นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 279 (15/2564) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมตั ินโยบาย
การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย เป็ นครัง้ แรก ซึ่งต่อมาได้มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 282 (3/2565) เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2565 รับรองให้มีการใช้นโยบายต่อเนื่องเมื่อมีการแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจํากัดแล้ว
นิยามศัพท์
เอสซีจี เคมิคอลส์ หมายความว่า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท
เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) ตามงบการเงินรวม
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า "เอสซีจี เคมิคอลส์") ให้ความสําคัญ
กับการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียของเอสซีจี เคมิคอลส์ มาโดยตลอด ซึ่งเห็นได้จากการมีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ การเป็ นพลเมืองที่ดี การมีจรรยาบรรณเพื่อเป็ น
แนวทางการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มีหลักบรรษัทภิบาลที่เป็ นแนวทางในการบริหารองค์กร และมีแนวปฏิบตั ิการ
พัฒนาสูค่ วามยั่งยืนของเอสซีจี เคมิคอลส์
ด้วยสภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียมีความซับซ้อน
มากขึน้ และมีความคาดหวังสูงขึน้ ในการที่จะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การตัดสินใจและการดําเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียจึงเป็ นเรื่องที่มีความสําคัญมาก
ขึน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมตั ิ "นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสีย" เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชดั เจนในการดําเนินธุรกิจโดยการเพิ่มมูลค่าให้ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาวพร้อมไปกับ
การคํานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกับผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส์ดว้ ย
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถึง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รบั ผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส์โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมี
ผลประโยชน์ใด ๆ กับการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลใดที่อาจทําให้เกิดผลกระทบ
กับการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี เคมิ คอลส์ เช่ น ลูกค้า พนักงาน ชุม ชน ผู้ถือหุ้น ผู้มี ความสัม พันธ์ท างธุ ร กิ จ
หน่วยงานของรัฐ ผูน้ าํ ทางความคิด ฯลฯ
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจี เคมิคอลส์ยึดมั่นในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่เอสซีจี เคมิคอลส์เข้า
ไปดําเนินธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างเป็ นธรรม รับฟั งความคิดเห็นหรือความกังวล
รวมทั้ง สร้างความเข้า ใจกับผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ส่ง เสริม ความร่วมมื อ อย่ างสร้างสรรค์ใ นเรื่ องที่ ผู้มีส่ว นได้เ สี ย ให้
ความสนใจ รวมทัง้ ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เอสซีจี เคมิคอลส์สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107565000247
1 ถนนปูนซิเมนตไทย บางซื่อ 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
Website: www.scgchemicals.com

แนวทางดําเนินการ
1. การกําหนด จําแนก และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
กําหนด จําแนก และจัดกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียให้ชัดเจนตามความเกี่ ยวข้องของแต่ละธุรกิจ เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างครบถ้วน
และชัดเจน โดยตระหนักว่าผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีมมุ มองและความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนัน้ จึงควร
กําหนดกลยุทธ์ และจัดลําดับความสําคัญและขั้นตอนในการดําเนินการสําหรับผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
แตกต่างกันด้วย
กําหนดประเด็นสําคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) ที่มีบทบาทต่อการตัดสินใจ การดําเนินงาน
และประสิทธิผลการดําเนินงานของเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือผูม้ ีส่วนได้เสีย ในการจัดทํากลยุทธ์ของธุรกิจ ระบุ
ความสัมพันธ์และความสําคัญของประเด็นดังกล่าวที่มีต่อเอสซีจี เคมิคอลส์ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
พัฒนาแผนผังของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Mapping) เพื่อระบุผมู้ ีส่วนได้เสียและผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใน
เอสซีจี เคมิคอลส์ และรับรู ม้ ุมมองของผูม้ ีส่วนได้เสีย ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงความคาดหวังของผูม้ ี
ส่วนได้เ สี ยแต่ ล ะกลุ่ม แผนผัง ของผู้มีส่วนได้เ สียนี จ้ ะถูกนําไปออกแบบแนวทางการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสีย กลยุทธ์และการสื่อสารที่เหมาะสมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานอย่าง
ยั่งยืนของเอสซีจี เคมิคอลส์
