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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) 
นโยบายและแนวปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ในปี 2553 เอสซีจีได้ประกาศใช้ “นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย” เพื�อเป็นกรอบของพนกังานเอสซีจีในการ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียตามหลกัอดุมการณ์สี� จรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล และแนวปฏิบตักิารพฒันาสู่ความ
ยั�งยืนของเอสซีจี  ทั 5งนี 5เพื�อให้มีความชดัเจนในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีในอนัที�จะเพิ�มมลูคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว พร้อมๆ ไปกบัการคํานงึถึงผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอื�นๆ ของเอสซีจี  

เพื�อสร้างความเชื�อมั�นวา่การปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียแตล่ะกลุม่ซึ�งมีความต้องการแตกตา่งกนันั 5น จะเป็นไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ได้เห็นชอบให้เอสซีจี
กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ 5น เพื�อใช้เป็นแนวปฏิบตัิของ
ผู้บริหารและพนกังานของเอสซีจีทกุคน  

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ฉบบันี 5 จะช่วยให้การปฏิบตัิงานของผู้ บริหารและ
พนกังานของเอสซีจีที�เกี�ยวข้องกบัผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ มีหลกัในการปฏิบตัทีิ�ชดัเจน ดงันั 5นขอให้พนกังาน เอส
ซีจีทุกคนทําความเข้าใจ หากมีข้อสงสยัให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชา ทั 5งนี 5ด้วยวตัถุประสงค์เพื�อให้เอสซีจีเตบิโต
อยา่งยั�งยืนบนพื 5นฐานของความเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจกบัทกุฝ่ายอยา่งแท้จริง 

 

 
      นายกานต์  ตระกลูฮนุ 
      กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
          8 ธนัวาคม 2554 
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เอสซีจีให้ความสําคญัอย่างยิ�งกบัผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นเจ้าของธุรกิจ จงึกําหนดให้กรรมการในฐานะเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น 
รวมทั 5งผู้บริหารและพนกังานของเอสซีจี มีหน้าที�ต้องดําเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลและอดุมการณ์ของเอสซีจี
เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุและเพิ�มมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างตอ่เนื�องในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี 5 

1. บริหารจดัการองค์กรให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ และหลกับรรษัทภิบาลของเอสซีจีด้วยความซื�อสตัย์สจุริต 
ระมดัระวงั ปราศจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์สว่นตวั เพื�อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งยั�งยืน 

2. เคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นและปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั และไมก่ระทําการ
ใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและชื�อกรรมการลว่งหน้าในเวลาอนัสมควร 
4. ชี 5แจงรายละเอียดตา่งๆ เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนข้อมลูทั 5งหมดที�เกี�ยวข้องกบัเรื�องที�ต้องให้ 

ผู้ ถือหุ้นตดัสินใจในที�ประชมุเป็นการล่วงหน้าอยา่งเพียงพอ 
5. ห้ามใช้ข้อมลูภายในที�ยงัไมไ่ด้เปิดเผยสูส่าธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานใน

หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง รวมทั 5งคูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของบคุคลดงักล่าว เพื�อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื�นในทางมิชอบอนัเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้น  

6. จดัให้มีกรรมการอิสระที�ทําหน้าที�ดแูลผู้ ถือหุ้นรายย่อยและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จาก 
ผู้ ถือหุ้นผ่านชอ่งทางที�บริษัทจดัขึ 5นและเข้าถึงได้ง่าย 

7. กําหนดมาตรการในการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพ 

8. เปิดเผยข้อมลูสําคญัตา่งๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงาน อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา และโปร่งใสน่าเชื�อถือ เพื�อให้ทราบถึงสถานะการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ�าเสมอผ่าน
ชอ่งทางที�ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย  

 

 

เอสซีจีเชื�อมั�นวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที�มีคณุคา่และเป็นปัจจยัแหง่ความสําเร็จ จงึปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม
บนหลกัสิทธิมนษุยชน คํานงึถึงความต้องการของพนกังาน เพื�อมุง่หวงัให้เกิดสมัพนัธภาพที�ดีระหวา่งพนกังานและ
องค์กร สง่เสริมการพฒันาทกัษะและเพิ�มพนูศกัยภาพอย่างตอ่เนื�อง พร้อมให้ความมั�นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ 
โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี 5 

