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จรรยาบรรณเอสซีจี เคมคิอลส ์
(SCG Chemicals Code of Conduct) 

 
สารจากประธานกรรมการ 

 

เอสซีจี เคมิคอลส ์มุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส มีคณุธรรม และรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยยึดมั่นในอุดมการณท์ี่สืบทอดต่อกนัมาซึ่งถือเป็นพืน้ฐานส าคญัในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน จนสามารถปรบัตวัและกา้วผ่านความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ
เทคโนโลยี ที่น ามาซึ่งทัง้ความเสี่ยงและโอกาส และด าเนินธุรกิจมาไดอ้ย่างต่อเนื่องและมั่นคง 

คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการสรา้งค่านิยมและวัฒนธรรมองคก์รดา้น
จริยธรรมควบคู่กบัการมุ่งเนน้ดา้นผลการด าเนินงาน จึงไดก้ าหนดใหม้ีการจดัท าจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์
ฉบบันีข้ึน้เป็นลายลกัษณ์อักษรภายใตก้ารก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหก้รรมการบริษัท  ฝ่ายจัดการ และ
พนักงานทุกระดับทั่วทัง้องคก์รในทุกประเทศที่ เอสซีจี เคมิคอลสป์ระกอบกิจการลงทุน ใชเ้ป็นคู่มือในการ
ปฏิบติัหนา้ที่ นอกเหนือจากการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ ของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครดั 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 

“จรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์” ฉบบันี ้ถือเป็นสิ่งส าคัญที่บุคลากรของเอสซีจี เคมิคอลสท์ุกคน
ตอ้งท าความเขา้ใจหลกัการและแนวปฏิบติั ตลอดจนใชด้ลุยพินิจในการปฏิบติังานตามแนวทางที่ก าหนดไว ้
อย่างจริงจัง โดยหากมีการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณนี ้ เอสซีจี เคมิคอลส ์มีกระบวนการรบัขอ้
รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสตามหลกัสากล และมีการคุม้ครองบคุคลที่แจง้ขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสดว้ย 

ในโอกาสนี ้ผมขอขอบคุณพนักงานเอสซีจี เคมิคอลส ์ทุกคนที่มีความมุ่งมั่นในการร่วมขบัเคลื่อน
กลยุทธท์างธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและยึดมั่นในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์รวมทัง้ปฏิบติั
ตนเป็นพลเมืองดีของทุกประเทศที่เอสซีจี เคมิคอลสด์ าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการรกัษาชื่อเสียง
และภาพลกัษณข์ององคก์รในระยะยาว 

 
 -ลงนามโดย-  
 ประธานกรรมการ 
 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากัด (มหาชน) 
 4 เมษายน 2565 
 

หมายเหต:ุ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 279 (15/2564) เมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม 2564 มีมติอนมุตัิจรรยาบรรณเอสซีจี 
เคมิคอลส ์(SCG Chemicals Code of Conduct) เป็นครัง้แรก ซึ่งต่อมาไดม้ีมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที่ 282 (3/2565) เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2565 รบัรองใหม้ีการใชจ้รรยาบรรณฉบบันีต้่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพ
เป็นบรษิัทมหาชนจ ากดัแลว้ 

อสซีจี เคมิคอลส ์(ครัง้ที่ 1)  
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อุดมการณเ์อสซีจี เคมิคอลส ์

การท่ีเอสซีจี เคมิคอลส ์เจรญิกา้วหนา้อย่างมั่นคงมาไดจ้นถึงปัจจุบนัเพราะมีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้
ความส าคญัอย่างสม ่าเสมอตลอดมา คือ 

_____________________________________________________________________ 
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม 
มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน 

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 
_____________________________________________________________ 

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม 

เอสซีจี เคมิคอลส ์มีความรบัผิดชอบที่จะใหผู้ม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายไดร้บัความเป็นธรรม กลา่วคือ 

• ใหผู้ใ้ชส้ินคา้และบรกิารไดร้บัประโยชนส์งูสดุ ทัง้ดา้นคณุภาพและราคา 

• ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุในอตัราที่เหมาะสม 

• ใหพ้นกังานไดร้บัผลประโยชนแ์ละมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

• ใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียทุกฝ่ายไดร้บัการปฏิบติัที่เป็นธรรม 
ตัวอย่างแนวทางปฎิบัติของพนักงาน 

✓ ท างานอย่างซื่อสตัย ์โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายอย่างใหเ้กียรติ จรงิใจ เป็น
มิตรและเป็นธรรม 

✓ ท างานโดยเสมอภาค ไม่แบ่งพวก รุน่ หรือสถาบนั 

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 

เอสซีจี เคมิคอลส ์มุ่งกระท าสิ่งที่ถกูตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลในทางที่เป็นเลิศเสมอ พนกังานทกุระดบั
และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนตระหนกัดีว่าเราตอ้งทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ความรูแ้ละความสามารถที่มีอยู่
ใหม้ากยิ่งขึน้ไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรูแ้ละศึกษาสิ่งใหม่ตลอดเวลา เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและกา้วหน้า
ต่อไปดว้ยความมั่นคงและยั่งยืนเพื่อผลที่ดีที่สดุแก่เอสซีจี เคมิคอลส ์และผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

ตัวอย่างแนวทางปฎิบัติของพนักงาน 

✓ รว่มแรงรว่มใจสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ ที่มีคณุค่าอย่างเต็มความสามารถ ใหเ้กิดประโยชนก์บัผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 
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✓ ท างานดว้ยความมุ่งมั่น ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ความรู ้ความสามารถ ดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผล
ในทางที่ดีกว่าเสมอเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตลอดมา โดยค านึงถึงการผสานประโยชนแ์ละ
ผลกระทบทกุดา้นที่มีต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง  

✓ ทนัโลกทนัเหตกุารณแ์ละพรอ้มที่จะเผชิญกบัสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน  

เอสซีจี เคมิคอลส ์ ถือว่าพนักงานเป็นทรพัยากรอันมีค่าที่สุด การที่เอสซีจี เคมิคอลสเ์จริญรุ่งเรืองมาได้
ตราบเท่าทุกวันนีก้็เพราะมีคนเก่งและดีที่มีความรูค้วามสามารถและคุณธรรมเป็นประการส าคัญ เอสซีจี  
เคมิคอลส์ จึงเลือกสรรแต่คนเก่งและดีเข้าท างาน และพัฒนาคนให้พร้อมที่จะเผชิญสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็สรา้งความมั่นคงและความผูกพันทางใจใหพ้นักงานมีความรกั
เอสซีจี เคมิคอลส ์ท าใหพ้นกังานเกิดความมั่นใจที่จะท างานเพื่อความเจรญิกา้วหนา้ในอนาคต 

ตัวอย่างแนวทางปฎิบัติของพนักงาน 

✓ ท างานร่วมกันเหมือนพี่นอ้ง ห่วงใย เอือ้อาทร ยกย่อง ชมเชย แนะน าเพื่อใหก้ าลังใจกันและกัน  
เคารพความคิดเห็นของกนัและกนั 

✓ ท างานเป็นทีม ช่วยเหลือกนั 

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม  

เอสซีจี เคมิคอลส ์ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองที่ดีในทกุชุมชนและทุกประเทศที่ด  าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหนา้ที่
และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

ตัวอย่างแนวทางปฎิบัติของพนักงาน 

✓ ท างานดว้ยความใสใ่จในมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม 

✓ มีจิตส านึกในการใชท้รพัยากรอย่างรูค้ณุค่า รกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยเริ่มจากที่บา้น ที่ท างาน และ
ขยายผลสูภ่ายนอก  

✓ มีสว่นรว่มในกิจกรรมรว่มรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ดแูลชมุชน และพฒันาสงัคม 
 

บุคคลเจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
องคก์รก็เจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
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บทน า 

จรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลสค์ืออะไร 

จรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์ หมายถึง แนวปฏิบัติที่ ดีในการด าเนินธุรกิจซึ่งตั้งอยู่บนพื ้นฐานของ
อดุมการณเ์อสซีจี เคมิคอลส ์เพื่อใหพ้นกังานเอสซีจี เคมิคอลสย์ึดถือปฏิบติัร่วมกนั และใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานอย่างเหมาะสม โดยถือเป็นสว่นหนึ่งของระเบียบขอ้บงัคบัพนกังาน 

ใครบ้างทีต่้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเอสซีจี เคมิคอลสท์ุกคนมีหนา้ที่ที่จะตอ้งปฏิบัติตามหลกัการ
และแนวปฏิบตัิที ่ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างที่ดี   

ท่านต้องท าอะไรกับจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์

1. ท าความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์ 
โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบของท่าน 

2. ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาหรือสอบถามในระบบใหค้ าปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์เมื่อท่านไม่
มั่นใจว่าสิ่งที่จะกระท าถกูตอ้งตามจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลสห์รือไม่ 

3. ส่ือสารใหบุ้คคลอ่ืนที่ท่านร่วมงานดว้ยหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง เขา้ใจถึงแนวทางการปฏิบติังานของพนกังาน
เอสซีจี เคมิคอลสต์ามหลกัจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์

4. แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์ผ่านช่องทางที่ 
เอสซีจี เคมิคอลสก์ าหนดไวแ้ละใหค้วามรว่มมือในกระบวนการสืบสวนขอ้เท็จจรงิ 

ถ้าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์จะมีผลอย่างไร 
• การไม่ปฏิบติัตามหลกัการและแนวปฏิบติัที่ก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลสอ์าจมีความผิด

ทางวินยัหรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถกูพิจารณาลงโทษตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

• นอกจากการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลสข์า้งตน้แลว้ การสนบัสนุนใหผู้อ่ื้นกระท า
ผิดจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณเอสซีจี 
เคมิคอลสก์ารขัดขวางกระบวนการสืบสวนขอ้เท็จจริง และการกระท าอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูใ้ห้
ขอ้เท็จจรงิ ถือเป็นการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลสเ์ช่นกนั 
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ท่านควรท าอย่างไรเมื่อพบการกระท าผิดจรรยาบรรณ 

เอสซีจี เคมิคอลสม์ีระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส (Whistleblowing System) ซึ่งเป็นไปตามหลกั
สากล ในกรณีที่ท่านทราบ หรือพบเห็นการกระท า หรือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่เก่ียวกับการทุจริต  
ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคับบริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์ท่านสามารถให้
ขอ้มลูเก่ียวกบัการกระท าดงักลา่วไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี ้

• แจง้ไปที่ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน ตามช่องทางการรอ้งเรียนที่ก าหนด ทัง้นี ้ ตอ้งไม่เป็นการรอ้งเรียน
ข้อมูลเท็จหรือเป็นการกลั่นแกล้ง ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ถือว่าผิดวินัยตามข้อบังคับการ
บรหิารงานบคุคล 

• เอสซีจี เคมิคอลส์มีกระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อรอ้งเรียน และมีการคุ้มครองแก่
พนกังานที่แจง้ขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส 
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ผังกระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

รวบรวมข้อเทจ็จริงท าเป็นความลับ* 
- ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน หรือมอบหมายใหผู้อ้ื่นรวบรวม

ขอ้เท็จจรงิ  
- โดยหลกัการตอ้งเชื่อมั่นว่าผูถ้กูรอ้งเรียนสจุริต  
 

 
ตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อเทจ็จริงเป็นทางการ 
(ขอ้เทจ็จรงิมีแนวโนม้ผิดวินยั/จรรยาบรรณจ าเป็นตอ้งตัง้คณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
เพื่อหาขอ้มลูและหลกัฐาน จากหลายหนว่ยงาน หรือหนว่ยงานภายนอก และสรุปผล/เสนอการลงโทษ) 

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นทางการ 
(ขอ้รอ้งเรียนเป็นกรณีทจุรติ และสรุปผล/เสนอการลงโทษ) 

* พจิารณาและสรุปขอ้เทจ็จริงเบือ้งตน้      
ใชเ้วลาประมาณ 30-60 วนั (ขึน้อยู่
กบัความซบัซอ้นในการหาขอ้เทจ็จริง) 

ช่องทางการร้องเรียน 
• ผ่านทางเว็บไซตร์ะบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส 
(Whistleblowing System)  

• ดว้ยวาจา หรือเป็นลายลกัษณอ์กัษร/ E-mail address/จดหมาย 
(โดยระบชุื่อ หรือไม่ระบชุื่อผูแ้จง้ก็ได)้ 

พิจารณาอนุมัติการลงโทษ 
- คณะกรรมการบคุคล เอสซีจี เคมคิอลส ์(Management Development Committee: MDC) 
พิจารณาพนกังานระดบัจดัการ 3 ขึน้ไป 

- พนกังานระดบัอื่น ๆ ผูพ้ิจารณาฯ ตามที่ก าหนดในอ านาจด าเนินการของบรษิัท 
  (ตามขอ้สรุปของคณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ หรือคณะกรรมการสอบสวน) 

ผู้ร้องเรียน 

ผู้รับข้อร้องเรียน 
• ผูบ้งัคบับญัชาที่ท่านไวว้างใจในทกุระดบั 
• ผูอ้  านวยการส านกังานการบคุคลกลาง 
• ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบ 
• เลขานกุารบริษัท 
• เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
• กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง 

รายงานตามความเหมาะสม 
คณะจดัการบรษิัท คณะจดัการกลุ่มธุรกจิ คณะกรรมการตรวจสอบและบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการบรษิัท 

บริษัทหรือส านักงานตรวจสอบท าหน้าที่ 

หรือ 

 และ/หรือ 

1 1 

2 

3 

4 

5 

กรณีผูร้อ้งเรียนเปิดเผย
ตนเอง ใหแ้จง้ผูร้อ้งเรียน
ทราบภายในก าหนด
ระยะเวลา 7 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีสรุปผล 

รายละเอียด สามารถอ่านเพิ่มเตมิไดท้ี่ SCG Chemicals Whistleblower Policy หรือ “นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีนการทจุรติ
และการกระท าผิด” ซึง่อยู่ในเว็บไซต ์ www.scgchemicals.com 
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ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองอย่างไร 

เอสซีจี เคมิคอลสม์ีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่ รอ้งเรียน แจ้งข้อมูลหรือให้
เบาะแส เก่ียวกบัการทจุริตหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี 
เคมิคอลส ์(Whistleblower Policy) ดงันี ้ 

1. กรณีผูร้อ้งเรียนผูแ้จง้ขอ้มลู หรือผูใ้หเ้บาะแสเปิดเผยชื่อ บริษัทสามารถรายงานความคืบหนา้ 
ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิใหท้ราบได ้หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

2. เอสซีจี เคมิคอลสถื์อว่าขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ  าเป็น โดย
ค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของ ผู้รอ้งเรียน ผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ให้เบาะแส
แหลง่ที่มาของขอ้มลู รวมถึงบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

3. กรณีที่ผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้ขอ้มลู หรือผูใ้หเ้บาะแสเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความ
เดือดรอ้นเสียหายผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้ขอ้มูล หรือผูใ้หเ้บาะแสสามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทก าหนด
มาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยไม่ตอ้งรอ้งขอ
ก็ได ้หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโนม้ที่จะเกิดความเดือดรอ้นเสียหายหรือความไม่ปลอดภยั 

4. เอสซีจี เคมิคอลสจ์ะใชว้ิธีการที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยไม่ตอบโต ้ไม่กลั่นแกลง้ และไม่
เลือกปฏิบัติต่อผู้ร ้องเรียน ผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ให้เบาะแสที่ได้รอ้งเรียน แจ้งข้อมูล หรือให้
เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคับบริษัท หรือ
จรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลสร์วมไปถึงการที่บุคคลนั้นฟ้องรอ้งด าเนินคดี เป็นพยาน ให้
ถอ้ยค า หรือใหค้วามรว่มมือต่อศาลหรือหน่วยงานของรฐั โดยถือว่าการไม่ปฏิบติัตามแนวทาง
ดงักลา่วถือเป็นการท าผิดวินยัที่ตอ้งไดร้บัโทษ รวมทัง้อาจไดร้บัโทษตามที่กฎหมายก าหนด 

5. ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการที่มีความ
เหมาะสม และเป็นธรรม 
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จรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลสป์ระกอบด้วย 

a. ชื่อเรื่อง 

b. หลกัการ 

c. แนวปฏิบติั 

d. ตวัอย่าง 

e. นิยามศพัท ์

 

นิยามศัพทท่ั์วไป 

• บริษัท หมายความว่า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั (มหาชน) 

• เอสซีจี เคมิคอลส ์หมายความว่า บรษิัท และบริษัทย่อย 

• บริษัทย่อย หมายความว่า บรษิัทย่อยตามงบการเงินรวมของบรษิัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั (มหาชน) 

• กรรมการบริษัท หมายความว่า กรรมการของบรษิัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั (มหาชน)  

• พนักงานเอสซีจี เคมิคอลส ์หมายความว่า พนกังานประจ าภายใตส้ญัญาจา้งแรงงาน พนกังานทดลองงาน 
และพนกังานที่มีสญัญาจา้งงานเป็นพิเศษ ซึ่งสงักดับริษัทในเอสซีจี เคมิคอลสใ์นทุก ๆ ประเทศที่เอสซีจี  
เคมิคอลสป์ระกอบธุรกิจอยู่ 

• ผู้มีส่วนได้เสีย หมายความว่า บคุคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส์
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผลประโยชนใ์ด ๆ กบัการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส ์หรือมีส่วนที่อาจ
ท าใหเ้กิดผลกระทบการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส ์เช่น กรรมการบริษัท พนักงาน ผูถื้อหุน้ คู่สญัญา 
ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เจา้หนี ้ลกูหนี ้สงัคม ชมุชนรอบโรงงาน เป็นตน้ 