ทัง้ นี ้ เอสซีจี เคมิคอลส์ควรสร้างความสัมพันธ์ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการวางแผน เพื่อให้สามารถปรับแผนหรือแก้ไข
กระบวนการทํางานได้ทนั เวลา
2. กลยุทธ์การสื่อสาร
สื่อสารอย่างใกล้ชิดและสร้างความเข้าใจอย่างสมํ่าเสมอกับผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอัน
จะนําไปสู่ความสัมพันธ์ท่ีดีและได้รบั ความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสียโดยกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร วิธีการ
รู ป แบบ ช่ อ งทาง และลํา ดับ ขั้น ตอนให้เ หมาะสมกับ กลุ่ม ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย สถานการณ์ ระยะเวลา และ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ หรือประโยชน์ท่ีอาจจะ
เสียไปหากเพิกเฉยหรือไม่ดาํ เนินการ
3. การเปิ ดเผยข้อมูล
เปิ ดเผยข้อมูล ที่ ถูกต้อง ไม่ คลุม เครื อ โปร่ง ใส และทั่วถึง เพื่ อให้เ กิดความมั่น ใจในการได้รับข้อมูล อย่าง
เพี ยงพอ สมํ่าเสมอ และทัน เหตุก ารณ์ เช่น เปิ ดเผยข้อมูล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ใ นเวลาที่ เ หมาะสม เปิ ดเผย
วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของข้อมูล และต้องมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการที่โปร่งใสในการรายงานข้อมูลให้แก่ผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
อย่างไรก็ตามในการเปิ ดเผยข้อมูลให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และต้องเป็ นไปตามนโยบายการเปิ ดเผย
ข้อมูลของเอสซีจี เคมิคอลส์
4. การมีส่วนร่วม
เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องที่มีผลกระทบกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย จัดให้มีช่องทางในการรับ
ข้อเสนอแนะ ปั ญหา ข้อร้องเรียนจากผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยให้ความสําคัญ รวมทัง้ ยินดีรบั ฟั งและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูม้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Dialogue) อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ความ
คาดหวังและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสีย ทัง้ นีก้ ารหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ีส่วนได้เสีย
ต้องคํานึงถึงความแตกต่างที่อาจมีผลต่อการแสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์
ทัศนคติ ฯลฯ เพื่อให้เกิดการปฏิ บัติอย่ างเท่าเทียมกัน รวมทั้งควรให้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นก่ อนการหารื อ จัดทํา

รายงานผลการหารือและแจ้งให้ผูท้ ่ีเข้าหารือทราบ ตลอดจนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รบั ให้เป็ นระบบ ใน
ขณะเดียวกันเอสซีจี เคมิคอลส์ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ขอ้ คิดเห็น ชีแ้ จงปั ญหาหรืออุปสรรคกับ ผูอ้ อก
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส์
5. การบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
คาดการณ์ ระบุ และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อเตรียมแผน
รองรับและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ีส่วนได้เสียได้อย่าง
สร้างสรรค์ ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ควรถูกนําไปพิจารณา เช่น ความไม่เต็มใจในการเข้าร่วม ความเหนื่อยล้าใน
การเข้าร่วม ความไม่พึงพอใจต่อการตอบรับของเอสซีจี เคมิคอลส์ การที่มีผูท้ ่ีไม่กล้าแสดงความคิดเห็ น
รวมอยู่ในกลุม่ ที่มีผทู้ ่ีชอบแสดงความคิดเห็น ผูม้ ีสว่ นได้เสียที่มีเจตนาขัดขวางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้
มีส่วนได้เสียที่ไม่ได้รบั ข้อมูล ผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจในการต่ อรอง ปั ญหาขัดข้องด้านเทคนิคในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความขัดแย้งในกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วม เป็ นต้น
6. การทบทวนและรายงานผล
ตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างเป็ นระบบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงการปฏิบัติ
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่ างต่ อเนื่ อง พัฒนาแผนปฏิบัติงาน สร้างความร่วมมือระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในเอสซีจี เคมิคอลส์ ติดตามกระบวนการสร้างความร่วมมือ และแจ้งผลการดําเนินงานต่อผูม้ ีสว่ นได้
เสีย นอกจากนัน้ เอสซีจี เคมิคอลส์จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในภาพรวมสูส่ าธารณชนที่
ครอบคลุมถึงสิ่งที่ได้รบั ผลกระทบ และขอบเขตการดําเนิ นงาน รวมถึงการแสดงความเชื่อมโยงระหว่ าง
ประโยชน์ท่ไี ด้จากการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียต่อผลการดําเนินงานของเอสซีจี เคมิคอลส์
หน้าทีข่ องฝ่ ายจัดการ
ฝ่ ายจัดการมี หน้าที่ บริ หารจัดการให้ก ารดําเนิ น การตามนโยบายการปฏิ บัติต่ อผู้มี ส่วนได้เ สี ยเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสม เช่น จัดสรรงบประมาณ กําหนดให้มีผรู้ บั ผิดชอบที่
ชัดเจนซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ทักษะ และมีจาํ นวนที่เพียงพอ พร้อมทัง้ จัดให้มีระบบการรับข้อเสนอแนะจากผูม้ ีส่วนได้เสีย
