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีท่ีตอ้ง
ปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั 

 เสริมสรา้งวฒันธรรมองคก์รของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหเ้ป็นแบบอย่างของการใหค้วามเคารพใน
ความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบุคคล ไม่ยอมรบัตอ่การแบง่แยกและการ
เลือกปฏิบตัท่ีิไมเ่ทา่เทียม 

 ส่งเสริมและใหก้ารสนบัสนุนแก่คู่คา้/ คูธุ่รกิจในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ (Suppliers/ Contractors 
in Business Value Chain) ตลอดจนผูร้่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม เคารพและปฏิบตัติอ่ทกุคนตามแนวนโยบายนี ้
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แนวทางปฏิบัต ิ

1. ปฏิบตัิต่อกันอย่างเท่าเทียม ใหค้วามเคารพในความหลากหลายและยอมรบัความแตกต่างของบุคคลทุก
คน รบัฟังและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างของบุคคลอ่ืน สรา้งบรรยากาศในการท างานและ
วฒันธรรมองคก์รท่ีเคารพตอ่ความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทกุคนตามนโยบายนี ้

2. พิจารณาเรื่องการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างของบุคคลเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ อนัจะส่งเสริมใหเ้กิดความคิดริเริ่มและการพัฒนาทางธุรกิจของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ 

3. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้น  าในองคก์รทุกระดับให้การสนับสนุนส่งเสริมต่อการเคารพในความ
หลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลทั่วทัง้องคก์ร 

4. ส่งเสริมใหมี้การสรรหาคณะกรรมการบริษัทหรือผูด้  ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน โดยน าเรื่องความ
หลากหลายและการยอมรบัความแตกต่างของบุคคลมาเป็นปัจจยัประกอบการพิจารณา เพ่ือสรรหาบคุคล
เขา้รว่มเป็นกรรมการในทกุระดบัอย่างเหมาะสม 

5. น าเรื่องการเคารพในความหลากหลายและการยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลไปใชใ้นเรื่องการบริหารงาน
บคุคลอย่างเครง่ครดัตัง้แตก่ารสรรหาและคดัเลือกพนกังาน การพฒันาพนกังาน การเติบโตในหนา้ท่ี
การงาน การบรหิารผลการปฏิบตังิานและคา่ตอบแทน การเกษียณอาย ุและอ่ืนๆ  

6. ส่ือสาร เผยแพร่นโยบาย ใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง และใหก้ารสนบัสนุนอ่ืนใด แก่
พนกังาน คูค่า้/ คูธุ่รกิจในหว่งโซค่ณุคา่ของธุรกิจ (Suppliers/ Contractors in Business Value Chain) 
ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือใหมี้สว่นรว่มในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพและ
ปฏิบตัติอ่ทกุคนตามแนวนโยบายนี ้และทวนสอบความเขา้ใจอยา่งสม ่าเสมอ 

7. ใชค้วามระมดัระวงัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือป้องกันความเส่ียงในการละเมิดสิทธิของบุคคล สอดส่องดูแล
เรื่องการเคารพตอ่ความหลายหลายและยอมรบัความแตกต่างของบุคคลทกุคน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือ
พบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายละเมิดสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ หากมี
ขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ 

8. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อรอ้งเรียนท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใหค้วามเป็นธรรมและ
คุม้ครองบุคคลท่ีแจง้เรื่องการละเมิดสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยใชม้าตรการ
คุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการรายงานการละเมิดสิทธิของบคุคล ตามท่ีเอสซีจี แพคเกจ
จิง้ ก าหนดไวใ้น Whistleblowing Policy 

9. ผูก้ระท าการละเมิดสิทธิสิทธิของบคุคลอนัเกิดจากความหลากหลายและความแตกตา่งของบคุคล เป็นการ
กระท าผิดจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีเอสซีจี  
แพคเกจจิง้ ก าหนดไว ้นอกจากนีอ้าจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

10. ทบทวนนโยบายดา้นการบรหิารความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคลอยา่งสม ่าเสมอ โดย
ค านงึถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัตอ่องคก์ร 
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2.2.16 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 220 (4/2563) เม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 2 มิถนุายน 2563) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
และบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ และเพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าบุคคลดงักล่าวจะไดร้ับ
ความคุม้ครองสิทธิอยา่งครบถว้นตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 220 (4/2563) เม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2563 มีมติอนมุตัินโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (SCGP Privacy Policy) เพ่ือใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้มีหลกัเกณฑ ์
กลไก มาตรการก ากบัดแูล และการบรหิารจดัการขอ้มลูสว่นบคุคลอย่างชดัเจนและเหมาะสม 

1. ขอบเขตการบังคับใช้  
นโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้ใชบ้งัคบักับเอสซีจี แพคเกจจิง้ พนักงานของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการประมวลผลขอ้มูลส่วนบคุคลตามค าสั่งหรือในนามของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้  

2. ค านิยาม 
2.1 การประมวลผล (Processing) หมายถึง การด าเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูส่วนบคุคล เชน่ การเก็บ

รวบรวม บนัทึก จดัระบบ ท าโครงสรา้ง เก็บรกัษา ปรบัปรุง เปล่ียนแปลง กูคื้น ใช ้เปิดเผย 
สง่ตอ่ เผยแพร ่โอน ผสมเขา้ดว้ยกนั ลบ ท าลาย  

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลท่ีเก่ียวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งท าให้
สามารถระบุตวัตนของบุคคลนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เช่น ช่ือ นามสกุล อีเมล 
เบอรโ์ทรศพัท ์IP Address รูปภาพ เชือ้ชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ขอ้มลูทาง
พนัธุกรรม ขอ้มลูทางชีวภาพ (Biometric data) 

2.3 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถระบตุวัตนของบคุคลนัน้ได ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม  

2.4 ผูค้วบคมุขอ้มลูส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บคุคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมี
อ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.5 ผูป้ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ซึ่งด  าเนินการเก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลตามค าสั่งหรือในนามของผูค้วบคมุ
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

2.6 เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และบรษิัทยอ่ยตาม
งบการเงินรวมของบรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน)  

3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการก ากับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Governance)  
3.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้โครงสรา้งการก ากบัดแูลขอ้มลูส่วนบคุคล เพ่ือก าหนดวิธีการ

และมาตรการท่ีเหมาะสมในการปฏิบตัติามกฎหมาย ดงันี ้
(1) ก าหนดให้มีโครงสรา้งองคก์ร (Organizational Structure) รวมทั้งก าหนดบทบาท 

ภารกิจ และความรบัผิดชอบของหน่วยงานและผูป้ฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้งใหช้ดัเจน เพ่ือ
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สรา้งกลไกการก ากบัดแูล การควบคมุ ความรบัผิดชอบ การปฏิบตัิงาน การบงัคบัใช ้
และการติดตามมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

(2) แตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (SCG Packaging 
Data Protection Officer: SCG Packaging DPO) โดยมีบทบาทและหน้าท่ีตามท่ี
ก าหนดในนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

3.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัท านโยบาย (Policy) มาตรฐานการปฏิบตังิาน (Standards) แนวปฏิบตัิ 
(Guidelines) ขัน้ตอนปฏิบตัิ (Procedures) และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบคุคล ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้  

3.3 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้กระบวนการบริหารการปฏิบตัิตามนโยบาย (Policy Management 
Process) เพ่ือควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้อยา่งตอ่เน่ือง  

3.4 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะด าเนินการฝึกอบรมพนกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้อย่างสม ่าเสมอ 
เพ่ือใหพ้นกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ตระหนกัถึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
และท าใหม้ั่นใจไดว้่าพนักงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนผ่านการฝึกอบรม 
และมีความรูค้วามเขา้ใจในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล และปฏิบตัติามนโยบายการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 
Data Processing) 

4.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลทั้งในฐานะผูค้วบคมุขอ้มูลส่วนบุคคล 
และผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย เป็นธรรม โปรง่ใส และค านึงถึง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูส่วนบุคคล ทัง้นี ้การก าหนดขอบเขตวตัถปุระสงคก์ารประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ท าไดเ้ท่าท่ีจ  า เป็น
ภายใตว้ตัถปุระสงคอ์นัชอบดว้ยกฎหมายและแนวทางการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
อีกทัง้เอสซีจี แพคเกจจิง้จะด าเนินการรกัษาความลบั ความถกูตอ้งสมบรูณ ์และความปลอดภยั
ของขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเพียงพอ  

4.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจัดใหมี้กระบวนการและการควบคุมเพ่ือบริหารจัดการขอ้มูลส่วน
บคุคลในทกุขัน้ตอนใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้  

4.3 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัท าและรกัษาบนัทึกการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล (Records of 
Processing: RoP) ส าหรบับนัทกึรายการและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลผล
ขอ้มลูส่วนบคุคลใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย รวมทัง้จะปรบัปรุงบนัทึกการประมวลผลขอ้มลู
สว่นบคุคลเม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.4 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้กระบวนการท่ีชดัเจนเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการแจง้วตัถปุระสงค์
การเก็บรวบรวมและรายละเอียดการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notices) และ
การขอความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลสอดคลอ้งกับกฎหมาย รวมทัง้จดัใหมี้
มาตรการดแูลและตรวจสอบในเรื่องดงักลา่ว  

4.5 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูส่วนบคุคล รวมทัง้
จดัใหมี้กลไกการแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้ง   

