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บริษัทปนูชิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholder Engagement Policy) 
 

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

เอสซีจีได้ประกาศ “นโยบายการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสีย” ครัง้แรกในปี 2553 และเพ่ือให้มัน่ใจว่าผู้บริหารและ
พนกังานทกุคนมีหลกัในการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียแตล่ะกลุ่มอย่างชดัเจน ครบถ้วน เหมาะสม และเป็นธรรม  
เอสซีจีจงึได้ก าหนด “นโยบายและแนวปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่ง ๆ” ขึน้ในปี 2554  

เพ่ือให้กระบวนการในการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียของเอสซีจีมีการพิจารณาประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจ ความคาดหวังของผู้ มีส่วนได้เสียแตล่ะกลุ่ม และการบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลของการปฏิบตัิติต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และน าไป
บรูณาการเข้ากบัการก ากบัดแูลขององค์กร การก าหนดกลยทุธ์ของธุรกิจ และการบริหารจดัการในทกุระดบัของ
เอสซีจี เพ่ือการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืนทัว่ทัง้องค์กร เอสซีจีจึงได้ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้
เสียขึน้ใหม่ โดยรวมนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ 2 ฉบบัเดิมให้เป็นฉบบัเดียวกนั และเพิ่มแนวปฏิบตัิ
ให้ครอบคลมุประเดน็ตา่ง ๆ ข้างต้นเพ่ือสง่เสริมให้เอสซีจีเตบิโตอย่างยัง่ยืนบนพืน้ฐานของความเป็นธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจกบัทกุฝ่าย  

ดงันัน้ ขอให้พนกังานเอสซีจีทุกคนท าความเข้าใจ “นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสีย” ฉบบัใหม่นี ้และ
หากมีข้อสงสยัขอให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชา 
 
 
 
 (นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 31 พฤษภาคม 2560  
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นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy)  
 

 เอสซีจีให้ความส าคัญกับการปฎิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียของเอสซีจีมาโดยตลอด ซึ่งเห็นได้จากการมี
อดุมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม และถือมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมทัง้การเป็นพลเมืองท่ี
ดี การมีจรรยาบรรณเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนักงาน มีหลักบรรษัทภิบาลท่ีเป็นแนวทางในการ
บริหารองค์กร และมีแนวปฏิบตักิารพฒันาสูค่วามยัง่ยืนของเอสซีจี   

 ด้วยสภาวะทางสงัคม สิ่งแวดล้อม และการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียมีความ
ซบัซ้อนมากขึน้ และมีความคาดหวงัสงูขึน้ในการท่ีจะได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมและมีสว่นร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น การตดัสินใจและการด าเนินการในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ การปฎิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียจึง เป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัมากขึน้ เอสซีจีจึงได้จดัท า “นโยบายเก่ียวกบัการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียของเอสซีจี” เป็นลายลกัษณ์
อกัษรขึน้ในปี 2553 เพ่ือให้พนกังานมีแนวทางท่ีชดัเจนในการด าเนินธุรกิจโดยการเพิ่มมลูคา่ให้ผู้ ถือหุ้นในระยะ
ยาวพร้อมไปกบัการค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกบัผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ของเอสซีจีด้วย   
 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถงึ 
 บคุคลหรือกลุ่มบคุคลท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของเอสซีจีโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมี
ผลประโยชน์ใดๆ กบัการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี หรือมีอิทธิพลเหนือบคุคลใดท่ีอาจท าให้เกิดผลกระทบกับการ
ด าเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น ลกูค้า พนกังาน ชมุชน ผู้ ถือหุ้น ผู้ มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ ผู้น า
ทางความคดิ ฯลฯ 
 
นโยบายการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย 
 เอสซีจียึดมัน่ในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนท่ีเอสซีจีเข้าไปด าเนิน
ธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นหรือความกงัวล รวมทัง้
สร้างความเข้าใจกับผู้ มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเร่ืองท่ีผู้ มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ 
รวมทัง้ร่วมพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เอสซีจีสามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน  
 