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตาม และการประเมินผล พร้อมทัง้ นําข้อมูลจากการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียไป
บูรณาการเข้ากับการกํากับดูแลขององค์กร กลยุทธ์ และการบริหารจัดการในทุกระดับของเอสซีจี เคมิคอลส์
เพื่อให้เกิดการยอมรับและพัฒนาแนวทางการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทั่วทัง้ องค์กร
นโยบายและแนวปฏิบัติของเอสซีจี เคมิคอลส์ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
เอสซีจี เคมิคอลส์กาํ หนดเป็ นกรอบนโยบายและแนวปฏิบตั ิของผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 12 กลุ่ม เพื่อเป็ นหลักใน
การดําเนินธุรกิจ สร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี ้
1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
เอสซีจี เคมิคอลส์ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับผูถ้ ือหุน้ จึงกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของเอสซีจี
เคมิคอลส์ มีหน้าที่ตอ้ งดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์ของเอสซีจี เคมิคอลส์ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1.1 บริหารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ และหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เคมิคอลส์ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผถู้ ื อหุน้
ทุกรายอย่างยั่งยืน

1.2 เคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทําการ
ใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้
1.3 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และชื่อกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
1.4 ชีแ้ จงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ งให้
ผูถ้ ือหุน้ ตัดสินใจในที่ประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
1.5 ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในที่ยังไม่ได้เปิ ดเผยสู่สาธารณะของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานใน
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ในทางมิชอบอันเป็ นการเอาเปรียบผูถ้ ือหุน้
1.6 จัดให้มีกรรมการอิสระที่ทาํ หน้าที่ดแู ลผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาก
ผูถ้ ือหุน้ ผ่านช่องทางที่เอสซีจี เคมิคอลส์จดั ขึน้ และเข้าถึงได้ง่าย
1.7 กํา หนดมาตรการในการควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพ
1.8 เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส์ รายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงาน อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสน่าเชื่อถือ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดําเนินงานของเอสซีจี เคมิ
คอลส์อย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางที่ผถู้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
เอสซีจี เคมิคอลส์เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็จ จึงปฏิบตั ิต่อ
พนักงานอย่ างเป็ น ธรรมบนหลักสิ ทธิ ม นุษ ยชน คํานึง ถึง ความต้องการของพนักงาน เพื่ อมุ่ง หวัง ให้เ กิ ด
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่ อง
พร้อมให้ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
2.1 สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม เพื่อให้ได้
พนักงานที่เป็ นทัง้ “คนเก่งและดี” มีคณ
ุ ภาพสูงและซื่อสัตย์เข้ามาร่วมปฏิบตั ิงาน
2.2 ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานไม่ให้ถกู
ล่วงละเมิด รวมทัง้ สนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างเป็ นอิสระ
2.3 จัดให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบตั ิท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์
รวมถึงมีการปกป้องพนักงานไม่ให้ถกู กลั่นแกล้ง หรือได้รบั โทษจากการร้องเรียน (Whistleblowing Policy)
2.4 พัฒนาพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึงเพียงพอและต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมทัง้ สร้างจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมให้แก่พนักงานทุกคน
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทํางานร่วมกันเป็ นทีม เพื่อให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร
รวมทัง้ สร้างจิตสํานึกให้พนักงานมีวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
2.6 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุคคล รวมทัง้ จัดให้มีสวัสดิ การที่เ ป็ นธรรมและ
เหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุ งอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ นีต้ อ้ งสามารถเทียบเคียงได้กบั บริษัทชัน้ นําที่
อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2.7 ปลูกจิ ตสํานึ กและส่งเสริมในเรื่ องการทํางานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และจัดให้เกิด
บรรยากาศและภาวะแวดล้อมในสถานที่ทาํ งานที่ดีให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่งคนใน
ครอบครัวเดียวกัน

2.8 บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล
2.9 ส่งเสริมให้พนักงานมีการใช้ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางานที่สอดประสานกันอย่างลงตัว
