
 

 

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 279 (15/2564) เมื่อวนัท่ี 18 ธันวาคม 2564  มีมติอนุมติันโยบาย

การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย เป็นครัง้แรก ซึ่งต่อมาไดม้ีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 282 (3/2565) เมื่อ

วนัที่ 30 มีนาคม 2565 รบัรองใหม้ีการใชน้โยบายต่อเน่ืองเมื่อมีการแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจาํกดัแลว้ 

นิยามศัพท ์

เอสซีจี เคมิคอลส ์หมายความว่า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท 

เอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั (มหาชน) ตามงบการเงินรวม 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "เอสซีจี เคมิคอลส"์) ใหค้วามสาํคญั

กบัการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียของเอสซีจี เคมิคอลส ์มาโดยตลอด ซึ่งเห็นไดจ้ากการมีอุดมการณใ์นการดาํเนินธุรกิจ

อย่างมีคุณธรรม และถือมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมทัง้การเป็นพลเมืองท่ีดี การมีจรรยาบรรณเพื่อเป็น

แนวทางการปฏิบติังานของพนกังาน มีหลกับรรษัทภิบาลที่เป็นแนวทางในการบริหารองคก์ร และมีแนวปฏิบติัการ

พฒันาสูค่วามยั่งยืนของเอสซีจี เคมิคอลส ์  

ดว้ยสภาวะทางสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการดาํเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียมีความซบัซอ้น

มากขึน้ และมีความคาดหวังสงูขึน้ในการท่ีจะไดร้บัการปฏิบติัอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

การตดัสินใจและการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ การปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัมาก

ขึน้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จาํกดั (มหาชน) ไดม้ีมติอนมุติั "นโยบายการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วน

ไดเ้สีย" เพื่อใหพ้นกังานมีแนวทางที่ชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจโดยการเพิ่มมลูค่าใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาวพรอ้มไปกบั

การคาํนึงถึงผลประโยชนร์ว่มกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียอ่ืน ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลสด์ว้ย   

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถึง 

บคุคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไดร้บัผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลสโ์ดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือมี

ผลประโยชนใ์ด ๆ กบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส ์หรือมีอิทธิพลเหนือบคุคลใดที่อาจทาํใหเ้กิดผลกระทบ

กับการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส ์เช่น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน ผู้ถือหุ้น ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

หน่วยงานของรฐั ผูน้าํทางความคิด ฯลฯ 

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

เอสซีจี เคมิคอลสย์ึดมั่นในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนท่ีเอสซีจี เคมิคอลสเ์ขา้

ไปดาํเนินธุรกิจดว้ยการเคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่างเป็นธรรม รบัฟังความคิดเห็นหรือความกงัวล 

รวมทั้งสรา้งความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเร่ืองท่ีผู้มีส่วนได้เสียให ้

ความสนใจ รวมทัง้รว่มพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหเ้อสซีจี เคมิคอลสส์ามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างยั่งยืน 
  

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษัท  0107565000247 
1 ถนนปูนซิเมนตไทย บางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท : 0 2586 1111 
อีเมล : scgchemicals@scg.com  
เว็บไซต : www.scgchemicals.com 

SCG CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand  
Tel: 66 2586 1111 
Email: scgchemicals@scg.com  
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แนวทางดาํเนินการ  

1. การกาํหนด จาํแนก และวิเคราะหผ์ู้มีส่วนได้เสีย 

กาํหนด จาํแนก และจัดกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียใหช้ัดเจนตามความเก่ียวขอ้งของแต่ละธุรกิจ เพื่อใหส้ามารถ

วิเคราะหค์วามเสี่ยงและผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มท่ีมีต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างครบถ้วน

และชดัเจน โดยตระหนกัว่าผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มมีมมุมองและความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้จึงควร

กาํหนดกลยุทธ์ และจัดลาํดับความสาํคัญและขัน้ตอนในการดาํเนินการสาํหรบัผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม

แตกต่างกนัดว้ย  

กาํหนดประเด็นสาํคัญดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน (Materiality) ท่ีมีบทบาทต่อการตัดสินใจ การดาํเนินงาน 

และประสิทธิผลการดาํเนินงานของเอสซีจี เคมิคอลส ์หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย ในการจดัทาํกลยุทธข์องธุรกิจ ระบุ