4.6 ในกรณีท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ส่ง โอน หรือใหบ้คุคลอ่ืนใชข้อ้มลูส่วนบุคคล เอสซีจี แพคเกจจิง้
จะจัดท าข้อตกลงกับผู้ท่ีรับหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพ่ือก าหนดสิทธิและหน้าท่ีให้
สอดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

4.7 ในกรณีท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ส่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบคุคลไปยงัตา่งประเทศ เอสซีจี แพคเกจจิง้
จะปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 

4.8 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะท าลายขอ้มูลส่วนบุคคลเม่ือครบก าหนดระยะเวลา โดยปฏิบตัิให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายและแนวทางการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

4.9 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะประเมินความเส่ียงและจดัท ามาตรการเพ่ือบรรเทาความเส่ียง และ
ลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคล 

5. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Subject Rights) 
เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้มาตรการ ชอ่งทาง และวิธีการเพ่ือใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลใชส้ิทธิ
ของตนไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้จะด าเนินการบนัทึก และประเมินผลการตอบสนองต่อ
ค าขอใชส้ิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

6. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล (Personal Data Security) 

6.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจัดใหมี้มาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคล
อย่างเพียงพอ รวมทัง้ด  าเนินการปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดการรั่วไหลของขอ้มลูส่วนบคุคลและการ
น าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต  

6.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้นโยบายการบริหารจดัการเหตกุารณผ์ิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนอง
ตอ่เหตกุารณผ์ิดปกติ (Incident Response Program) เพ่ือใหส้ามารถระบแุละจดัการกับ
เหตกุารณผ์ิดปกตท่ีิเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ย่างทนัทว่งที 

6.3 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้กระบวนการแจง้เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล รวมถึงเจา้พนกังาน
ของรฐั ผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล (ในกรณีท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูสว่น
บคุคล หรือเป็นผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคลรว่มกนั) และบคุคลอ่ืน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย 
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7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ด้านการก ากับให้เกิดการปฏิบัติตามมาตรการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Compliance) 

7.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจดัใหมี้กระบวนการติดตามในกรณีท่ีกฎหมายเปล่ียนแปลงไป และ
ปรบัปรุงมาตรการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายอยูเ่สมอ  

7.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้จะจัดใหมี้การทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย (Policy) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) และ
เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นประจ า เพ่ือใหท้นัสมยัสอดคลอ้ง
กบักฎหมายและสถานการณใ์นแตล่ะชว่งเวลา 
 

8. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก ากับใหเ้กิดโครงสรา้งการก ากับดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล และการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้งของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

(2) ก ากบัดแูลและสนบัสนนุใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ด  าเนินการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล
ใหมี้ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

8.2 คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Privacy Committee) 

ใหค้ณะจดัการบรหิารความเส่ียงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Risk Management Committee) 
ท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดยมีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จดัใหมี้โครงสรา้งการก ากบัดแูลขอ้มลูสว่นบคุคลและการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงนโยบายการบริหารจดัการเหตกุารณผ์ิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูส่วนบุคคล 
(Privacy Incident Management Policy) และแนวทางการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์
ผิดปกติ (Incident Response Program) เพ่ือใหส้ามารถระบุและจดัการกับเหตุการณ์
ผิดปกตท่ีิเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดอ้ยา่งทนัทว่งที  

(2) ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ และรายงานผลการประเมินดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษัททราบเป็น
ประจ าอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี รวมถึงควบคมุดแูลใหม้ั่นใจไดว้่าความเส่ียงตา่ง  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัขอ้มลูสว่นบคุคลไดร้บัการจดัการและมีแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

(3) ก าหนดและทบทวนมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Standards) และแนวปฏิบตัิ (Guidelines) 
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้สอดคลอ้งกับกฎหมาย และนโยบาย
การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

(4) แตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (SCG Packaging DPO)  
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8.3 ผูบ้ริหาร มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในการติดตามควบคมุใหห้น่วยงานท่ีดูแล
ปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และส่งเสริมการ
สรา้งความตระหนกัรูใ้หเ้กิดขึน้กบัพนกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้  

8.4 เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (SCG Packaging DPO) มี
บทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงหนา้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายงานสถานะการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหค้ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บคุคลทราบอย่างสม ่าเสมอ และจดัท าขอ้เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงการคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายอยูเ่สมอ  

(2) ใหค้  าแนะน าพนกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้เก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย และ
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้  

(3) ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้  

8.5 พนกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีบทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) แนวปฏิบัติ (Guidelines) ขั้นตอนปฏิบัติ 
(Procedures) และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล   

(2) รายงานเหตกุารณผ์ิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล และการไม่
ปฏิบตัติามกฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
 

9. โทษของการไม่ปฏิบัตติามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
การไม่ปฏิบตัิตามนโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้อาจมีความผิด
และถกูลงโทษทางวินยั รวมทัง้อาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด   
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2.2.17 นโยบายด้านภาษี 
 (มตคิณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 229 (5/2564) เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 กรกฎาคม 2564) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ และบริษัทย่อย (“เอสซีจีพี”) มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรม โดยถือมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามนโยบายบรรษัทภิบาลและ
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในดา้นนโยบายภาษีนัน้ เอสซีจีพีใหค้วามส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจดว้ยความ
โปรง่ใส เป็นธรรม ถกูตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในทกุประเทศท่ีเอสซีจีพีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ  
ดงันี ้

1. เอสซีจีพีจะด าเนินธุรกิจและจดัการบริหารภาษี ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งการท าธุรกรรมทุก 
ประเภท ดว้ยความโปรง่ใส และตรวจสอบได ้

2. เอสซีจีพีจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบทางภาษีอากรของประเทศไทยและ
ประเทศท่ีเอสซีจีพีเข้าไปด าเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งครบถ้วน รวมถึงการย่ืนช าระภาษีตาม
ก าหนดเวลาและใหค้วามรว่มมือกบัหนว่ยงานภาษีอากรของทางราชการทกุแหง่อย่างเตม็ท่ี 

3. เอสซีจีพีอาจท าธุรกรรมในประเทศหรือกับประเทศท่ีมีอัตราภาษีต ่าเท่าท่ีจ  าเป็น ทัง้นี ้การ
ด าเนินการในเรื่องดงักล่าวตอ้งถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นไปตามกฎหมายของ
ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งทุกประการ และเอสซีจีพีจะไม่ด  าเนินการใดๆ ในการจดัตัง้บริษัทขึน้ใน
ประเทศท่ีเป็นดนิแดนปลอดภาษี อนัเป็นการหลบเล่ียงภาษี (Tax Avoidance) ท่ีผิดกฎหมาย  

4. เอสซีจีพีจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ของประเทศ
ไทยและของประเทศท่ีเอสซีจีพีเขา้ไปด าเนินธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได ้และ
เป็นไปตามหลักการราคาซึ่งคู่สัญญาท่ีเป็นอิสระต่อกันพึงก าหนดโดยสุจริตในทางการคา้ 
(Arm’s length principles)  
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2.2.18 นโยบายทรัพยส์ินทางปัญญา 
(มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 231 (7/2564) เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม 2564) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญักบัทรพัยส์ินทางปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการสรา้งสรรคน์วตักรรม และถือว่าทรพัยส์ินทางปัญญาเป็นทรพัยส์ินท่ีมีคา่ท่ีพนกังานตอ้งปกปอ้งและ
ดแูลใหพ้น้จากการน าไปใชห้รือเผยแพร่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต รวมทัง้ตอ้งเคารพและไม่ละเมิดในทรพัยส์ิน
ทางปัญญาของผูอ่ื้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาขึน้ โดยให้
พนกังานท าความเขา้ใจและถือปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั 

1. ค านิยาม 

1.1 ทรพัยส์ินทางปัญญา หมายถึง สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ 
องคค์วามรู ้แผนภูมิวงจรรวม สิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์สิทธิหรือขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับสิ่งท่ีกล่าว
ขา้งตน้ 

1.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

1.3 พนกังาน หมายถึง พนกังานประจ าภายใตส้ญัญาจา้งแรงงาน พนกังานทดลองงาน และพนกังานท่ี
มีสัญญาจ้างงานเป็นพิเศษ ซึ่งสังกัดเอสซีจี แพคเกจจิง้ในทุก ๆ ประเทศท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้
ประกอบธุรกิจอยู ่

1.4 ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ หมายถึง บคุคล กลุ่มบคุคล หรือนิติบคุคลใดก็ตามท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้มีการ
ตดิตอ่สมัพนัธท์างธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นรฐับาล หนว่ยงานรฐั รฐัวิสาหกิจ องคก์รภาคเอกชน เป็นตน้ 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้พนักงานและหน่วยงานในเอสซีจี แพคเกจจิง้รับทราบและเข้าใจแนวทางการท างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินทางปัญญา และน าแนวทางดงักลา่วไปปฏิบตั ิ 

2.2 เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจรับทราบและเขา้ใจแนวทางการท างานท่ีเก่ียวข้องกับทรพัยส์ินทาง
ปัญญา และเอสซีจี แพคเกจจิง้คาดหวงัว่าผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจจะน าแนวทางดงักล่าวไปใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินธุรกิจ 

3. ขอบเขต 

นโยบายนีใ้ชก้บัพนกังานทกุคนและทกุหนว่ยงานในเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

4. หลักการพืน้ฐาน  
นโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ตัง้อยูบ่นหลกัการพืน้ฐานตอ่ไปนี ้
4.1 เอสซีจี แพคเกจจิง้เคารพกฎหมาย และยดึหลกับรรษัทภิบาลในการบริหารจดัการทรพัยส์ินทางปัญญา  
4.2 เอสซีจี แพคเกจจิง้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน าไปใช้