ขัน้ตอนการก าหนดแนวทางการปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสีย  

1. การก าหนด จ าแนก และวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้เสีย 
 ก าหนด จ าแนก และจัดกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียให้ชดัเจนตามความเก่ียวข้องของแต่ละธุรกิจ เพ่ือให้สามารถ

วิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีมีตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียแตล่ะกลุม่ได้อย่างครบถ้วนและ
ชดัเจน โดยตระหนกัว่าผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีมมุมองและความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้จึงควร
ก าหนดกลยทุธ์ และจดัล าดบัขัน้ตอนในการด าเนินการส าหรับผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนัด้วย 
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ก าหนดประเด็นส าคญัด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Materiality) ท่ีมีบทบาทต่อการตดัสินใจ การด าเนินงาน 
และประสิทธิผลการด าเนินงานของเอสซีจีหรือผู้ มีส่วนได้เสีย ในการจดัท ากลยทุธ์ของธุรกิจ ระบคุวามสมัพนัธ์
และความส าคญัของประเดน็ดงักล่าวท่ีมีตอ่เอสซีจีและผู้ มีสว่นได้เสีย 

พฒันาแผนผงัของผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Mapping) เพ่ือระบผุู้ มีส่วนได้เสียและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องใน
เอสซีจี และรับรู้มมุมองของผู้ มีสว่นได้เสีย ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้เสียแต่
ละกลุม่ แผนผงัของผู้ มีสว่นได้เสียนีจ้ะถกูน าไปออกแบบแนวทางการตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ มีส่วน
ได้เสีย กลยทุธ์และการส่ือสารท่ีเหมาะสมซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานอยา่งยัง่ยืนของเอสซีจี 

ทัง้นี  ้ควรเร่ิมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตัง้แต่เนิ่นๆ กล่าวคือตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผน  
เพ่ือให้สามารถปรับแผนหรือแก้ไขกระบวนการท างานได้ทนัเวลา 

 
2. การก าหนดกลยทุธ์การส่ือสาร  
 ส่ือสารอย่างใกล้ชิดและสร้างความเข้าใจอย่างสม ่าเสมอกบัผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้อง

อนัจะน าไปสู่ความสมัพนัธ์ท่ีดีและได้รับความไว้วางใจจากผู้ มีส่วนได้เสียโดยก าหนดกลยุทธ์การส่ือสาร 
วิธีการ รูปแบบ และล าดบัขัน้ตอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสีย สถานการณ์ ระยะเวลา และวฒันธรรม
ในแตล่ะท้องถ่ิน ซึง่อาจพิจารณาจากระดบัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ หรือประโยชน์ท่ีอาจจะเสียไปหาก
เพิกเฉยหรือไมด่ าเนินการ 

 
3. การเปิดเผยข้อมลู  
 เปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ไม่คลุมเครือ โปร่งใส และทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการได้รับข้อมูลอย่าง

เพียงพอ สม ่าเสมอ และทันเหตุการณ์ เช่น เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในเวลาท่ีเหมาะสม เปิดเผย
วตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงของข้อมลู  และต้องมัน่ใจได้ว่ามีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการรายงานข้อมลูให้แก่ผู้ มี
สว่นได้เสีย 
อย่างไรก็ตามในการเปิดเผยข้อมลูให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และต้องเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผย
ข้อมลูของเอสซีจี  

 
4. การมีสว่นร่วม  
 เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัผู้ มีส่วนได้เสีย จดัให้มีช่องทางในการรับ