• คู่ธุรกิจหรือผู้รับเหมา หมายความว่า ผูร้บัจา้ง หรือใหบ้รกิารแก่เอสซีจี เคมิคอลส ์หรือคู่สญัญาที่ท าสญัญา
จา้งท าของกบัเอสซีจี เคมิคอลส ์

• คู่ค้า หมายความว่า ผูจ้  าหน่ายสินคา้ ผูใ้หเ้ช่า หรือผูใ้หเ้ช่าซือ้ ที่สง่มอบสินคา้ใหเ้อสซีจี เคมิคอลส ์ 

• คู่สัญญา หมายความว่า ผูท้ี่ยอมเขา้ผกูพนัตนและมีสิทธิ หนา้ที่ ความรบัผิดชอบตามที่ปรากฏในสญัญาที่ได้
ท าไวก้บัเอสซีจี เคมิคอลส ์รวมถึง ผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) 

• ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลใดก็ตามที่เอสซีจี เคมิคอลสม์ีการติดต่อสมัพันธ์
ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นรฐับาล หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ องคก์รภาคเอกชน เป็นตน้ 

• ลูกค้า หมายความรวมถึง ผูซ้ือ้สินคา้ ผูใ้ชง้านสินคา้ และผูร้บับริการ 
• ธุรกรรม (Transaction) หมายความว่า กิจกรรมที่เก่ียวกบัการท านิติกรรม สญัญา หรือการด าเนินการใด ๆ 

กบัผูอ่ื้นทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเก่ียวกับทรพัยส์ิน เช่น การบริการ การซือ้ การขาย การว่าจา้ง  
การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน การสนบัสนนุทางดา้นเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ 
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แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์
 
1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

หลักการ 

เอสซีจี เคมิคอลสม์ีอดุมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม
และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงตระหนกัถึงความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน ปฏิบติั
ต่อทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชน หลีกเลี่ยงการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนบัสนนุสง่เสรมิ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงการปฏิบติัดา้นแรงงาน โดยปฏิบติัต่อพนักงานตามหลกัสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
แรงงานและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัอย่างเป็นธรรม 
หลกัการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน และการปฏิบติัต่อแรงงานนี ้ครอบคลมุทุกกิจกรรมทาง
ธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส ์(Direct Activity) รวมถึงกิจกรรมของคู่คา้และคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ 
(Business Partner in Business Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) 

นิยามศัพท ์

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิที่มีโดยธรรมชาติของมนุษยท์ุกคนโดยไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ประเทศตน้ก าเนิด เผ่าพนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว 
การศึกษา สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอ่ืนใด ทั้งนี ้ ตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ และตามสนธิสญัญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะตอ้งปฏิบติั สิทธิมนุษยชน รวมถึง สิทธิในการ
ด ารงชีวิตและเสรีภาพ การพน้จากการเป็นทาสและการทรมาน การมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ
รวมกลุ่มกัน สิทธิในการท างาน การศึกษา และอ่ืน ๆ มนุษยท์ุกคนมีสิทธิต่างๆ เหล่านีโ้ดยเท่าเทียมไม่ถูก
เลือกปฏิบติั 

แนวปฏิบัติ 

1) ตระหนกัถึงความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน ปฏิบติัต่อทุกคนตามหลกัสิทธิ
มนษุยชน หลีกเลี่ยงการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน และสนบัสนนุสง่เสรมิสิทธิมนษุยชน 

▪ ปฏิบติัต่อพนักงานตามหลกัสิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคับต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในทุกกระบวนการของการจา้งงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่าย
ค่าตอบแทน วันเวลาและชั่วโมงการท างาน วันหยุด  การมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การฝึกอบรมและพฒันา การวางแผนความกา้วหนา้ และอื่น ๆ 

▪ ไม่ใชแ้รงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการคา้มนุษย ์และแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
รวมถึงไม่ใชก้ารลงโทษที่เป็นการทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขงั
หน่วงเหนี่ยว หรือใชค้วามรุนแรงในรูปแบบใด 

▪ ไม่คกุคามลว่งละเมิดไม่ว่าในเรื่องเพศหรือเรื่องอื่นใด 

▪ สง่เสรมิสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุม่ การแสดงความคิดเห็น และการเจรจาต่อรองรว่ม 

▪ ปฏิบติัต่อทกุคนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบติั 
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▪ เคารพในความหลากหลายและยอมรบัในความแตกต่างของบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความ
หลากหลายและแตกต่างทางกาย จิตใจ เชือ้ชาติ สญัชาติ ประเทศตน้ก าเนิด เผ่าพนัธุ ์ศาสนา 
ความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะทางสงัคม วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด 

2) ปฏิบติัตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) นโยบายดา้นการบริหารความหลากหลาย
และยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Diversity and Inclusion Policy) และนโยบายว่าด้วยการ
เคารพสิทธิมนษุยชนอ่ืน ๆ 

3) ใชค้วามระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้จากผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิ
มนษุยชน และรายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อปอ้งกนัการกระท าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

4) ก าหนดแนวทาง ก ากับดูแล และใหก้ารสนับสนุนส่งเสริมแก่คู่คา้และคู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของ
ธุรกิจ (Business Partner in Business Value Chain) ตลอดจนผูร้่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้
มีสว่นรว่มในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม เคารพและปฏิบติัต่อทกุคนตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

ตัวอย่าง 

1) หากท่านพบคู่ธุรกิจของบรษิัทใชแ้รงงานเด็กในโรงงาน ท่านควรปฏิบติัอย่างไร 
ค าแนะน า รายงานต่อผูบ้งัคับบญัชาทันที เนื่องจากเอสซีจี เคมิคอลสส์นับสนุนใหคู้่ธุรกิจด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส ์หากคู่ธุรกิจปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกับ
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส ์เอสซีจี เคมิคอลสจ์ะขอสงวนสิทธิในการด าเนินการใด ๆ กับคู่
ธุรกิจนัน้โดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึน้ รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

2) หากท่านพบว่าการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส ์คู่คา้ คู่ธุรกิจ หรือกิจการรว่มทนุ มีแนวโนม้ที่จะ
สง่ผลกระทบต่อสิทธิมนษุยชนของชมุชนในทอ้งถิ่น ผ่านการปลอ่ยมลพิษ หรือสารพิษใหม่ๆ ท่านควร
ปฏิบติัอย่างไร 
ค าแนะน า รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพื่อด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติว่าเป็นไปตาม
มาตรฐาน หรือเป็นการละเมิดตามกฎหมายหรือไม่ หากการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งจะไดด้ าเนินการแกไ้ข 
และ/หรือก าหนดมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมต่อไป 

3) หากท่านในฐานะผูบ้งัคบับญัชาตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่มี
ปัญหาความขดัแยง้สว่นตวักบัท่าน ท่านจะตอ้งปฏิบติัอย่างไร 
ค าแนะน า ตอ้งปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั หลีกเลี่ยงกระท าการ
ที่ไม่สมควรปราศจากเหตุผลและความชอบธรรม และประเมินผลการปฏิบติังานจากผลการท างาน 
ความรูค้วามสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยตอ้งไม่ยอมใหค้วามรูส้ึกส่วนตวั อคติหรือความล าเอียงมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

4) หากท่านพบเห็นเพื่อนพนกังานที่เป็นสตรีมีครรภป์ฏิบติังานล่วงเวลาในส านกังาน ท่านควรปฏิบติัอย่างไร 
ค าแนะน า รายงานต่อผูบ้งัคับบญัชาเพราะพนกังานที่เป็นสตรีมีครรภน์ัน้จะไดร้บัการคุม้ครองเป็น
พิเศษตามกฎหมายแรงงาน  ซึ่งโดยปกตินัน้หา้มมิใหพ้นักงานซึ่งเป็นหญิงมีครรภท์ างานล่วงเวลา 
หรือท างานในวนัหยดุ เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 
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5) หากท่านพบเห็นเพื่อนร่วมงานพูดจาดูหมิ่นผู้ อ่ืน หรือกระท าการอ่ืนใดที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนของผูอ่ื้น ท่านควรปฏิบติัอย่างไร 
ค าแนะน า รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อจะไดน้ าขอ้เท็จจริงพิจารณาร่วมกับผูท้ี่เก่ียวข้องก าหนด
แนวทาง การด าเนินการส าหรบัแต่ละกรณี เนื่องจากเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนัน้ ตอ้งพิจารณา
ข้อเท็จจริงในรายละเอียด ประกอบกับข้อกฎหมาย รวมถึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่
กฎหมายก าหนด  

 
2. ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

2.1 ส่ิงแวดล้อม 

หลักการ 

เอสซีจี เคมิคอลสม์ุ่งมั่นในการดแูลรกัษาและบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มตลอดกระบวนการการด าเนินธุรกิจ 
โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศของเอสซีจี  เคมิคอลส ์รวมทัง้
สนบัสนุนใหคู้่คา้และคู่ธุรกิจ ผูใ้หบ้ริการทัง้ทางตรงและทางออ้ม หุน้ส่วนทางธุรกิจที่ส  าคัญอ่ืนๆ เช่น การ
ด าเนินงานที่ไม่มีอ  านาจบริหาร ผูร้่วมธุรกิจ การจัดจา้งภายนอก การด าเนินโครงการใหม่ โครงการปรบัปรุง 
การจดัท าขอ้ตกลงต่างๆ รวมถึงการควบรวมกิจการ มีการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มเทียบเท่านโยบาย
สิ ่งแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศของเอสซีจี เคมิคอลส ์เป็นมาตรฐานขัน้ต ่า ตลอดจนถึงการปลูกฝัง
จิตส านึกในเรื่องดงักล่าวใหพ้นกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ใหด้ าเนินการตามแนวปฏิบัติใน
เรื่องต่าง ๆ เพื่อใหก้ารบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร และน าไปปฏิบติัอย่าง
เป็นรูปธรรม 

นิยามศัพท ์

สินค้าและบริการ หมายความว่า สิ่งที่เอสซีจี เคมิคอลสส์่งมอบใหก้บัลกูคา้ซึ่งครอบคลมุทัง้สินคา้ บริการ
และโซลชูนั 

แนวปฏิบัติ 

1) ด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานขอ้ก าหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบติั และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ดา้น
สิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามขอ้ตกลงระดับสากลในเรื่องต่าง ๆ อนั
สอดคลอ้งกบัประเด็นระดบัโลก ระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถิ่น เพื่อช่วยป้องกนั หรือลดผลกระทบ
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

2) ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และน า้อย่างยั่งยืน ผ่านการ
ด าเนินงานดา้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมุนเวียน การลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม 
การปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ การลดการปล่อยมลพิษ การลดการเกิดน า้เสียและ
ของเสียทัง้อนัตรายและไม่อนัตราย โดยจะตอ้งไม่มีของเสียไปฝังกลบ การอนุรกัษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบนิเวศดว้ยความมุ่งมั่นในการสรา้งผลกระทบสุทธิเชิงบวกทางธรรมชาติ การ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและ
บรกิาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
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3) จัดท าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ โดยมีการติดตาม
รายงานผลการด าเนินงาน และมีการตรวจประเมินระบบการบริหารจัดการอย่างต่อ เนื่อง เพื่อ
ยกระดบัการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

4) ประเมินหาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส  าคัญ (Materiality) หรือประเด็นความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดลอ้ม (Environmental Aspect) ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ และจัดท าการบริหารจัดการ
ประเด็นดังกล่าว พรอ้มทัง้ก าหนดดัชนีชีว้ัดที่ส  าคัญ แผนงานและกลยุทธ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายใน
การด าเนินงาน  

5) เปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างโปรง่ใสและมีความรบัผิดชอบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็น
สิ่งแวดลอ้มตามความคาดหวงัของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

6) ส่งเสริมความรูแ้ละการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการดูแลรกัษาและบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มใหก้ับ
ผูร้่วมงาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่ธุรกิจ ผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เกี่ยวขอ้งและชุมชนรอบดา้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยเฉพาะชมุชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของเอสซีจี เคมิคอลส ์

ตัวอย่าง  

1) หากมีคนมาเสนอขายสินคา้ใหท้่านในราคาถกูกว่าที่ใชใ้นปัจจบุนั แต่สินคา้ชนิดนัน้ยงัไม่ไดร้บัการขึน้
ทะเบียนสินคา้และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มของเอสซีจี เคมิคอลส ์ในขณะที่มีผูผ้ลิตสินคา้
ประเภทเดียวกนันีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนอยู่แลว้ ท่านควรพิจารณาซือ้สินคา้อย่างไร 
ค าแนะน า ตอ้งด าเนินการสั่งซือ้สินคา้ตามแนวปฏิบติัของเอสซีจี เคมิคอลส ์ในกรณีที่สินคา้ประเภท
นัน้มีผูผ้ลิตรายอ่ืนไดร้บัการขึน้ทะเบียนอยู่แลว้ ผูซ้ือ้จะตอ้งเลือกซือ้สินคา้จากผูผ้ลิตที่ขึน้ทะเบียน
แลว้เท่านัน้ แต่ในกรณีที่มีผูผ้ลิตรายอ่ืนตอ้งการไดร้บัการขึน้ทะเบียน ท่านสามารถเขา้ไปช่วยเหลือ
ใหค้ าแนะน าในการปรบัปรุงการด าเนินงานของผู้ผลิต และสนับสนุนใหข้อขึน้ทะเบียนได ้เพื่ออาจ
พิจารณาซือ้สินคา้ชนิดนัน้ไดใ้นอนาคต 

2) ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาของท่านรายงานว่า ไดย้ินชาวบา้นคุยกันเรื่องความเดือดรอ้นจากน า้สีด าที่มีกลิ่น
เหม็นไหลออกจากบรเิวณโรงงานของท่านลงไปในที่ดินชาวบา้น แต่ไม่ทราบว่าจะติดต่อหรือรอ้งเรียน
ไปที่ใด และอย่างไร ท่านในฐานะผูบ้งัคบับญัชาจะปฏิบติัอย่างไร 
ค าแนะน า ตอ้งประสานงานและ/หรือด าเนินการแกไ้ขโดยด่วน เมื่อเกิดเหตรุอ้งเรียน หรือมีแนวโนม้
จะเกิดการรอ้งเรียนดา้นสิ่งแวดลอ้มซึ่งมาจากการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส ์โดยเริ่มจากการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง วิเคราะหข์อ้มูล ด าเนินการแกไ้ข ก าหนดผูร้บัผิดชอบพรอ้มก าหนดแลว้เสร็จ 
และตอ้งสื่อสารการด าเนินการต่อผูไ้ดร้บัหรืออาจไดร้บัผลกระทบ และผูบ้งัคบับญัชาระดับสงูขึน้ไป
เพื่อแกไ้ขปัญหา และลดความเดือดรอ้นร  าคาญที่เกิดขึน้ใหเ้รว็ที่สดุ 

3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่สงัคมใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก อีกทัง้จะมีการประกาศใช้
กฎหมายภาษีคารบ์อนในอนาคต องคก์รของท่านมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจ านวนมาก  
ท่านซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานจัดท าแผนธุรกิจและบริหารความเสี่ยงขององค์กร ท่านควรพิจารณา
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศอย่างไร 
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ค าแนะน า ประเมินความเสี่ยงขององคก์รที่ค  านึงถึงประเด็นดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เช่น มีการจดั Risk Matrix ที่ระบปุระเด็นดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ วิเคราะหส์ถานการณ์
สมมติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Scenario Analysis) และระบุ
ผลกระทบต่อธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เช่น การติดตั้ง
อปุกรณล์ดการใชพ้ลงังานที่ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาระทางภาษี การลดการใชน้ า้และ
หาแหลง่น า้ส  ารองหากเกิดภยัแลง้ ตลอดจนแผนงานทางธุรกิจ เช่น การผลิตสินคา้และบริการ ที่ช่วย
ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเพื่อตอบโจทยก์ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

4) บริษัทของท่านจะเสนอขออนุมติัโครงการลงทุนที่เขา้ข่ายประเภทสิ่งแวดลอ้มและพลงังาน โดยท่าน
ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหจ้ดัท าขอ้มลูเพื่อค านวณผลตอบแทนทางการเงินประกอบการ
ขออนุมติั และตามที่เอสซีจี เคมิคอลสม์ีนโยบายที่มุ่งสู่การเป็น Net-Zero Emission ภายในปี 2593 
ดงันัน้เพื่อเป็นการเตรียมแผนส าหรบัเปา้หมายดงักล่าว ท่านควรด าเนินการอย่างไร 
ค าแนะน า จดัท าขอ้มูลแสดงปริมาณวัตถุดิบ เชือ้เพลิง พลงังาน ของเสีย และอ่ืนๆ ของโครงการที่
สง่ผลต่อปรมิาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงแสดงขอ้มลูปรมิาณก๊าซเรือนกระจกสทุธิที่เพิ่มขึน้หรือลดลง
จากโครงการดังกล่าว โดยแสดงข้อมูลก๊าซเรือนกระจก แยกเป็น Scope 1 และ 2 และค านวน
ผลตอบแทนทางการเงินจากผลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หรือคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)) 
ดว้ยราคาคารบ์อนภายในองคก์ร (Internal Carbon Pricing หรือ ICP) 

2.2 สุขภาพและความปลอดภัย  
หลักการ 

เอสซีจี เคมิคอลสใ์หค้วามส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ธุรกิจ ลูกคา้ 
ชุมชน และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ที่เก่ียวขอ้งในห่วงโซ่คณุค่า ครอบคลุมทัง้กระบวนการผลิต การใหบ้ริการ การขนส่ง
และเดินทาง ตลอดจนส านกังานทัง้ในและต่างประเทศ  โดยเริ่มตัง้แต่การประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
กับสุขภาพ และความปลอดภัย การบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนใน
กิจการใด ๆ การด าเนินงานโครงการใหม่ โครงการปรบัปรุง/เปลี่ยนแปลง รวมทัง้การดแูลสถานประกอบการ 
กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครือ่งจกัร อปุกรณ ์วตัถดิุบการใหบ้รกิาร การขนสง่และเดินทางเพื่อใหผู้ม้ีส่วน
ไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งมสีขุภาพที่ดีและมีความปลอดภยั ตลอดจนปลกูฝังจิตส านึกในเรื่องดงักลา่วใหก้บัพนกังานและ
ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ใหด้ าเนินการตามแนวปฏิบติัในเรื่องต่าง ๆ  