ประโยชนอ์ยา่งตอ่เน่ือง และยั่งยืน 
4.3 เอสซีจี แพคเกจจิง้ใชร้ะบบการใหร้างวัลช่ืนชมและเป็นก าลังใจแก่พนักงาน ท่ีมีส่วนร่วมในการ

สรา้งสรรคท์รพัยส์ินทางปัญญา 
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5. โครงสร้างองคก์ร   
เอสซีจี แพคเกจจิง้จดัใหมี้หนว่ยงานท่ีดแูลเรื่องการบรหิารจดัการดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสนบัสนนุการบรหิารจดัการทรพัยส์ินทางปัญญา 

6. การสร้างความตระหนักรู้ในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
6.1  เอสซีจี แพคเกจจิง้สง่เสรมิและสนบัสนนุการใหค้วามรูเ้รื่องทรพัยส์ินทางปัญญาแก่พนกังาน  
6.2  พนกังานตอ้งเรียนรูเ้รื่องทรพัยส์ินทางปัญญา เพ่ือใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจ สามารถน าไปใชใ้นการ

ปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. ทรัพยส์ินทางปัญญากับการสร้างสรรคน์วัตกรรม 
7.1  พนกังานตอ้งเคารพสิทธิในความเป็นเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 
7.2  เอสซีจี แพคเกจจิง้ให้ความส าคัญต่อการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

สรา้งสรรคน์วตักรรม  
7.3  เอสซีจี แพคเกจจิง้เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญา ไม่ว่าจะขอรับความคุม้ครองตาม

กฎหมายหรือไม ่ส าหรบัการประดษิฐ์ซึ่งพนกังานไดป้ระดษิฐ์ขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  การประดิษฐ์ตามสญัญาจา้งหรือโดยสญัญาจา้งท่ีมีวตัถุประสงคใ์หท้  าการประดิษฐ์ เวน้แต่

สญัญาจา้งจะระบไุวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
(2)  การประดิษฐ์โดยใชว้ิธีการ สถิติหรือรายงานซึ่งพนกังานสามารถใชห้รือลว่งรูไ้ดเ้พราะการเป็น

ลกูจา้งตามสญัญาจา้งนัน้แมว้า่สญัญาจา้งจะมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการประดิษฐ์ 
7.4  เอสซีจี แพคเกจจิง้ใหร้างวลัแก่พนกังานเพ่ือส่งเสริมในการสรา้งสรรคน์วัตกรรม และใหเ้กิดความ

เป็นธรรม สอดคลอ้งกบักฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีก าหนด 

8. การคุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญา 
8.1  เอสซีจี แพคเกจจิง้จดัใหมี้การคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญาอย่างเหมาะสม   
8.2  พนกังานมีหนา้ท่ีใหค้วามรว่มมือและชว่ยเหลือ ในการรกัษาสิทธิและขอรบัความคุม้ครองสิทธิของเอสซีจี 

แพคเกจจิง้ 
8.3  พนกังานเขา้ใจการด าเนินการคุม้ครองความลบัทางการคา้ และปฏิบตัติามนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
8.4  พนักงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวข้องตอ้งจัดใหมี้การแสดงให้เห็นสิทธิความคุม้ครองตามกฎหมายตาม

รูปแบบทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเหมาะสมบน ผลงาน ผลิตภณัฑ ์บรกิาร ตราสญัลกัษณห์รือโฆษณา  

9. การใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์ินทางปัญญา 
9.1  เอสซีจี แพคเกจจิง้สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชนใ์นทรัพยส์ินทางปัญญาอย่างเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัสถานการณท์างธุรกิจ 
9.2  เอสซีจี แพคเกจจิง้จดัใหมี้การประเมินมลูคา่ทรพัยส์ินทางปัญญาเพ่ือประโยชนใ์นการอนญุาตใหใ้ช้

สิทธิหรือโอนสิทธิแก่บคุคลหรือหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก 
9.3  เอสซีจี แพคเกจจิง้จดัใหมี้แนวปฏิบตัแิละกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนญุาตใหใ้ชส้ิทธิ โอน ซือ้

หรือขายสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา รวมทัง้การใชป้ระโยชนใ์นเชิงพาณิชยใ์นรูปแบบอ่ืนใด เพ่ือ
ประโยชนใ์นการบรหิารทรพัยส์ินทางปัญญา ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องธุรกิจและงานวิจยั รวมถึง
การวางแผนธุรกิจ 
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10. การตดิตามและตรวจสอบทรัพยส์ินทางปัญญาและการบังคับใช้กฎหมาย 

10.1  เอสซีจี แพคเกจจิง้จดัใหมี้กระบวนการติดตามและตรวจสอบทรพัยส์ินทางปัญญา สินคา้และ
บริการ เพ่ือด าเนินการตามความเหมาะสมในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อธุรกิจและ
ช่ือเสียงของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และตอ่ผูอ่ื้น 

10.2  เอสซีจี แพคเกจจิง้จะด าเนินการอย่างเหมาะสมตามกฎหมาย หากพบการละเมิดหรือการ
กระท าท่ีอาจน าไปสูก่ารละเมิดสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา  

10.3  พนกังานมีหนา้ท่ีใหค้วามรว่มมือและสนบัสนนุกระบวนการติดตามและตรวจสอบทรพัยส์ินทาง
ปัญญา สินคา้และบรกิารตามขอ้ 10.1 

11. ความร่วมมือระหว่างเอสซีจี แพคเกจจิง้และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ  

พนกังานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งพิจารณาเรื่องทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาหรือขอ้ตกลง
แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ตวัอย่างขอ้สัญญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกับทรพัยส์ินทางปัญญาท่ีอาจ
พิจารณาเขียนไวใ้นสญัญาหรือขอ้ตกลง เช่น การรกัษาความลบั การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเหมาะสม 
ความเป็นเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญา การใชส้ิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาและการแบง่ปันผลประโยชน ์  
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2.2.19 จรรยาบรรณนักลงทนุสัมพันธ ์
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 221 (5/2563) เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 24 กรกฎาคม 2563) 

บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธข์ึน้ เพ่ือใหน้กัลงทนุสมัพนัธ์
ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม โดยมีหลกัการพืน้ฐานในเรื่อง
การเปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญั การรกัษาขอ้มลูภายใน การปฏิบตัิตอ่กลุ่มผูมี้สว่นไดเ้สียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
รวมทัง้การปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์ุจริต  ซึ่งสอดคลอ้งกับหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจี  แพคเกจจิง้ 
อนัจะท าใหเ้กิดการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับบริษัทและสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูถื้อหุน้ นกัลงทุน สาธารณชน 
และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธป์ระกอบดว้ยแนวปฏิบตั ิ4 ประการหลกั ดงันี ้

1. การเปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญัและจ าเป็นตอ่การตดัสินใจลงทนุ อยา่งถกูตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 

2. การดแูลและรกัษาขอ้มลูภายใน 

3. การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม 

4. การปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยส์จุรติในวิชาชีพ 
 
1.  การเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคัญและจ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา 

1.1  เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุนอย่างถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา ตาม
หลกัเกณฑข์องหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เชน่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

1.2 ใชว้ิจารณญาณในการใหข้อ้มูลต่าง ๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ ปฏิเสธการใหข้อ้มูลท่ีเป็น
ความลบัทางการคา้หรือเป็นขอ้มลูท่ีอาจท าใหบ้ริษัทเสียความสามารถในการแขง่ขนัได ้

1.3 เปิดเผยขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ มีความชดัเจน ระมดัระวงัไมใ่หเ้กิดความเขา้ใจผิดหรือการตีความผิด 
ใหข้อ้เท็จจรงิทัง้เชิงบวกและลบ มีรายละเอียดเพียงพอตอ่การท าความเขา้ใจ และตระหนกัเสมอว่า
การเปิดเผยข้อมูลท่ีสมบูรณจ์ะช่วยให้ประมาณการและความคาดหวังต่อผลประกอบการของ
บรษิัททัง้ในปัจจบุนัและอนาคตของผูไ้ดร้บัขอ้มลูมีความใกลเ้คียงกบัความจรงิมากขึน้ 

1.4 ชีแ้จงขอ้เท็จจริงใหแ้ก่สาธารณะภายในเวลาท่ีเหมาะสมตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีข่าวลือ ข่าวรั่ว ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือไดร้บัทราบขอ้มลูใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั
ตอ่การตดัสินใจลงทนุ หรือสง่ผลกระทบตอ่ราคาหรือมลูคา่ของหลกัทรพัย ์

1.5  ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูท่ีไมถ่กูตอ้ง หรือขอ้มูลท่ีเป็นการประมาณการหรือคาดคะเนเหตกุารณล์่วงหนา้ไม่ว่า
ดว้ยวาจาหรือเอกสารก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่สาธารณะ เพ่ือผลกัดนัใหมี้การซือ้หุน้ของบรษิัท 

1.6  ไมใ่หข้อ้มลูในเชิงลบหรือใหร้า้ยแก่บรษิัทคูแ่ขง่หรือผูมี้สว่นไดเ้สียตา่ง ๆ 

1.7 ก าหนดชอ่งทางการเปิดเผยขอ้มลูหรือแหลง่ขอ้มลูใหก้บัผูใ้ชข้อ้มลูไดร้บัทราบอย่างเทา่เทียมกนั 
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2.  การดูแลและรักษาข้อมูลภายใน 

2.1 ไม่ใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มูลส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือประโยชนข์องตนเองและ
ผูอ่ื้น และไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหบุ้คคลอ่ืนทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณะ
ตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ แลว้ 