ความสมัพนัธแ์ละความสาํคญัของประเด็นดงักลา่วที่มีต่อเอสซีจี เคมิคอลส ์และผูม้ีสว่นไดเ้สีย  

พฒันาแผนผงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Mapping) เพื่อระบุผูม้ีส่วนไดเ้สียและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน

เอสซีจี เคมิคอลส ์และรบัรูมุ้มมองของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ รวมถึงความคาดหวังของผูม้ี

ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม แผนผังของผู้มีส่วนได้เสียนีจ้ะถูกนาํไปออกแบบแนวทางการตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สีย กลยุทธแ์ละการสื่อสารท่ีเหมาะสมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานอย่าง

ยั่งยืนของเอสซีจี เคมิคอลส ์

ทัง้นี ้เอสซีจี เคมิคอลสค์วรสรา้งความสมัพันธ์ตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผน เพื่อใหส้ามารถปรบัแผนหรือแกไ้ข

กระบวนการทาํงานไดท้นัเวลา   

2. กลยุทธก์ารสื่อสาร  

สื่อสารอย่างใกลช้ิดและสรา้งความเขา้ใจอย่างสมํ่าเสมอกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอนั

จะนาํไปสู่ความสมัพนัธท่ี์ดีและไดร้บัความไวว้างใจจากผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยกาํหนดกลยุทธก์ารสื่อสาร วิธีการ 

รูปแบบ ช่องทาง และลาํดับขั้นตอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สถานการณ์ ระยะเวลา และ

วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน ซึ่งอาจพิจารณาจากระดบัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ หรือประโยชนท่ี์อาจจะ

เสียไปหากเพิกเฉยหรือไม่ดาํเนินการ  

3. การเปิดเผยข้อมูล  

เปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้อง ไม่คลุมเครือ โปร่งใส และทั่วถึง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการได้รับข้อมูลอย่าง

เพียงพอ สมํ่าเสมอ และทันเหตุการณ์ เช่น เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในเวลาท่ีเหมาะสม เปิดเผย

วัตถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของขอ้มูล และตอ้งมั่นใจไดว่้ามีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการรายงานขอ้มูลใหแ้ก่ผูม้ี

สว่นไดเ้สีย 

อย่างไรก็ตามในการเปิดเผยขอ้มูลใหพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม และตอ้งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผย

ขอ้มลูของเอสซีจี เคมิคอลส ์

4. การมีส่วนร่วม  

เปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมในเรื่องท่ีมีผลกระทบกบัผูม้ีสว่นไดเ้สีย จดัใหม้ีช่องทางในการรบั

ขอ้เสนอแนะ ปัญหา ขอ้รอ้งเรียนจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยใหค้วามสาํคัญ รวมทัง้ยินดีรบัฟังและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสรา้งสรรค ์เพื่อใหท้ราบความคิดเห็น ความ

คาดหวงัและความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สีย  ทัง้นีก้ารหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างท่ีอาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ ์

ทัศนคติ ฯลฯ เพื่อใหเ้กิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ควรใหข้อ้มูลเบือ้งตน้ก่อนการหารือ จัดทาํ



 

 

รายงานผลการหารือและแจง้ใหผู้ท่ี้เขา้หารือทราบ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดร้บัใหเ้ป็นระบบ ใน

ขณะเดียวกนัเอสซีจี เคมิคอลสค์วรเขา้ไปมีส่วนร่วมในการใหข้อ้คิดเห็น ชีแ้จงปัญหาหรืออปุสรรคกับ ผูอ้อก

กฎหมายหรือกฎเกณฑต่์าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส ์

5. การบริหารความเส่ียงของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คาดการณ ์ระบุ และจัดลาํดับความสาํคัญของความเสี่ยงจากการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อเตรียมแผน

รองรบัและจัดการกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียไดอ้ย่าง

สรา้งสรรค ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีควรถูกนาํไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเขา้ร่วม ความเหน่ือยลา้ใน

การเขา้ร่วม ความไม่พึงพอใจต่อการตอบรบัของเอสซีจี เคมิคอลส ์การท่ีมีผูท่ี้ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น

รวมอยู่ในกลุม่ที่มีผูท้ี่ชอบแสดงความคิดเห็น ผูม้ีสว่นไดเ้สียที่มีเจตนาขดัขวางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้

มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่ไดร้บัขอ้มูล ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจในการต่อรอง ปัญหาขัดขอ้งดา้นเทคนิคในการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความขดัแยง้ในกลุม่ผูเ้ขา้รว่ม เป็นตน้ 