แนวปฏิบัติ 

1) ด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานขอ้ก าหนดกฎหมาย กรอบการด าเนินงานมาตรฐาน ระเบียบปฏิบติั และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ดา้นสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลง
ระดับสากลในเรื่องต่าง ๆ ที่สอดคลอ้งกับประเด็นที่แต่ละประเทศที่เอสซีจี เคมิคอลสเ์ขา้ไปด าเนิน
ธุรกิจ และประเด็นระดับโลก ระดับประเทศ และระดับทอ้งถิ่นเพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ 

2) ดูแลและตรวจสอบความพรอ้มของสุขภาพตนเอง เพื่อนร่วมงาน คู่ธุรกิจ และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง
ก่อนปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงานและต้องหยุดหรือสั่งให้หยุดปฏิบัติงานทันทีหากพบว่ามีสุขภาพ
รา่งกายไม่พรอ้ม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอบุติัเหตจุากการท างาน หรือที่เก่ียวเนื่องกบังาน 
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3) ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงการลดผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย โดยการประเมินความเสี่ยง
ก่อนเริ่มการท างานและกรณีมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงตอ้งศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกับกระบวนการ
ผลิต วิธีการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมในการท างาน และคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน เพื่อวางแผนหรือเตรียมการปอ้งกนัที่เหมาะสม 

4) รายงานผูบ้ังคับบัญชาทันทีเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งจากกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย โดยในกรณีที่ได้รับ
มอบหมายงานที่มีอันตราย  หรือหากไม่มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยจากการท างาน ควรหยุดหรือ
ชะลอการด าเนินการนัน้ และปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือผูเ้ชี่ยวชาญโดยทนัที 

5) จดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ โดย
มีการติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน และตรวจประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการปฏิบติั
ตามนโยบายที่ก าหนด และเป็นแนวทางยกระดบัการด าเนินงานใหดี้ยิ่งขึน้ 

6) พนักงานทุกระดับมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ ดูแลการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ มาตรฐาน 
วิธีการปฏิบติังานเรื่องสขุภาพและความปลอดภยัในการท างานของตนเองและทีมงาน โดยผูบ้งัคบับญัชา 
ตอ้งก าหนด ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ใหเ้กิดอุบัติเหตุ 
รวมถึงการดแูลสขุภาพพนกังานตามความเสี่ยงของงาน 

7) รายงาน และเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงาน ตวัชีว้ดัดา้นสขุภาพและความปลอดภยัอย่างโปร่งใส ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย มีสว่นรว่มในการใหข้อ้คิดเห็นใน
ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพและความปลอดภยั 

8) ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และส่งเสริมการปลกูฝังจิตส านึกในเรื่องของการดแูลรกัษาสขุภาพและความ
ปลอดภยัใหก้บัผูร้่วมงาน คู่คา้ คู่ธุรกิจ ลกูคา้ ชุมชน และผูม้ีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม  

ตัวอย่าง  
1) บริษัทใหท้่านสั่งซือ้สีสเปรย ์และท่านรูจ้กัพนกังานบริษัทผลิตสีสเปรยร์ายหนึ่งซึ่งสามารถสั่งซือ้ไดใ้น

ราคาถูกกว่ายี่ห้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่สีสเปรย์ดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภยั ท่านควรพิจารณาอย่างไร 

ค าแนะน า ตอ้งไม่เลือกซือ้สินคา้ที่ไม่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภัย ในการสั่งซือ้วัสดุ 
อปุกรณ ์โดยเฉพาะประเภทที่เป็นสารเคมีส  าหรบัใชใ้นส านกังานหรือโรงงาน ท่านตอ้งมั่นใจไดว้่าเป็น
สินคา้ที่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภัยและ/หรือมีขอ้มูลความปลอดภัยของสินคา้หรือ
สารเคมีนัน้ๆจากผูผ้ลิตหรือหน่วยงานที่รบัผิดชอบ และมีแหลง่ผลิตที่น่าเชื่อถือ 

2) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของท่าน ซึ่งท างานในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงจากอนัตรายทางเสียง รายงานว่าหขูองเขา
ไม่ค่อยไดย้ินเสียงเรียกอยู่บ่อยครัง้ ซึ่งแพทยไ์ดใ้หค้วามเห็นว่าอาจมาจาก  2 สาเหต ุคือ ไดย้ินเสียง
ดงัมาก ๆ หรืออยู่ในสภาพแวดลอ้มที่มีเสียงดงัเป็นประจ า ท่านในฐานะผูบ้งัคบับญัชาจะปฏิบติัอย่างไร 
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ค าแนะน า ตอ้งด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงทนัทีเมื่อไดร้บัรายงานความผิดปกติ โดย
ในเบือ้งตน้ควรใหพ้นักงานคนนั้นยา้ยไปปฏิบัติหน้าที่ในพืน้ที่อ่ืนซึ่งมีเสียงดังน้อยกว่า และใหส้ืบ
คน้หาสาเหตุที่ท าใหเ้กิดอาการดงักล่าวโดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง ผลการตรวจวัด
สภาพแวดลอ้มการท างาน และวิธีการปฏิบติังานที่มีร่วมกับผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป ทัง้นี ้
พนักงานทุกคนมีหนา้ที่ในการรายงานความผิดปกติที่เกิดขึน้ใหผู้บ้ังคับบัญชาทราบแมว้่าเป็นความ
ผิดปกติเพียงเล็กนอ้ย เพื่อเป็นการปอ้งกนัหรือยบัยัง้อนัตรายที่อาจเกิดขึน้  

3) บรษิัทของท่านมีงานก่อสรา้งเพื่อขยายกระบวนการผลิต ซึ่งจะมีคู่ธุรกิจเขา้มาท างานก่อสรา้งในพืน้ที่ 
แต่พบว่าคู่ธุรกิจไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัท ท่านในฐานะพนักงานที่เป็นหัวหน้า
โครงการก่อสรา้งนีจ้ะปฏิบติัอย่างไร  

ค าแนะน า ตอ้งหยดุหรือชะลอการปฏิบติังานเพื่อแกไ้ขใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานทนัที และ
ควบคมุ ดแูล แนะน าใหคู้่ธุรกิจปฏิบติัตามกฎความปลอดภยัของบรษิัทเช่นเดียวกบัพนกังาน เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และปฏิบติัต่อคู่ธุรกิจเสมือนเป็นพนักงานของ
บริษัท โดยก่อนเริ่มงานตอ้งมีการอบรมและชีแ้จง ตรวจสอบความพรอ้มที่เก่ียวกับขอ้ก าหนดด้าน
ความปลอดภยัให ้ คู่ธุรกิจรบัทราบ และปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ท่านไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคับบญัชาใหข้ึน้ไปซ่อมแซมหลงัคาสงู 4 เมตร ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนันี ้
แต่พบว่าจ านวนเข็มขดันิรภยักนัตก (Safety Harness) ถกูน าไปใชห้มด ท่านจะปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า หยุดหรือชะลอการปฏิบติังานเพื่อแกไ้ขใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานทนัที  รวมถึง
หากงานที่ไดร้บัมอบหมายนัน้อนัตราย หรือพบว่าไม่มีอปุกรณป์้องกนัอนัตรายหรือไม่มั่นใจถึงความ
ปลอดภยัจากการท างาน โดยแจง้ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อจัดหาอุปกรณใ์หค้รบถว้นก่อน ทัง้นี ้การปฏิบติังาน
บนท่ีสงูถือเป็นงานที่มีความเสี่ยงสงูที่ก าหนดในกฎพิทกัษช์ีวิต (Life Saving Rules) ดงันัน้ตอ้งมีการ
จดัเตรียมสถานที่ท างานใหป้ลอดภยัและสวมใส่อปุกรณป์้องกนัอนัตรายใหค้รบถว้นทุกครัง้  

2.3 ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

หลักการ 
เอสซีจี เคมิคอลสม์ีการด าเนินการใหม้ั่นใจว่าสินคา้และบริการมีมาตรฐานความปลอดภัยสอดคลอ้งกับ
ขอ้ก าหนดกฎหมายมาตรฐานในประเทศ และมาตรฐานอุตสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง 
และเป็นไปตามขอ้ก าหนดที่ไดต้กลงไวก้บัลกูคา้ ตลอดจนวฏัจกัรชีวิตและห่วงโซ่คณุค่า ตัง้แต่กระบวนการ
ออกแบบ การผลิตสินคา้ การขนสง่ การจดัเก็บ การใชง้าน และการจดัการเมื่อสิน้สดุการใชง้าน จนถึงการ
ใหข้อ้มลูหรือค าเตือนและวิธีการใชง้านที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัสินคา้และบริการ เพียงพอต่อความปลอดภยัของ
ลกูคา้ตลอดอายุการใชง้าน (Life Cycle)  รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภัยของสินคา้ที่เอสซีจี เค
มิคอลสว์่าจา้งใหผ้ลิต น าเขา้ และน ามาประกอบการสง่เสรมิการขายดว้ย 

นิยามศัพท ์

สินค้าและบริการ หมายความว่า สิ่งที่เอสซีจี เคมิคอลสส์ง่มอบใหก้บัลกูคา้ซึ่งครอบคลมุทัง้สินคา้ บรกิาร
และโซลชูนั 
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แนวปฏิบัติ 
1) จดัท าและปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้และบริการ ใหค้รอบคลมุตัง้แต่การประเมิน

อันตราย (Product Hazard Analysis, PHA) ของสินค้าและบริการ ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิต
สินคา้ การขนสง่ การจดัเก็บ การใชง้าน และการจดัการเมื่อสิน้สดุการใชง้าน และน าไปสูก่ารวางแผน 
ปอ้งกนัขอ้บกพร่องตัง้แต่การออกแบบ การผลิต และการจดัท าฉลากค าเตือนตามมาตรฐานสากลให้
มีประสิทธิผล  

2) ออกแบบ ผลิต ใหบ้ริการ และสื่อสาร โดยค านึงถึงความปลอดภัยของลูกคา้ตลอดอายุการใชง้าน 
และหากจะเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการ ที่มีผลต่อความปลอดภยั ตอ้งพิจารณาผล
การประเมินความเสี่ยงและไดร้บัความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท้ี่รบัผิดชอบก่อน และมีการ
บนัทกึรายละเอียดและเหตผุลไวเ้พื่อการอา้งอิง 

3) ดูแลจัดเก็บขอ้มูลเก่ียวกับความปลอดภัยของสินคา้และบริการในความรบัผิดชอบไวเ้พื่อการทวนสอบ 
(Verification) ได ้

4) รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที กรณีที่พนักงานได้รับทราบหรือมีข้อกังวลเก่ียวกับความ
ปลอดภัยของสินค้าและบริการอันเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า และ /หรือกระบวนการการ
ใหบ้รกิาร หรือสถานการณท์ี่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อความปลอดภยัของลกูคา้ 

5) ยินดีรบัขอ้รอ้งเรียนในเรื่องความปลอดภยัของสินคา้และบรกิาร และด าเนินการประสานหรือปรบัปรุง
แกไ้ขใหท้ันท่วงที กรณีมีขอ้จ ากัดหรือตอ้งใชเ้วลาในการแก้ปัญหา ผูร้บัผิดชอบตอ้งรายงานขอ้มูล
และสถานะใหล้กูคา้ทราบในเวลาอนัควร รวมทัง้รายงานความคืบหนา้ในการแกไ้ขเป็นระยะดว้ย 

6) จัดท ามาตรการตอบสนองในการจัดการ วิเคราะห์ สอบสวนข้อร้องเรียน และเหตุฉุกเฉินอัน
เนื่องมาจากการใชส้ินคา้และบรกิาร และซกัซอ้มเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรบัสถานการณด์งักลา่ว 

7) จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู ้ความเข้าใจ กับพนักงาน คู่ค้าและคู่ธุรกิจที่เก่ียวข้องในเรื่องที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดา้นความปลอดภยัของสินคา้และบริการ อย่างสม ่าเสมอ 

ตัวอย่าง 
1) ท่านสงัเกตเห็นว่าเพื่อนรว่มงานของท่านขา้มขัน้ตอนในการผลิตซึ่งอาจมีผลท าใหส้ินคา้นัน้มีคณุสมบติั

ไม่ตรงตามมาตรฐาน และสง่ผลต่อความปลอดภยัต่อสินคา้ได ้ท่านควรจะด าเนินการอย่างไร 
ค าแนะน า ควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาของท่านทนัที เนื่องจากขัน้ตอนในการผลิตที่บริษัทก าหนดไวน้ัน้ ก็
เพื่อใหม้ั่นใจว่าสินคา้มีคุณภาพ คณุสมบติั และความปลอดภัยในการน าไปใชง้านของลูกคา้ ซึ่งจะช่วย
ใหบ้รษิัทสามารถรกัษามาตรฐาน คณุภาพ และความปลอดภยั ตลอดจนชื่อเสียงของบรษิัทไวไ้ด ้โดยการ
ปรกึษาดงักล่าวบรษิัทไม่ถือว่าเป็นการกล่าวหาเพื่อนร่วมงาน 

2) หากท่านมีหนา้ที่บริการจดัรถเพื่อไปสง่สินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ และมีขอ้ตกลงกบัลกูคา้เรื่องการสง่มอบที่ตรง
ต่อเวลา อย่างไรก็ตามท่านตรวจพบว่ารถขนสง่ที่จะใชง้านอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภยัและถา้จะจดัหา
รถคนัใหม่อาจไปสง่สินคา้ใหล้กูคา้ไม่ทนัก าหนด ท่านจะด าเนินการอย่างไร 
ค าแนะน า ตอ้งรายงานใหลู้กคา้ทราบสถานการณท์นัที และปรึกษาผูบ้งัคับบญัชาเพื่อจัดหารถขนส่ง
คนัใหม่ที่ปลอดภัยใหเ้ร็วที่สุด ซึ่งอาจท าใหก้ารส่งมอบสินคา้ล่าชา้ไปบา้ง แต่สินคา้จะไปถึงมือลูกคา้
อย่างปลอดภัย การใชร้ถขนส่งที่ไม่ปลอดภัยในการส่งสินคา้ใหลู้กคา้ มีโอกาสท าใหเ้กิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการขนส่ง ท าใหร้ถและสินคา้เสียหายไม่สามารถส่งมอบสินค้าได ้นอกจากนัน้ยงัอาจส่งผล
กระทบต่อชื่อเสียงและภาพลกัษณข์องบรษิัทอีกดว้ย  
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3) บริษัทของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินคา้รายการใหม่ และผูใ้ตบ้งัคับบญัชาไดม้าปรึกษาเรื่อง
การจัดงานและเสนอว่าจะมีการแจกของช าร่วยใหผู้ร้่วมงานเป็นน า้ผลไมบ้รรจุขวดภายใตต้ราของ
บรษิัท โดยจะว่าจา้งผูอ่ื้นผลิตให ้ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาท่านควรจะด าเนินการอย่างไร 

ค าแนะน า ตอ้งมีความตระหนกัในเรื่องสขุภาพและความปลอดภยั และมอบหมายผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ใหต้รวจสอบความปลอดภยัของสินคา้ที่ว่าจา้งผลิตและใหผู้ผ้ลิตระบุชื่อในฉลากน า้ผลไมบ้รรจุขวด
ดว้ย เนื่องจากแมว้่าบริษัทไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตหรือผูข้าย แต่ในฐานะที่เป็นผูว้่าจา้งผลิตและแจกจ่ายเพื่อ
ผลประโยชน์ทางการค้า บริษัทก็ยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของของช าร่วย
เทียบเท่าสินคา้ที่บรษิัทผลิตเองอยู่ 

4) หากสินคา้ของบริษัทของท่านไม่มีขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้ ค าแนะน าการใชส้ินคา้ ค าเตือนอันตรายจาก
การใชส้ินคา้ เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั (Material safety data sheet: MSDS) วิธีการเก็บรกัษา ท่าน
จะด าเนินการอย่างไร 

ค าแนะน า แนะน าใหห้น่วยงานที่รบัผิดชอบด าเนินการวิเคราะหอ์ันตรายสินคา้ (Product Hazard 
Analysis) ใหค้รอบคลมุการใชง้านสินคา้ตลอดอายุการใชง้านของสินคา้ (Product Life Cycle) แลว้
พิจารณาประเด็นอนัตรายที่เขา้ข่ายเป็น  Warning มาจดัท าฉลากค าเตือน ค าแนะน า/วิธีการใชง้าน 
เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั (Material safety data sheet: MSDS) วิธีเก็บรกัษา ใหม้ีเพียงพอและ
เหมาะสมในการปอ้งกนัอนัตรายและสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลที่เก่ียวขอ้ง 

5) หากพบว่าบริษัท/หน่วยงานที่รบัขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้จดัการปัญหาขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ล่าชา้ โดยไม่
มีการแจง้ความคืบหนา้ใหล้กูคา้ทราบ และลกูคา้มีแนวโนม้ไม่พอใจสงู ท่านควรจะด าเนินการอย่างไร 

