บริษัทปูนชิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
(Stakeholder Engagement Policy)
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจีได้ ประกาศ “นโยบายการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย” ครัง้ แรกในปี 2553 และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้บริ หารและ
พนักงานทุกคนมีหลักในการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ครบถ้ วน เหมาะสม และเป็ นธรรม
เอสซีจีจงึ ได้ กาหนด “นโยบายและแนวปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ” ขึ ้นในปี 2554
เพื่อให้ กระบวนการในการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่ วนได้ เสียของเอสซีจีมีการพิจารณาประเด็นที่มีความสาคัญต่อการ
ตัดสินใจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่ม และการบริ หารความเสี่ยง ตลอดจนมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลของการปฏิ บตั ิติต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ เกิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และนาไป
บูรณาการเข้ ากับการกากับดูแลขององค์กร การกาหนดกลยุทธ์ของธุรกิจ และการบริ หารจัดการในทุกระดับของ
เอสซีจี เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนทัว่ ทังองค์
้ กร เอสซีจีจึงได้ ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่ วนได้
เสียขึ ้นใหม่ โดยรวมนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียทัง้ 2 ฉบับเดิมให้ เป็ นฉบับเดียวกัน และเพิ่มแนวปฏิบตั ิ
ให้ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ข้ างต้ นเพื่อส่งเสริมให้ เอสซีจีเติบโตอย่างยัง่ ยืนบนพื ้นฐานของความเป็ นธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจกับทุกฝ่ าย
ดังนัน้ ขอให้ พนักงานเอสซีจีทุกคนทาความเข้ าใจ “นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ” ฉบับใหม่นี ้ และ
หากมีข้อสงสัยขอให้ ปรึกษาผู้บงั คับบัญชา

(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
31 พฤษภาคม 2560
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Engagement Policy)
เอสซี จี ให้ ความส าคัญ กับการปฎิ บัติต่อผู้มี ส่วนได้ เสี ยของเอสซีจี ม าโดยตลอด ซึ่ง เห็นได้ จ ากการมี
อุดมการณ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทังการเป็
้
นพลเมืองที่
ดี การมีจรรยาบรรณเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มีหลักบรรษั ทภิบาลที่เป็ นแนวทางในการ
บริหารองค์กร และมีแนวปฏิบตั กิ ารพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืนของเอสซีจี
ด้ วยสภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้ อม และการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียมีความ
ซับซ้ อนมากขึ ้น และมีความคาดหวังสูงขึ ้นในการที่จะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและมีสว่ นร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น การตัดสินใจและการดาเนินการในเรื่ องที่มีผลกระทบ การปฎิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียจึง เป็ นเรื่ องที่มี
ความสาคัญมากขึ ้น เอสซีจีจึงได้ จดั ทา “นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียของเอสซีจี ” เป็ นลายลักษณ์
อักษรขึ ้นในปี 2553 เพื่อให้ พนักงานมีแนวทางที่ชดั เจนในการดาเนินธุรกิจโดยการเพิ่ม มูลค่าให้ ผ้ ถู ือหุ้นในระยะ
ยาวพร้ อมไปกับการคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ ของเอสซีจีด้วย
ผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder) หมายถึง
บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ได้ รับผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจของเอสซีจีโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หรื อมี
ผลประโยชน์ใดๆ กับการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี หรื อมีอิทธิพลเหนือบุคคลใดที่อาจทาให้ เกิดผลกระทบกับการ
ดาเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น ลูกค้ า พนักงาน ชุมชน ผู้ถือหุ้น ผู้มีความสั มพันธ์ทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ ผู้นา
ทางความคิด ฯลฯ
นโยบายการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
เอสซีจียึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่เอสซีจีเข้ าไปดาเนิน
ธุรกิจด้ วยการเคารพสิทธิและปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นธรรม รับฟั งความคิดเห็นหรื อความกังวล รวมทัง้
สร้ างความเข้ าใจกับผู้มีส่วนได้ เสีย ส่งเสริ มความร่ วมมืออย่างสร้ างสรรค์ในเรื่ องที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียให้ ความสนใจ