6. การทบทวนและรายงานผล 

ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นระบบเพื่อใหเ้กิดการปรบัปรุงการปฏิบัติ

ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างต่อเน่ือง พัฒนาแผนปฏิบัติงาน สรา้งความร่วมมือระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียและผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งในเอสซีจี เคมิคอลส ์ติดตามกระบวนการสรา้งความรว่มมือ และแจง้ผลการดาํเนินงานต่อผูม้ีสว่นได้

เสีย นอกจากนัน้ เอสซีจี เคมิคอลสจ์ะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในภาพรวมสูส่าธารณชนท่ี

ครอบคลุมถึงสิ่งท่ีไดร้บั ผลกระทบ และขอบเขตการดาํเนินงาน รวมถึงการแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง

ประโยชนท์ี่ไดจ้ากการปฏิบติัต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียต่อผลการดาํเนินงานของเอสซีจี เคมิคอลส ์

หน้าทีข่องฝ่ายจัดการ 

ฝ่ายจัดการมีหน้าท่ีบริหารจัดการให้การดาํเนินการตามนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดเ้สียเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจดัใหม้ีทรพัยากรที่เหมาะสม เช่น จดัสรรงบประมาณ กาํหนดใหม้ีผูร้บัผิดชอบท่ี

ชดัเจนซึ่งเป็นผูม้ีความรู ้ทกัษะ และมีจาํนวนท่ีเพียงพอ พรอ้มทัง้จัดใหม้ีระบบการรบัขอ้เสนอแนะจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล การติดตาม และการประเมินผล พรอ้มทัง้นาํขอ้มลูจากการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียไป

บูรณาการเขา้กับการกาํกับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับของเอสซีจี เคมิคอลส ์

เพื่อใหเ้กิดการยอมรบัและพฒันาแนวทางการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั่วทัง้องคก์ร 

นโยบายและแนวปฏิบัติของเอสซีจี เคมิคอลส ์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

เอสซีจี เคมิคอลสก์าํหนดเป็นกรอบนโยบายและแนวปฏิบติัของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ 12 กลุ่ม เพื่อเป็นหลกัใน

การดาํเนินธุรกิจ สรา้งคณุค่าเพิ่มแก่องคก์ร และการพฒันาอย่างยั่งยืน ดงันี ้

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

เอสซีจี เคมิคอลสใ์หค้วามสาํคญัอย่างย่ิงกบัผูถื้อหุน้ จึงกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของเอสซีจี 

เคมิคอลส ์มีหนา้ท่ีตอ้งดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลและอุดมการณข์องเอสซีจี เคมิคอลส ์เพื่อใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุและเพิ่มมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้

1.1 บริหารจัดการองคก์รใหเ้ป็นไปตามวิสยัทัศน ์และหลกับรรษัทภิบาลของเอสซีจี เคมิคอลส ์ดว้ยความ

ซื่อสตัยส์จุริต ระมดัระวัง ปราศจากความขัดแยง้ทางผลประโยชนส์่วนตัว เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้

ทกุรายอย่างยั่งยืน 



 

 

1.2 เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั และไม่กระทาํการ

ใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้  

1.3 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และชื่อกรรมการล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร 

1.4 ชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่ตอ้งให้

ผูถื้อหุน้ตดัสินใจในที่ประชมุเป็นการลว่งหนา้อย่างเพียงพอ 

1.5 หา้มใชข้อ้มูลภายในท่ียังไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหา

ผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบอนัเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้  

1.6 จดัใหม้ีกรรมการอิสระท่ีทาํหนา้ท่ีดแูลผูถื้อหุน้รายย่อยและรบัขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จาก

ผูถื้อหุน้ผ่านช่องทางท่ีเอสซีจี เคมิคอลสจ์ดัขึน้และเขา้ถึงไดง้่าย 

1.7 กําหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

1.8 เปิดเผยขอ้มูลสาํคัญต่าง ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส ์รายงานทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน อย่าง

ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใสน่าเชื่อถือ เพื่อใหท้ราบถึงสถานะการดาํเนินงานของเอสซีจี เคมิ

คอลสอ์ย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางท่ีผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย  

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน 

เอสซีจี เคมิคอลสเ์ชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรพัยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสาํเร็จ จึงปฏิบติัต่อ

พนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน คาํนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิด

สมัพันธภาพท่ีดีระหว่างพนักงานและองคก์ร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเน่ือง 

พรอ้มใหค้วามมั่นคงและความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้

2.1 สรรหาพนกังานดว้ยระบบการคดัเลือกและเงื่อนไขการจา้งงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อใหไ้ด้

พนกังานท่ีเป็นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณุภาพสงูและซื่อสตัยเ์ขา้มารว่มปฏิบติังาน 

2.2 ดแูลพนกังานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนกังานไม่ใหถ้กู

ลว่งละเมิด รวมทัง้สนบัสนนุและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังานไดอ้ย่างเป็นอิสระ  

2.3 จดัใหม้ีระบบการรอ้งเรียน แจง้เบาะแสของการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์

รวมถึงมีการปกปอ้งพนกังานไม่ใหถ้กูกลั่นแกลง้ หรือไดร้บัโทษจากการรอ้งเรียน (Whistleblowing Policy) 

2.4 พฒันาพนกังานทกุวิชาชีพทกุระดบัอย่างทั่วถึงเพียงพอและต่อเน่ือง ตามความเหมาะสมของหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบ รวมทัง้สรา้งจิตสาํนึกในเรื่องคณุธรรมใหแ้ก่พนกังานทกุคน 

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการทาํงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อใหเ้กิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันขององคก์ร 

รวมทัง้สรา้งจิตสาํนึกใหพ้นกังานมีวินยัในการปฏิบติังาน 

2.6 ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าท่ี ความ

รบัผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทัง้จัดใหม้ีสวัสดิการท่ีเป็นธรรมและ

เหมาะสมแก่พนกังานและดแูลปรบัปรุงอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นีต้อ้งสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษัทชัน้นาํท่ี

อยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 

2.7 ปลูกจิตสาํนึกและส่งเสริมในเรื่องการทาํงานดว้ยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และจัดให้เกิด

บรรยากาศและภาวะแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงานท่ีดีใหพ้นกังานปฏิบติังานอย่างอบอุ่นเสมือนหน่ึงคนใน

ครอบครวัเดียวกนั 



 

 

2.8 บรหิารงานตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และระบบการจดัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ตามมาตรฐานสากล  

2.9 สง่เสรมิใหพ้นกังานมีการใชช้ีวิตสว่นตวัและชีวิตการทาํงานท่ีสอดประสานกนัอย่างลงตวั 

2.10 จัดใหม้ีช่องทางในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสาํคัญต่าง ๆ ใหแ้ก่พนักงาน เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในการ

ดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส ์

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า 

เอสซีจี เคมิคอลสม์ีความมุ่งมั่นท่ีจะใหผู้ใ้ชส้ินคา้และบรกิารไดร้บัประโยชนแ์ละความพงึพอใจอย่างสงูสดุ ทัง้

ดา้นคณุภาพและราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืน โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้

3.1 ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

คณุภาพชีวิตท่ีดี และสง่เสรมิใหส้งัคมเติบโตอย่างยั่งยืน 

3.2 สรา้งสรรคน์วัตกรรมและงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดส้ินคา้และบริการท่ีมีมูลค่าสูง มี

คณุภาพ และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นหลากหลายมิติ   

3.3 พัฒนาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรพัยากรน้อยลง ประหยัดพลังงาน 

สามารถหมนุเวียนใชซ้ ํา้ได ้และมีอายกุารใชง้านที่ยืนยาว 

3.4 ผลิตสินคา้และบรกิารที่ปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของลกูคา้ และไวว้างใจได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูท่ี

ถกูตอ้งและเพียงพอแก่ลกูคา้ 

3.5 จดัเก็บขอ้มลูของลกูคา้อย่างเป็นระบบ ปลอดภยั และไม่นาํขอ้มลูลกูคา้ไปใชใ้นทางไม่ถกูตอ้ง 

3.6 กาํหนดราคาของสินคา้และบรกิารในอตัราที่เป็นธรรม 

3.7 จดัใหม้ีระบบการบรหิารคณุภาพตามมาตรฐานสากล 

3.8 จัดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คาํปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อ

รอ้งเรียน เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจอย่างสงูสดุในสินคา้และบรกิาร 

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า 

เอสซีจี เคมิคอลส์ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา 

จรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์และคาํมั่นที่ใหไ้วก้บัคู่คา้อย่างเครง่ครดั ดงัต่อไปนี ้