ค าแนะน า ประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวและแนะน าใหร้ายงานสิ่งที่ก าลงัด าเนินการแกไ้ขให้
ลกูคา้ทราบ เพราะการที่ลกูคา้ไดร้บัทราบความคืบหนา้เป็นระยะจะท าใหล้กูคา้รูว้่าปัญหาไดร้บัการ
ดูแลและเป็นการลดความไม่พึงพอใจ หากเรื่องที่ลูกคา้รอ้งเรียนใหญ่เกินกว่าที่จะตัดสินใจได ้หรือ
ความเสียหายเกินกว่าอ านาจอนุมัติของบริษัท/หน่วยงานที่รับข้อรอ้งเรียน ตอ้งมีการรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบอย่างทนัท่วงทีเพื่อขอความเห็น และเพื่อพิจารณาตามอ านาจอนุมติัต่อไป หาก
บริษัทไม่ด าเนินการใหเ้หมาะสม ลูกคา้อาจรอ้งเรียนโดยใชส้ื่อสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของบรษิัทหรือเอสซีจี เคมิคอลสไ์ด ้และอาจท าใหบ้รษิัทเสียค่าชดเชยเพิ่มขึน้อีกดว้ย  

 
3. การต่อต้านคอรรั์ปชัน  

นิยามศัพท ์

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายความว่า การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ  โดยการเสนอให้ 
สญัญาว่าจะให ้มอบให ้ใหค้ ามั่นว่าจะให ้รวมถึงการเรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใด
ซึ่งไม่เหมาะสม กับเจา้หน้าที่ของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชนหรือผูม้ีหน้าที่ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อจูงใจใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ อันเป็นการใหไ้ดม้า
หรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้บัเอสซีจี เคมิคอลสโ์ดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่ง
ผลประโยชนอ่ื์นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ 
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หลักการ 
การด าเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลสก์บัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งด าเนินการอย่างถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา 
โปร่งใส ซื่อสตัย ์ตรวจสอบไดแ้ละไม่คอรร์ปัชัน โดยปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและนโยบายต่อตา้น
คอรร์ปัชนัของเอสซีจี เคมิคอลส ์รวมทัง้ไม่ท าใหเ้กิดขอ้ครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของเอสซีจี เคมิคอลส ์ 

แนวปฏิบัติ 

1) ไม่คอรร์ปัชนัและตอ้งระมดัระวงัในกระบวนการปฏิบติังานที่มีความเสี่ยงสงู เช่น การขายและการตลาด 
การจดัซือ้ งานโครงการลงทุน การท าสญัญา การใหแ้ละรบัของก านลั การเลีย้งรบัรอง การใหเ้งิน
บรจิาคหรือเงินสนบัสนนุ เป็นตน้  

2) เผยแพร่ ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกับบุคคลที่ตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับเอสซีจี เคมิคอลส์
ในเรื่องที่ตอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

3) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายคอรร์ปัชันที่เก่ียวขอ้งกับเอสซีจี เคมิคอลส ์ตอ้ง
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบคุคลที่รบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง  ๆ 

4) ด าเนินการเรื่องการให ้หรือรบัเงินบรจิาค เงินสนบัสนนุหรือทรพัยส์ิน การจา้งพนกังานรฐั ตอ้งกระท า 
อย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชันระเบียบบริษัท และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดย
ตอ้งมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใชเ้พื่อการติดสินบน ไม่ก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และไม่เป็นการจ่ายเพื่ออ านวยความสะดวกทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

5) พงึระมดัระวงัในการท าธุรกรรมกบับุคคล นิติบคุคล หรือองคก์รใด ๆ  ที่มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการคอรร์ปัชนั  

ตัวอย่าง 

1) มีเจา้หน้าที่ของโครงการหนึ่งถามเรื่องผลตอบแทนที่เขาจะไดร้บัหากเขาสามารถจูงใจใหเ้จา้ของ
โครงการสั่งซือ้สินคา้ของเอสซีจี เคมิคอลสท์่านจะตอบเจา้หนา้ที่ผูน้ีว้่าอย่างไร 
ค าแนะน า  ชี ้แจงให้บุคคลนั้น เข้าใจว่าตามแนวปฏิบัติของเอสซีจี  เคมิคอลส์พนักงาน 
เอสซีจี เคมิคอลสจ์ะไม่จ่ายผลประโยชนห์รือผลตอบแทน หากไม่เป็นไปตามประเพณีทางการคา้ที่เอสซีจี 
เคมิคอลสย์ดึถือปฏิบติั 

2) บริษัทที่ท่านปฏิบัติงานก าลังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต และมีบุคคลหนึ่งแนะน าว่าสามารถ
อ านวยความสะดวกในเรื่องการขอใบอนุญาตได ้เนื่องจากรูจ้ักกับเจา้หนา้ที่ ซึ่งมีอ านาจพิจารณา
ใบอนญุาตไดเ้ป็นพิเศษ โดยท่านจะตอ้งจ่ายผลประโยชนใ์หบุ้คคลนี ้ท่านจะด าเนินการอย่างไร 

ค าแนะน า ต้องไม่จ่ายผลประโยชน์ให้บุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการขอใบอนุญาต 
เนื่องจากไม่เป็นไปตามขัน้ตอนที่กฎหมายก าหนด  

3) เอสซีจี เคมิคอลสไ์ดส้ั่งซือ้เครื่องจกัรผลิตวสัดกุ่อสรา้งจากต่างประเทศ และท่านไดร้บัแจง้จากผูข้าย
ว่าเป็นธรรมเนียมที่จะใหค่้าตอบแทนแก่ท่านในฐานะผูจ้ดัซือ้รอ้ยละ 3 ท่านควรปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า ตอ้งไม่รบัผลประโยชนจ์ากผูข้าย กรณีนีท้่านตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคับบญัชาทราบ และ
เจรจากบัผูข้ายใหคื้นผลประโยชนใ์หเ้อสซีจี เคมิคอลส ์
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4) มีเจา้หนา้ที่ขององคก์รหนึ่ง แจง้ว่าก าลงัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงส านกังาน จึงขอความอนุเคราะหใ์ห้
บริษัทสนับสนุนเครื่องใชส้  านักงาน เช่น ตูเ้ย็น เครื่องพริน้เตอร ์เพื่อใชใ้นส านกังาน ท่านควรปฏิบติั
อย่างไร 
ค าแนะน า สามารถใหก้ารสนับสนุนหรือบริจาคได ้โดยใหอ้งคก์รนัน้ท าหนังสือที่ระบุวัตถุประสงค ์
พรอ้มทัง้รายละเอียดมายงับริษัท และพนกังานของบริษัทจะตอ้งขออนมุติัใหถ้กูตอ้ง ทัง้นี ้ บรษิัทตอ้ง
มอบใหอ้งคก์รเพื่อใชป้ระโยชนส์ว่นรวม กรณีใหก้ารสนบัสนุนหรือบรจิาคเป็นเงิน ควรจ่ายเงินในนาม
องคก์รที่มีหนงัสือขอความอนเุคราะห ์หา้มจ่ายเงินในนามบคุคลหรือเบิกจ่ายเป็นเงินสด 

5) ในกรณีที่มีหน่วยงาน หรือองคก์รใด ๆ เรียกรบัสินบนจากบริษัท ซึ่งหากบริษัทไม่จ่ายแลว้จะเกิด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัท ท่านควรปฏิบติัอย่างไร 
ค าแนะน า ตอ้งไม่จ่ายสินบน  และรายงานใหผู้บ้ังคับบัญชาทราบถึงผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อหา
แนวทางลดผลกระทบ หากผูบ้งัคบับญัชาไม่แน่ใจว่าจะด าเนินการอย่างไร ใหป้รกึษาตามล าดับขัน้
ไปจนถึงผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุเพื่อพิจารณา  

6) บริษัทพิจารณาเห็นว่าอดีตพนักงานรฐัท่านหนึ่งมีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นประโยชนต่์อ
บรษิัท จึงตอ้งการจา้งเป็นที่ปรกึษาของบรษิัท สามารถท าไดห้รือไม่ 
ค าแนะน า บริษัทตอ้งพิจารณาและตรวจสอบแลว้ว่าไม่ก่อเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และ
พนกังานรฐัไดเ้วน้วรรคจากการท างานในหน่วยงานรฐัตามระเบียบของรฐัก าหนดแลว้ 
 

4. ของก านัลและการเลีย้งรับรอง 

หลักการ 
การรบัหรือใหผ้ลประโยชนต่์าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรพัยส์ิน บรกิาร การอ านวยความสะดวก หรือการเลีย้งรบัรอง
กับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ 
รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีมลูค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสรา้งแรงจูงใจในการตดัสินใจที่ไม่ชอบธรรม  

แนวปฏิบัติ 
1) ก่อนการรบัหรือใหข้องก านัลและการเลีย้งรบัรองกับผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสิ่ง

เหล่านัน้มีมูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ ขอ้บงัคบั หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิ่นนัน้ก าหนดใหก้ระท าได ้ 

2) ไม่รบัหรือใหท้รพัยส์ิน บริการ การเลีย้งรบัรองที่อาจท าใหเ้กิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจ
อย่างหนึ่งอย่างใดและท าใหเ้กิดการปฏิบติัหนา้ที่หรือการตดัสินใจที่ไม่ชอบธรรม 

3) ตอ้งมีหลักฐานการใชจ้่ายเงินที่แสดงมูลค่าของทรพัย์สิน บริการ หรือการเลีย้งรับรองนั้นเพื่อให้
สามารถตรวจสอบได ้

4) กรณีไดร้บัมอบหมายหรือไดร้บัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรบั
ทรพัยส์ิน บรกิาร การเลีย้งรบัรองไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีหน่วยงานภายนอกนัน้ก าหนดไว ้

5) พึงระมัดระวังทัง้กรณีการใหท้รพัยส์ิน บริการ เลีย้งรบัรองแก่ผูบ้งัคับบญัชา หรือบุคคล/หน่วยงาน
ภายใน และการรบัทรพัยส์ิน บริการ เลีย้งรบัรองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน 
โดยการใหแ้ละการรบัดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการสรา้งแรงจูงใจในการตดัสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดย
ไม่เป็นธรรม 
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ตัวอย่าง 
1) ผูร้บัเหมารายหนึ่งที่ท่านติดต่องานดว้ยมีบา้นพักตากอากาศริมทะเลเสนอใหท้่านและครอบครวัไป

พกัผ่อนไดเ้ป็นการส่วนตวัโดยไม่คิดค่าใชจ้่ายบา้นพกั และออกค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ  เช่น ค่ารบัรอง ค่าเดินทาง
ให ้โดยอา้งว่าตามปกติไม่ค่อยมีใครใช ้ท่านจะรบัขอ้เสนอนีไ้ดห้รือไม่  
ค าแนะน า ไม่ควรรบัขอ้เสนอนี ้เนื่องจากอาจท าใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสินใจ  

2) บรษิัทไดอ้อกค่าใชจ้่ายใหท้่านเขา้รว่มกิจกรรมหรือสมัมนาภายนอกและท่านไดร้บัรางวลัจากการจบัฉลาก
จากผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด ท่านจะสามารถเก็บรางวลัดงักลา่วเป็นของตนเองไดห้รือไม่  
ค าแนะน า สามารถรบัเป็นของตวัเองได ้หากรางวลัที่ไดจ้ากการจบัฉลากมาจากการสุม่จากตวัเลือก
จ านวนมาก ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยู่แลว้ แต่ถา้ของรางวลัมี
มูลค่าสูงจะตอ้งปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อใหแ้น่ใจว่าการใหน้ั้นไม่มี
เจตนาเพื่อใหเ้กิดแรงจงูใจในการตดัสินใจ 

3) บริษัทมอบหมายใหท้่านไปร่วมแข่งกอลฟ์ซึ่งบริษัทจดัขึน้เพื่อกระชับความสมัพนัธก์ับลกูคา้ และในการ
แข่งขนัครัง้นี ้ท่านไดร้บัรางวลัประเภทบคุคล ท่านจะสามารถรบัรางวลัดงักลา่วเป็นของตนเองไดห้รือไม่ 
ค าแนะน า สามารถรบัรางวลัดงักล่าวได ้เนื่องจากการที่ท่านไดร้บัมอบหมายใหไ้ปร่วมแข่งขนัถือว่า
เป็นการปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  การแข่งขันเป็นไปตามกติกาการแข่งขันซึ่งได้แจง้ให้
ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขันทราบแลว้ และตอ้งใชท้ักษะความสามารถเฉพาะตัวในการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตาม
หากของรางวลัมีมลูค่าสงู ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาเพื่อหาแนวปฏิบติัที่เหมาะสม 

4) หน่วยงานภาครฐั เอกชน ท าหนังสือเชิญท่านเป็นผูบ้รรยายพิเศษในวันและเวลาท างานปกติ และ
มอบเงินค่าตอบแทนใหท้่านจ านวนหนึ่งตามอัตราที่หน่วยงานก าหนดไว ้ท่านควรท าอย่างไร และ
ท่านสามารถเก็บเงินค่าตอบแทนนีเ้ป็นของตนเองไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ใหห้น่วยงานภาครฐั เอกชน ท าหนงัสือเชิญถึงผูบ้งัคบับญัชา เนื่องจากไดใ้ชเ้วลาท างาน
ปกติ และขออนุมติัผูบ้งัคบับญัชา หากค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินที่ไม่มากเกินวิสยั และเป็นอตัราที่
หน่วยงานภาครฐัก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานปกติอยู่แลว้ ท่านสามารถเก็บเงินจ านวนนัน้เป็นของตนเอง
ได ้แต่หากค่าตอบแทนที่ไดเ้ป็นสินทรพัย ์หรือผลประโยชนท์ี่มีมลูค่าสงู ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา 

5) การใหข้องขวญั หรือการเลีย้งรบัรองแก่เจา้หนา้ที่ เจา้หนา้ที่ระดบัสงู หรือหน่วยงาน องคก์รใด ๆ ควร
ปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า ตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมัดระวงั ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือพนกังานทุก
ระดบั เนื่องจากการให ้มอบ หรือรบั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง เป็นเรื่องที่เอสซีจี เคมิคอลสถื์อว่ามี
ความเสี่ยงสูงในการเกิดคอรร์ปัชัน หากมีขอ้สงสัย หรือสิ่งผิดปกติใหป้รึกษาผู้บังคับบัญชา และ
หน่วยงานที่ใหค้  าปรกึษา  

6) หากมีหน่วยงานภาครฐั หรือเอกชน ขอเขา้เยี่ยมชมโรงงาน และไดม้อบของขวญั ของที่ระลึกใหท้่าน
ซึ่งเป็นตวัแทนบรษิัทท าหนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบั ท่านควรปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า สามารถรบัของขวญัหรือของที่ระลกึได ้โดยตอ้งส่งมอบใหบ้ริษัท หากของที่ไดม้ีมลูค่าสงู
ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณาการปฏิบติัที่เหมาะสม 
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7) ผูบ้ังคับบัญชาไดร้บัของขวัญที่มีมูลค่าสูงจากผูใ้ตบ้ังคับบัญชาคนหนึ่ง ผูบ้ังคับบัญชาควรปฏิบัติ
อย่างไร 
ค าแนะน า ควรชีแ้จงผูใ้ตบ้งัคบับญัชาว่า ไม่ขอรบัของขวญัเนื่องจากอาจเป็นที่ครหา และอาจสรา้ง
แรงจงูใจในการตดัสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรมได ้ 

8) พนกังานมีหนา้ที่ติดต่อหน่วยงานราชการสามารถมอบขนมหรือของฝากใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ไดห้รือไม่ 
ค าแนะน า  สามารถท าได้ แต่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง การให้นั้นควรเป็นไปตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ/หรือสอดคล้องตามประกาศของหน่วยงาน ไม่ถูกตีความว่าเป็นไป
เพื่อใหเ้กิดการอ านวยความสะดวก ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลสถื์อว่ามีความเสี่ยงในการเกิดคอรร์ปัชนั 

9) พนกังานเขา้ท าธุรกรรมเพื่อขอใบอนุญาตจากหน่วยงานรฐัแห่งหนึ่ง และไดม้อบเงินใหก้บัเจา้หนา้ที่
เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานรฐัเรียกเก็บ หลงัจากท่ีไดร้บับรกิารเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ เพื่อเป็น
การขอบคณุที่เจา้หนา้ที่ใหบ้รกิารเป็นอย่างดี 
ค าแนะน า ไม่ควรด าเนินการดังกล่าว เพราะอาจท าใหเ้กิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจ
อย่างหนึง่อย่างใดและท าใหเ้กิดการปฏิบติัหนา้ที่หรือการตดัสินใจที่ไม่ชอบธรรม ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์
ถือว่ามีความเสี่ยงในการเกิดคอรร์ปัชนั 
 

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

นิยามศัพท ์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายความว่า สถานการณห์รือการกระท าที่พนักงานมีผลประโยชน์
ส่วนตนมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหนา้ที่ของพนักงานนัน้ และส่งผล
กระทบต่อประโยชนข์องเอสซีจี เคมิคอลส ์ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม 

หลักการ 

เอสซีจี เคมิคอลสม์ุ่งกระท าสิ่งที่ถกูตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลที่เป็นเลิศเสมอ ดงันัน้ การปฏิบติังานของ
พนกังานตอ้งยึดถือประโยชนส์งูสดุของเอสซีจี เคมิคอลสภ์ายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรม 
โดยหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจสง่ผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ 
ทัง้นี ้เอสซีจี เคมิคอลสจ์ะจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก เพื่อป้องกนัและขจดัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อไป 

แนวปฏิบัติ 
1) ไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือเขา้เป็นหุน้ส่วน ผูถื้อหุน้ที่มีอ  านาจตัดสินใจ กรรมการหรือ

ผูบ้ริหารในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลกัษณะเดียวกันกับธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลสไ์ม่เขา้ไป
เก่ียวขอ้งในการท าธุรกรรมกบัคู่สญัญาที่มีความเก่ียวพนักบัตน เช่น เป็นครอบครวั ญาติสนิท บคุคล
ที่มีความใกลช้ิด หรือที่ตนเป็นเจา้ของหรือหุน้สว่น แมว้่าจะเป็นประโยชนก์บัเอสซีจี เคมิคอลสก์็ตาม  

2) ไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากขอ้มูล หรือสิ่งที่ตนหรือผูอื้่นรูเ้นื่องมาจากต าแหน่งหน้าที่การงาน 
และความรบัผิดชอบ 