รวมทังร่้ วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เอสซีจีสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างยัง่ ยืน
ขัน้ ตอนการกาหนดแนวทางการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
1. การกาหนด จาแนก และวิเคราะห์ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
กาหนด จาแนก และจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียให้ ชดั เจนตามความเกี่ ยวข้ องของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้ สามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่มีตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุม่ ได้ อย่างครบถ้ วนและ
ชัดเจน โดยตระหนักว่าผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มมีมมุ มองและความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนั ้นจึงควร
กาหนดกลยุทธ์ และจัดลาดับขันตอนในการด
้
าเนินการสาหรับผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ แตกต่างกันด้ วย
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กาหนดประเด็นสาคัญด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Materiality) ที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจ การดาเนินงาน
และประสิทธิผลการดาเนินงานของเอสซีจีหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย ในการจัดทากลยุทธ์ของธุรกิจ ระบุความสัมพันธ์
และความสาคัญของประเด็นดังกล่าวที่มีตอ่ เอสซีจีและผู้มีสว่ นได้ เสีย
พัฒนาแผนผังของผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Mapping) เพื่อระบุผ้ มู ีส่วนได้ เสียและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องใน
เอสซีจี และรับรู้มมุ มองของผู้มีสว่ นได้ เสีย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น รวมถึงความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียแต่
ละกลุม่ แผนผังของผู้มีสว่ นได้ เสียนี ้จะถูกนาไปออกแบบแนวทางการตอบสนองต่อความต้ องการของผู้มีส่วน
ได้ เสีย กลยุทธ์และการสื่อสารที่เหมาะสมซึง่ จะส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานอย่างยัง่ ยืนของเอสซีจี
ทัง้ นี ้ ควรเริ่ ม สร้ างความสัม พัน ธ์ ก ับ ผู้มีส่ว นได้ เ สี ย ตั ้งแต่เ นิ่น ๆ กล่า วคือ ตั ้งแต่ขัน้ ตอนการวางแผน
เพื่อให้ สามารถปรับแผนหรื อแก้ ไขกระบวนการทางานได้ ทนั เวลา
2. การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
สื่อสารอย่างใกล้ ชิดและสร้ างความเข้ าใจอย่างสม่าเสมอกับผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
อันจะนาไปสู่ความสัมพันธ์ ที่ดีและได้ รับความไว้ วางใจจากผู้มีส่วนได้ เสียโดยกาหนดกลยุทธ์ การสื่อสาร
วิธีการ รูปแบบ และลาดับขันตอนให้
้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสีย สถานการณ์ ระยะเวลา และวัฒนธรรม
ในแต่ละท้ องถิ่น ซึง่ อาจพิจารณาจากระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น หรื อประโยชน์ที่อาจจะเสียไปหาก
เพิกเฉยหรื อไม่ดาเนินการ
3. การเปิ ดเผยข้ อมูล
เปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกต้ อง ไม่คลุมเครื อ โปร่ งใส และทั่วถึง เพื่อให้ เกิดความมั่นใจในการได้ รับข้ อมูลอย่าง
เพี ยงพอ สม่ าเสมอ และทันเหตุการณ์ เช่น เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ในเวลาที่ เหมาะสม เปิ ดเผย
วัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งของข้ อมูล และต้ องมัน่ ใจได้ ว่ามีกระบวนการที่โปร่งใสในการรายงานข้ อมูลให้ แก่ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสีย
อย่างไรก็ตามในการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ พิจารณาถึงความเหมาะสม และต้ องเป็ นไปตามนโยบายการเปิ ดเผย
ข้ อมูลของเอสซีจี
4. การมีสว่ นร่วม
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียเข้ ามามีส่วนร่วมในเรื่ องที่มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ เสีย จัดให้ มีช่องทางในการรับ
ข้ อเสนอแนะ ปั ญหา ข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มีส่วนได้ เสีย โดยให้ ความสาคัญ รวมทังยิ
้ นดีรับฟั งและแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้ ทราบความคิดเห็น ความ
คาดหวังและความต้ องการของผู้มีส่วนได้ เสีย ทังนี
้ ้การหารื อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ เสีย
ต้ องคานึงถึ งความแตกต่างที่ อาจมี ผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์
ทัศนคติ ฯลฯ รวมทังควรให้
้
ข้อมูลเบื ้องต้ นก่อนการหารื อ จัดทารายงานผลการหารื อและแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เข้ าหารื อ