1. สรรหาพนกังานด้วยระบบการคดัเลือกและเงื�อนไขการจ้างงานที�มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื�อให้ได้พนกังาน
ที�เป็นทั 5ง “คนเก่งและดี” มีคณุภาพสงูและซื�อสตัย์เข้ามาร่วมปฏิบตังิาน 

นโยบายและแนวปฏบัิตขิอง บปซ. ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้น 

นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอพนักงาน 
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2. ดแูลพนกังานอย่างทั�วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบคุคลของพนกังานไมใ่ห้ถกูลว่ง
ละเมิด รวมทั 5งสนบัสนนุและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังานได้อย่างเป็นอิสระ  

3. จดัให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบตัิที�ไมเ่หมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึงมีการ
ปกป้องพนกังานไมใ่ห้ถกูกลั�นแกล้ง หรือได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

4. พฒันาพนกังานทกุวิชาชีพทกุระดบัอย่างทั�วถึงเพียงพอและตอ่เนื�อง ตามความเหมาะสมของหน้าที�และ
ความรับผิดชอบ รวมทั 5งสร้างจติสํานกึในเรื�องคณุธรรมให้แก่พนกังานทกุคน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทํางานร่วมกันเป็นทีม เพื�อให้เกิดความเป็นอันหนึ�งอนัเดียวกันขององค์กร 
รวมทั 5งสร้างจิตสํานึกให้พนกังานมีวินยัในการปฏิบตังิาน 

6. ประเมินผลการปฏิบตังิานและบริหารคา่ตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกบัหน้าที� ความรับผิดชอบ 
และความสามารถของพนกังานเป็นรายบุคคล รวมทั 5งจดัให้มีสวสัดิการที�เป็นธรรมและเหมาะสมแก่
พนักงานและดูแลปรับปรุงอย่างสมํ�าเสมอ ทั 5งนี 5ต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั 5นนําที�อยู่ใน
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

7. ปลูกจิตสํานึกและส่งเสริมในเรื�องการทํางานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลกัษณะ และจดัให้เกิด
บรรยากาศและภาวะแวดล้อมในสถานที�ทํางานที�ดีให้พนกังานปฏิบตัิงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ�งคนใน
ครอบครัวเดียวกนั 

8. บริหารงานตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และระบบการจดัการด้านสิ�งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล  

9. สง่เสริมให้พนกังานมีดลุยภาพในการใช้ชีวิตระหวา่งชีวิตการทํางานและชีวิตสว่นตวั 
10. จดัให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมลูที�สําคญัตา่งๆ ให้แก่พนกังาน เพื�อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนิน 

ธุรกิจและผลการดําเนินงานในธุรกิจตา่งๆ ของเอสซีจี 
 

 

เอสซีจีมีความมุง่มั�นที�จะให้ผู้ ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์และความพงึพอใจอยา่งสงูสดุ ทั 5งด้านคณุภาพและ
ราคาที�เป็นธรรม ตลอดจนมุง่พฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที�ยั�งยืน โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี 5 

1. สง่มอบสินค้าและบริการที�ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้คนรอบข้าง รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ�งใน
การสร้างคณุภาพชีวิตที�ดี และสง่เสริมให้สงัคมเติบโตอย่างยั�งยืน 

2. สร้างสรรค์นวตักรรมและงานวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อให้ได้สินค้าและบริการที�มีมลูคา่สงู มีคณุภาพ 
และตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ในหลากหลายมิต ิ  

3. พฒันาสินค้าและบริการที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม โดยมุง่ให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยดัพลงังาน 
สามารถหมนุเวียนใช้ซํ 5าได้ และมีอายกุารใช้งานที�ยืนยาว 

4. ผลิตสินค้าและบริการที�ปลอดภัย ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผู้บริโภคและไว้วางใจได้ รวมทั 5งให้
ข้อมลูที�ถกูต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภค 

นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอลูกค้า 
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5. จดัเก็บข้อมลูของลกูค้าอย่างเป็นระบบ ปลอดภยั และไม่นําข้อมลูลกูค้าไปใช้ในทางไมถ่กูต้อง 
6. กําหนดราคาของสินค้าและบริการในอตัราที�เป็นธรรม 
7. จดัให้มีระบบการบริหารคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
8. จดัให้มีหนว่ยงานที�รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คําปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน 

เพื�อให้ลกูค้าได้รับความพงึพอใจอย่างสงูสดุในสินค้าและบริการ 
 
  