ข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียนจากผู้ มีส่วนได้เสีย โดยให้ความส าคญั รวมทัง้ยินดีรับฟังและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบัผู้ มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ทราบความคิดเห็น ความ
คาดหวงัและความต้องการของผู้ มีส่วนได้เสีย  ทัง้นีก้ารหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ มีส่วนได้เสีย 
ต้องค านึงถึงความแตกต่างท่ีอาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ 
ทศันคติ ฯลฯ  รวมทัง้ควรให้ข้อมลูเบือ้งต้นก่อนการหารือ จดัท ารายงานผลการหารือและแจ้งให้ผู้ ท่ีเข้าหารือ
ทราบ ตลอดจนจดัเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีได้รับให้เป็นระบบ ในขณะเดียวกนัเอสซีจีควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ 
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 ให้ข้อคิดเห็น ชีแ้จงปัญหาหรืออุปสรรคกับผู้ออกกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การ

ด าเนินธุรกิจของเอสซีจี 
 

5. การบริหารความเส่ียงของการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 
 คาดการณ์ ระบ ุและจดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียงจากการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือเตรียมแผน
รองรับและจดัการกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผู้ มีส่วนได้เสียได้อยา่ง
สร้างสรรค์ ความเส่ียงตา่งๆ ท่ีควรถกูน าไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเข้าร่วม ความเหน่ือยล้าใน
การเข้าร่วม ความไมพ่งึพอใจตอ่การตอบรับของเอสซีจี การท่ีมีผู้ ท่ีไมก่ล้าแสดงความคิดเห็นรวมอยู่ในกลุ่มท่ี
มีผู้ ท่ีชอบแสดงความคิดเห็น ผู้ มีสว่นได้เสียท่ีมีเจตนาขดัขวางการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ผู้ มีสว่นได้เสียท่ี
ไม่ได้รับข้อมลู ผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไมมี่อ านาจในการตอ่รอง ปัญหาขดัข้องด้านเทคนิคในการแลกเปล่ียนความ
คดิเห็น ความขดัแย้งในกลุม่ผู้ เข้าร่วม เป็นต้น 

 
6. การทบทวนและรายงานผล 

ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียอยา่งเป็นระบบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบตัิ
ต่อผู้ มีส่วนได้เสียอย่างต่อเน่ือง พฒันาแผนปฏิบตัิงาน สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องในเอสซีจี ติดตามกระบวนการสร้างความร่วมมือ และแจ้งผลการด าเนินงานต่อผู้ มีส่วนได้เสีย 
นอกจากนัน้ เอสซีจีจะต้องรายงานผลการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียในภาพรวมสู่สาธารณชนท่ีครอบคลมุถึงสิ่ง
ท่ีได้รับ ผลกระทบ และขอบเขตการด าเนินงาน รวมถึงการแสดงความเช่ือมโยงระหว่างประโยชน์ท่ีได้จาก
การปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียตอ่ผลการด าเนินงานของเอสซีจี  

 
หน้าที่ของฝ่ายจัดการ 
 ฝ่ายจดัการมีหน้าท่ีบริหารจดัการให้การด าเนินการตามนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีทรัพยากรท่ีเหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณ ก าหนดให้มี
ผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจนซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ ทกัษะ และมีจ านวนท่ีเพียงพอ พร้อมทัง้จดัให้มีระบบการรับข้อเสนอแนะ
จากผู้ มีส่วนได้เสีย การจดัเก็บรวบรวมข้อมลู การติดตาม และการประเมินผล พร้อมทัง้น าข้อมลูจากการปฏิบตัิ
ต่อผู้ มีส่วนได้เสียไปบูรณาการเข้ากับการก ากับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดบัของ     
เอสซีจีเพ่ือให้เกิดการยอมรับและพฒันาแนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืนทัว่ทัง้องค์กร 
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นโยบายและแนวปฏิบัตขิองเอสซีจีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

 
เอสซีจีก าหนดเป็นกรอบนโยบายและแนวปฏิบตัิของผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มตา่งๆ 12 กลุ่ม เพ่ือเป็นหลกัใน

การด าเนินธุรกิจ สร้างคณุคา่เพิ่มแก่องค์กร และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ดงันี ้
 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