ทราบ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ รับให้ เป็ นระบบ ในขณะเดียวกันเอสซีจีควรเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการ
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ให้ ข้อคิดเห็น ชี แ้ จงปั ญ หาหรื ออุปสรรคกับผู้ออกกฎหมายหรื อ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของเอสซีจี
5. การบริ หารความเสี่ยงของการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย
คาดการณ์ ระบุ และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อเตรี ยมแผน
รองรับและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ เสียได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ ความเสี่ยงต่างๆ ที่ควรถูกนาไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเข้ าร่ว ม ความเหนื่อยล้ าใน
การเข้ าร่วม ความไม่พงึ พอใจต่อการตอบรับของเอสซีจี การที่มีผ้ ทู ี่ไม่กล้ าแสดงความคิดเห็นรวมอยู่ในกลุ่มที่
มีผ้ ทู ี่ชอบแสดงความคิดเห็น ผู้มีสว่ นได้ เสียที่มีเจตนาขัดขวางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้มีสว่ นได้ เสียที่
ไม่ได้ รับข้ อมูล ผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจในการต่อรอง ปั ญหาขัดข้ องด้ านเทคนิคในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความขัดแย้ งในกลุม่ ผู้เข้ าร่วม เป็ นต้ น
6. การทบทวนและรายงานผล
ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ เกิดการปรับปรุงการปฏิบตั ิ
ต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างต่อเนื่อง พัฒนาแผนปฏิบตั ิงาน สร้ างความร่ วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ เสียและผู้ที่
เกี่ยวข้ องในเอสซีจี ติดตามกระบวนการสร้ างความร่ วมมือ และแจ้ งผลการดาเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
นอกจากนัน้ เอสซีจีจะต้ องรายงานผลการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียในภาพรวมสู่สาธารณชนที่ครอบคลุมถึงสิ่ง
ที่ได้ รับ ผลกระทบ และขอบเขตการดาเนินงาน รวมถึงการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างประโยชน์ที่ได้ จาก
การปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียต่อผลการดาเนินงานของเอสซีจี
หน้ าที่ของฝ่ ายจัดการ
ฝ่ ายจัดการมีหน้ าที่บริ หารจัดการให้ การดาเนินการตามนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดยจัด ให้ มี ท รั พ ยากรที่ เ หมาะสม เช่น จัด สรรงบประมาณ ก าหนดให้ มี
ผู้รับผิดชอบที่ชดั เจนซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ทักษะ และมีจานวนที่เพียงพอ พร้ อมทังจั
้ ดให้ มีระบบการรับข้ อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ เสีย การจัดเก็บรวบรวมข้ อมูล การติดตาม และการประเมินผล พร้ อมทังน
้ าข้ อมูลจากการปฏิบตั ิ
ต่อผู้มีส่วนได้ เสียไปบูรณาการเข้ ากับการกากับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริ หารจัดการในทุกระดับของ
เอสซีจีเพื่อให้ เกิดการยอมรับและพัฒนาแนวทางการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนทัว่ ทังองค์
้ กร
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นโยบายและแนวปฏิบัตขิ องเอสซีจีต่อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่ างๆ
เอสซีจีกาหนดเป็ นกรอบนโยบายและแนวปฏิบตั ิของผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มต่างๆ 12 กลุ่ม เพื่อเป็ นหลักใน
การดาเนินธุรกิจ สร้ างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดังนี ้
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
เอสซีจีให้ ความสาคัญอย่างยิ่งกับผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นเจ้ าของเอสซีจี จึงกาหนดให้ กรรมการในฐานะเป็ นตัวแทนของผู้
ถือหุ้น รวมทังผู
้ ้ บริ หารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้ าที่ต้องดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์
ของเอสซีจีเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดและเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. บริ หารจัดการองค์กรให้ เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ และหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจีด้วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต
ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกราย
อย่างยัง่ ยืน
2. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทาการ
ใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร
4. ชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องให้ ผ้ ู
ถือหุ้นตัดสินใจในที่ประชุมเป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