4.1 พิจารณาราคาซือ้ท่ีเหมาะสมและยุติธรรม โดยคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพ และ

บรกิารท่ีไดร้บั รวมถึงสามารถใหเ้หตผุลที่เหมาะสมไดเ้มื่อมีการตรวจสอบ 

4.2 ชาํระเงินใหคู้่คา้อย่างถกูตอ้งและตรงเวลา 

4.3 กาํหนดระเบียบในการจดัหาและดาํเนินการต่าง ๆ ที่ชดัเจน 

4.4 ทาํธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบติัตามเงื่อนไขทางการคา้และสญัญาท่ีกาํหนดไว ้และมีความ

เป็นธรรมแก่ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง 

4.5 ไม่เรียกหรือรบัทรพัยส์ิน หรือผลประโยชนใ์ด ๆ จากคู่คา้ 

4.6 เย่ียมเยียนคู่คา้อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นและรบัฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ควรปรบัปรุงต่าง ๆ 

4.7 สนบัสนนุการจดัหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและผลิตภณัฑช์มุชน 

4.8 หลีกเลี่ยงการซือ้สินคา้กบัคู่คา้ที่ละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 

4.9 ไม่เปิดเผยขอ้มลูของคู่คา้กบัผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากคู่คา้ 

4.10 ไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ยและศีลธรรมอนัดี 

4.11 ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหคู้่คา้ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม โดยใหย้ดึมั่นปฏิบติัตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) 



 

 

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจ 

เอสซีจี เคมิคอลสม์ีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทัง้ในเร่ืองมาตรฐานสิทธิมนุษยชน สภาพแวดลอ้ม ความ

ปลอดภัยในการทาํงาน และผลตอบแทนท่ีจะไดร้บั นอกจากนีย้ังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและ

พัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ดงัต่อไปนี ้

5.1 พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม และดแูลใหคู้่ธุรกิจจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานไม่

ตํ่ากว่าท่ีกฎหมายกาํหนด 

5.2 สง่เสรมิและดแูลในเรื่องความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของคู่ธุรกิจ  

5.3 เปิดโอกาสใหคู้่ธุรกิจไดเ้ขา้พบผูบ้ริหาร และรบัฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อใหก้ารทาํงานเป็นไปตาม

เปา้หมาย ท่ีวางไว ้

5.4 สนบัสนนุใหคู้่ธุรกิจมีการพฒันาความรู ้เพื่อใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนใหคู้่ธุรกิจดาํเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบต่อ

สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยใหย้ดึมั่นปฏิบติัตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) 

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุน 

เอสซีจี เคมิคอลสเ์คารพซึ่งสิทธิของผูร้่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผูร้่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมผูร้่วม

ลงทุนใหเ้คารพสิทธิของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจตามนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ใหค้วาม

รว่มมืออย่างดีกบัผูร้ว่มลงทุน ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค์

ของกิจการรว่มทนุ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้

6.1 ประสานความร่วมมือกับผูร้่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนใหม้ี

ความแข็งแกรง่ 

6.2 สนบัสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะกับผูร้่วมลงทุน ตลอดจนร่วมกนัพิจารณา

กาํหนดแผนธุรกิจของกิจการรว่มทนุเพื่อใหกิ้จการรว่มทนุพฒันาและเติบโตอย่างยั่งยืน 

6.3 ติดตาม และผลกัดนัใหก้ารดาํเนินงานของกิจการรว่มทนุเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการ

พฒันาอย่างยั่งยืน 

6.4 พิจารณาร่วมกบัผูร้่วมลงทุนในการจัดสรรผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากการดาํเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง

เป็นธรรม และโปรง่ใส  

6.5 ไม่เอาเปรียบผูร้ว่มทนุไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใด ๆ  

7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้

เอสซีจี เคมิคอลสม์ีนโยบายในการปฏิบติัต่อเจา้หนีด้ว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นใน

การปฏิบติัตามเงื่อนไขและสญัญาต่าง ๆ อย่างเครง่ครดัดงัต่อไปนี ้

7.1 จดัทาํสญัญากับเจา้หนีทุ้กประเภทอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่

เอาเปรียบคู่สญัญา 

7.2 ไม่ใชวิ้ธีการทจุรติ หรือปกปิดขอ้มลูหรือขอ้เท็จจรงิสาํคญัใด ๆ ท่ีอาจทาํใหเ้จา้หนีไ้ดร้บัความเสียหาย 