3) หลีกเลี่ยงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการกระท าไม่ว่ากบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลสห์รือ 
พนกังานของเอสซีจี เคมิคอลสท์ี่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อเอสซีจี เคมิคอลส ์
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4) หลีกเลี่ยงการท างานอ่ืนเพื่อประโยชนส์่วนตนนอกเหนือจากการท างานของเอสซีจี เคมิคอลส ์ซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่องานในความรบัผิดชอบและภาพลกัษณข์องเอสซีจี เคมิคอลส ์

5) หา้มพนกังานใชเ้วลาท างานในการคน้หาขอ้มลู ติดต่อ หรือซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือสินทรพัยใ์ด ๆ อย่างเป็น
ประจ า เพื่อประโยชนส์  าหรบัตนเองหรือบุคคลอ่ืน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชนข์องเอสซีจี เคมิคอลส ์
กรณีมีรายการที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับเอสซีจี เคมิคอลสต์อ้งรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

ตัวอย่าง 
1) หากท่านมีหนา้ที่ในการจดัสรรสินคา้ใหก้บัตวัแทนจ าหน่าย และมีตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ของเอสซีจี  

เคมิคอลสร์ายหนึ่งที่เป็นญาติสนิทกับท่านขอรอ้งใหท้่านช่วยจัดสรรสินคา้ที่ขาดตลาดให ้โดยเสนอ
ราคาซือ้แพงกว่าปกติ ท่านจะสามารถท าไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ไม่สามารถท าได ้ถึงแมว้่าเงื่อนไขที่ไดร้บันัน้จะเป็นประโยชนก์บับรษิัทก็ตาม และใหช้ีแ้จง
ว่าท่านจะน าเรื่องดงักลา่วหารือกบัผูบ้งัคบับญัชา และยินดีที่จะประสานงานใหแ้ละจะแจง้ผลคืบหนา้ใหท้ราบ 

2) บรษิัทที่เป็นผูร้บัเหมาของเอสซีจี เคมิคอลสไ์ดเ้ชิญท่านเขา้ร่วมสมัมนา โดยผูร้บัเหมาเป็นผูส้นับสนุน
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ที่พกั อาหาร และใหเ้งินเบีย้เลีย้งการเดินทางกับผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา
ทกุคน และยินยอมใหท้่านน าครอบครวัไปดว้ยได ้ท่านควรเขา้รว่มการสมัมนาในครัง้นีห้รือไม่ 

ค าแนะน า ไม่ควรเขา้ร่วมสัมมนาเพราะมีข้อเสนอที่ดูเป็นการจูงใจเกินกว่าปกติ แต่ถ้าเป็นการ
สัมมนาที่น่าสนใจและมีประโยชนท์างธุรกิจอาจขออนุมัติจากผูบ้ังคับบัญชาของท่านเป็นกรณีไป 
อย่างไรก็ตาม หากตอบรบัเขา้สมัมนาก็จะตอ้งไม่น าครอบครวัไปดว้ย และตอ้งไม่รบัเงินเบีย้เลีย้งการ
เดินทาง เพราะถือว่าเป็นประโยชนม์ากกว่าปกติที่ควรได ้ 

3) หากมีเพื่อนสนิทชกัชวนท่านใหเ้ขา้รว่มเป็นหุน้สว่นธุรกิจ ท่านควรท าอย่างไร 

ค าแนะน า พิจารณาว่าการเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนธุรกิจนัน้ กระทบกบัเวลาการท างานของบริษัท หรือมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับเอสซีจี เคมิคอลสเ์ช่น เป็นธุรกิจที่เป็นการแข่งขนักับบริษัทหรือไม่ 
อย่างไรก็ดีใหด้  าเนินการตามแนวปฏิบติัของเอสซีจี เคมิคอลสท์ี่ก าหนดไว ้  

4) เอสซีจี เคมิคอลสต์อ้งการสั่งซือ้สินคา้ชนิดหนึ่งอย่างเร่งด่วน โดยมอบใหท้่านมีอ านาจอนุมัติจัดซือ้
รายการดังกล่าวและท่านมีเพื่อนสนิทขายสินคา้ชนิดดังกล่าวอยู่ ท าใหท้่านสามารถจัดหาสินคา้ได้
รวดเรว็ในราคาที่ไม่แพงไปกว่าที่เคยจดัซือ้ตามปกติ ท่านสามารถท าไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ไม่สามารถท าได ้เนื่องจากการอนุมัติและการจัดซือ้โดยบุคคลคนเดียวกันอาจท าใหเ้กิดขอ้
สงสยัเรื่องความไม่เป็นธรรม ในกรณีนีท้่านตอ้งเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  โดยให้
ชีแ้จงเหตผุลที่ชดัเจนโปร่งใส และตอ้งด าเนินการส่วนอ่ืน ๆ ตามอ านาจด าเนินการและระเบียบและ
วิธีการจดัหาของเอสซีจี เคมิคอลส ์โดยไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัหานัน้ 

5) พนักงานสามารถเขา้ถือหุน้ในบริษัทที่เป็นลูกคา้ของเอสซีจี เคมิคอลส ์หรือเป็นบริษัทภายนอกที่ท า
ธุรกรรมกบัเอสซีจี เคมิคอลสไ์ดห้รือไม่  

ค าแนะน า สามารถท าได ้แต่หากเอสซีจี เคมิคอลสต์อ้งท าธุรกรรมกับบริษัทที่พนักงานถือหุน้นั้น 
พนกังานจะตอ้งไม่มีสว่นรว่มในการตดัสินใจ 
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6. การด าเนินการด้านการเมือง  
หลักการ 
เอสซีจี เคมิคอลสว์างตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระท าการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้าน
การเงินหรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู ้มีอ  านาจทางการเมือง หรือ
ผู ้ลงสมัครรบัเลือกตัง้ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถิ่น ระดับภูมิภาค หรือ
ระดบัประเทศ อย่างไรก็ตาม เอสซีจี เคมิคอลสใ์หค้วามเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะ
พลเมืองที่ดีตามรฐัธรรมนูญ เช่น การไปร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันชอบดว้ยกฎหมายการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

แนวปฏิบัติ 

1) พนกังานสามารถใชส้ิทธิทางการเมืองไดใ้นนามตนเอง 
2) ในการใชส้ิทธิทางการเมืองของพนักงานนั้น พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก การใหข้อ้มูล 

การแต่งกาย หรือการใชส้ญัลักษณ์ใด หรือการโพสตข์อ้มูลในสื่อสังคมออนไลนท์ี่อาจท าใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจว่าเอสซีจี เคมิคอลสเ์ก่ียวขอ้ง ฝักใฝ่ หรือสนับสนุนการด าเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง 
กลุม่แนวรว่มทางการเมือง ผูม้ีอ  านาจทางการเมือง หรือผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมือง 

3) พงึหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ท างานหรือในเวลางานอนั
อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในการท างาน 

4) การใชส้ิทธิไปเขา้ร่วมการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันชอบดว้ยกฎหมาย หรือการลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้สามารถท าไดโ้ดยใชเ้วลาส่วนตวั หรือใชก้ารลาตามระเบียบและแนวปฏิบติัการบริหาร
งานบคุคล หรือระเบียบที่เอสซีจี เคมิคอลสป์ระกาศก าหนด 

5) การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะกระท าได ้ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการในฐานะสมาชิกพรรค
การเมืองดงักล่าวจะตอ้งไม่กระทบต่อเวลาการปฏิบติังาน และไม่ขดัต่อขอ้บงัคับ ระเบียบ และการ
ปฏิบติังานตามสญัญาจา้งของพนกังาน 

ตัวอย่าง 
1) พนกังานเอสซีจี เคมิคอลสส์ามารถขออนมุติัลางานเพื่อไปรว่มแสดงออกทางการเมืองไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า พนกังานทกุคนมีสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมายในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ทัง้นี ้
การแสดงออกทางการเมืองตอ้งกระท าในนามตนเอง ไม่กระท าการในนามเอสซีจี เคมิคอลส ์หรือท า
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดว้่าเอสซีจี เคมิคอลสเ์ก่ียวขอ้ง และไม่ขัดต่อขอ้บงัคับ ระเบียบ และการปฏิบติังาน
ตามสญัญาจา้งของพนกังาน และแนวปฏิบติัการบรหิารงานบคุคลของเอสซีจี เคมิคอลส ์
 

7. การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพยสิ์น 

7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

หลักการ 
เอสซีจี เคมิคอลสเ์คารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกคา้ ผูถื้อหุน้ พนักงาน และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับเอสซีจี 
เคมคิอลส ์การด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้การเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย 
เอสซีจี เคมิคอลส์จะด าเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วน 
สอดคลอ้งกบักฎหมาย และนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลของเอสซีจี เคมิคอลส ์
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แนวปฏิบัติ 
1) เก็บ รวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าที่จ  าเป็นและสอดคลอ้งกบัที่กฎหมายก าหนด โดย

ค านึงถึงสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นส าคัญ รวมถึงตอ้งมีเหตุผลทางกฎหมายรองรบัการ
ด าเนินการดังกล่าวเสมอ เช่น จ าเป็นตอ้งใชเ้พื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือไดร้บัความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลก่อน 

2) เก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลใหม้ีความปลอดภยัตามมาตรฐานที่เอสซีจี เคมิคอลสก์ าหนด เพื่อปอ้งกนั
ขอ้มลูสว่นบคุคลสญูหาย ถกูท าลาย หรือถกูประมวลผลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  

3) ท าลายขอ้มลูส่วนบุคคลที่หมดความจ าเป็นหรือครบก าหนดเวลาในการจัดเก็บ หรือท าใหข้อ้มูลนัน้
ไม่สามารถระบตุวัตนของเจา้ของขอ้มลูได ้

4) ไม่ละเลยและอ านวยความสะดวกใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลสามารถใชส้ิทธิตามกฎหมายได ้

ตัวอย่าง 
1) หากท่านเป็นเลขานุการของกรรมการผูจ้ัดการ และผูจ้ัดการโรงงานขอใหท้่านส่งประวัติของกรรมการ

ผูจ้ดัการเพื่อน าไปเปิดเผยในหนงัสือเล่มหนึ่งโดยอา้งว่าไดร้บัอนุญาตจากกรรมการผูจ้ดัการแลว้ แต่ท่าน
ไม่ทราบเรื่อง ท่านจะปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า ตอ้งขอความยินยอมจากกรรมการผูจ้ัดการก่อนด าเนินการใด ๆ เนื่องจากการเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนตัวของผูอ่ื้นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลโดยตรง ผูท้ี่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตัว
ของผูอ่ื้นโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึน้  

2) อดีตพนักงานของบริษัทที่ท่านรูจ้ักไดโ้ทรศัพทม์าขอขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท ์ของพนักงานใน
หน่วยงานของท่านโดยแจง้ว่าจะน าไปใชใ้นการติดต่อกบับุคคลเหล่านัน้เพื่อเสนอสิทธิประโยชนท์าง
การเงินต่าง ๆ เช่น บตัรเครดิต บรกิารเงินกูย้ืม ท่านจะสามารถใหข้อ้มลูแก่อดีตพนกังานผูน้ัน้ไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ไม่สามารถใหข้อ้มูลดังกล่าวแก่อดีตพนักงานผูน้ั้นได ้ เนื่องจากขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพทเ์ป็นขอ้มูลส่วนบุคคล และพนักงานไดใ้หไ้วเ้พื่อวัตถุประสงคใ์นการด าเนินงานของบริษัท
เท่านัน้  

3) ท่านตอ้งการสมัภาษณพ์รอ้มบนัทึกภาพและเสียงของผูท้ี่เขา้ร่วมกิจกรรมกบับริษัท เพื่อไวใ้ชใ้นการ
ประชาสมัพนัธก์ิจการของบรษิัท ท่านสามารถท าไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ชื่อ นามสกุล ภาพและเสียงของบุคคลที่ถูกสมัภาษณ ์เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งไดร้บั
ความยินยอมจากผูถ้กูสมัภาษณก์่อนการบนัทกึ รวมทัง้ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามกฎหมายคุม้ครองส่วน
บคุคล และก่อนน าเผยแพรภ่าพและเสียงควรใหผู้ถ้กูสมัภาษณไ์ดต้รวจสอบก่อนการเผยแพร ่  

4) ท่านสามารถส่งข้อมูลโปรโมชันสินค้า สิทธิพิเศษ รายการสินค้าใหม่ให้ลูกค้าทราบผ่านทางช่อง
ทางการติดต่อของลกูคา้ เช่น SMS หรืออีเมล ที่ไดร้บัจากการขายสินคา้ใหล้กูคา้ไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ท่านตอ้งไดร้บัความยินยอมในการรบัข่าวสารดังกล่าวจากลูกคา้ซึ่งเป็นเจา้ของข้อมูล
สว่นบคุคลก่อนการสง่ขอ้มลูดงักลา่วใหแ้ก่ลกูคา้ เนื่องจากลกูคา้อาจไม่สามารถคาดหมายไดว้่าจะมี
การใชข้อ้มลูของตนเพื่อการสง่โปรโมชนัสินคา้ 
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7.2 การบันทกึ การรายงาน และการเก็บรักษาข้อมูล  

หลกัการ 

เอสซีจี เคมิคอลสต์ระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการขอ้มลูภายในองคก์ร โดยการบนัทึกหรือรายงาน
ขอ้มลูตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ี่เอสซีจี เคมิคอลสก์ าหนดและถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย สว่นการเก็บ
รกัษาขอ้มลูจะตอ้งด าเนินการใหอ้ยู่ในสภาพที่ปลอดภยั และสามารถน ามาใชอ้า้งอิงหรือใชป้ระโยชนก์บั
เอสซีจี เคมิคอลสไ์ดเ้มื่อตอ้งการ  

แนวปฏิบัติ 
1) บนัทึกขอ้มลูใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ี่เอสซีจี เคมิคอลสก์ าหนด 

หรือที่ก าหนดไวใ้นกฎหมาย เช่น กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบญัชี เป็นตน้ 
2) รายงานขอ้มลูอย่างถกูตอ้ง และตรงไปตรงมาตามขอ้เท็จจรงิ 
3) ดแูลเอกสารส าคญัและขอ้มลูที่เป็นความลบัดว้ยวิธีการเฉพาะที่ก าหนดไวใ้นแต่ละระดบั แต่ละชนิด 

หรือประเภทของขอ้มลู และตอ้งมั่นใจไดว้่ามีการจดัเก็บอย่างปลอดภยัและเหมาะสม ทัง้ขอ้มลูที่เป็น
ขอ้มลูภายในองคก์ร และขอ้มลูของผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เช่น ลกูคา้ คู่คา้ หรือคู่ธุรกิจ เป็นตน้ 

4) ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลับของผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง และไม่น าขอ้มูลไปใชใ้นการ
แสวงหาผลประโยชนใ์นทางมิชอบ 

5) เก็บรักษาข้อมูลตามก าหนดเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่เอสซีจี เคมิคอลส์ก าหนดไว้ หรือภายใต้
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยเก็บรกัษาอย่างระมัดระวงัและเป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการเรียกใชง้าน 
และเมื่อพน้ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มูล พนักงานที่เก่ียวขอ้งตอ้งจัดใหม้ีการท าลายดว้ย
วิธีการท่ีเหมาะสมกบัขอ้มลูหรือเอกสารแต่ละประเภท 

ตัวอย่าง 
1) เพื่อนของท่านขอคัดลอกบทความอิเล็กทรอนิกสใ์นฐานขอ้มูลของบริษัทเพื่อน าไปใชป้ระโยชนใ์นการ

ท างานของบรษิัทอ่ืนที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจี เคมิคอลสท์่านจะใหเ้พื่อนของท่านท าไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ไม่สามารถท าได ้ขอ้มลูที่อยู่ในฐานขอ้มลูของบรษิัทเป็นสมบติัของเอสซีจี เคมิคอลสต์อ้ง
ไม่น าไปเผยแพรห่รือใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตวัหรือเพื่อบคุคลอื่น 

2) หากท่านเป็นผู้บรรยายความรู้ของเอสซีจี เคมิคอลส์ให้กับนิสิตนักศึกษาที่มาดูงาน และนิสิต
นกัศกึษานัน้ไดข้อขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อน าไปใชป้ระกอบการท ารายงาน ท่านจะท าอย่างไร 

ค าแนะน า ควรปรกึษา หรือขออนุมติัต่อผูบ้งัคบับญัชาและเจา้ของขอ้มูลก่อนน าไปใชห้รือเผยแพร่ 
และตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเอสซีจี เคมิคอลส ์

3) ช่วงสิน้ปีมีการจัดระเบียบเอกสารต่าง ๆ ในหน่วยงานของท่าน ซึ่งเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสาร
ทางดา้นบญัชี หากท่านเป็นผูร้บัผิดชอบในการรวบรวมเอกสารที่เกินอายุที่ตอ้งเก็บตามกฎหมายเพื่อ
เตรียมน าไปท าลายทัง้กลอ่ง ท่านจะตอ้งปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า ควรตรวจสอบเอกสารและจัดท ารายการเอกสารที่จะท าลายไว้เป็นหลักฐานก่อนการ
ท าลาย  เพื่อใหแ้น่ใจว่าไม่มีเอกสารที่ยงัไม่ครบอายทุ าลายหลดุรอดไป 
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4) หากท่านมีกระดาษที่ใช้แล้วเพียงด้านเดียวและต้องการน ากระดาษอีกด้านมาใช้งานต่อ  ท่าน
สามารถท าไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า สามารถท าได ้โดยก่อนที่ท่านจะน ากระดาษที่ใชแ้ลว้มาใชใ้หม่ ท่านตอ้งตรวจสอบให้
แน่ใจก่อนว่ากระดาษนัน้ไม่ใช่เอกสารที่มีขอ้มลูที่เป็นความลบั โดยหากเป็นเอกสารลบัที่แมจ้ะไม่ได้
ใชง้านแลว้ ท่านตอ้งไม่น าเอกสารกลบัมาใช ้และขอใหท้ าลายอย่างถกูวิธี 