5. ห้ ามใช้ ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทางมิชอบอันเป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้น
6. จัดให้ มีกรรมการอิสระที่ทาหน้ าที่ดแู ลผู้ถือหุ้นรายย่อยและรับข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะต่างๆ จาก
ผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่บริษัทจัดขึ ้นและเข้ าถึงได้ ง่าย
7. กาหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
8. เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงิน และผลการดาเนินงาน อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
ทันเวลา และโปร่ งใสน่าเชื่อถือ เพื่อให้ ทราบถึงสถานะการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างสม่าเสมอผ่าน
ช่องทางที่ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
เอสซีจีเชื่อมัน่ ว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จ จึงปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ น
ธรรมบนหลัก สิท ธิ ม นุษ ยชนตามนโยบายด้ า นสิท ธิ ม นุษ ยชน เอสซีจี คานึง ถึง ความ ต้ อ งการของพนักงาน
เพื่อ มุ่ง หวัง ให้ เ กิด สัม พัน ธภาพที่ดี ระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง พร้ อมให้ ความมัน่ คงและความก้ าวหน้ าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. สรรหาพนักงานด้ วยระบบการคัดเลื อกและเงื่ อนไขการจ้ างงานที่ มี ประสิทธิ ภาพและเป็ นธรรม เพื่ อให้ ได้
พนักงานที่เป็ นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณ
ุ ภาพสูงและซื่อสัตย์เข้ ามาร่วมปฏิบตั งิ าน
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2. ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม เคารพและปกป้องสิ ทธิ เสรี ภาพส่วนบุคคลของพนักงานไม่ให้
ถูกล่วงละเมิด รวมทังสนั
้ บสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้ อย่างเป็ นอิสระ
3. จัดให้ มีระบบการร้ องเรี ยน แจ้ งเบาะแสของการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึงมีการ
ปกป้องพนักงานไม่ให้ ถกู กลัน่ แกล้ ง หรื อได้ รับโทษจากการร้ องเรี ยน (Whistleblower Policy)
4. พัฒนาพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอย่างทัว่ ถึงเพียงพอและต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมทังสร้
้ างจิตสานึกในเรื่ องคุณธรรมให้ แก่พนักงานทุกคน
5. ส่งเสริ มสนับสนุนให้ มีการทางานร่ วมกั นเป็ นทีม เพื่อให้ เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร
รวมทังสร้
้ างจิตสานึกให้ พนักงานมีวินยั ในการปฏิบตั งิ าน
6. ประเมิ นผลการปฏิ บัติงานและบริ หารค่าตอบแทน โดยพิ จารณาจากความเหมาะสมกับหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล รวมทั ้งจัดให้ มีสวัส ดิการที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุ งอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นีต้ ้ องสามารถเทียบเคียงได้ กับบริ ษัทชัน้
นาที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
7. ปลูกจิตสานึกและส่ง เสริ ม ในเรื่ องการทางานด้ วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และจัดให้ เกิด
บรรยากาศและภาวะแวดล้ อมในสถานที่ ทางานที่ดีให้ พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่งคน
ในครอบครัวเดียวกัน
8. บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
ตามมาตรฐานสากล
9. ส่งเสริมให้ พนักงานมีดลุ ยภาพในการใช้ ชีวิตระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว
10. จัดให้ มีช่องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญต่างๆ ให้ แก่พนักงาน เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการ
ดาเนินธุรกิจและผลการดาเนินงานในธุรกิจต่างๆ ของเอสซีจี
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
เอสซีจีมีความมุ่งมัน่ ที่จะให้ ผ้ ใู ช้ สินค้ าและบริ การได้ รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทังด้
้ านคุณภาพ
และราคาที่เป็ นธรรม ตลอดจนมุง่ พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ส่งมอบสินค้ าและบริ การที่ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคและผู้คนรอบข้ าง รวมถึงร่วมเป็ นส่วน
หนึง่ ในการสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้ สงั คมเติบโตอย่างยัง่ ยืน
2. สร้ างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ได้ สินค้ าและบริ การที่มีมูลค่าสูง มี
คุณภาพ และตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ในหลากหลายมิติ
3. พัฒนาสิ นค้ าและบริ การที่ เป็ นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่ง ให้ ใช้ ทรั พ ยากรน้ อยลง ประหยัดพลัง งาน