7.3 ปฏิบติัตามเงื่อนไขขอ้ตกลงของสัญญาต่าง ๆ ท่ีไดท้าํไวก้ับเจา้หนีทุ้กประเภทอย่างเคร่งครดั ถูกตอ้ง

ตรงไปตรงมา  

7.4 ชาํระคืนเงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้ใหก้บัเจา้หนีทุ้กประเภทอย่างครบถว้นและตรงตามกาํหนดเวลาท่ีไดต้กลงไว ้



 

 

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

เอสซีจี เคมิคอลสเ์คารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน ดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

ต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและถือมั่นในความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนา

คณุภาพชีวิต และเสริมสรา้งประโยชนส์ขุของชุมชนและสงัคมท่ีเอสซีจี เคมิคอลสเ์ขา้ไปดาํเนินธุรกิจ รวมถึง

ใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีท่ีทาํประโยชนใ์หก้บัชุมชนและสงัคม 

โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้

8.1 ปลกูฝังจิตสาํนึกเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้กิดขึน้ในพนกังานทกุระดบั 

8.2 เขา้ร่วมและสนบัสนนุกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาสงัคม ทัง้ในระดบัชุมชนระดบัประเทศ 

และระดบัโลก 

8.3 เป็นผูน้าํในการส่งเสริมการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) 

8.4 มุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาสงัคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน โดยสนบัสนนุและใหค้วามช่วยเหลือที่

เหมาะสมกบัสงัคม และชมุชนท่ีอยู่รอบสถานประกอบการของเอสซีจี เคมิคอลส ์

8.5 ดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มและความปลอดภัยรอบชุมชน โดยควบคมุดูแลการบริหารจดัการการกาํจดัของ

เสีย ทัง้จากกระบวนการผลิตและการใชง้านทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเป้ือนต่าง ๆ สู่สภาพแวดลอ้มภายนอก 

และใชเ้ทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝา้ระวงัอย่างต่อเน่ือง 

8.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีมุ่งพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการศึกษา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและ

จรยิธรรมใหเ้ยาวชนเติบโตเป็นคนเก่งและคนดี มีจิตสาํนึกเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

8.7 สนับสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน รวมทั้ง

พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนและคนในสงัคมใหดี้ขึน้ อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสรา้ง

ชมุชนเขม้แข็ง เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน 

8.8 สนับสนุนกิจกรรม/โครงการด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพื่อใหค้นในชุมชนและสงัคมมีสุขภาพ

อนามยัและคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

8.9 สง่เสรมิและสนบัสนนุกิจกรรมดา้นการอนรุกัษว์ฒันธรรม และการทาํนบุาํรุงศาสนาตามความเหมาะสม 

8.10 สนบัสนนุมลูนิธิและองคก์รสาธารณกศุล เพื่อช่วยเหลือและปันโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาสในสงัคมมีคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีขึน้ ตลอดจนสนบัสนนุองคก์รท่ีสรา้งสรรคกิ์จกรรมอนัเป็นประโยชนต่์อการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 

8.11 เปิดโอกาสใหชุ้มชน สงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุม่มีสว่นร่วมในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทัง้เสนอ

ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะหรือขอ้รอ้งเรียน ท่ีเป็นผลมาจากการดาํเนินงานของเอสซีจี เคมิคอลส ์โดย

มุ่งหวงัใหอ้ตุสาหกรรมและชมุชนสามารถอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างยั่งยืน 

9. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ 

เอสซีจี เคมิคอลสใ์หค้วามสาํคญักบัหน่วยงานราชการในฐานะผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติัในการ

ทาํธุรกรรมกบัรฐัไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส ์เพื่อใหพ้นกังานดาํเนินการอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

รวมถึงการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ ทัง้ทางดา้นวิชาการและการสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี

แนวปฏิบติัดงันี ้

9.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั และตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย 

กฎเกณฑ ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในแต่ละทอ้งถ่ินอาจมีเงื่อนไข ขัน้ตอน หรือวิธีปฏิบัติท่ี

แตกต่างกนั  



 

 

9.2 ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีอาจจงูใจใหพ้นกังานในหน่วยงานราชการ มีการดาํเนินการที่ไม่ถกูตอ้งเหมาะสม 