2.10 จัดให้มีช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาํ คัญต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู ค้ วามเข้าใจในการ
ดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานในธุรกิจต่าง ๆ ของเอสซีจี เคมิคอลส์
3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า
เอสซีจี เคมิคอลส์มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผใู้ ช้สินค้าและบริการได้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทัง้
ด้านคุณภาพและราคาที่เป็ นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่งั ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
3.1 ส่งมอบสินค้าและบริการที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมให้สงั คมเติบโตอย่างยั่งยืน
3.2 สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง มี
คุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายมิติ
3.3 พัฒ นาสิ น ค้าและบริการที่ เป็ น มิตรต่อสิ่ง แวดล้อม โดยมุ่ง ให้ใ ช้ท รัพ ยากรน้อยลง ประหยัดพลังงาน
สามารถหมุนเวียนใช้ซาํ้ ได้ และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว
3.4 ผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของลูกค้า และไว้วางใจได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องและเพียงพอแก่ลกู ค้า
3.5 จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็ นระบบ ปลอดภัย และไม่นาํ ข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถกู ต้อง
3.6 กําหนดราคาของสินค้าและบริการในอัตราที่เป็ นธรรม
3.7 จัดให้มีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.8 จัดให้มี ห น่ ว ยงานที่ ร ับ ผิ ดชอบในการให้ข้อ เสนอแนะในสิ น ค้า คําปรึกษา วิธี แก้ปัญ หา และรับ ข้อ
ร้องเรียน เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ
4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
เอสซี จี เคมิ ค อลส์ป ฏิ บั ติ ต ามกรอบการแข่ ง ขั น ทางการค้า ที่ สุ จ ริ ต โดยยึ ด ถื อ การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
จรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์ และคํามั่นที่ให้ไว้กบั คู่คา้ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
4.1 พิจารณาราคาซือ้ ที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และ
บริการที่ได้รบั รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
4.2 ชําระเงินให้ค่คู า้ อย่างถูกต้องและตรงเวลา
4.3 กําหนดระเบียบในการจัดหาและดําเนินการต่าง ๆ ที่ชดั เจน
4.4 ทําธุรกิจแบบยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กาํ หนดไว้ และมีความ
เป็ นธรรมแก่ผทู้ ่มี ีสว่ นเกี่ยวข้อง
4.5 ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้
4.6 เยี่ยมเยียนคู่คา้ อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟั งข้อเสนอแนะหรือข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ
4.7 สนับสนุนการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
4.8 หลีกเลี่ยงการซือ้ สินค้ากับคู่คา้ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
4.9 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคู่คา้ กับผูอ้ ่นื เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากคู่คา้
4.10 ไม่ทาํ ธุรกิจกับคู่คา้ ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
4.11 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ค่คู า้ ดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยให้ยดึ มั่นปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct)

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ธุรกิจ
เอสซีจี เคมิคอลส์มีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องมาตรฐานสิทธิ มนุษยชน สภาพแวดล้อม ความ
ปลอดภัยในการทํางาน และผลตอบแทนที่จะได้รบั นอกจากนีย้ ังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและ
พัฒ นาความรู ้ทั้ง ในงานและนอกงานของคู่ธุ ร กิ จ ให้ส ามารถทํา งานได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ น้
ดังต่อไปนี ้
5.1 พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และดูแลให้ค่ธู ุรกิจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงานไม่
ตํ่ากว่าที่กฎหมายกําหนด
5.2 ส่งเสริมและดูแลในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของคู่ธุรกิจ
5.3 เปิ ดโอกาสให้คู่ธุรกิจได้เข้าพบผูบ้ ริหาร และรับฟั งความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้การทํางานเป็ นไปตาม
เป้าหมาย ที่วางไว้
5.4 สนับสนุนให้ค่ธู ุรกิจมีการพัฒนาความรู ้ เพื่อให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ธุรกิจดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่ อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ยดึ มั่นปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct)
6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุน
เอสซีจี เคมิคอลส์เคารพซึ่งสิทธิของผูร้ ่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผูร้ ่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม ส่งเสริมผูร้ ่วม