สามารถหมุนเวียนใช้ ซ ้าได้ และมีอายุการใช้ งานที่ยืนยาว
4. ผลิตสินค้ าและบริ การที่ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริ โภคและไว้ วางใจได้ รวมทั ้ง ให้
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเพียงพอแก่ผ้ บู ริโภค
5. จัดเก็บข้ อมูลของลูกค้ าอย่างเป็ นระบบ ปลอดภัย และไม่นาข้ อมูลลูกค้ าไปใช้ ในทางไม่ถกู ต้ อง
6. กาหนดราคาของสินค้ าและบริการในอัตราที่เป็ นธรรม
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7. จัดให้ มีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
8. จัดให้ มี หน่วยงานที่ รั บผิ ดชอบในการให้ ข้ อเสนอแนะในสิ นค้ า คาปรึ กษา วิธี แก้ ปัญหา และรั บ ข้ อ
ร้ องเรี ยน เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้ าและบริการ
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
เอสซีจีปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สุจริ ต โดยยึดถือการปฏิบตั ิตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซีจี และ
คามัน่ ที่ให้ ไว้ กบั คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาราคาซือ้ ที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคานึงถึงความสมเหตุสมผลด้ านราคา คุณภาพ และ
บริการที่ได้ รับ รวมถึงสามารถให้ เหตุผลที่เหมาะสมได้ เมื่อมีการตรวจสอบ
2. ชาระเงินให้ คคู่ ้ าอย่างถูกต้ องและตรงเวลา
3. กาหนดระเบียบในการจัดหาและดาเนินการต่างๆ ที่ชดั เจน
4. ทาธุรกิจแบบยัง่ ยืนและโปร่งใส โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้ าและสัญญาที่กาหนดไว้ และมีความ
เป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ี่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
5. ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า
6. เยี่ย มเยีย นคู่ค้ า อย่า งสม่ า เสมอ เพื่อ แลกเปลี่ย นข้ อ คิด เห็น และรับ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะหรื อ ข้ อ ควร
ปรับปรุงต่างๆ
7. สนับสนุนการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
8. หลีกเลี่ยงการซื ้อสินค้ าที่คคู่ ้ าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
9. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของคูค่ ้ ากับผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากคูค่ ้ า
10. ไม่ทาธุรกิจกับคูค่ ้ าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ คคู่ ้ าดาเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อม โดยให้ ยึ ด มั่น ปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณคู่ธุ ร กิ จ เอสซี จี ( SCG Supplier Code of
Conduct)
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่ธุรกิจ
เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทัง้ ในเรื่ องมาตรฐานสิทธิ มนุษยชน สภาพแวดล้ อม ความปลอดภัยในการ
ทางาน และผลตอบแทนที่จะได้ รับ นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ ทั ้งใน
งานและนอกงานของคูธ่ ุรกิจให้ สามารถทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และดูแลให้ คธู่ ุรกิจจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานไม่
ต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด
2. ส่งเสริมและดูแลในเรื่ องความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานของคูธ่ ุรกิจ
3. เปิ ดโอกาสให้ คธู่ ุรกิจได้ เข้ าพบผู้บริ หาร และรับฟั งความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้ การทางานเป็ นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้
4. สนับสนุนให้ คธู่ ุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้ การทางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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5. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ค่ธู ุรกิจดาเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้ วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยให้ ยึดมั่นปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of
Conduct)
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อผู้ร่วมลงทุน
เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบตั ิต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม ส่งเสริ มผู้ร่วมลงทุนให้
เคารพสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจตามนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน รวมทังให้
้ ความร่ วมมืออย่างดี
กับผู้ร่วมลงทุน ทังนี
้ ้เพื่อให้ การดาเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่ วมทุน
โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ประสานความร่ วมมือกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานของกิจการร่ วมทุนให้ มีความ
แข็งแกร่ง
2. สนับสนุนให้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะกับผู้ร่วมลงทุน ตลอดจนร่ วมกันพิจารณา
กาหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทุนเพื่อให้ กิจการร่วมทุนพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน
3. ติดตาม และผลักดันให้ การดาเนินงานของกิจการร่ วมทุนเป็ นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทาง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4. พิจารณาร่วมกับผู้ร่วมลงทุนในการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้ จากการดาเนินงานของกิจการร่ วมทุนอย่างเป็ น
ธรรม และโปร่งใส
5. ไม่เอาเปรี ยบผู้ร่วมทุนไม่ว่าจะด้ วยวิธีการใดๆ
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี ้
เอสซีจีมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนี ้ด้ วยความเสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี ้
1. จัดทาสัญญากับเจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดยไม่
เอาเปรี ยบคูส่ ญ
ั ญา
2. ไม่ใช้ วิธีการทุจริต หรื อปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงสาคัญใดๆ ที่อาจทาให้ เจ้ าหนี ้ได้ รับความเสียหาย
3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ ทาไว้ กับเจ้ า หนี ้ทุกประเภทอย่างเคร่ งครัด ถูกต้ อง
ตรงไปตรงมา
4. ชาระคืนเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยให้ กบั เจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างครบถ้ วนและตรงตามกาหนดเวลาที่ได้ ตกลงไว้
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นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อชุมชน
เอสซีจีเคารพต่อสิทธิมนุษชนและการปฏิบตั ิอย่างเท่าทียมกันต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ดาเนินธุรกิจอย่างมี
คุณ ธรรมต่อผู้มีส ่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายและถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อ สัง คม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้ างประโยชน์สขุ ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้ าไปดาเนินธุรกิจทังในประเทศไทย
้
และอาเซียน รวมถึงให้ พนักงานและผู้เกี่ยวข้ องมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีที่ทาประโยชน์ให้ กบั ชุมชน
และสังคม โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. สนับสนุนและให้ ความช่ว ยเหลื อที่เหมาะสมกับสัง คมและชุม ชน โดยเฉพาะชุม ชนที่อยู่ร อบสถาน
ประกอบการของเอสซีจี
2. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมรอบชุมชน ควบคุมดูแลการบริ หารจัดการการกาจัดของเสีย ทังจากกระบวนการ
้
ผลิต และการใช้ งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปื อ้ นต่างๆ สู่สภาพแวดล้ อมภายนอก โดยใช้ เทคโนโลยี ที่ มี
ประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่มงุ่ พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน ทังด้
้ าน
การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ตลอดจนปลูกฝั งคุณธรรมและจริ ยธรรมให้ เยาวชน
เป็ นทังคนเก่
้
งและดี
4. สนันสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้ อนของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน รวมทังพั
้ ฒนา
ศักยภาพและชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในสังคมให้ ดีขึ ้น อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง
เพื่อให้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
5. สนันสนุนกิจกรรม/โครงการด้ านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ คนในชุมชนและสังคมมี สุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
6. ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมด้ านศิลปะ การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และการทานุบารุงศาสนาตามความ
เหมาะสม
7. สนันสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือและปั นโอกาสให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาสในสังคมมีชีวิตที่ดีขึ ้น
ตลอดจนสนันสนุนองค์กรที่สร้ างสรรค์กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8. เปิ ดโอกาสให้ ชุมชนและผู้มีส่วนได้ เสี ยทุกกลุ่มมีส่วนร่ วมในกิ จกรรม/โครงการต่างๆ รวมทัง้ เสนอความ
คิดเห็ น ข้ อ เสนอแนะหรื อ ข้ อ ร้ องเรี ย น ที่ เ ป็ น ผลมาจากการด าเนิ น งานของเอสซี จี โดยมุ่ง หวัง ให้
อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยูร่ ่วมกันได้ อย่างยัง่ ยืน