9.3 สรา้งองคค์วามรูใ้นการพฒันาชมุชนใหก้บัหน่วยงานราชการ อาทิ องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

9.4 สนบัสนนุกิจกรรมของหน่วยงานราชการ  

9.5 รว่มประชมุใหข้อ้คิดเห็น สนบัสนนุ และช่วยเหลือทางดา้นวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

9.6 รบัการตรวจเย่ียมจากหน่วยงานราชการ 

9.7 รบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของหน่วยงานราชการ  

10. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชน 

เอสซีจี เคมิคอลสเ์ห็นความสาํคญัของการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารใหส้ื่อมวลชน เพื่อใหส้ามารถสื่อสารต่อไปยงั

สาธารณชนไดอ้ย่างถกูตอ้งและรวดเรว็ จึงมีแนวปฏิบติัดงันี ้

10.1 เปิดเผยขอ้มลูข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกนั โดยเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ชดัเจน และตรงประเด็น 

10.2 สื่อสารขอ้มลูท่ีรวดเรว็และทนัต่อเหตกุารณ ์อย่างเหมาะสม 

10.3 เปิดโอกาสใหส้ื่อมวลชนสามารถพบปะ พดูคยุกบัผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างใกลช้ิด 

10.4 อาํนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนท่ีมาติดต่อ 

10.5 สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสื่อมวลชน เช่น จัดให้มีการเย่ียมชมกิจการและโรงงาน เพื่อให้เห็น

กระบวนการผลิตและระบบการบรหิารจดัการภายในโรงงาน รวมถึงไดร้บัขอ้มลูต่าง ๆ ที่ถกูตอ้ง  

11. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นําความคิด 

เอสซีจี เคมิคอลสด์าํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ เปิดเผยขอ้มลู

ที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงรบัฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากภาคประชาสังคมในทุก ๆ ส่วน 

เพื่อใหเ้กิดแนวทางร่วมกันในการดาํเนินธุรกิจท่ียั่งยืน เคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสงัคม โดยมีแนว

ปฏิบติัดงันี ้ 

11.1 เปิดเผยขอ้มลูการดาํเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 

11.2 เปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจาํปี รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน รวมทัง้บทความและข่าวสารต่าง ๆ 

และเผยแพรใ่นรูปแบบเอกสารและขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์

11.3 ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงผลกัดันใหภ้าคประชาสังคม 

นกัวิชาการ และผูน้าํความคิดมีสว่นรว่มในการช่วยรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

11.4 สรา้งความสมัพันธ์และกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับภาคประชาสงัคม นักวิชาการ 

และผูน้าํความคิด 

11.5 รบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอและหรือขอ้รอ้งเรียนจากภาคประชาสงัคม นกัวิชาการ และผูน้าํความคิด

เพื่อหาแนวทางร่วมกนัในการประสานความร่วมมือ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีสว่น

ไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

12. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

เอสซีจี เคมิคอลสด์าํเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขนัทาง

การคา้ท่ีสุจริต โดยยึดมั่นการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ

เอสซีจี เคมิคอลส ์คาํนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา้และกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ โดยมีแนวปฏิบติั

ดงันี ้ 

12.1 ปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อย่างมีจรยิธรรม โปรง่ใส รวมทัง้

ไม่เอาเปรียบคู่แข่งดว้ยวิธีอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

12.2 ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัดว้ยวิธีการที่ไม่สจุรติหรือไม่เหมาะสม 



 

 

12.3 ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของคู่แข่ง 

12.4 ไมท่าํลายชื่อเสียงของคู่แข่งดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย โดยปราศจากขอ้มลูความจรงิ 

12.5 สนบัสนุนและส่งเสริมการคา้อย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทาํความตกลงใด ๆ กบัคู่แข่งท่ีเป็นการ

ลดหรือจาํกดัการแข่งขนัทางการคา้ 

 

 

นโยบายฉบบันีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 30 มีนาคม 2565 

 

 ประกาศ ณ วันที ่4 เมษายน 2565 

 

 -ลงนามโดย- 

   

 (นายชุมพล ณ ลาํเลียง)  

 ประธานกรรมการ 

 

 

หมายเหต:ุ 

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 282 (3/2565) เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2565 ไดมี้มติแกไ้ขเพิ่มเติมนโยบายการปฏิบติั

ต่อผูมี้สว่นไดเ้สีย (ครัง้ที่ 1) 

 

 