เอสซีจีให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นเจ้าของเอสซีจี จงึก าหนดให้กรรมการในฐานะเป็นตวัแทนของผู้
ถือหุ้น รวมทัง้ผู้บริหารและพนกังานของเอสซีจี มีหน้าท่ีต้องด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลและอุดมการณ์
ของเอสซีจีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุและเพิ่มมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เน่ืองในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1. บริหารจดัการองค์กรให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ และหลกับรรษัทภิบาลของเอสซีจีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต 
ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตวั เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย
อยา่งยัง่ยืน 

2. เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั และไม่กระท าการ
ใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร 
4. ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีต้องให้ผู้

ถือหุ้นตดัสินใจในท่ีประชมุเป็นการลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 
5. ห้ามใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว  เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทางมิชอบอนัเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้น  

6. จดัให้มีกรรมการอิสระท่ีท าหน้าท่ีดแูลผู้ ถือหุ้นรายย่อยและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จาก
ผู้ ถือหุ้นผา่นชอ่งทางท่ีบริษัทจดัขึน้และเข้าถึงได้ง่าย 

7. ก าหนดมาตรการในการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. เปิดเผยข้อมลูส าคญัตา่งๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิน และผลการด าเนินงาน อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

ทนัเวลา และโปร่งใสน่าเชื่อถือ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการด าเนินงานของบริษัทอย่างสม ่าเสมอผ่าน
ชอ่งทางท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย  

 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอพนักงาน 
เอสซีจีเช่ือมัน่ว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่และเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จ จึงปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเป็น
ธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เอสซีจี ค านึงถึงความ ต้องการของพนกังาน 
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนกังานและองค์กร ส่งเสริมการพฒันาทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ
อยา่งตอ่เน่ือง พร้อมให้ความมัน่คงและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเง่ือนไขการจ้างงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือให้ได้
พนกังานท่ีเป็นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณุภาพสงูและซ่ือสตัย์เข้ามาร่วมปฏิบตังิาน 
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2. ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานไม่ให้ 

ถกูลว่งละเมิด รวมทัง้สนบัสนนุและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังานได้อย่างเป็นอิสระ  
3. จดัให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบตัิท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึงมีการ

ปกปอ้งพนกังานไมใ่ห้ถกูกลัน่แกล้ง หรือได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy) 
4. พฒันาพนกังานทกุวิชาชีพทกุระดบัอย่างทัว่ถึงเพียงพอและตอ่เน่ือง ตามความเหมาะสมของหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบ รวมทัง้สร้างจิตส านกึในเร่ืองคณุธรรมให้แก่พนกังานทกุคน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการท างานร่วมกันเป็นทีม เพ่ือให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร 

รวมทัง้สร้างจิตส านกึให้พนกังานมีวินยัในการปฏิบตังิาน 
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ และความสามารถของพนกังานเป็นรายบุคคล รวมทัง้จดัให้มีสวสัดิการที่เป็นธรรมและ
เหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นีต้้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชัน้
น าท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

7. ปลูกจิตส านึกและส่งเสริมในเร่ืองการท างานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ และจดัให้เกิด
บรรยากาศและภาวะแวดล้อมในสถานท่ีท างานท่ีดีให้พนกังานปฏิบตัิงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่งคน
ในครอบครัวเดียวกนั 

8. บริหารงานตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล  

9. สง่เสริมให้พนกังานมีดลุยภาพในการใช้ชีวิตระหวา่งชีวิตการท างานและชีวิตสว่นตวั 
10. จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการ

ด าเนินธุรกิจและผลการด าเนินงานในธุรกิจตา่งๆ ของเอสซีจี 
 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอลูกค้า 
เอสซีจีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้ผู้ ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทัง้ด้านคณุภาพ
และราคาท่ีเป็นธรรม ตลอดจนมุง่พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. ส่งมอบสินค้าและบริการท่ีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้คนรอบข้าง รวมถึงร่วมเป็นส่วน
หนึง่ในการสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดี และสง่เสริมให้สงัคมเตบิโตอยา่งยัง่ยืน 