7.3 การซือ้ขายหลักทรัพย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 

นิยามศัพท ์

ข้อมูลภายใน หมายความว่า ขอ้มลูที่ยงัไม่ไดม้ีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระส าคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลกัทรพัย์ของบริษัทหรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่เป็นบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมของบริษัท เช่น ขอ้มูลในงบการเงิน ขอ้มูลโครงการลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
หรือขอ้มลูเก่ียวกบัการประมลู เป็นตน้ 

หลักการ 
การใชข้อ้มูลภายในตอ้งด าเนินการใหเ้หมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรวมและ
ความถกูตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด และตอ้งไม่ใชข้อ้มลูนัน้เพื่อประโยชนส์ว่นตวัหรือบุคคลอื่น 

แนวปฏิบัติ 
1) ไม่ใช้ข้อมูลภายในท่ียังไม่ได้เ ปิดเผยต่อสาธารณะในการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบ

บคุคลภายนอก ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด 

2) ไม่ใหค้  าแนะน าหรือใหค้วามเห็นในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ของบรษิัทที่เป็นบรษิัทจดทะเบียน เวน้แต่เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัหนา้ที่การงานที่ไดร้บัมอบหมายจาก
เอสซีจี เคมิคอลส ์โดยตอ้งด าเนินการภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย 

3) ห้ามเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกับข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงบุคคลใน
ครอบครวั ญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู เป็นตน้ 

4) พนักงานในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับการจัดท าขอ้มูลงบการเงิน รวมถึงบุคคลในครอบครวั  คู่สมรส 
หรือผูท้ี่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ตอ้งไม่ซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและ 24 ชั่วโมงหลงัการเปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผยขอ้มลูอื่น
ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรพัยข์องบริษัทดังกล่าว และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผย
ขอ้มลูดงักลา่ว 

ตัวอย่าง 
1) ท่านไดร้บัมอบหมายใหท้ างานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบกบัราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่ง

งานของท่านไม่มีความจ าเป็นที่ตอ้งพบปะติดต่อกบัตวัแทนของบริษัทหลกัทรพัย ์แต่วนัหนึ่งตวัแทน
ของบริษัทหลกัทรพัยท์ี่ท่านไม่เคยติดต่อหรือรูจ้ักเป็นการส่วนตัวไดโ้ทรศัพทข์อนัดเลีย้งอาหารเย็น
โดยไม่ชีแ้จงเหตผุล ท่านจะท าอย่างไร 
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ค าแนะน า สอบถามสาเหตุในการนัดเลีย้ง ถ้าเห็นว่าไม่ชัดเจนหรือไม่แน่ใจควรปฏิเสธด้วยวิธีที่
สภุาพ โดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบดว้ย และพยายามหลีกเลี่ยงการพบปะกบับุคคลใด ๆ โดยไม่มี
เหตผุลตามสมควรซึ่งอาจท าใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ใจผิดไดว้่ามีความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ 

2) เกิดข่าวลือว่าเอสซีจี เคมิคอลสจ์ะลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งหากประสบความส าเรจ็จะเกิดผลดี
ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมาก ข่าวลือดงักล่าวท าใหร้าคาหุน้ของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนเพิ่มสงูขึน้มาก ทัง้นี ้เอสซีจี เคมิคอลสม์ีแผนจะลงทุนในโครงการ
นัน้จริงและก าลงัเตรียมการเปิดเผยรายละเอียดออกสู่สาธารณะ หากท่านเป็นผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การเตรียมขอ้มลูเพื่อเปิดเผยนัน้ จะสามารถซือ้หรือขายหุน้ของบรษิัทที่ท่านถืออยู่ไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ตอ้งไม่ซือ้หรือขายหุน้ของบริษัทที่เก่ียวขอ้งในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะเป็นการใชข้อ้มูล
ภายในที่มีความผิดตามระเบียบของเอสซีจี เคมิคอลส ์และเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา 

3) หากท่านเป็นกรรมการเปิดซองประกวดราคาในงานจัดหา และเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของท่าน
สอบถามขอ้มลูของผูเ้ขา้รว่มการประกวดราคาดงักล่าว ท่านจะใหข้อ้มลูแก่เพื่อนรว่มงานไดห้รือไม่  

ค าแนะน า ไม่สามารถใหข้อ้มลูกบัผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกวดราคา เนื่องจากขอ้มลูดงักล่าวตอ้ง
ใชเ้พื่อวตัถปุระสงคใ์นการประกวดราคาเท่านัน้ 
 

7.4 การใช้และการดูแลรักษาทรัพยสิ์นของเอสซีจี เคมิคอลส ์

นิยามศัพท ์

ทรัพย์สินของเอสซีจี เคมิคอลส์ หมายความว่า ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรือ
อสงัหารมิทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืนใด ที่เอสซีจี เคมิคอลสเ์ป็นเจา้ของ หรือเป็นผูร้บัผิดชอบครอบครอง ดแูล
รกัษา 

หลักการ 

เอสซีจี เคมิคอลสใ์ชท้รพัยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพและใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มที่ พรอ้มทัง้ส่งเสริมให้
พนกังานดแูลรกัษาทรพัยส์ินมิใหเ้สียหาย สญูหาย หรือน าไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตวัหรือเพื่อบุคคลอ่ืน 

แนวปฏิบัติ 
1) ใชท้รพัยส์ินของเอสซีจี เคมิคอลสอ์ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องเอสซีจี เคมิคอลส ์
2) ไม่น าทรพัยส์ินของเอสซีจี เคมิคอลสไ์ปใชผ้ิดวตัถปุระสงค ์หรือใชใ้นทางที่ผิดกฎหมาย  
3) ดแูลรกัษาและปกปอ้งทรพัยส์ินของเอสซีจี เคมิคอลสไ์ม่ใหเ้สียหายหรือสญูหาย 

ตัวอย่าง 
1) หากท่านไดเ้บิกเงินทดรองจ่ายมาใชใ้นกิจการของบริษัท ท่านควรปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า ตอ้งน าเงินทดรองจ่ายไปใชใ้นการด าเนินงานของบริษัทเท่านัน้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผูอ่ื้น โดยในการเบิกและคืนเงินทดรองจ่ายตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของเอสซีจี เคมิ
คอลส ์ทัง้นีผู้บ้งัคับบญัชามีหนา้ที่ดูแลการเบิกจ่ายเงินของผูใ้ตบ้งัคับบญัชาใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
อย่างเครง่ครดั   
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2) หากหน่วยงานที่ท่านรบัผิดชอบมีอะไหล่เครื่องจักรที่เสื่อมสภาพการใชง้านเก็บอยู่ในโรงงาน ท่าน
จะตอ้งปฏิบติัอย่างไร 
ค าแนะน า ตอ้งดแูลรกัษาและจดัการใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองหรือ
ผูอ่ื้น เนื่องจากอะไหลเ่ครื่องจกัรที่เสื่อมสภาพการใชง้านแลว้ยงัคงเป็นทรพัยส์ินของบรษิัท  
 

7.5 การใช้ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นิยามศัพท ์

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายความว่า เครื่องมือและระบบงานต่าง ๆ ที่ใชใ้นการประมวลผลและ
สง่ต่อขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์เช่น คอมพิวเตอร ์ระบบเครือข่าย อินเตอรเ์น็ต อีเมล รหสัผ่าน หรือโปรแกรมต่าง ๆ 
เป็นตน้ 

หลักการ 
เอสซีจี เคมิคอลสเ์นน้ใหก้ารใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
ตามนโยบายและระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะตอ้งไดร้บัการดแูลรกัษาใหพ้น้จากการถูกล่วง
ละเมิดหรือน าไปใชโ้ดยไม่มีสิทธิ   

แนวปฏิบัติ  
1) ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ขอ้มูลต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบฯ เพื่อประโยชนข์องเอสซีจี เคมิคอลส์ 

หลีกเลี่ยงการใชร้ะบบฯ ที่อาจละเมิดสิทธิในการใชง้านตามปกติของผูอ่ื้นในเรื่องที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการ
ท างาน หรืออาจกระทบกระเทือนกบัประสิทธิภาพในการท างานของระบบฯ 

2) หา้มใชง้านระบบฯ เพื่อเขา้ถึงหรือส่งขอ้มูลที่มีเนือ้หาขัดต่อศีลธรรมอันดี เก่ียวกับการพนัน กระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ หรือละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

3) ใชง้านระบบฯ ใหถ้กูตอ้งตามสิทธิที่ไดร้บัอนุญาต เก็บรกัษาและไม่ยินยอมใหผู้อ่ื้นใชร้หสัผ่านส าหรบั
เขา้ใชง้านระบบฯ 

4) หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ ไม่ทราบแหล่งที่มา และการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่ เคยใช้งานกับ
คอมพิวเตอรท์ี่น่าสงสยัว่าอาจมีไวรสัคอมพิวเตอร ์หรือมีซอฟทแ์วรท์ี่เป็นอนัตรายอ่ืน ๆ 

5) หลีกเลี่ยงการติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอรด์ว้ยตนเอง การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงการตัง้ค่าระบบฯ ที่อาจ
มีผลต่อความปลอดภัย หากประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใชง้าน ใหติ้ดต่อผูดู้แล
ดา้น IT 

ตัวอย่าง 
1) หากท่านไดร้บัอีเมลจากบริษัทภายนอกซึ่งสนใจจะเป็นผูข้ายวตัถุดิบใหเ้อสซีจี เคมิคอลส ์โดยอีเมล

ดงักล่าวมีเนือ้ความที่ไม่ไดเ้จาะจงถึงหน่วยงานใด และมีไฟลแ์นบและที่อยู่เว็บไซตส์  าหรบัคลิกเพื่อดู
ขอ้มลูเพิ่มเติม ท่านจะท าอย่างไร 
ค าแนะน า ไม่ควรเปิดไฟลแ์นบหรือเปิดเว็บไซตท์ี่สง่มาพรอ้มกบัอีเมลที่ท่านไม่คุน้เคย หรือไม่ปรากฏ
ชดัเจนว่าส่งจากใครหรือตอ้งการส่งถึงใคร เพื่อป้องกนัซอฟทแ์วรไ์ม่พึงประสงคท์ี่อาจแอบแฝงมากบั
อีเมล และในกรณีที่มีการติดต่อท าธุรกรรมผ่านอีเมล ท่านควรยืนยนัตวัตนของผูท้ี่ท่านติดต่อดว้ยโดย
ใชโ้ทรศพัทห์รือโทรสาร เป็นตน้ 
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2) หากมีบุคคลภายนอกที่ท่านมอบหมายใหจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการขายใหก้ับเอสซีจี เคมิคอลส ์ไดข้อ
ใชค้อมพิวเตอรข์องท่านเพื่อปรบัปรุงเว็บไซตข์องเอสซีจี เคมิคอลสใ์หร้องรบัการจดักิจกรรมดงักล่าว 
ท่านจะใหบ้คุคลนัน้ใชค้อมพิวเตอรเ์พื่อเขา้ถึงระบบงานภายในไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ไม่สามารถใหบุ้คคลภายนอกเขา้ใชง้านคอมพิวเตอร ์บญัชีผูใ้ช ้หรือเครือข่ายภายในของ
เอสซีจี เคมิคอลสไ์ด ้ท่านควรหารือผูบ้งัคับบญัชาเพื่อขออนุญาตใหส้ิทธิบุคคลภายนอกตามความ
เหมาะสม 

 
7.6 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพยส์ินทางปัญญา 

นิยามศัพท ์

ทรัพยส์ินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายความว่า ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดคน้ 
หรือสรา้งสรรคข์องมนษุย ์ 

สิทธิบัตร (Patent) หมายความว่า หนงัสือส าคญัที่รฐัออกใหเ้พื่อคุม้ครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ สิทธิบตัรการประดิษฐ์ สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์และอนสุิทธิบตัร  

ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายความว่า งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ 
ภาพยนตร ์สิ่งบนัทกึเสียง งานแพรเ่สียง แพรภ่าพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ภาพวาด ภาพถ่าย บทความ 
เป็นตน้ 

เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) หมายความว่า เครื่องหมายหรือสญัลกัษณห์รือตราที่ใชก้บัสินคา้ หรือ
บรกิาร ไดแ้ก่ เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร เครื่องหมายรบัรอง เครื่องหมายรว่ม 

ความลับทางการค้า (Trade Secrets) หมายความว่า ขอ้มลูทางการคา้ที่ยงัไม่เป็นที่รูจ้กัโดยทั่วไป และ
มีมลูค่าในเชิงพาณิชยเ์นื่องจากขอ้มลูนัน้เป็นความลบั และมีการด าเนินการตามสมควรเพื่อรกัษาขอ้มูล
นัน้ไวเ้ป็นความลบั 

หลักการ 
เอสซีจี เคมิคอลสถื์อว่าทรพัยส์ินทางปัญญาเป็นทรพัยส์ินที่มีค่าของเอสซีจี เคมิคอลส  ์ พนกังานมีหนา้ที่ตอ้ง
ปฏิบติัตามนโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี เคมิคอลส ์อย่างเคร่งครดั โดยตอ้งปกป้องและดแูล
รักษาทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจี เคมิคอลส์ให้พ้นจากการน าไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับ
อนญุาต รวมทัง้ตอ้งเคารพและไม่ละเมิดในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

แนวปฏิบัติ 
1) ดแูลรกัษาทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี เคมิคอลสไ์ม่ใหถู้กละเมิด เปิดเผย ท าซ า้ ดดัแปลง หรือกระท า

การใด  ๆโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากเอสซีจี เคมิคอลส ์

2) ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ตรวจสอบผลงานอันเป็นสิทธิของ
บคุคลภายนอกที่ไดร้บัมาหรือที่จะน ามาใชก้บัเอสซีจี เคมิคอลส ์ 

3) ในการเขา้ท าสญัญา หรือนิติกรรมใด ๆ ควรตกลงเก่ียวกบัสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาใหช้ดัเจน หาก
มีขอ้สงสยัใหห้ารือผูด้แูลงานดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี เคมิคอลส ์หรือที่ปรกึษากฎหมาย
ของเอสซีจี เคมิคอลส ์
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4) ใหค้วามรว่มมือในการแสดงสิทธิ หรือขอรบัความคุม้ครองสิทธิของทรพัยส์ินทางปัญญาที่เอสซีจี เคมิคอลส์
เป็นเจา้ของ 

5) รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผู ้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อพบการกระท าที่ เห็นว่า
เป็นการละเมิดสิทธิ อาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระท าที่อาจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทเก่ียวกับ
ทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี เคมิคอลส ์ 

ตัวอย่าง 
1) หลงัจากท าการวิจยัเพื่อพฒันาสินคา้ใหม่มาระยะหนึ่ง ทีมขายมีแผนจะน าสินคา้ตวัอย่างไปแสดงใน

งานแสดงสินคา้ หวัหนา้งานไดแ้นะน าท่านใหจ้ดสิทธิบตัร ท่านควรปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า ปรึกษาฝ่ายทรพัยส์ินทางปัญญาของธุรกิจตัง้แต่เริ่มตน้การวิจัย เพื่อวางแผนเก่ียวกับ
ทรพัยส์ินทางปัญญาโดยการขอรบัความคุม้ครองสิทธิบตัรล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะอย่าง
นอ้ย 1-2 เดือน 

2) หากท่านว่าจา้งบริษัทภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยบริษัทดังกล่าวจะออกแบบตัว
การต์นูตวัหน่ึงเป็นสญัลกัษณป์ระจ ากิจกรรม ในกรณีนีต้วัการต์นูดงักลา่วจะเป็นลิขสิทธิ์ของใคร 

ค าแนะน า ในการท าสญัญาจา้งควรระบุใหช้ดัเจนว่าลิขสิทธิ์ในตวัการต์นูดงักล่าวเป็นของผูใ้ด และ
ควรตรวจสอบใหช้ดัเจนก่อนว่าบริษัทผูร้บังานมีขอ้ตกลงกบัลกูจา้งของตนก าหนดใหล้ิขสิทธิ์ในงานท่ี
ลกูจา้งไดท้ าขึน้โอนมาเป็นของบรษิัทผูร้บังานแลว้หรือไม่ 

3) หากท่านก าลงัจดัท าหนงัสือเผยแพร่ประชาสมัพนัธอ์งคก์ร และพบว่ารูปภาพประกอบที่ถูกน ามาใช้
เป็นรูปภาพอนัมีลิขสิทธิ์ของผูอ่ื้น ท่านจะตอ้งท าอย่างไร 

ค าแนะน า ควรแจง้ใหผู้ท้ี่จดัหารูปภาพทราบและติดต่อขออนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธิ์รูปภาพนัน้ ๆ 
และใหเ้ครดิตกบัเจา้ของผลงาน หรือเปลี่ยนไปใชรู้ปภาพอ่ืนท่ีเอสซีจี เคมิคอลสเ์ป็นเจา้ของลิขสิทธิ์ 

4) หากท่านต้องการใช้โปรแกรมที่ไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท และพบว่ามีร ้านจ าหน่าย
แผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอรด์ังกล่าว ท่านจะสามารถใชแ้ผ่นโปรแกรมมาติดตัง้ในคอมพิวเตอรข์อง
บรษิัทไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า หา้มติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอรด์ว้ยตนเองเนื่องจากอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งอาจน าไปสู่
การฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายได ้หากท่านตอ้งการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ื์น ควรปรกึษาผูด้แูลดา้น IT  