ลงทุนให้เคารพสิทธิ ของผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจตามนโยบายด้านสิทธิ มนุษยชน รวมทั้งให้ความ
ร่วมมืออย่างดีกบั ผูร้ ว่ มลงทุน ทัง้ นีเ้ พื่อให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจการร่วมทุน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
6.1 ประสานความร่วมมือกับผูร้ ่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มี
ความแข็งแกร่ง
6.2 สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับผูร้ ่วมลงทุน ตลอดจนร่วมกันพิจารณา
กําหนดแผนธุรกิจของกิจการร่วมทุนเพื่อให้กิจการร่วมทุนพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน
6.3 ติดตาม และผลักดันให้การดําเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็ นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
6.4 พิจารณาร่วมกับผูร้ ่วมลงทุนในการจัดสรรผลประโยชน์ท่ีได้จากการดําเนินงานของกิจการร่วมทุนอย่าง
เป็ นธรรม และโปร่งใส
6.5 ไม่เอาเปรียบผูร้ ว่ มทุนไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ
7. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
เอสซีจี เคมิคอลส์มีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีด้ ว้ ยความเสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นใน
การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและสัญญาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี ้
7.1 จัดทําสัญญากับเจ้าหนีท้ ุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็ นธรรม และโปร่งใส โดยไม่
เอาเปรียบคู่สญ
ั ญา
7.2 ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิ ดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสําคัญใด ๆ ที่อาจทําให้เจ้าหนีไ้ ด้รบั ความเสียหาย
7.3 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ทาํ ไว้กับเจ้าหนีท้ ุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง
ตรงไปตรงมา
7.4 ชําระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ ให้กบั เจ้าหนีท้ ุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกําหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม
เอสซีจี เคมิคอลส์เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
ต่อ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายและถื อมั่นในความรับผิดชอบต่อสัง คม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่ อพัฒ นา
คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สขุ ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจี เคมิคอลส์เข้าไปดําเนินธุรกิจ รวมถึง
ให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีท่ีทาํ ประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม
โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
8.1 ปลูกฝังจิตสํานึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึน้ ในพนักงานทุกระดับ
8.2 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสังคม ทัง้ ในระดับชุมชนระดับประเทศ
และระดับโลก
8.3 เป็ นผูน้ าํ ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy)
8.4 มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่
เหมาะสมกับสังคม และชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของเอสซีจี เคมิคอลส์
8.5 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรอบชุมชน โดยควบคุมดูแลการบริหารจัดการการกําจัดของ
เสีย ทัง้ จากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปื ้อนต่าง ๆ สู่สภาพแวดล้อมภายนอก
และใช้เทคโนโลยีท่มี ีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
8.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในด้า นการศึ กษา วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนปลูก ฝั ง คุณ ธรรมและ
จริยธรรมให้เยาวชนเติบโตเป็ นคนเก่งและคนดี มีจิตสํานึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
8.7 สนับสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลื อบรรเทาความเดื อดร้อนของผู้ประสบภัยอย่ างเร่ง ด่วน รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนและคนในสังคมให้ดีขึน้ อาทิ การพัฒนาอาชีพ การสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
8.8 สนับสนุนกิจกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้คนในชุมชนและสัง คมมีสุข ภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ ้
8.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และการทํานุบาํ รุงศาสนาตามความเหมาะสม
8.10 สนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือและปั นโอกาสให้ผดู้ อ้ ยโอกาสในสังคมมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรที่สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8.11 เปิ ดโอกาสให้ชุมชน สังคมและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่ มีสว่ นร่วมในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทัง้ เสนอ
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ที่เป็ นผลมาจากการดําเนินงานของเอสซีจี เคมิคอลส์ โดย
มุ่งหวังให้อตุ สาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่รว่ มกันได้อย่างยั่งยืน
9. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ
เอสซีจี เคมิคอลส์ให้ความสําคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิในการ
ทําธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี เคมิคอลส์ เพื่อให้พนักงานดําเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม
รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทัง้ ทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี
แนวปฏิบตั ิดงั นี ้
9.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ ยวข้องอย่างเคร่งครัด และตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย
กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขัน้ ตอน หรือวิธีปฏิบัติท่ี
แตกต่างกัน

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

ไม่กระทําการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการ มีการดําเนินการที่ไม่ถกู ต้องเหมาะสม
สร้างองค์ความรูใ้ นการพัฒนาชุมชนให้กบั หน่วยงานราชการ อาทิ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ร่วมประชุมให้ขอ้ คิดเห็น สนับสนุน และช่วยเหลือทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยงานราชการ
รับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการ

10. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชน
เอสซีจี เคมิคอลส์เห็นความสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยัง
สาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
10.1 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น
10.2 สื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ อย่างเหมาะสม
10.3 เปิ ดโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถพบปะ พูดคุยกับผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด
10.4 อํานวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อ
10.5 สร้า งความสัม พั น ธ์ ท่ี ดี กั บ สื่ อ มวลชน เช่ น จั ด ให้มี ก ารเยี่ ย มชมกิ จ การและโรงงาน เพื่ อ ให้เ ห็ น
กระบวนการผลิตและระบบการบริหารจัดการภายในโรงงาน รวมถึงได้รบั ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถกู ต้อง
11. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นําความคิด
เอสซีจี เคมิคอลส์ดาํ เนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ เปิ ดเผยข้อมูล
ที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงรับฟั งความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะต่ าง ๆ จากภาคประชาสังคมในทุก ๆ ส่วน
เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดําเนินธุรกิจที่ย่ ังยืน เคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีแนว
ปฏิบตั ิดงั นี ้
11.1 เปิ ดเผยข้อมูลการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
11.2 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทัง้ บทความและข่าวสารต่าง ๆ
และเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
11.3 ดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึ งผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อมและชุมชน รวมถึงผลักดันให้ภ าคประชาสัง คม
นักวิชาการ และผูน้ าํ ความคิดมีสว่ นร่วมในการช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
11.4 สร้างความสัมพันธ์และกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับภาคประชาสังคม นักวิชาการ
และผูน้ าํ ความคิด
11.5 รับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอและหรือข้อร้องเรียนจากภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผูน้ าํ ความคิด
เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการประสานความร่วมมือ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ น
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง
12. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง
เอสซีจี เคมิคอลส์ดาํ เนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทาง
การค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นการดําเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณ
เอสซีจี เคมิคอลส์ คํานึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี ้
12.1 ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทัง้
ไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอนั ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
12.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม

12.3 ไม่กระทําการใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของคู่แข่ง
12.4 ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง
12.5 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทําความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งที่เป็ นการ
ลดหรือจํากัดการแข่งขันทางการค้า
นโยบายฉบับนีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 30 มีนาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
-ลงนามโดย(นายชุมพล ณ ลําเลียง)
ประธานกรรมการ
หมายเหตุ:
*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 282 (3/2565) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้มีมติแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย (ครัง้ ที่ 1)