2.2 ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับการดแูลขอ้มูลภายในให้
ถกูตอ้ง โดยขอ้มลูท่ีมีนยัส าคญัตอ่ผลการด าเนินงานควรเปิดเผยในช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ก่อนเปิดเผยใหผู้ล้งทนุกลุม่ใดกลุม่หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 

2.3  ก าหนดช่วงเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห ์ก่อนเปิดเผยงบการเงินเพ่ืองดให้ข้อมูลหรือตอบค าถาม
เก่ียวกบัผลประกอบการในอนาคตอนัใกลใ้หแ้ก่นกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ (Quiet Period)  

 

3.  การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม 

3.1 จดัใหมี้กิจกรรมส าหรบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มตา่ง ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสใหบ้คุคลแตล่ะ
กลุ่มไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ท าใหฝ่้ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบหรือเสีย
โอกาสในการลงทนุ 

3.2  จดัใหมี้ช่องทางท่ีเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียติดต่อและสอบถามขอ้สงสยัไดต้ามความเหมาะสม
โดยไมเ่ลือกปฏิบตัท่ีิจะตดิตอ่แตเ่ฉพาะบคุคลกลุม่หนึ่งกลุม่ใดเป็นพิเศษ 

3.3  เปิดเผยข้อมูลท่ีน าเสนอในการประชุมเฉพาะกลุ่ม เช่น Roadshow Presentation และ Analyst 
Presentation บนเว็บไซตข์องบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหส้าธารณะรบัทราบ
ทั่วกนัโดยเรว็  

3.4 ปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุม่ตามแนวทางดงันี ้

(1) การปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุ 

- ปฏิบตัิตอ่นกัลงทนุทกุรายอย่างเทา่เทียมกนัไมว่า่จะเป็นนกัลงทนุรายใหญ่หรือรายเล็ก 

- ใหโ้อกาสแก่นักลงทุนรายบุคคลไดเ้ข้าถึงข้อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับนักวิเคราะห์
และนกัลงทนุสถาบนั 

- ไมเ่ลือกปฏิบตัใินการรบันดัประชมุ (One-on-One Meeting) กบันกัลงทนุสถาบนัหรือกลุม่นกัลงทนุ  

(2) การปฏิบตัิตอ่นกัวิเคราะห ์

- เชิญและเปิดโอกาสใหน้กัวิเคราะหจ์ากทกุบริษัทหลกัทรพัยไ์ดเ้ขา้รว่มประชมุนกัวิเคราะห ์
(Analyst Meeting) อยา่งเทา่เทียมกนั 

- ไม่ให้สิ่งของตอบแทนหรือของขวัญแก่นักวิเคราะหเ์พ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวให้เขียนบท
วิเคราะหใ์หแ้ก่บรษิัท และ/หรือ ใหเ้ขียนบทวิเคราะหใ์นเชิงบวกเทา่นัน้ 

- เคารพในผลงานและความเห็นของนกัวิเคราะห ์โดยสามารถชีแ้จงขอ้เท็จจริงท่ีถกูตอ้งได ้
หากเห็นวา่มีการใชห้รือใหข้อ้มลูท่ีคลาดเคล่ือน 
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(3) การปฏิบตัติอ่ส่ือมวลชน 

- เปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนไดร้บัทราบขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน และตรงประเดน็อยา่งเทา่เทียมกนั 

- ไม่ใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีก าลงัจะเปิดเผยต่อสาธารณาชนหรือส่ือมวลชนรายใดรายหนึ่งก่อน
เป็นพิเศษ 

-  ไม่ใหส้ิ่งของตอบแทนหรือของขวญัแก่ส่ือมวลชนเพ่ือจงูใจหรือโนม้นา้วใหส่ื้อมวลชนเขียน
บทความหรือขา่วใหแ้ก่บรษิัทในเชิงสรา้งขา่วท่ีไมเ่ป็นจรงิ 

(4) การปฏิบตัติอ่หนว่ยงานทางการ 

- ใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลูท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมแก่หนว่ยงานทางการตามท่ีถกูรอ้งขอ 

- ไมใ่หข้องขวญัแก่เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานทางการเพ่ือใหค้วามชว่ยเหลือใด ๆ เป็นกรณีพิเศษ 

(5) การปฏิบตัติอ่บคุคลภายในองคก์ร 

-  จดักิจกรรมเพ่ือใหผู้บ้รหิารของบรษิัทไดพ้บปะกบัผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่ง  ๆตามโอกาสท่ีสมควร 

-  รายงานใหค้ณะกรรมการและผูบ้ริหารไดร้ับทราบถึงขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจะช่วยสรา้งมูลค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่องคก์ร เช่น ผลการด าเนินกิจกรรมดา้นนกัลงทุนสมัพนัธค์วามเห็นจากนกัวิเคราะห์
และนกัลงทนุ และขอ้มลูความเคล่ือนไหวในตลาดทนุ เป็นตน้ 

-  ส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รไดร้บัทราบถึงจรรยาบรรณนีเ้พ่ือใหมี้แนวทางในการปฏิบัติ
เชน่เดียวกนักบันกัลงทนุสมัพนัธ ์

(6) การปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืน ๆ 

- เปิดเผยขอ้มลูแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ อย่างถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั ใน
กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเปิดเผยข้อมูลเพ่ือการด าเนินธุรกิจตอ้งด าเนินการดว้ยความ
ระมดัระวงัภายใตเ้ง่ือนไขการรกัษาความลบั  

 
4.  การปฏิบัตหิน้าทีด่้วยความซื่อสัตยสุ์จริตในวิชาชีพ 

4.1 ไมเ่ลือกปฏิบตับินอามิสสินจา้งใด ๆ ท่ีเป็นเหตจุงูใจสว่นบคุคลและเอือ้ประโยชนส์ว่นตน 

4.2 หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชนข์องบริษัท เช่น การใชท้รพัยส์ินหรือ
ขอ้มลูของบรษิัทเพ่ือประโยชนส์ว่นตน 

4.3 ไมแ่สวงหาผลประโยชนส์ว่นตนจากความสมัพนัธแ์ละขอ้มลูท่ีไดจ้ากการท าหนา้ท่ีนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

4.4 ปฏิบตัติามนโยบายและจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีไดก้ าหนดไว ้และรายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชา
ทนัทีหากเกิดกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ ์
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2.3 นโยบายและแนวปฏบัิตเิกีย่วกับผู้มีส่วนได้เสียทีส่ าคัญ 

2.3.1 นโยบายการปฏบัิตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  (มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธันวาคม 2562) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหค้วามส าคญักับการปฎิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของเอสซีจี แพคเกจจิง้ มาโดย
ตลอด ซึ่งเห็นไดจ้ากการมีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม และถือมั่นในความรบัผิดชอบตอ่
สงัคม รวมทัง้การเป็นพลเมืองท่ีดี การมีจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังาน มีหลกั
บรรษัทภิบาลท่ีเป็นแนวทางในการบริหารองคก์ร และมีแนวปฏิบตัิการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้   

 ดว้ยสภาวะทางสังคม สิ่งแวดลอ้ม และการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมี
ความซบัซอ้นมากขึน้ และมีความคาดหวงัสงูขึน้ในการท่ีจะไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและมีสว่นรว่มใน
การแสดงความคดิเห็น การตดัสินใจและการด าเนินการในเรื่องท่ีมีผลกระทบ การปฎิบตัติอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียจึง
เป็นเรื่องท่ีมีความส าคญัมากขึน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 จึงมีมติอนุมตัิ 
“นโยบายการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย” เพ่ือใหพ้นักงานมีแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจโดยการเพิ่ม
มูลค่าใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาวพรอ้มไปกับการค านึงถึงผลประโยชนร์่วมกับผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ของเอสซีจี  
แพคเกจจิง้ ดว้ย   

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถงึ 

 บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี  แพคเกจจิง้ โดยทางตรง
หรือทางออ้ม หรือมีผลประโยชนใ์ดๆ กบัการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี  แพคเกจจิง้ หรือมีอิทธิพลเหนือบคุคล
ใดท่ีอาจท าใหเ้กิดผลกระทบกับการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่น ลกูคา้ พนกังาน ชมุชน ผูถื้อหุน้ ผูมี้
ความสมัพนัธท์างธุรกิจ หนว่ยงานของรฐั ผูน้  าทางความคดิ ฯลฯ 

นโยบายการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 เอสซีจี แพคเกจจิง้ ยึดมั่นในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนท่ีเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ เขา้ไปด าเนินธุรกิจดว้ยการเคารพสิทธิและปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม รบัฟังความ
คิดเห็นหรือความกงัวล รวมทั้งสรา้งความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่งเสริมความรว่มมืออย่างสรา้งสรรคใ์น
เรื่องท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียใหค้วามสนใจ รวมทัง้ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใหเ้อสซีจี  แพคเกจจิง้ 
สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งยั่งยืน  