5) บริษัทได้ส่งออกสินค้าไปขายในต่างประเทศผ่านตัวแทนจ าหน่าย และท่านพบว่ามีผู ้ขายสินคา้
ประเภทเดียวกนัดว้ยตราสินคา้คลา้ยกบัตราของเอสซีจี เคมิคอลส ์ท่านควรปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า แจง้ฝ่ายทรพัยส์ินทางปัญญาของธุรกิจ ส านกังานเทคโนโลยีและ/หรือที่ปรกึษากฎหมาย
เอสซีจี เคมิคอลสเ์พื่อด าเนินการโดยเร็วที่สุด ทัง้นี ้ควรจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ของสินคา้ใน
ประเทศที่ท าการผลิตและท าการคา้ก่อนออกสู่ตลาด และหากมีตัวแทนจ าหน่ายควรมีขอ้ตกลงที่
เก่ียวกบัสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาดว้ย 

6) ระหว่างรว่มงานประชมุทางวิชาการ มีผูส้นใจมาเยี่ยมชมนิทรรศการของเอสซีจี เคมิคอลสเ์ป็นจ านวน
มากและสอบถามขอ้มลูดา้นการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช ้ท่านควรท าอย่างไร 

ค าแนะน า ใชค้วามระมัดระวังในการให้ขอ้มูล โดยก่อนเปิดเผยควรเตรียมการคัดกรองข้อมูลที่
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เปิดเผยได้ออกจากข้อมูลส่วนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากอาจมีข้อมูลที่ เป็นองค์ความรู้ 
ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูในสิทธิบตัรอยู่ 

8. การเปิดเผยข้อมูลและการส่ือสาร 

8.1 การเปิดเผยข้อมูล  

หลักการ 
การเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจี เคมิคอลส ์ยดึถือหลกัความเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยตอ้งมั่นใจได้
ว่าเป็นการเปิดเผยขอ้มลูที่ถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัสมยั สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน 
ไม่ว่าจะเปิดเผยอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร ดว้ยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอ่ืนใด 

แนวปฏิบัติ 

1) การเปิดเผยขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบใด ๆ ต่อเอสซีจี เคมิคอลส ์ตอ้งกระท าโดยผูม้ีอ  านาจโดยตรงในเรื่อง
นัน้ ๆ เวน้แต่ไดร้บัมอบหมายจากผูม้ีอ  านาจในการเปิดเผยขอ้มลูนัน้เอง และตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย
การเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจี เคมิคอลสอ์ย่างเครง่ครดั 

2) การเปิดเผยขอ้มูลภายในที่ยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลผูม้ีสิทธิในการเปิดเผยขอ้มูลตอ้ง
เปิดเผยอย่างระมดัระวงั ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา พรอ้มทัง้ด าเนินการใหแ้น่ใจว่าผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุ่ม
ต่าง ๆ ไดร้บัขอ้มลูอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกนั 

3) การเปิดเผยขอ้มลูอ่ืน ๆ ใหเ้ปิดเผยบนพืน้ฐานของความเป็นจริง และตอ้งไม่มีเจตนาใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดใน
ขอ้เท็จจรงิ  

ตัวอย่าง 

1) สื่อมวลชนโทรมาสอบถามข่าวลือเก่ียวกับผลประกอบการของบริษัท ท่านจะสามารถชีแ้จงขอ้เท็จจริงได้
หรือไม่ 

ค าแนะน า การตอบขอ้ซกัถามหรือใหข้อ้มลูส าคัญต่าง ๆ ตอ้งด าเนินการโดยบุคคลที่มีสิทธิในการ
เปิดเผยขอ้มลูเท่านัน้ เวน้แต่ไดร้บัมอบหมายก็สามารถเปิดเผยขอ้มลูเฉพาะเรื่องที่ไดร้บัมอบหมายได ้
ทัง้นี ้หากไม่แน่ใจใหติ้ดต่อหน่วยงานที่รบัผิดชอบเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว 

2) หากท่านมีเพื่อนท างานอยู่ในบรษิัทคู่แข่ง ท่านจะสามารถแลกเปลี่ยนขอ้มลูทางการตลาด เช่น อตัรา
การเจรญิเติบโตของสินคา้ของบริษัทไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ไม่สามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้ยกเวน้ขอ้มลูของบรษิัทที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะแลว้  
3) หากท่านไดร้บัเชิญใหเ้ป็นตัวแทนขององคก์รเขา้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นบนสื่อออนไลน ์

เช่นหอ้งสนทนา เพจ หรือกระดานข่าว เป็นตน้ ท่านจะสามารถเป็นตวัแทนองคก์รไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ท่านควรแจง้กบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อขอค าปรกึษาทนัที เนื่องจากการแสดงความคิดเห็นใน
ฐานะตัวแทนองค์กรต้องได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเป็นไปตามหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของหน่วยงานหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายไวแ้ลว้ 
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8.2 การส่ือสาร 

หลักการ 
การสื่อสารของเอสซีจี เคมิคอลส ์ซึ่งรวมถึงการสื่อสารแบรนดเ์อสซีจี เคมิคอลสท์ัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
การสื่อสารการตลาดของแบรนดส์ินคา้ในเอสซีจี เคมิคอลส ์การใชต้ราสญัลกัษณเ์อสซีจี เคมิคอลส ์และ
การสื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์จะตอ้งด าเนินการอย่างเหมาะสม ถูกตอ้งตามความเป็นจริง ค านึงถึง
ความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเอสซีจี เคมิคอลส ์โดย
ปฏิบติัตามแนวทางการสื่อสารแบรนด ์และนโยบายการใชส้ื่อสงัคมออนไลนข์องเอสซีจี เคมิคอลส ์อย่าง
เครง่ครดั   

แนวปฏิบัติ 
1) สื่อสารโดยแสดงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการค านึงถึงค่านิยมของสงัคมในแต่

ละประเทศที่เขา้ไปด าเนินธุรกิจ  

2) หา้มใชว้ิธีการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกบัสินคา้หรือบริการของคู่แข่ง 

3) ไม่น าเสนอสิ่งที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย ์การเมือง ความเชื่อ ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นเรื่องเพศ หรือเรื่องที่ขัด
ต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ความเลื่อมล า้ทางสงัคม การเลือกปฏิบติั และการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน 

4) ไม่สื่อสารเกินจรงิในเชิงมุ่งใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจผิดในแง่คณุภาพสินคา้ บรกิารหรือคณุลกัษณะอื่นใดของ
องคก์ร เวน้แต่กรณีใชเ้ทคนิคที่ผูบ้ริโภคสามารถตระหนกัไดว้่าไม่ใช่ความจริง แต่เป็นการสรา้งความ
น่าสนใจใหก้บังานโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และควรระบใุหผู้บ้ริโภคทราบชดัเจนว่ามิใช่ความเป็นจรงิ 

5) ใชต้ราสญัลกัษณข์ององคก์รใหถู้กตอ้ง เป็นไปตามคู่มือการใชต้ราสญัลกัษณ ์(Corporate Identity 
Manual: CI Manual) และการที่จะน าตราสัญลักษณ์ขององค์กรไปใช้นั้นต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านแบรนด์ก่อน และไม่น าตราสัญลักษณ์องค์กรไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์
สว่นตวั  

6) ไม่เพิกเฉย และช่วยกันสอดส่องดูแลใหก้ับองคก์รในกรณีที่พบการสื่อสารที่พาดพิงถึงองคก์ร หรือการ
ปฏิบติัที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมถึงการน าตราสญัลักษณ์ไปใชอ้ย่างไม่เหมาะสมหรือ
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อแบรนด ์ใหร้ีบแจง้หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหรือผูบ้งัคบับญัชาทนัที 

7) ในการเผยแพร่ขอ้มูลหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องต่าง ๆ บนสื่อสงัคมออนไลน ์ควรแสดง
ขอ้ความว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตวัไวอ้ย่างชดัเจน ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะที่เป็นพนกังานเอสซีจี 
เคมิคอลส ์

ตัวอย่าง 
1) ท่านไดร้บัมอบหมายใหผ้ลิตสื่อโฆษณาขององคก์รที่สามารถสรา้งกระแสใหโ้ด่งดังในสงัคมได ้โดย

บริษัทโฆษณาไดเ้สนอแนวทางใหน้ าสถานการณท์ี่เกิดขึน้จริงมาเป็นหลกัในการด าเนินเรื่อง หนึ่งใน
นัน้คือการใชเ้หตกุารณก์ารชมุนมุทางการเมืองเป็นสว่นหนึ่งของเนือ้เรื่อง หรือมีการเสียดสีบคุคลที่ชื่น
ชอบเพศเดียวกนัเพื่อสรา้งความสนกุสนานชวนติดตาม ท่านตอ้งปฏิบติัอย่างไร  
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ค าแนะน า  ไม่ควรน าเสนอเนือ้หาที่มีลกัษณะดงักลา่ว รวมทัง้ตอ้งระมดัระวงัรูปแบบและเนือ้หาที่จะ
น าเสนอไม่ใหพ้าดพิงบุคคลหรือลอ้เลียนเหตกุารณท์ี่อาจสง่ผลกระทบต่อสงัคม โดยเฉพาะประเด็นที่
อ่อนไหวและก าลงัเป็นที่ถกเถียง ซึ่งอาจสง่ผลเสียต่อองคก์รได ้ 

2) ท่านไดร้บัมอบหมายใหผ้ลิตสื่อขององคก์ร เพื่อสะทอ้นความเป็นผูน้  าการด าเนินธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียน โดยวางแผนจะใช้ภาพแผนที่ของภูมิภาคและธงชาติของประเทศต่าง ๆ ภายหลังจาก
เผยแพร่สื่อดังกล่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายแลว้ มีผูร้อ้งเรียนว่าเนือ้หาและรูปภาพที่ท่านใชไ้ม่ถูกต้อง 
ท่านจะด าเนินการอย่างไร 

ค าแนะน า ต้องตรวจสอบข้อมูล ภาพแผนที่ ธงชาติ หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ของแต่ละประเทศให้
ถูกต้อง โดยต้องพิจารณาที่มาของข้อมูลและรูปภาพให้ชัดเจน และควรตรวจสอบเพิ่มเติมกับ
หน่วยงานราชการที่สามารถรบัรองได ้หากไม่มั่นใจว่าถูกตอ้งหรือไม่ ไม่ควรใชข้อ้มลูหรือรูปภาพนัน้ ๆ ใน
การผลิตสื่อ ในกรณีที่มีการรอ้งเรียนว่าไม่ถกูตอ้ง ควรประสานงานกบัผูร้อ้งเรียนและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
เพื่อชีแ้จง ท าความเขา้ใจ และยกเลิกการใชส้ื่อดงักลา่วทนัที จากนัน้จึงหาแนวทางแกไ้ขสื่อใหถ้กูตอ้ง 

3) ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานแสดงสินค้าของบริษัท และท่านต้องการที่จะแสดง
คณุภาพของสินคา้ว่าดีกว่าสินคา้ชนิดเดียวกนัที่ผลิตโดยผูผ้ลิตรายอ่ืน ท่านจะสามารถน าสินคา้ของ
ผูผ้ลิตรายอ่ืนมาทดสอบคณุภาพต่อหนา้ผูท้ี่มารว่มงานแสดงสินคา้ไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ไม่สามารถน าสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนมาร่วมทดสอบได ้แมว้่าจะเป็นการพิสจูนข์อ้เท็จจริงก็
ตามเพราะเป็นการกระท าที่ผิดมารยาททางธุรกิจ อย่างไรก็ตามหากท่านตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึง
คุณภาพของสินคา้ก็สามารถท าการทดสอบเปรียบเทียบได ้ตอ้งไม่ระบุแหล่งผลิตสินคา้หรือผูผ้ลิต
สินคา้ที่น ามาทดสอบเปรียบเทียบ 

4) ท่านทราบว่าคู่แข่งก าลงัจะออกโฆษณาเปิดตัวสินคา้ใหม่ ซึ่งเป็นสินคา้ชนิดเดียวกับที่ เอสซีจี เคมิ
คอลสด์ าเนินการ แต่ยงัไม่พรอ้มออกสูต่ลาด ท่านจะเผยแพรโ่ฆษณาว่าเอสซีจี เคมิคอลสม์ีสินคา้ใหม่
ตดัหนา้คู่แข่งเพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า สามารถด าเนินการก่อนไดห้ากอยู่ระหว่างการเตรียมการและใกลเ้ปิดตวัอยู่แลว้ โดยควร
สื่อสารระยะเวลาที่สินคา้ดงักล่าวจะออกสู่ตลาดใหผู้บ้ริโภครบัทราบดว้ย ทัง้นี ้การสรา้งโอกาสทาง
ธุรกิจดว้ยการเปิดตวัสินคา้ก่อนคู่แข่ง ควรค านึงถึงความพรอ้มของเอสซีจี เคมิคอลสด์ว้ย โดยไม่ควร
บิดเบือนขอ้เท็จจรงิถา้ยงัไม่มีความพรอ้ม  

5) หากท่านลาพกัรอ้นเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนาม และระหว่างทางออกจากสนามบิน
นัน้ ท่านเห็นปา้ยโฆษณาของเอสซีจี เคมิคอลสห์ลดุรว่งและช ารุดเสียหาย ท่านควรปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า ควรหาช่องทางในการแจ้งผู้เก่ียวข้องหรือผู้ร ับผิดชอบที่ดูแลป้ายดังกล่าว หรือแจ้ง
ส านกังานสื่อสารองคก์ร หรือผูบ้งัคบับญัชาทนัทีเพื่อประสานงานแกไ้ขต่อไป  

6) ท่านตอ้งการจะระดมทุนหาเงินเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาน า้ท่วมโดยการท าเสือ้ยืด และน าตรา 
สัญลักษณ์ของเอสซีจี เคมิคอลสม์าสกรีนบนเสือ้เพื่อขายให้กับเพื่อนพนักงานด้วยกันเอง ท่าน
สามารถท าไดเ้ลยหรือไม่ 
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ค าแนะน า ควรท าจดหมายขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์ักษรไปยังหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการใชต้รา
สัญลักษณ์นั้น ๆ โดยระบุวัตถุประสงคก์ารน าไปใชแ้ละผู้ประสานงานอย่างชัดเจน และเมื่อไดร้บั
อนญุาตแลว้จึงจะสามารถด าเนินการได ้

7) หากท่านพบการกล่าวหาว่ามีการเลือกปฏิบติัในการรบัพนกังานของเอสซีจี เคมิคอลส ์ที่ถูกส่งต่อมา
ผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์ท่านจะตอ้งท าอย่างไร 
ค าแนะน า ไม่สง่ต่อและไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อขอ้มลูนัน้ และแจง้ใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านทราบ 

 
9. การท าธุรกรรมของเอสซีจี เคมิคอลส ์

9.1 การท าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส ์

หลักการ 

การด าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังานที่เป็นการท าธุรกรรมระหว่างกนัของบริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส ์ตอ้งค านึงถึง
กฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรฐั รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบติัระเบียบและอ านาจด าเนินการ
ของเอสซีจี เคมิคอลส ์ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดไวใ้นแต่ละทอ้งถิ่น 

แนวปฏิบัติ 
1) ศึกษาหลกัเกณฑ ์นโยบาย แนวปฏิบติัระเบียบ ขัน้ตอน อ านาจด าเนินการตามกระบวนการที่เอสซีจี 

เคมิคอลสก์ าหนดไวใ้หเ้ขา้ใจอย่างถ่ีถว้นก่อนด าเนินการ 
2) ไม่ด าเนินการหากมีการรอ้งขอใหม้ีการขา้มขัน้ตอนหรือเพิกเฉยต่อกระบวนการใด ๆ ที่ตอ้งด าเนินการ

ตามปกติ 
3) ด าเนินการตามแนวปฏิบติัและกระบวนการในการพิจารณาอนมุติัการท ารายการระหว่างกนั รายการ

ที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อเอสซีจี 
เคมิคอลส ์ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด 

4) ด าเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบรษิัทในเอสซีจี เคมิคอลส ์

ตัวอย่าง 
1) บริษัท A ขอซือ้ซากมอเตอรท์ี่ไม่สามารถใชง้านไดแ้ลว้จากบริษัท B เพื่อน าไปใชใ้นการศึกษาอบรม

ช่างซ่อมมอเตอร ์โดยบริษัท B จะไม่คิดค่าใชจ้่ายจากบริษัท A เนื่องจากเห็นว่าเป็นบริษัทในเอสซีจี 
เคมิคอลส ์เหมือนกนั กรณีนีส้ามารถท าไดห้รือไม่  
ค าแนะน า ไม่สามารถท าได ้เนื่องจากการซือ้ขายสินทรพัยร์ะหว่างบรษิัทในเอสซีจี เคมิคอลสจ์ะตอ้ง
มีการซือ้ขายตามราคาตลาด หรือมลูค่าตามบญัชี 

2) การขอยืมตวัพนกังานจากบริษัทอ่ืนในเอสซีจี เคมิคอลสเ์พื่อมาช่วยปฏิบติังานในหน่วยงานของท่าน
เป็นการชั่วคราว โดยใหผู้บ้รหิารของทัง้สองบริษัทตกลงกนัดว้ยวาจา จะสามารถท าไดห้รือไม่  
ค าแนะน า ไม่สามารถท าได ้การยืมตัวบุคลากรระหว่างบริษัทในเอสซีจี เคมิคอลสต์อ้งปฏิบติัตาม
ระเบียบการบริหารงานบุคคล และแนวปฏิบติัการก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing Guideline)  
และระบ ุCost center เพื่อเรียกเก็บค่าใชจ้่ายใหถ้กูตอ้ง 
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3) บริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส ์ขายสินคา้/ใหบ้ริการบริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส ์โดยมี
ลักษณะเดียวกัน มีเงื่อนไขทางการค้าเหมือนกัน ในราคาที่ต  ่ากว่าหรือสูงกว่าการขายสินค้า/
ใหบ้รกิารบรษิัทนอกเอสซีจี เคมิคอลสส์ามารถท าไดห้รือไม่ 
ค าแนะน า หากบรษิัท A ขายสินคา้/ใหบ้ริการที่มีลกัษณะเดียวกนั มีเงื่อนไขทางการคา้เหมือนกนัแก่
ทัง้บรษิัทในเอสซีจี เคมิคอลสแ์ละบรษิัทนอกเอสซีจี เคมิคอลส ์บรษิัท A ตอ้งคิดค่าตอบแทนเท่ากนั 
 