เอสซีจีปฏิบตัิตามกรอบการแขง่ขนัทางการค้าที�สจุริต โดยยึดถือการปฏิบตัิตามสญัญา จรรยาบรรณเอสซีจี และ
คํามั�นที�ให้ไว้กบัคูค้่าอย่างเคร่งครัด ดงัตอ่ไปนี 5 

1. พิจารณาราคาซื 5อที�เหมาะสมและยตุธิรรม โดยคํานงึถึงความสมเหตสุมผลด้านราคา คณุภาพ และ
บริการที�ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตผุลที�เหมาะสมได้เมื�อมีการตรวจสอบ 

2. ชําระเงินให้คูค้่าอยา่งถกูต้องและตรงเวลา 
3. กําหนดระเบียบในการจดัหาและดําเนินการตา่งๆ ที�ชดัเจน 
4. ทําธุรกิจแบบยั�งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบตัิตามเงื�อนไขทางการค้าและสญัญาที�กําหนดไว้ และมีความเป็น

ธรรมแก่ผู้ ที�มีสว่นเกี�ยวข้อง 
5. ไมเ่รียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคูค้่า 
6. เยี�ยมเยียนคูค้่าอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อแลกเปลี�ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงตา่งๆ 
7. สนบัสนนุการจดัหาที�เป็นมิตรตอ่สิ�งแวดล้อมและผลิตภณัฑ์ชมุชน 
8. หลีกเลี�ยงการซื 5อสินค้าที�คูค้่าละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
9. ไมเ่ปิดเผยข้อมลูของคูค้่ากบัผู้ อื�น เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมจากคูค้่า 
10. ไมทํ่าธุรกิจกบัคูค้่าที�มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขดัตอ่ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี 

 
 

เอสซีจีมีนโยบายในการดแูลคูธุ่รกิจทั 5งในเรื�องสภาพแวดล้อม ความปลอดภยัในการทํางาน และผลตอบแทนที�จะได้รับ 
นอกจากนี 5ยงัสง่เสริมการพฒันาขีดความสามารถและพฒันาความรู้ทั 5งในงานและนอกงานของคูธุ่รกิจให้สามารถ
ทํางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ 5น ดงัตอ่ไปนี 5 

1. พิจารณาคา่ตอบแทนที�เหมาะสมและยตุธิรรม และดแูลให้คูธุ่รกิจจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบตังิานไม่
ตํ�ากว่าที�กฎหมายกําหนด 

2. สง่เสริมและดแูลในเรื�องความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานของคูธุ่รกิจ  
3. เปิดโอกาสให้คูธุ่รกิจได้เข้าพบผู้บริหาร และรับฟังความคิดเห็นตา่งๆ เพื�อให้การทํางานเป็นไปตามเป้าหมาย 

ที�วางไว้ 

นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอคู่ค้า 

นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอคู่ธุรกจิ 
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4. สนบัสนนุให้คูธุ่รกิจมีการพฒันาความรู้ เพื�อให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 

 

เอสซีจีเคารพซึ�งสิทธิของผู้ ร่วมลงทนุและปฏิบตัิตอ่ผู้ ร่วมลงทนุทกุรายอย่างเป็นธรรม รวมทั 5งให้ความร่วมมืออยา่ง
ดีกบัผู้ ร่วมลงทนุ ทั 5งนี 5เพื�อให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทนุประสบผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ของกิจการร่วมทนุ 
โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี 5 

1. ประสานความร่วมมือกบัผู้ ร่วมลงทนุเพื�อสง่เสริมและสนบัสนนุการดําเนินงานของกิจการร่วมทนุให้มีความ
แข็งแกร่ง 

2. สนบัสนนุให้มีการแลกเปลี�ยนความคดิเห็น และข้อเสนอแนะกบัผู้ ร่วมลงทนุ ตลอดจนร่วมกนัพิจารณา
กําหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทนุเพื�อให้กิจการร่วมทนุพฒันาและเติบโตอยา่งยั�งยืน 

3. ตดิตาม และผลกัดนัให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทนุเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการ
พฒันาอยา่งยั�งยืน 

4. พิจารณาร่วมกบัผู้ ร่วมลงทนุในการจดัสรรผลประโยชน์ที�ได้จากการดําเนินงานของกิจการร่วมทนุอยา่งเป็น
ธรรม และโปร่งใส  

5. ไมเ่อาเปรียบผู้ ร่วมทนุไมว่่าจะด้วยวิธีการใดๆ  
 
 