แนวทางด าเนินการ  

1. การก าหนด จ าแนก และวิเคราะหผ์ูมี้สว่นไดเ้สีย 

ก าหนด จ าแนก และจดักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียใหช้ดัเจนตามความเก่ียวขอ้งของแตล่ะธุรกิจ เพ่ือใหส้ามารถ
วิเคราะหค์วามเส่ียงและผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มท่ีมีตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุม่ไดอ้ย่างครบถว้น
และชดัเจน โดยตระหนกัว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุ่มมีมมุมองและความคาดหวงัท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้
จึงควรก าหนดกลยทุธ ์และจดัล าดบัขัน้ตอนในการด าเนินการส าหรบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุ่มแตกตา่ง
กนัดว้ย 
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ก าหนดประเด็นส าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Materiality) ท่ีมีบทบาทต่อการตัดสินใจ การ
ด าเนินงาน และประสิทธิผลการด าเนินงานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการจดัท ากลยทุธ์
ของธุรกิจ ระบคุวามสมัพนัธแ์ละความส าคญัของประเดน็ดงักลา่วท่ีมีตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ และผูมี้สว่นไดเ้สีย  

พฒันาแผนผงัของผูมี้สว่นไดเ้สีย (Stakeholder Mapping) เพ่ือระบผุูมี้สว่นไดเ้สียและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในเอสซีจี แพคเกจจิง้ และรบัรูม้มุมองของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงความคาดหวงั
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุ่ม แผนผงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียนีจ้ะถกูน าไปออกแบบแนวทางการตอบสนองตอ่
ความต้องการของผู้มีส่วนไดเ้สีย กลยุทธ์และการส่ือสารท่ีเหมาะสมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานอยา่งยั่งยืนของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

ทัง้นี ้ควรเริ่มสรา้งความสมัพนัธก์ับผูมี้ส่วนไดเ้สียตัง้แต่เนิ่นๆ กล่าวคือตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผน เพ่ือให้
สามารถปรบัแผนหรือแกไ้ขกระบวนการท างานไดท้นัเวลา  

2. กลยทุธก์ารส่ือสาร  

ส่ือสารอย่างใกลช้ิดและสรา้งความเขา้ใจอย่างสม ่าเสมอกับผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหเ้กิดความเข้าใจท่ี
ถกูตอ้งอนัจะน าไปสูค่วามสมัพนัธท่ี์ดีและไดร้บัความไวว้างใจจากผูมี้สว่นไดเ้สียโดยก าหนดกลยทุธก์าร
ส่ือสาร วิธีการ รูปแบบ และล าดบัขัน้ตอนใหเ้หมาะสมกับกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย สถานการณ ์ระยะเวลา 
และวฒันธรรมในแตล่ะทอ้งถ่ิน ซึ่งอาจพิจารณาจากระดบัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ หรือประโยชน์
ท่ีอาจจะเสียไปหากเพิกเฉยหรือไมด่  าเนินการ  

3. การเปิดเผยขอ้มลู  

เปิดเผยขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ไม่คลมุเครือ โปรง่ใส และทั่วถึง เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจในการไดร้บัขอ้มูลอย่าง
เพียงพอ สม ่าเสมอ และทนัเหตกุารณ ์เช่น เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนใ์นเวลาท่ีเหมาะสม เปิดเผย
วตัถปุระสงคท่ี์แทจ้รงิของขอ้มลู  และตอ้งมั่นใจไดว้่ามีกระบวนการท่ีโปรง่ใสในการรายงานขอ้มลูใหแ้ก่
ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

อย่างไรก็ตามในการเปิดเผยขอ้มูลใหพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม และตอ้งเป็นไปตามนโยบายการ
เปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

4. การมีสว่นรว่ม  

เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนรว่มในเรื่องท่ีมีผลกระทบกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย จดัใหมี้ช่องทางใน
การรบัขอ้เสนอแนะ ปัญหา ขอ้รอ้งเรียนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยใหค้วามส าคัญ รวมทัง้ยินดีรบัฟังและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสรา้งสรรค ์เพ่ือให้ทราบ
ความคิดเห็น ความคาดหวงัและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ทัง้นีก้ารหารือและแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นกบัผูมี้สว่นไดเ้สีย ตอ้งค านงึถึงความแตกตา่งท่ีอาจมีผลตอ่การแสดงความคิดเห็น เชน่ อาย ุเพศ 
การศึกษา ประสบการณ ์ทศันคติ ฯลฯ  รวมทัง้ควรใหข้อ้มูลเบือ้งตน้ก่อนการหารือ จดัท ารายงานผล
การหารือและแจ้งให้ผู้ท่ีเข้าหารือทราบ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับให้เป็นระบบ ใน
ขณะเดียวกนัเอสซีจี แพคเกจจิง้ควรเขา้ไปมีส่วนรว่มในการใหข้อ้คิดเห็น ชีแ้จงปัญหาหรืออปุสรรคกับ   
ผูอ้อกกฎหมายหรือกฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
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5. การบริหารความเส่ียงของการปฏิบตัิตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย 

คาดการณ ์ระบ ุและจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงจากการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือเตรียม
แผนรองรบัและจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ความเส่ียงตา่งๆ ท่ีควรถกูน าไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเขา้รว่ม ความ
เหน่ือยลา้ในการเขา้รว่ม ความไมพ่งึพอใจตอ่การตอบรบัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ การท่ีมีผูท่ี้ไมก่ลา้แสดง
ความคิดเห็นรวมอยู่ในกลุ่มท่ีมีผู้ท่ีชอบแสดงความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมีเจตนาขัดขวางการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่ไดร้ับข้อมูล ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจในการต่อรอง 
ปัญหาขดัขอ้งดา้นเทคนิคในการแลกเปล่ียนความคดิเห็น ความขดัแยง้ในกลุม่ผูเ้ขา้รว่ม เป็นตน้ 

6. การทบทวนและรายงานผล 

ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นระบบเพ่ือใหเ้กิดการปรบัปรุงการ
ปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างตอ่เน่ือง พฒันาแผนปฏิบตัิงาน สรา้งความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สีย
และผู้ท่ีเก่ียวข้องในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ติดตามกระบวนการสร้างความร่วมมือ และแจ้งผลการ
ด าเนินงานตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย นอกจากนัน้ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะตอ้งรายงานผลการปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนได้
เสียในภาพรวมสู่สาธารณชนท่ีครอบคลมุถึงสิ่งท่ีได้รบั ผลกระทบ และขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึง
การแสดงความเช่ือมโยงระหว่างประโยชนท่ี์ไดจ้ากการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อผลการด าเนินงาน
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

 
หน้าทีข่องฝ่ายจัดการ 
 ฝ่ายจดัการมีหนา้ท่ีบริหารจดัการใหก้ารด าเนินการตามนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผูมี้ส่วนได้เสียเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจดัใหมี้ทรพัยากรท่ีเหมาะสม เชน่ จดัสรรงบประมาณ ก าหนดใหมี้
ผู้ร ับผิดชอบท่ีชัดเจนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และมีจ านวนท่ีเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการรับ
ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย การจัดเก็บรวบรวมขอ้มูล การติดตาม และการประเมินผล พรอ้มทัง้น า
ขอ้มูลจากการปฏิบตัิต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียไปบูรณาการเข้ากับการก ากับดูแลขององคก์ร กลยุทธ์ และการ
บรหิารจดัการในทกุระดบัของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัและพฒันาแนวทางการด าเนินธุรกิจ
อยา่งยั่งยืนทั่วทัง้องคก์ร 
 
นโยบายและแนวปฏิบัตขิองเอสซีจี แพคเกจจิง้ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนดเป็นกรอบนโยบายและแนวปฏิบตัิของผูมี้สว่นไดเ้สียกลุ่มตา่งๆ 12 กลุ่ม 
เพ่ือเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ สรา้งคณุคา่เพิ่มแก่องคก์ร และการพฒันาอยา่งยั่งยืน ดงันี ้

นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งกับผูถื้อหุน้ จึงก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณข์องเอสซีจี  แพคเกจจิง้ 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและเพิ่มมลูคา่ใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างตอ่เน่ืองในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้
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1. บริหารจดัการองคก์รใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์และหลกับรรษัทภิบาลของเอสซีจี  แพคเกจจิง้ ดว้ย
ความซื่อสตัยส์ุจริต ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายอยา่งยั่งยืน 

2. เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั และไมก่ระท า
การใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือรดิรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  

3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร 

4. ชีแ้จงรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มูลทัง้หมดท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่องท่ี
ตอ้งใหผู้ถื้อหุน้ตดัสินใจในท่ีประชมุเป็นการลว่งหนา้อย่างเพียงพอ 

5. หา้มใชข้อ้มลูภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานใน
หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้คูส่มรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิตภิาวะของบคุคลดงักล่าว เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบอนัเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้  

6. จดัใหมี้กรรมการอิสระท่ีท าหนา้ท่ีดแูลผูถื้อหุน้รายย่อยและรบัขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะต่างๆ 
จากผูถื้อหุน้ผา่นชอ่งทางท่ีบรษิัทจดัขึน้และเขา้ถึงไดง้่าย 

7. ก าหนดมาตรการในการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

8. เปิดเผยข้อมูลส าคัญต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน  อย่างถูกต้อง 
ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใสน่าเช่ือถือ เพ่ือใหท้ราบถึงสถานะการด าเนินงานของบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอผ่านชอ่งทางท่ีผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย  

นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อพนักงาน 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่ือมั่นว่าพนกังานเป็นทรพัยากรท่ีมีคณุค่าและเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ จึงปฏิบตัิต่อ
พนกังานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ค านึงถึงความตอ้งการของพนักงาน เพ่ือมุ่งหวังใหเ้กิด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนกังานและองคก์ร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง 
พรอ้มใหค้วามมั่นคงและความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. สรรหาพนกังานดว้ยระบบการคดัเลือกและเง่ือนไขการจา้งงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือใหไ้ด้
พนกังานท่ีเป็นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณุภาพสงูและซ่ือสตัยเ์ขา้มารว่มปฏิบตังิาน 

2. ดแูลพนกังานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกปอ้งสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคลของพนกังานไม่ใหถู้ก
ลว่งละเมิด รวมทัง้สนบัสนนุและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังานไดอ้ย่างเป็นอิสระ  

3. จดัใหมี้ระบบการรอ้งเรียน แจง้เบาะแสของการปฏิบตัท่ีิไมเ่หมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
รวมถึงมีการปกปอ้งพนกังานไม่ใหถ้กูกลั่นแกลง้ หรือไดร้บัโทษจากการรอ้งเรียน (Whistleblowing 
Policy) 

4. พฒันาพนกังานทกุวิชาชีพทกุระดบัอยา่งทั่วถึงเพียงพอและตอ่เน่ือง ตามความเหมาะสมของหนา้ท่ี
และความรบัผิดชอบ รวมทัง้สรา้งจิตส านกึในเรื่องคณุธรรมใหแ้ก่พนกังานทกุคน 
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5. ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือใหเ้กิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
องคก์ร รวมทัง้สรา้งจิตส านกึใหพ้นกังานมีวินยัในการปฏิบตังิาน 

6. ประเมินผลการปฏิบตัิงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหนา้ท่ี ความ
รบัผิดชอบ และความสามารถของพนกังานเป็นรายบุคคล รวมทัง้จดัใหม้ีสวสัดิการท่ีเป็นธรรม
และเหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นีต้อ้งสามารถเทียบเคียงไดก้ับ
บริษัทชัน้น าท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

7. ปลูกจิตส านึกและส่งเสริมในเรื่องการท างานดว้ยความปลอดภัยและถกูสขุลกัษณะ  และจดัให้
เกิดบรรยากาศและภาวะแวดลอ้มในสถานท่ีท างานท่ีดีใหพ้นกังานปฏิบตัิงานอย่างอบอุ่นเสมือน
หนึ่งคนในครอบครวัเดียวกนั 

8. บรหิารงานตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และระบบการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม
ตามมาตรฐานสากล  

9. สง่เสรมิใหพ้นกังานมีดลุยภาพในการใชชี้วิตระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตสว่นตวั 

10. จดัใหมี้ช่องทางในการเปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญัตา่งๆ ใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจในการ
ด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานในธุรกิจตา่งๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อลูกค้า 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีความมุง่มั่นท่ีจะใหผู้ใ้ชส้ินคา้และบรกิารไดร้บัประโยชนแ์ละความพงึพอใจอย่างสงูสดุ ทัง้
ดา้นคณุภาพและราคาท่ีเป็นธรรม ตลอดจนมุง่พฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืน โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและผูค้นรอบขา้ง รวมถึงรว่มเป็น
สว่นหนึ่งในการสรา้งคณุภาพชีวิตท่ีดี และสง่เสรมิใหส้งัคมเตบิโตอยา่งยั่งยืน 

2. สรา้งสรรคน์วตักรรมและงานวิจยัและพฒันาอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหไ้ด้สินคา้และบริการท่ีมีมลูคา่สงู 
มีคณุภาพ และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นหลากหลายมิต ิ  

3. พฒันาสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งใหใ้ชท้รพัยากรนอ้ยลง ประหยดัพลงังาน 
สามารถหมนุเวียนใชซ้  า้ได ้และมีอายกุารใชง้านท่ียืนยาว 

4. ผลิตสินคา้และบริการท่ีปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผูบ้ริโภคและไวว้างใจได ้รวมทัง้
ใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและเพียงพอแก่ผูบ้รโิภค 

5. จดัเก็บขอ้มลูของลกูคา้อยา่งเป็นระบบ ปลอดภยั และไมน่  าขอ้มลูลกูคา้ไปใชใ้นทางไมถ่กูตอ้ง 

6. ก าหนดราคาของสินคา้และบรกิารในอตัราท่ีเป็นธรรม 

7. จดัใหมี้ระบบการบรหิารคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

8. จดัใหมี้หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในการใหข้อ้เสนอแนะในสินคา้ ค าปรึกษา วิธีแกปั้ญหา และรบัขอ้
รอ้งเรียน เพ่ือใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจอยา่งสงูสดุในสินคา้และบรกิาร 
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่ค้า 

เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา 
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ และค ามั่นท่ีใหไ้วก้บัคูค่า้อยา่งเครง่ครดั ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสมและยตุธิรรม โดยค านงึถึงความสมเหตสุมผลดา้นราคา คณุภาพ และ
บรกิารท่ีไดร้บั รวมถึงสามารถใหเ้หตผุลท่ีเหมาะสมไดเ้ม่ือมีการตรวจสอบ 

2. ช าระเงินใหคู้ค่า้อยา่งถกูตอ้งและตรงเวลา 

3. ก าหนดระเบียบในการจดัหาและด าเนินการตา่งๆ ท่ีชดัเจน 

4. ท าธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการคา้และสญัญาท่ีก าหนดไว ้และมี
ความเป็นธรรมแก่ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้ง 

5. ไมเ่รียกหรือรบัทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนใ์ดๆ จากคูค่า้ 

6. เย่ียมเยียนคู่คา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นและรบัฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ควร
ปรบัปรุงตา่งๆ 

7. สนบัสนนุการจดัหาท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มและผลิตภณัฑช์มุชน 

8. หลีกเล่ียงการซือ้สินคา้กบัคูค่า้ท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 

9. ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของคูค่า้กบัผูอ่ื้น เวน้แตจ่ะไดร้บัความยินยอมจากคูค่า้ 

10. ไมท่  าธุรกิจกบัคูค่า้ท่ีมีพฤตกิรรมผิดกฎหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดี 

11. ส่งเสริมและสนบัสนนุใหคู้ค่า้ด  าเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยใหย้ดึมั่นปฏิบตัติามจรรยาบรรณคูธุ่รกิจ (Supplier Code of Conduct) 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่ธุรกิจ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีนโยบายในการดแูลคู่ธุรกิจทัง้ในเรื่องมาตรฐานสิทธิมนุษยชน สภาพแวดลอ้ม ความ
ปลอดภยัในการท างาน และผลตอบแทนท่ีจะไดร้บั นอกจากนีย้งัส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถและ
พฒันาความรูท้ัง้ในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม และดูแลให้คู่ธุรกิจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผูป้ฏิบตังิานไมต่  ่ากวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 

2. สง่เสรมิและดแูลในเรื่องความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานของคูธุ่รกิจ  

3. เปิดโอกาสใหคู้่ธุรกิจไดเ้ขา้พบผูบ้ริหาร และรบัฟังความคิดเห็นต่างๆ เพ่ือใหก้ารท างานเป็นไปตาม
เปา้หมาย ท่ีวางไว ้

4. สนบัสนนุใหคู้ธุ่รกิจมีการพฒันาความรู ้เพ่ือใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

5. ส่งเสริมและสนบัสนนุใหคู้่ธุรกิจด าเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of 
Conduct) 
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อผู้ร่วมลงทุน 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เคารพซึ่งสิทธิของผูร้ว่มลงทนุและปฏิบตัิตอ่ผูร้ว่มลงทนุทกุรายอย่างเป็นธรรม สง่เสริมผู้
ร่วมลงทุนใหเ้คารพสิทธิของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  รวมทัง้ให้
ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน ทั้งนีเ้พ่ือให้การด าเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลส าเร็จตาม
วตัถปุระสงคข์องกิจการรว่มทนุ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1. ประสานความร่วมมือกับผูร้่วมลงทุนเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของกิจการร่วมทุนใหมี้
ความแข็งแกรง่ 

2. สนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับผู้ร่วมลงทุน  ตลอดจนร่วมกัน
พิจารณาก าหนดแผนธุรกิจของกิจการรว่มทนุเพ่ือใหกิ้จการรว่มทนุพฒันาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

3. ตดิตาม และผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานของกิจการรว่มทนุเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทาง 
การพฒันาอยา่งยั่งยืน 

4. พิจารณารว่มกบัผูร้ว่มลงทนุในการจดัสรรผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการด าเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง
เป็นธรรม และโปรง่ใส  

5. ไมเ่อาเปรียบผูร้ว่มทนุไมว่่าจะดว้ยวิธีการใดๆ  
 

นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อเจ้าหนี ้
เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่เจา้หนีด้ว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม และโปรง่ใส โดยยึดมั่น
ในการปฏิบตัติามเง่ือนไขและสญัญาตา่งๆ อยา่งเครง่ครดัดงัต่อไปนี ้

1. จดัท าสญัญากับเจา้หนีทุ้กประเภทอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส 
โดยไมเ่อาเปรียบคูส่ญัญา 

2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงส าคัญใดๆ ท่ีอาจท าให้เจ้าหนีไ้ด้รับความ
เสียหาย 

3. ปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้ตกลงของสญัญาต่างๆ ที่ไดท้  าไว ้กับเจา้หนีทุ้กประเภทอย่างเคร่งครดั 
ถกูตอ้งตรงไปตรงมา  

4. ช าระคืนเงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้ใหก้บัเจา้หนีท้กุประเภทอยา่งครบถว้นและตรงตามก าหนดเวลาท่ีไดต้กลงไว ้
 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อชุมชน 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เคารพตอ่สิทธิมนษุชนและการปฏิบตัิอย่างเท่าทียมกัน ด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม
ตอ่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายและถือมั่นในความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุ่งสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวิต และเสริมสรา้งประโยชนส์ุขของชุมชนและสังคมท่ีเอสซีจี  แพคเกจจิง้ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีท่ีท าประโยชนใ์หก้ับชุมชนและ
สงัคม โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้
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1. สนับสนุนและใหค้วามช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่รอบ
สถานประกอบการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

2. ดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มรอบชมุชน ควบคมุดแูลการบรหิารจดัการการก าจดัของเสีย ทัง้จากกระบวนการ
ผลิตและการใชง้านทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเป้ือนตา่งๆ สู่สภาพแวดลอ้มภายนอก โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการตดิตามเฝา้ระวงัอยา่งตอ่เน่ือง 

3. สง่เสรมิและสนบัสนนุการจดักิจกรรม/โครงการ ท่ีมุง่พฒันาศกัยภาพและความสามารถของเยาวชน 
ทัง้ดา้นการศกึษา วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี กีฬา และศลิปะ ตลอดจนปลกูฝังคณุธรรมและจรยิธรรม
ใหเ้ยาวชนเป็นทัง้คนเก่งและดี 

4. สนนัสนนุกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นของผูป้ระสบภยัอย่างเรง่ดว่น รวมทัง้
พฒันาศกัยภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสงัคมใหดี้ขึน้ อาทิ การพฒันาอาชีพ การสรา้งชมุชน
เขม้แข็ง เพ่ือใหส้ามารถชว่ยเหลือตนเองไดอ้ยา่งยั่งยืน 

5. สนนัสนนุกิจกรรม/โครงการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพ่ือใหค้นในชมุชนและสงัคมมีสขุภาพ
อนามยัและคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดา้นศิลปะ การอนุรกัษ์วัฒนธรรม และการท านุบ  ารุงศาสนาตาม
ความเหมาะสม 

7. สนนัสนุนมูลนิธิและองคก์รสาธารณกุศล เพ่ือช่วยเหลือและปันโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาสในสังคมมี
ชีวิตท่ีดีขึน้ ตลอดจนสนนัสนนุองคก์รท่ีสรา้งสรรคกิ์จกรรมอนัเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาทรพัยากร
มนษุย ์ 

8. เปิดโอกาสใหชุ้มชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมทัง้เสนอ
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรือขอ้รอ้งเรียน ท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานของเอสซีจี  แพคเกจจิง้ 
โดยมุง่หวงัใหอ้ตุสาหกรรมและชมุชนสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งยั่งยืน 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อหน่วยงานราชการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ใหค้วามส าคญักับหน่วยงานราชการในฐานะผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิใน
การท าธุรกรรมกบัรฐัไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือใหพ้นกังานด าเนินการอย่างถกูตอ้งและเหมาะสม 
รวมถึงการใหค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานราชการ ทัง้ทางดา้นวิชาการและการสนนัสนนุกิจกรรมตา่งๆ โดยมี
แนวปฏิบตัดิงันี ้

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั และตระหนกัอยู่เสมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ ในแตล่ะทอ้งถ่ินอาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน หรือ
วิธีปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั  

2. ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีอาจจงูใจใหพ้นกังานในหน่วยงานราชการ มีการด าเนินการท่ีไมถ่กูตอ้งเหมาะสม 

3. สรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาชมุชนใหก้บัหนว่ยงานราชการ อาทิ องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
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4. สนบัสนนุกิจกรรมของราชการ 

5. รว่มประชมุใหข้อ้คดิเห็น สนบัสนนุ และชว่ยเหลือทางดา้นวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง 

6. รบัการตรวจเย่ียมจากหนว่ยงานราชการ 

7. รบัฟังความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะของหนว่ยงานราชการ  

 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อส่ือมวลชน 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ เห็นความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหส่ื้อมวลชน เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารตอ่ไปยงั
สาธารณชนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว จงึมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารตอ่ส่ือมวลชนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยเป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน และตรงประเดน็ 

2. ส่ือสารขอ้มลูท่ีรวดเรว็และทนัตอ่เหตกุารณ ์ 

3. เปิดโอกาสใหส่ื้อมวลชนสามารถพบปะ พดูคยุกบัผูบ้รหิารระดบัสงูอยา่งใกลช้ิด 

4. อ านวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนท่ีมาติดตอ่ 

5. สรา้งความสมัพนัธ์ท่ีดีกับส่ือมวลชน เช่น จัดใหม้ีการเย่ียมชมกิจการและโรงงาน เพื่อใหเ้ห็น
กระบวนการผลิตและระบบการบรหิารจดัการภายในโรงงาน รวมถึงไดร้บัขอ้มลูตา่งๆ ท่ีถกูตอ้ง  

 
นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้น าความคิด 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ด  าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม เปิดเผย
ขอ้มลูท่ีครบถว้นและถกูตอ้ง รวมถึงรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะตา่งๆ จากภาคประชาสงัคมในทกุๆ 
ส่วน เพ่ือใหเ้กิดแนวทางรว่มกนัในการด าเนินธุรกิจท่ียั่งยืน เคียงคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยมี
แนวปฏิบตัดิงันี ้ 

1. เปิดเผยขอ้มลูการด าเนินธุรกิจอยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 

2. เปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปี รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน รวมทัง้บทความและข่าวสารต่างๆ 
และเผยแพรใ่นรูปแบบเอกสารและขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์

3. ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มและชมุชน รวมถึงผลกัดนัใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม
ในการชว่ยรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

4. สรา้งความสมัพนัธแ์ละกระบวนการการมีส่วนรว่มของชมุชน รว่มกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

5. รบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอและหรือขอ้รอ้งเรียนจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือหาแนวทางร่วมกันใน
การประสานความรว่มมือ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูมี้สว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อคู่แข่ง 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ด  าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่อยา่งยตุธิรรมตามกรอบการแขง่ขนัทาง
การคา้ท่ีสจุริต โดยยดึมั่นการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ค  านงึถึงจรยิธรรมในการประกอบการคา้และกฎหมายแขง่ขนัทางการคา้ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้ 

1. ปฏิบตัภิายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งมีจรยิธรรม โปรง่ใส รวมทัง้
ไมเ่อาเปรียบคูแ่ขง่ดว้ยวิธีอนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

2. ไมแ่สวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติหรือไมเ่หมาะสม 

3. ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของคูแ่ขง่ 

4. ไมท่  าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย โดยปราศจากขอ้มลูความจรงิ 

5. สนบัสนนุและส่งเสริมการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการท าความตกลงใดๆ กบัคูแ่ข่งท่ีเป็นการ
ลดหรือจ ากดัการแขง่ขนัทางการคา้ 
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2.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย 
  (มตคิณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 211 (7/2562) วนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 5 สิงหาคม 2562) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ("บริษัท") มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 
20 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลังหักส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ี
กฎหมายและบริษัทก าหนดไวใ้นแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ี
ก าหนดไว ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน โครงสรา้งและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นใน
การลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การส ารองเงินไวเ้พ่ือช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุน
หมนุเวียนภายในบริษัท เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญากูยื้มเงินและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวขอ้ง
ในการบรหิารงาน 

ส าหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
ยอ่ยจะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยในแต่
ละปี เวน้แตจ่ะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอ านาจอนมุตัิให้
จา่ยเงินปันผลไดเ้ป็นครัง้คราวเม่ือเห็นว่าบรษิัทย่อยมีผลก าไรสมควรพอจะท าเช่นนัน้ได ้ภายใตก้รอบของกฎหมาย
ประเทศท่ีบรษิัทยอ่ยหรือบริษัทรว่มตัง้อยู่ และใหค้ณะกรรมการบรษิัทของบรษิัทย่อยรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้
ของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือผลประโยชนต์่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการด าเนินงาน 
โครงสรา้งและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ 
การส ารองเงินไวเ้พ่ือจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มหรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัทย่อย เง่ือนไขและขอ้จ ากดั
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญากูยื้มเงิน และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบรหิารงานตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
ของบรษิัทยอ่ย และ/ หรือผูถื้อหุน้ของบรษิัทยอ่ยเห็นสมควร 
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2.3.3 นโยบายและแนวปฏบัิตใินการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/ คู่ธุรกจิของเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธันวาคม 2562) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัใินการจดัหาและคดัเลือกคูค่า้/คูธุ่รกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และใหเ้ปิดเผย
ไวใ้หเ้ป็นท่ีทราบ ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่าเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะด าเนินการคดัเลือกคู่คา้/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ 
เป็นธรรม โปร่งใส และสนบัสนุนคู่คา้/ คู่ธุรกิจท่ีด  าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม และจะไมท่ าธุรกรรมกบับคุคลหรือนิติบคุคลท่ีกระท าผิดกฎหมาย ทจุรติ หรือมีพฤตกิรรมท่ี
สอ่ไปในทางทจุรติ   

นิยาม 

การจัดหา หมายถึง การจดัซือ้ การจา้งท าของ การจา้งเหมาบรกิาร การจา้งขนสง่ การเชา่ และการเชา่ซือ้ 
คู่ค้า/คู่ธุรกิจ หมายถึง ผูจ้  าหน่าย ผูร้บัจา้ง ผูใ้หบ้ริการ ผูใ้หเ้ช่า หรือผูใ้หเ้ช่าซือ้ ท่ีส่งมอบสินคา้หรือบริการ
ใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ 
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ (Vendor List) หมายถึง คูค่า้ หรือคูธุ่รกิจ ท่ีมีการท าธุรกรรม และมีรายช่ืออยูใ่นระบบ
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
รายชื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ขึน้ทะเบียน (Approved Vendor List) หมายถึง คูค่า้ หรือคูธุ่รกิจท่ีอยูใ่นรายช่ือคูค่า้ / คูธุ่รกิจของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งไดผ้่านกระบวนการคดัเลือกและประเมินผลงานในกลุ่มสินค้าและบริการท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ก าหนด 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

นโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะด าเนินการจดัหาอย่างมีระบบ ตามระเบียบและวิธีการจดัหาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีมี
การควบคมุอย่างรดักมุ ค านึงถึงความตอ้งการทัง้ในดา้นคณุภาพ ราคา จ านวน เวลา การใหบ้ริการ การส่งมอบ 
การบริการหลงัการขาย การรบัประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ โดยไม่ท าธุรกรรมกบับคุคลหรือนิติบุคคลท่ีกระท า
ผิดกฎหมาย ทจุรติ หรือมีพฤตกิรรมท่ีสอ่ไปในทางทจุรติ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ จะด าเนินการคดัเลือกคูค่า้/คูธุ่รกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปรง่ใส และสนบัสนนุคูค่า้/คูธุ่รกิจ
ท่ีด  าเนินธุรกิจอยา่งมีจรยิธรรม มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม   

คุณสมบัตขิองคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
1. เป็นผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ ผูจ้  าหน่าย ผูแ้ทนจ าหน่าย ผูใ้หบ้ริการ หรือผูร้บัจา้ง ซึ่งมีสถานประกอบการท่ี

สามารถตรวจสอบได ้
2. มีบคุลากร เครื่องจกัรและอุปกรณ ์สินคา้ บริการ คลงัสินคา้ สถานภาพทางการเงิน และประวตัิการด าเนิน

กิจการท่ีนา่เช่ือถือ 
3. ยอมรบัท่ีจะปฏิบตัติามจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Supplier Code of Conduct) 
4. เป็นผูท่ี้มีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ โดยเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะประเมินผลงานจากคณุภาพของสินคา้และบริการ 

รวมถึงการสง่มอบ การใหบ้รกิารหลงัการขาย การรบัประกนั หรือเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในการท าธุรกรรม 
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5. เป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจ ท่ีไมมี่ผลประโยชนข์ดัแยง้กบัธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
6. ไมเ่ป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจท่ีมีประวตัติอ้งหา้มท าการคา้อนัเน่ืองมาจากการกระท าทจุริต 

การสมัครเป็นของคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
1. ผูส้นใจสมคัรเป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ สามารถย่ืนใบสมคัรตามแบบพิมพท่ี์ก าหนดพรอ้ม

ขอ้มลูรายละเอียดและเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ เอกสารรบัรองทะเบียนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หนงัสือ
รบัรองอ่ืน ๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผูร้บัมอบอ านาจ เลขท่ีบญัชีธนาคาร และส าเนาหนังสือ
จดทะเบียนกับกรมสรรพากรต่างๆ เช่น ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) เป็นตน้ โดยย่ืนต่อ
หนว่ยงานท่ีด าเนินการจดัหาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

2. คู่คา้/คู่ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งลงนามตอบรบัท่ีจะปฏิบตัิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้  (Supplier Code of Conduct) 

ข้ันตอนการท าธุรกิจกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

1. คูค่า้/คูธุ่รกิจท่ีท าธุรกิจกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดต้อ้งเป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจมีรายช่ือในระบบของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
แลว้ นอกจากในบางกรณีท่ีใชก้ารสืบราคาหรือการประกวดราคา คูค่า้/คูธุ่รกิจอาจไดร้บัเชิญเขา้เสนอราคา
ก่อนจะมีรายช่ือในระบบและเม่ือไดร้บัการคดัเลือกแลว้จงึจะสมคัรเป็นคูค่า้/คูธุ่รกิจก็ได ้ทัง้นีเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ 
อาจขอใหคู้ค่า้/คูธุ่รกิจ ตอบรบัการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือความสะดวกรวดเร็วภายใตก้ฎหมายท่ี
บงัคบัใชก้บัธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

2. ใบสั่งซือ้หรือสญัญาตามขอ้ตกลงระหว่างคูค่า้/คูธุ่รกิจและเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร
จะถือเป็นขอ้ผกูมดัในการท าธุรกรรมระหวา่งเอสซีจี แพคเกจจิง้ และคูค่า้/คูธุ่รกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

3. ในการเสนอราคาหรือการท าสญัญา เอสซีจี แพคเกจจิง้ อาจขอใหคู้่คา้/คูธุ่รกิจวางหลกัประกนัการปฏิบตัิ
ตามขอ้ตกลงโดยเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะแจง้ใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร และเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะคืน
หลกัประกนัใหเ้ม่ือสิน้สดุภาระผกูพนัอนัเก่ียวเน่ืองกบัธุรกรรมนัน้ ๆ แลว้ 

4. เม่ือคูค่า้/คูธุ่รกิจปฏิบตัิตามขอ้ตกลง สญัญา หรือใบสั่งซื ้อแลว้คูค่า้/คูธุ่รกิจจะตอ้งส่งมอบใบก ากับภาษี
ใบเสร็จรบัเงิน และ/หรือเอกสารประกอบอ่ืนท่ีจ าเป็นเพ่ือขอรบัช าระเงิน ณ สถานท่ีและก าหนดเวลา
ตามท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนด เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการท างานของทกุหน่วยงาน และเอสซีจี
แพคเกจจิง้ จะช าระเงินโดยการโอนค่าสินคา้/บริการหลงัหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามท่ีทางราชการก าหนดและ
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ ตามสญัญา เชน่ เงินค า้ประกนัผลงาน ใหท่ี้บญัชีธนาคารท่ีคูค่า้/คูธุ่รกิจแจง้ไวแ้ลว้ หรือ
เวน้แตคู่ค่า้/คูธุ่รกิจจะขอรบัเป็นเช็ค ทัง้นี ้เอสซีจี แพคเกจจิง้ ขอสงวนสิทธิการช าระเป็นเช็คขีดครอ่ม เขา้
บญัชีเทา่นัน้ 

5. คูค่า้/คูธุ่รกิจสามารถขอแกไ้ขขอ้มลูคูค่า้/คูธุ่รกิจในระบบของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ได ้โดยตดิตอ่กบัหน่วยงาน
ท่ีด าเนินการจดัหาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ พรอ้มส่งเอกสารประกอบการแกไ้ขท่ีไดร้บัการรบัรองโดยผูมี้
อ านาจของคูค่า้/คูธุ่รกิจ 

6. คู่คา้/คู่ธุรกิจสามารถแจง้รอ้งเรียนการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อคู่คา้/คู่ธุรกิจ ตามหลกับรรษัทภิบาล
เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดต้ามช่องทางท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ก าหนดไว ้ท่ีระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส
เอสซีจี แพคเกจจิง้  https://whistleblower.scgpackaging.com 
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2.3.4 จรรยาบรรณคู่ธุรกจิเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 
(มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 216 (12/2562) เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2562 มีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธันวาคม 2562) 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดจ้ดัท าจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Supplier Code of Conduct) 
เพ่ือใหคู้ธุ่รกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง และน าไปใชเ้ป็นมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจ
รว่มกนั โดยมีหลกัการ 5 ขอ้ ดงัตอ่ไปนี ้

1) จริยธรรมทางธุรกิจ: ด  าเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสตัยส์จุรติ เป็นธรรมกบัผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย เปิดเผย
ขอ้มลูอยา่งถกูตอ้งครบถว้น รกัษาความลบั และเคารพในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน: ไม่เลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม ใหค้วามส าคญักบัการคุม้ครอง
แรงงานโดยเฉพาะแรงงานเดก็ สตรี และแรงงานตา่งดา้ว ไมบ่งัคบัใชแ้รงงานในลกัษณะแรงงานทาส 
ดแูลการจา่ยคา่จา้ง ผลประโยชน ์และการก าหนดระยะเวลาการท างานอยา่งถกูตอ้งและเป็นธรรม 

3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย: ดแูลสภาพแวดลอ้มในการท างานใหถ้กูสขุลกัษณะและ
ปลอดภยั ควบคมุความเส่ียงของการเกิดอบุตัิเหตแุละผลกระทบตอ่สขุภาพท่ีอาจเกิดจากการ
ปฏิบตังิาน และการจดัใหมี้อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลใหเ้พียงพอและพรอ้มใชง้านเสมอ 

4) ส่ิงแวดล้อม: ด  าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงผลกระทบตอ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มตามหลกั 
3R ไดแ้ก่ การลดปรมิาณการใช ้(Reduce) การน ากลบัมาใชซ้  า้หรือใชใ้หม ่(Reuse/Recycle) 
และการสรา้งทดแทน (Replenish) 

5) กฎหมายและข้อก าหนด: ปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทัง้หมด 

 
“เอสซีจี แพคเกจจิง้” ในท่ีนี ้หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 
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ส่วนที ่3 ภาคผนวก 
3.1 นิยามศัพท ์

เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง 
1) บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) และ 

2) บรษิัทยอ่ยของบรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษัท หมายถึงบรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

บริษัทย่อย หมายถึงบรษิัทยอ่ยตามงบการเงินรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท หมายถึงคณะกรรมการของบรษิัทบรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

พนักงาน หมายถึงผูท่ี้ท  าสญัญาจา้งแรงงาน หรือสญัญาจา้งพิเศษกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึงบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ในดา้นต่างๆ เช่น กรรมการบริษัท 
พนกังาน ผูถื้อหุน้ คูส่ญัญา ผูร้บัเหมา ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เจา้หนี ้ลกูหนี ้สงัคม ชมุชนรอบโรงงาน เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