9.2 การท าธุรกรรมของเอสซีจี เคมิคอลสก์ับบุคคลภายนอก 

หลักการ 
การท าธุรกรรมกบับคุคลภายนอกนัน้จะตอ้งปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และกระบวนการที่ก าหนดไว้
ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรฐั และนโยบายของเอสซีจี เคมิคอลส ์รวมถึงไดร้ับการ
อนุมติัตามอ านาจด าเนินการของเอสซีจี เคมิคอลสอ์ย่างเคร่งครดั นอกจากนีจ้ะตอ้งปฏิบติัตามเงื่อนไขที่
ไดต้กลงไวอ้ย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมที่
อาจก่อให้เกิดความเดือดรอ้นเสียหายไม่ว่าต่อเอสซีจี เคมิคอลสห์รือบคุคลภายนอก 

แนวปฏิบัติ 
1) ศึกษา ท าความเขา้ใจ และปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรฐั และนโยบายและ

แนวปฏิบติัของเอสซีจี เคมิคอลสต่์อผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ต่าง ๆ  
2) ในการจดัหาตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนที่ก าหนดไวต้ามระเบียบและวิธีการการจดัหาของเอสซีจี เคมิคอลส ์

และใหพ้ิจารณาเลือกนิติบคุคลเป็นอนัดบัแรก โดยหลีกเลี่ยงการจดัหากบับุคคลธรรมดา เวน้แต่เป็น
กรณีที่ตอ้งใชค้วามเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล หรือเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินการใด ๆ ของเอสซีจี 
เคมิคอลสแ์ละตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการจดัหาและคดัเลือกคู่คา้หรือคู่ธุรกิจของ
เอสซีจี เคมิคอลสอ์ย่างเครง่ครดั 

3) การท าธุรกรรมตอ้งค านึงถึงมลูค่า ราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด คณุภาพและบรกิารท่ีไดร้บั ไม่เลือก
ปฏิบติั หรือกีดกนัการท าธุรกิจดว้ยวิธีการท่ีไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

4) หลีกเลี่ยงการท าธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม หรืออาจท าใหเ้อสซีจี  
เคมิคอลสต์อ้งเสื่อมเสียชื่อเสียง แมว้่าธุรกรรมนัน้จะท าใหไ้ดร้บัประโยชนท์างธุรกิจก็ตาม  

5) ในการท าธุรกรรมที่ไม่เก่ียวข้องกับเอสซีจี เคมิคอลส ์ห้ามแอบอ้างใช้ชื่อของเอสซีจี เคมิคอลส์
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ หรือพนกังาน แมว้่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อเอสซีจี เคมิคอลส์
ก็ตาม 

6) สง่เสรมิและสนบัสนนุใหคู้่คา้หรือคู่ธุรกิจปฏิบติัตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส ์และใชเ้ป็น
มาตรฐานในการด าเนินธุรกิจรว่มกนั 

ตัวอย่าง 
1) บริษัทจากต่างประเทศไดเ้สนอขายเครื่องจกัรในราคาที่ถูกกว่าการจัดหาจากผูผ้ลิตโดยตรง ท่านจะ

สามารถซือ้เครื่องจกัรนีไ้ดห้รือไม่ 
ค าแนะน า สามารถซือ้เครื่องจักรได้ แต่ต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่า
เครื่องจกัรมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัจ านวนเงินที่จ่ายไป รวมถึงมีแหลง่ที่มาถกูตอ้ง ไม่มีการละเมิด
ทรพัยส์ินทางปัญญาของผูใ้ด โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรฐั เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมศลุกากร หรือส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นตน้  
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2) หากมีบุคคลที่ต้องการซือ้สินค้าจากเอสซีจี เคมิคอลส์ โดยขอให้เอสซีจี เคมิคอลส์ไม่ต้องออก
ใบก ากบัภาษีมลูค่าเพิ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีมลูค่าเพิ่ม ท่านสามารถท าไดห้รือไม่  

ค าแนะน า ไม่สามารถท าได ้เพราะตอ้งปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายภาษีอากร  

3) ท่านตอ้งการสั่งซือ้สินคา้ส าหรบัตัวท่านเองจากผูผ้ลิตรายหนึ่งซึ่งเป็นคู่คา้กับเอสซีจี เคมิคอลส ์ซึ่ง
ท่านทราบว่าหากมีการท าสญัญาโดยใชช้ื่อของเอสซีจี เคมิคอลสแ์ลว้จะไดร้บัส่วนลดมากกว่าปกติ 
ท่านจะสามารถใชช้ื่อเอสซีจี เคมิคอลสใ์นการสั่งซือ้ไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ไม่สามารถใชช้ื่อเอสซีจี เคมิคอลสใ์นการท าธุรกรรมที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี เคมิคอลส ์
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพราะการกระท าเช่นนัน้อาจท าใหผู้อ่ื้นหลงเชื่อไดว้่าเป็นการท าธุรกรรมกบัเอสซีจี 
เคมิคอลส ์และอาจเกิดความเสียหายกบัเอสซีจี เคมิคอลสไ์ด ้อย่างไรก็ดีหากเอสซีจี เคมิคอลสไ์ดม้ี
ขอ้ตกลงกบัผูข้ายใหพ้นกังานสามารถสั่งซือ้สว่นตวัได ้พนกังานสามารถสั่งซือ้ไดใ้นนามของพนกังานเอง 

4) ท่านไดม้ีการตกลงซือ้ขาย โดยจดัท าใบสั่งซือ้/สญัญาซือ้ขายกับผูข้ายรายหนึ่ง โดยมีความตอ้งการ
แกไ้ขเงื่อนไขการซือ้ขายในเรื่องของก าหนดการช าระเงิน (Payment Term) ใหม้ากขึน้ เนื่องจากเห็น
ว่าบรษิัทจะไดป้ระโยชนจ์ากรอบการจ่ายเงินที่นานขึน้ 

ค าแนะน า การก าหนดเงื่อนไขทางการคา้ ควรพิจารณาสภาพทางธุรกิจของคู่คา้ประกอบดว้ยการ
ก าหนดเงื่อนไขการช าระเงิน (Payment Term) จึงควรก าหนดให้สอดคล้องกับสภาพคล่องทาง
การเงินของคู่คา้ เพื่อความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

 
10. การประกอบธุรกิจในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 

10.1 การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 

หลักการ 

การประกอบธุรกิจในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการตั้งบริษัท โรงงาน ส านักงาน สาขา ตัวแทน การท า
ธุรกรรมการคา้กบัผูจ้ดัจ าหน่าย หรือการเขา้ซือ้กิจการในต่างประเทศ จะตอ้งค านึงถึงและปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง
ตามกฎหมายภายในที่เก่ียวขอ้งของประเทศต่าง ๆ ที่เอสซีจี เคมิคอลสเ์ขา้ไปลงทุน และปฏิบติัตนเป็น
พลเมืองที่ดีในแต่ละทอ้งถิ่น นอกจากนีย้ังตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถิ่นประกอบดว้ย 

แนวปฏิบัติ 
1) ด าเนินการตามกฎหมายภายในของประเทศที่เอสซีจี เคมิคอลสเ์ขา้ไปด าเนินการใหค้รบถว้น ปฏิบติั

ตามนโยบายการก ากับดูแลการปฏิบัติงานและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งทัง้นี ้กรณีเอสซีจี เคมิคอลสม์ี
แนวปฏิบติั ระเบียบและขัน้ตอนที่สูงหรือดีกว่าที่กฎหมายก าหนดไว ้ใหด้  าเนินการตามแนวปฏิบัติ 
ระเบียบและขัน้ตอนที่เอสซีจี เคมิคอลสก์ าหนดไว ้ 

2) ปฏิเสธการด าเนินการใด ๆ ที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายท้องถิ่น และเมื่อเห็น
ว่ามีการด าเนินการที่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรืออาจขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหารือที่ปรึกษา
กฎหมายของเอสซีจี เคมิคอลส ์
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3) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑต่์าง ๆ ในแต่ละประเทศที่เขา้ไปประกอบธุรกิจ
อย่างสม ่าเสมอ หากไม่แน่ใจใหข้อค าแนะน าจากที่ปรึกษากฎหมายของเอสซีจี เคมิคอลส ์หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎเกณฑต่์าง ๆ 
เพื่อจดัท าแผนจดัการความเสี่ยงที่รอบคอบ เหมาะสม 

ตัวอย่าง 
1) หากมีผูเ้สนอใหค้วามช่วยเหลือในการขอใบอนุญาตจดัตัง้โรงงานในต่างประเทศ โดยอา้งว่าสามารถ

ประสานงานกับเจา้หน้าที่ที่มีอ  านาจเพื่อใหอ้อกใบอนุญาต โดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมาย
ก าหนด ท่านจะปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า ปฏิเสธขอ้เสนอนั้น โดยใหด้ าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดตามปกติ และรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ  

2) ในกรณีซือ้กิจการในต่างประเทศ ผูข้ายเสนอใหก้ าหนดราคาในเอกสารต่าง ๆ ต ่ากว่าราคาซือ้ขายที่
แทจ้รงิ เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ข้ายเสียภาษีต ่ากว่าที่ควร ท่านจะปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า ปฏิเสธการด าเนินการดังกล่าว และหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของเอสซีจี เคมิคอลส ์
ศกึษาและด าเนินการในแนวทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

  
10.2 การค้าระหว่างประเทศ 

หลักการ 
การน าเขา้-สง่ออกสินคา้ หรือการท าธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลสท์ี่เก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศ จะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั เช่น กฎหมายการน าเขา้และส่งออก กฎหมายศุลกากร 
กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภยัของสินคา้ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูบ้ริโภค รวมถึงระเบียบและ
แนวปฏิบติัของเอสซีจี เคมิคอลสท์ี่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั  

แนวปฏิบัติ 
1) ศึกษาและติดตามข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า และคู่ธุรกิจที่จะประกอบธุรกิจด้วย โดยหลีกเลี่ยงการ

ประกอบธุรกิจกบัลกูคา้ คู่คา้ หรือคู่ธุรกิจที่ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือมีการด าเนินธุรกิจ
ที่ไม่น่าไวว้างใจ 

2) ติดตามตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหป้ฏิบติัถกูตอ้งตามกฎหมาย 
3) รายงานขอ้มลูพรอ้มหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้หรือสง่ออกต่อผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการ

น าเขา้หรือส่งออก เช่น หน่วยงานภายในเอสซีจี เคมิคอลส ์หรือหน่วยงานของรฐั เป็นตน้ โดยตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจว่าเป็นหลกัฐานที่มีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 

ตัวอย่าง 
1) ท่านไดร้บัใบก ากบัสินคา้น าเขา้ซึ่งราคาที่แสดงไวไ้ม่ถูกตอ้งตามมลูค่าเต็ม หรือระบุรายละเอียดของ

สินคา้ ไม่ชดัเจน ท่านจะปฏิบติัอย่างไร 

ค าแนะน า แจง้ใหคู้่ธุรกิจแกไ้ขใบก ากบัสินคา้ใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง  
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2) กรณีลูกคา้ที่อยู่ในต่างประเทศขอใหท้่านจัดท าเอกสารที่ไม่ตรงกับธุรกรรมที่ตกลงกัน เพื่อใหไ้ดร้บั
ผลประโยชนท์างภาษีที่ประเทศผูน้  าเขา้ ท่านจะปฏิบติัอย่างไร 
ค าแนะน า ปฏิเสธการท าเอกสารดงักลา่วและรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
 

11. การแข่งขันทางการค้า  

หลักการ 
เอสซีจี เคมิคอลสต์ัง้มั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ภายใตก้รอบของกฎหมายโดยค านึงถึงจริยธรรม
ในการประกอบการค้ากับลูกค้า คู่ค้าและคู่ธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส ์ความเป็นธรรมในการแข่งขันกับ 
ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน และกฎหมายการแข่งขันทางการคา้ในประเทศต่าง ๆ ที่เอสซีจี เคมิคอลสเ์ขา้ไป
ด าเนินธุรกิจ โดยจะไม่กระท าการที่อาจสง่ผลใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมทางการคา้ และขดัขวางการแข่งขนั
เสรี ทัง้ต่อลกูคา้และคู่คา้ของเอสซีจี เคมิคอลส ์รวมถึงด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบติัของเอสซีจี 
เคมิคอลสท์ี่เก่ียวขอ้ง                  

แนวปฎิบัติ 
1) ในกรณีที่เอสซีจี เคมิคอลสม์ีสถานะเป็นผูม้ีอ  านาจเหนือตลาดตามที่กฎหมายก าหนด ตอ้งไม่ใช้

อ  านาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม ที่อาจจ ากัดการแข่งขันหรือบิดเบือนกลไกของตลาด เช่น การ
ก าหนดราคาสินคา้หรือเงื่อนการขายสินคา้อย่างไม่เป็นธรรม การจ ากดัทางเลือกในการซือ้สินคา้ของ
คู่คา้หรือคู่ธุรกิจ อย่างไม่มีเหตผุลอนัสมควร 

2) เอสซีจี เคมิคอลสจ์ะไม่ท าความตกลง รวมถึงไม่แลกเปลี่ยนขอ้มลูทางธุรกิจกบัคู่แข่งหรือบุคคลใด ที่
อาจสง่ผลใหเ้ป็นการหยดุลดหรือจ ากดัการแข่งขนัระหว่างเอสซีจี เคมิคอลสก์บัคู่แข่ง 

3) การควบรวมกิจการไม่ว่าในหรือต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินการอย่างถูกตอ้ง ตามเงื่อนไขและขัน้ตอน
ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายการแข่งขันทางการคา้ที่เก่ียวขอ้งก าหนด เช่น ขออนุญาตก่อนการควบรวม 
หรือแจง้หลงัการควบรวม แลว้แต่กรณี 

4) กฎหมายแข่งขันทางการคา้เป็นกฎหมายที่มีความซับซ้อนและมีความแตกต่างในแต่ละประเทศ 
หน่วยงานที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกับการท าธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ ตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบติั
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งกับการแข่งขันทางการคา้ของเอสซีจี 
เคมิคอลส ์ในกรณีที่มีขอ้สงสยัควรหารือกบัที่ปรกึษากฎหมายของเอสซีจี เคมิคอลสต์ัง้แต่เริ่มตน้ 

ตัวอย่าง 
1) ท่านไดร้บัการเชิญชวนจากคู่แข่งของเอสซีจี เคมิคอลสเ์พื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ

แผนทางการตลาดเพื่อจดัสรรกลุ่มลูกคา้ และพืน้ที่การขายเพื่อลดการขายตัดราคาระหว่างกนั ท่าน
ควรปฏิบติัอย่างไร 
ค าแนะน า ปฏิเสธการเขา้ร่วมสนทนาในประเด็นดังกล่าว และยืนยันว่าเป็นนโยบายของ เอสซีจี 
เคมิคอลสท์ี่หา้มพนักงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว หลงัจากนัน้รายงานเรื่องที่
เกิดขึน้ต่อผูบ้งัคบับญัชาของท่าน  
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12. การป้องกันการฟอกเงนิ 

หลักการ 

เอสซีจี เคมิคอลสย์ึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน 
กล่าวคือ เอสซีจี เคมิคอลสจ์ะไม่รบัโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรพัยส์ิน หรือสนับสนุนใหม้ีการรบัโอน หรือ
เปลี่ยนสภาพทรพัยส์ินต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการกระท าความผิด เพื่อป้องกันไม่ใหผู้ห้นึ่ งผูใ้ดใชเ้อสซีจี 
เคมิคอลสเ์ป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหลง่ที่มาของทรพัยส์ินที่ไดม้า
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

แนวปฏิบัติ 
1) ก่อนท าธุรกรรมกบัคู่สญัญา ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าแหลง่ที่มาของเงินไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
2) ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็นที่รูจ้ัก หรือรบัโอนเงินที่มีลักษณะการจ่ายที่ผิดปกติ โดยเฉพาะจาก

ประเทศที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมนัน้ 
3) กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

ตัวอย่าง 
1) การที่ลูกหนีจ้ากต่างประเทศรายหนึ่งขอโอนเงินช าระหนีใ้หเ้อสซีจี เคมิคอลส ์โดยผ่านประเทศที่มี 

Tax Haven (ประเทศที่มีสิทธิประโยชนท์างภาษีอากรอย่างใดอย่างหนึ่ง) จะสามารถท าไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า สามารถท าได ้เนื่องจากการโอนเงินหรือช าระเงินตามสญัญาโดยผ่านประเทศที่มี Tax 
Haven นัน้ไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย แต่ตอ้งมั่นใจไดว้่าคู่สญัญานัน้ตอ้งเป็นผูท้ี่มีความ
น่าเชื่อถือ และมีความเป็นมาทางธุรกิจที่ตรวจสอบได ้

2) หากลูกหนีต้ามสัญญาต้องการใหเ้อสซีจี เคมิคอลสร์บัโอนเงินเพื่อช าระหนีจ้ากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่
คู่สญัญาซึ่งเอสซีจี เคมิคอลสไ์ม่รูจ้กั ท่านจะตอ้งปฏิบติัอย่างไร  

ค าแนะน า หลีกเลี่ยงการรับเงินช าระหนี ้ตามสัญญาจากผู้ที่ไม่ใช่คู่สัญญา แต่หากจ าเป็นควร
ตรวจสอบ   ถึงแหล่งที่มาของเงินทุกธุรกรรม ความสมัพันธ์ระหว่างลูกหนีแ้ละผูโ้อน รวมถึงประวัติ
ของผูโ้อน  