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อหน่ วยงานราชการ
เอสซีจีให้ ความสาคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้ เสีย โดยได้ กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการทาธุรกรรมกับรัฐ
ไว้ ในจรรยาบรรณเอสซีจี เพื่อให้ พนักงานดาเนินการอย่างถูกต้ องและเหมาะสม รวมถึงการให้ ความร่ วมมื อกับ
หน่วยงานราชการ ทังทางด้
้
านวิชาการและการสนันสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. ปฏิบ ตั ิต ามกฎหมายและระเบีย บปฏิบ ตั ิที่เ กี ่ ย วข้ อ งอย่า งเคร่ ง ครัด และตระหนัก อยู่เ สมอว่า
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ในแต่ละท้ องถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขันตอน
้
หรื อวิธี
ปฏิบตั ทิ ี่แตกต่างกัน
2. ไม่กระทาการใดๆ ที่อาจจูงใจให้ พนักงานในหน่วยงานราชการ มีการดาเนินการที่ไม่ถกู ต้ องเหมาะสม
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3.
4.
5.
6.
7.

สร้ างองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนให้ กบั หน่วยงานราชการ อาทิ องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
สนับสนุนกิจกรรมของราชการ
ร่วมประชุมให้ ข้อคิดเห็น สนับสนุน และช่วยเหลือทางด้ านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานราชการ
รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อสื่อมวลชน
เอสซีจีเห็นความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารให้ สื่อมวลชน เพื่อให้ สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้
อย่างถูกต้ องและรวดเร็ว จึงมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ชัดเจน และตรงประเด็น
2. สื่อสารข้ อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
3. เปิ ดโอกาสให้ สื่อมวลชนสามารถพบปะ พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ ชิด
4. อานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อ
5. สร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ดีก ับ สื่อ มวลชน เช่น จัด ให้ มีก ารเยี่ย มชมกิจ การและโรงงาน เพื่อ ให้ เ ห็น
กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการภายในโรงงาน รวมถึงได้ รับข้ อมูลต่างๆ ที่ถกู ต้ อง
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นาความคิด
เอสซีจีดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เปิ ดเผยข้ อมูลที่ครบถ้ วน
และถูกต้ อง รวมถึงรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วน เพื่อให้ เกิด
แนวทางร่วมกันในการดาเนินธุรกิจที่ยงั่ ยืน เคียงคูไ่ ปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. เปิ ดเผยข้ อมูลการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานประจาปี รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทังบทความและข่
้
าวสารต่างๆ และ
เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3. ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชน รวมถึงผลักดันให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องมีส่วนร่ วมใน
การช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
4. สร้ างความสัมพันธ์และกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
5. รับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอและหรื อข้ อร้ องเรี ยนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ อง เพื่อหาแนวทางร่ วมกันในการ
ประสานความร่วมมือ และสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ ง
เอสซีจีดาเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าที่สจุ ริ ต
โดยยึดมั่นการดาเนินธุรกิจ ด้ วยความเป็ นธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซี จี คานึงถึง
จริยธรรมในการประกอบการค้ าและกฎหมายแข่งขันทางการค้ า โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
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1. ปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อย่างมีจริ ยธรรม โปร่งใส รวมทังไม่
้
เอาเปรี ยบคูแ่ ข่งด้ วยวิธีอนั ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรื อไม่เหมาะสม
3. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคูแ่ ข่ง
4. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย โดยปราศจากข้ อมูลความจริง
5. สนับสนุนและส่งเสริ มการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทาความตกลงใดๆ กับคู่แข่งที่เป็ นการลด
หรื อจากัดการแข่งขันทางการค้ า

-------------------------------------------------
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