เอสซีจีมีนโยบายในการปฏิบตัติอ่เจ้าหนี 5ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั�นในการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไขและสญัญาตา่งๆ อย่างเคร่งครัดดงัตอ่ไปนี 5 

1. จดัทําสญัญากบัเจ้าหนี 5ทกุประเภทอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่
เอาเปรียบคูส่ญัญา 

2. ไมใ่ช้วิธีการทจุริต หรือปกปิดข้อมลูหรือข้อเท็จจริงสําคญัใดๆ ที�อาจทําให้เจ้าหนี 5ได้รับความเสียหาย 
3. ปฏิบตัิตามเงื�อนไขข้อตกลงของสญัญาต่างๆ ที�ได้ทําไว้กับเจ้าหนี 5ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถกูต้อง

ตรงไปตรงมา  
4. ชําระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี 5ยให้กบัเจ้าหนี 5ทกุประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลาที�ได้ตกลงไว้ 

 
 

เอสซีจีดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมตอ่ผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องทกุฝ่ายและถือมั�นในความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยมุง่
สนบัสนนุกิจกรรมเพื�อพฒันาคณุภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สขุของชมุชนและสงัคมที�เอสซีจีเข้าไปดําเนิน
ธุรกิจทั 5งในประเทศไทยและอาเซียน รวมถึงให้พนกังานและผู้ เกี�ยวข้องมีสว่นร่วมในการปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีที�ทํา
ประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคม โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี 5 

นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอผู้ร่วมลงทนุ 

นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอเจ้าหนี 3 

นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอชุมชน 
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1. สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที�เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที�อยู่รอบสถาน
ประกอบการของเอสซีจี 

2. ดแูลรักษาสิ�งแวดล้อมรอบชุมชน ควบคมุดแูลการบริหารจดัการการกําจดัของเสีย ทั 5งจากกระบวนการ
ผลิตและการใช้งานทั�วไป รวมถึงสิ�งปนเปื5อนตา่งๆ สู่สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีที�มี
ประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวงัอย่างตอ่เนื�อง 

3. สง่เสริมและสนบัสนนุการจดักิจกรรม/โครงการ ที�มุง่พฒันาศกัยภาพและความสามารถของเยาวชน ทั 5งด้าน
การศกึษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศลิปะ ตลอดจนปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรมให้เยาวชน
เป็นทั 5งคนเก่งและดี 

4. สนนัสนนุกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภยัอย่างเร่งดว่น รวมทั 5งพฒันา
ศกัยภาพและชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสงัคมให้ดีขึ 5น อาทิ การพฒันาอาชีพ การสร้างชมุชนเข้มแข็ง 
เพื�อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั�งยืน 

5. สนนัสนนุกิจกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสขุ เพื�อให้คนในชมุชนและสงัคมมีสขุภาพอนามยั
และคณุภาพชีวิตที�ดีขึ 5น 

6. ส่งเสริมและสนบัสนนุกิจกรรมด้านศิลปะ การอนรัุกษ์วฒันธรรม และการทํานบํุารุงศาสนาตามความ
เหมาะสม 

7. สนนัสนนุมลูนิธิและองค์กรสาธารณกศุล เพื�อชว่ยเหลือและปันโอกาสให้ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมมีชีวิตที�ดีขึ 5น 
ตลอดจนสนนัสนนุองค์กรที�สร้างสรรค์กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาทรัพยากรมนษุย์  

8. เปิดโอกาสให้ชมุชนและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการตา่งๆ รวมทั 5งเสนอความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ที�เป็นผลมาจากการดําเนินงานของเอสซีจี โดยมุง่หวงัให้อตุสาหกรรมและ
ชมุชนสามารถอยูร่่วมกนัได้อยา่งยั�งยืน 

 
 

เอสซีจีให้ความสําคญักบัหน่วยงานราชการในฐานะผู้ มีส่วนได้เสีย โดยได้กําหนดแนวปฏิบตัใินการทําธุรกรรมกบัรัฐ
ไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี เพื�อให้พนกังานดําเนินการอย่างถกูต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกบั
หนว่ยงานราชการ ทั 5งทางด้านวิชาการและการสนนัสนนุกิจกรรมตา่งๆ โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี 5 

1. ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบปฏิบตัิที�เกี�ยวข้องอย่างเคร่งครัด และตระหนกัอยู่เสมอว่ากฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆ ในแตล่ะท้องถิ�นอาจมีเงื�อนไข ขั 5นตอน หรือวิธีปฏิบตัิที�
แตกตา่งกนั  