2. สร้างสรรค์นวตักรรมและงานวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้สินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าสูง มี
คณุภาพ และตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ในหลากหลายมิต ิ  

3. พัฒนาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยัดพลังงาน 
สามารถหมนุเวียนใช้ซ า้ได้ และมีอายกุารใช้งานท่ียืนยาว 

4. ผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้บริโภคและไว้วางใจได้ รวมทัง้ ให้
ข้อมลูท่ีถกูต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภค 

5. จดัเก็บข้อมลูของลกูค้าอยา่งเป็นระบบ ปลอดภยั และไมน่ าข้อมลูลกูค้าไปใช้ในทางไม่ถกูต้อง 
6. ก าหนดราคาของสินค้าและบริการในอตัราท่ีเป็นธรรม 
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7. จดัให้มีระบบการบริหารคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
8. จัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า ค าปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อ

ร้องเรียน เพ่ือให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจอยา่งสงูสดุในสินค้าและบริการ 
 

นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 
เอสซีจีปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบตัิตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซีจี และ
ค ามัน่ท่ีให้ไว้กบัคูค้่าอยา่งเคร่งครัด ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสมและยุติธรรม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และ
บริการท่ีได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตผุลท่ีเหมาะสมได้เม่ือมีการตรวจสอบ 

2. ช าระเงินให้คูค้่าอยา่งถกูต้องและตรงเวลา 
3. ก าหนดระเบียบในการจดัหาและด าเนินการตา่งๆ ท่ีชดัเจน 
4. ท าธุรกิจแบบยัง่ยืนและโปร่งใส โดยปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการค้าและสญัญาท่ีก าหนดไว้ และมีความ

เป็นธรรมแก่ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
5. ไมเ่รียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคูค้่า 
6. เยี่ยมเยียนคู่ค้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อควร

ปรับปรุงตา่งๆ 
7. สนบัสนนุการจดัหาท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและผลิตภณัฑ์ชมุชน 
8. หลีกเล่ียงการซือ้สินค้าท่ีคูค้่าละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
9. ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของคูค้่ากบัผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากคูค้่า 
10. ไมท่ าธุรกิจกบัคูค้่าท่ีมีพฤตกิรรมผิดกฎหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี 
11. สง่เสริมและสนบัสนนุให้คูค้่าด าเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืนด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม

และสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of 
Conduct) 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอคู่ธุรกิจ 
เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทัง้ในเร่ืองมาตรฐานสิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการ
ท างาน และผลตอบแทนท่ีจะได้รับ นอกจากนีย้งัส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถและพฒันาความรู้ทัง้ใน
งานและนอกงานของคูธุ่รกิจให้สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจารณาคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมและยตุิธรรม และดแูลให้คูธุ่รกิจจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบตัิงานไม่
ต ่ากวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 

2. สง่เสริมและดแูลในเร่ืองความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท างานของคูธุ่รกิจ  
3. เปิดโอกาสให้คูธุ่รกิจได้เข้าพบผู้บริหาร และรับฟังความคิดเห็นตา่งๆ เพ่ือให้การท างานเป็นไปตามเปา้หมาย 

ท่ีวางไว้ 
4. สนบัสนนุให้คูธุ่รกิจมีการพฒันาความรู้ เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
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5. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คู่ธุรกิจด าเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยึดมั่นปฏิบตัิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of 
Conduct) 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้ร่วมลงทุน 
เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ ร่วมลงทุนและปฏิบตัิต่อผู้ ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมผู้ ร่วมลงทุนให้
เคารพสิทธิของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจตามนโยบายด้านสิทธิมนษุยชน รวมทัง้ให้ความร่วมมืออย่างดี
กบัผู้ ร่วมลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือให้การด าเนินงานของกิจการร่วมทนุประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน 
โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. ประสานความร่วมมือกับผู้ ร่วมลงทุนเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความ
แข็งแกร่ง 

2. สนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับผู้ ร่วมลงทุน ตลอดจนร่วมกันพิจารณา
ก าหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทนุเพ่ือให้กิจการร่วมทนุพฒันาและเติบโตอย่างยัง่ยืน 

3. ติดตาม และผลักดนัให้การด าเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทาง  
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

4. พิจารณาร่วมกับผู้ ร่วมลงทุนในการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีได้จากการด าเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่างเป็น
ธรรม และโปร่งใส  

5. ไมเ่อาเปรียบผู้ ร่วมทนุไมว่่าจะด้วยวิธีการใดๆ  
 

นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี ้
เอสซีจีมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อเจ้าหนีด้้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยดึมัน่ในการปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขและสญัญาตา่งๆ อยา่งเคร่งครัดดงัตอ่ไปนี ้

1. จดัท าสญัญากบัเจ้าหนีท้กุประเภทอย่างถกูต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่
เอาเปรียบคูส่ญัญา 

2. ไมใ่ช้วิธีการทจุริต หรือปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงส าคญัใดๆ ท่ีอาจท าให้เจ้าหนีไ้ด้รับความเสียหาย 
3. ปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อตกลงของสญัญาต่างๆ ท่ีได้ท าไว้กับเจ้าหนีทุ้กประเภทอย่างเคร่งครัด ถกูต้อง

ตรงไปตรงมา  
4. ช าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ให้กบัเจ้าหนีท้กุประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามก าหนดเวลาท่ีได้ตกลงไว้ 
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นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอชุมชน 
เอสซีจีเคารพตอ่สิทธิมนษุชนและการปฏิบตัิอย่างเท่าทียมกนัตอ่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่าย ด าเนินธุรกิจอย่างมี
คณุธรรมตอ่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายและถือมัน่ในความรับผิดชอบตอ่สงัคม  โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
พฒันาคณุภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สขุของชมุชนและสงัคมท่ีเอสซีจีเข้าไปด าเนินธุรกิจทัง้ในประเทศไทย
และอาเซียน รวมถึงให้พนกังานและผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีท่ีท าประโยชน์ให้กบัชมุชน
และสงัคม โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่รอบสถาน
ประกอบการของเอสซีจี 

2. ดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชมุชน ควบคมุดแูลการบริหารจดัการการก าจดัของเสีย ทัง้จากกระบวนการ
ผลิตและการใช้งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปือ้นต่างๆ สู่สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้ เทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการตดิตามเฝา้ระวงัอยา่งตอ่เน่ือง 

3. สง่เสริมและสนบัสนนุการจดักิจกรรม/โครงการ ท่ีมุง่พฒันาศกัยภาพและความสามารถของเยาวชน ทัง้ด้าน
การศกึษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ตลอดจนปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมให้เยาวชน
เป็นทัง้คนเก่งและดี 

4. สนนัสนนุกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน รวมทัง้พฒันา
ศกัยภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสงัคมให้ดีขึน้ อาทิ การพฒันาอาชีพ การสร้างชมุชนเข้มแข็ง 
เพ่ือให้สามารถชว่ยเหลือตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 

5. สนนัสนนุกิจกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้คนในชมุชนและสงัคมมีสุขภาพอนามัย
และคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

6. ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านศิลปะ การอนรุักษ์วฒันธรรม และการท านบุ ารุงศาสนาตามความ
เหมาะสม 

7. สนนัสนนุมลูนิธิและองค์กรสาธารณกศุล เพ่ือชว่ยเหลือและปันโอกาสให้ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมมีชีวิตท่ีดีขึน้ 
ตลอดจนสนนัสนนุองค์กรท่ีสร้างสรรค์กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์  

8. เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่างๆ รวมทัง้เสนอความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานของเอสซีจี โดยมุ่งหวังให้
อตุสาหกรรมและชมุชนสามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งยัง่ยืน 

 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอหน่วยงานราชการ 
เอสซีจีให้ความส าคญักบัหนว่ยงานราชการในฐานะผู้ มีส่วนได้เสีย โดยได้ก าหนดแนวปฏิบตัใินการท าธุรกรรมกับรัฐ
ไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี เพ่ือให้พนักงานด าเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับ
หนว่ยงานราชการ ทัง้ทางด้านวิชาการและการสนนัสนนุกิจกรรมตา่งๆ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิที ่เ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และตระหนักอยู ่เสมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ ในแตล่ะท้องถ่ินอาจมีเง่ือนไข ขัน้ตอน ห รือวิธี
ปฏิบตัท่ีิแตกตา่งกนั  

2. ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีอาจจงูใจให้พนกังานในหน่วยงานราชการ มีการด าเนินการท่ีไมถ่กูต้องเหมาะสม 
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3. สร้างองค์ความรู้ในการพฒันาชมุชนให้กบัหนว่ยงานราชการ อาทิ องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 
4. สนบัสนนุกิจกรรมของราชการ 
5. ร่วมประชมุให้ข้อคดิเห็น สนบัสนนุ และชว่ยเหลือทางด้านวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง 
6. รับการตรวจเย่ียมจากหนว่ยงานราชการ 
7. รับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ  

 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอส่ือมวลชน 
เอสซีจีเห็นความส าคญัของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ส่ือมวลชน เพ่ือให้สามารถส่ือสารต่อไปยงัสาธารณชนได้
อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว จงึมีแนวปฏิบตัดิงันี ้

1. เปิดเผยข้อมลูขา่วสารตอ่ส่ือมวลชนอยา่งเทา่เทียมกนั โดยเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง ชดัเจน และตรงประเดน็ 
2. ส่ือสารข้อมลูท่ีรวดเร็วและทนัตอ่เหตกุารณ์  
3. เปิดโอกาสให้ส่ือมวลชนสามารถพบปะ พดูคยุกบัผู้บริหารระดบัสงูอยา่งใกล้ชิด 
4. อ านวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนท่ีมาตดิตอ่ 
5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีก ับสื่อมวลชน เช่น จ ัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน เพื่อให้เห็น

กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจดัการภายในโรงงาน รวมถึงได้รับข้อมลูตา่งๆ ท่ีถกูต้อง  
 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้น าความคิด 
เอสซีจีด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม และผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม เปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วน
และถูกต้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพ่ือให้เกิด
แนวทางร่วมกนัในการด าเนินธุรกิจท่ียัง่ยืน เคียงคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้ 

1. เปิดเผยข้อมลูการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. เปิดเผยข้อมลูในรายงานประจ าปี รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน รวมทัง้บทความและข่าวสารตา่งๆ และ

เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงผลกัดนัให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน

การชว่ยรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
4. สร้างความสมัพนัธ์และกระบวนการการมีส่วนร่วมของชมุชน ร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
5. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและหรือข้อร้องเรียนจากผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการ

ประสานความร่วมมือ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 
 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอคู่แข่ง 

เอสซีจีด าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตัิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าท่ีสจุริต 
โดยยึดมั่นการด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี  ค านึงถึง
จริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแขง่ขนัทางการค้า โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี ้ 
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1. ปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทัง้ไม่

เอาเปรียบคูแ่ขง่ด้วยวิธีอนัไมช่อบด้วยกฎหมาย 
2. ไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
3. ไมก่ระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคูแ่ขง่ 
4. ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ขง่ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมลูความจริง 
5. สนบัสนุนและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการท าความตกลงใดๆ กับคู่แข่งท่ีเป็นการลด

หรือจ ากดัการแขง่ขนัทางการค้า 
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