2. ไมก่ระทําการใด  ๆที�อาจจงูใจให้พนกังานในหน่วยงานราชการ มีการดําเนินการที�ไมถ่กูต้องเหมาะสม 
3. สร้างองค์ความรู้ในการพฒันาชมุชนให้กบัหนว่ยงานราชการ อาทิ องค์การบริหารสว่นท้องถิ�น 
4. สนบัสนนุกิจกรรมของราชการ 
5. ร่วมประชมุให้ข้อคิดเห็น สนบัสนนุ และชว่ยเหลือทางด้านวิชาการอย่างตอ่เนื�อง 

นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอหน่วยงานราชการ 
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6. รับการตรวจเยี�ยมจากหนว่ยงานราชการ 
7. รับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนตา่งๆ ของหนว่ยงานราชการ 

 
 

เอสซีจีเห็นความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารให้สื�อมวลชน เพื�อให้สามารถสื�อสารตอ่ไปยงัสาธารณชนได้อยา่ง
ถกูต้องและรวดเร็ว จงึมีแนวปฏิบตัิดงันี 5 

1. เปิดเผยข้อมลูขา่วสารตอ่สื�อมวลชนอยา่งเท่าเทียมกนั โดยเป็นข้อมลูที�ถกูต้อง ชดัเจน และตรงประเด็น 
2. สื�อสารข้อมลูที�รวดเร็วและทนัตอ่เหตกุารณ์  
3. เปิดโอกาสให้สื�อมวลชนสามารถพบปะ พดูคยุกบัผู้บริหารระดบัสงูอยา่งใกล้ชิด 
4. อํานวยความสะดวกแก่สื�อมวลชนที�มาติดตอ่ 
5. สร้างความสมัพนัธ์ที�ดีกบัสื�อมวลชน เชน่ จดัให้มีการเยี�ยมชมกิจการและโรงงาน เพื�อให้เห็นกระบวนการผลิต

และระบบการบริหารจดัการภายในโรงงาน รวมถึงได้รับข้อมลูตา่งๆ ที�ถกูต้อง  
 
 

เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ เปิดเผยข้อมลูที�ครบถ้วน
และถกูต้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ จากภาคประชาสงัคมในทกุๆ ส่วน เพื�อให้เกิด
แนวทางร่วมกนัในการดําเนินธุรกิจที�ยั�งยืน เคียงคูไ่ปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยมีแนวปฏิบตัดิงันี 5  

1. เปิดเผยข้อมลูการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  
2. เปิดเผยข้อมลูในรายงานประจําปี รายงานการพฒันาอยา่งยั�งยืน รวมทั 5งบทความและขา่วสารตา่งๆ และ

เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถึงผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมและชมุชน รวมถึงผลกัดนัให้ผู้ ที�เกี�ยวข้องมีสว่นร่วมใน

การชว่ยรักษาคณุภาพสิ�งแวดล้อม 
4. สร้างความสมัพนัธ์และกระบวนการการมีสว่นร่วมของชมุชน ร่วมกบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  
5. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและหรือข้อร้องเรียนจากผู้ ที�มีสว่นเกี�ยวข้อง เพื�อหาแนวทางร่วมกนัในการ

ประสานความร่วมมือ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้เสียที�เกี�ยวข้อง 
 

 

เอสซีจีดําเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่อยา่งยตุธิรรมตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที�สจุริต โดย 
ยดึมั�นการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี คํานงึถึงจริยธรรมใน
การประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขนัทางการค้า โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี 5  

นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอสื4อมวลชน 

นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นําความคิด 

นโยบายและแนวปฏบัิตต่ิอคู่แข่ง 
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1. ปฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัที�ดี และกฎหมายที�เกี�ยวข้อง อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั 5งไม่
เอาเปรียบคูแ่ขง่ด้วยวิธีอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

2. ไมแ่สวงหาข้อมลูที�เป็นความลบัด้วยวิธีการที�ไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
3. ไมก่ระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคูแ่ขง่ 
4. ไมทํ่าลายชื�อเสียงของคูแ่ขง่ด้วยการกลา่วหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมลูความจริง 
5. สนบัสนนุและสง่เสริมการค้าอยา่งเสรี หลีกเลี�ยงพฤติกรรมการทําความตกลงใดๆ กบัคูแ่ข่งที�เป็นการลดหรือ

จํากดัการแขง่ขนัทางการค้า 
 

 
 

    
 

 


