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จรรยาบรรณเอสซีจ ีแพคเกจจิง้ 
(SCG Packaging’s Code of Conduct)  

 
สารจากประธานกรรมการ 

 
การเปล่ียนแปลงทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยีมีผลอยา่งมากตอ่การด าเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึง

ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ดว้ยเช่นกัน การมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมและรบัผิดชอบต่อสงัคมตาม
อุดมการณท่ี์สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นพืน้ฐานส าคญัของการเติบโตของเอสซีจี แพคเกจจิง้อย่างยั่งยืน ทรพัยากร
บคุคลขององคก์ร ทัง้กรรมการบรษิัท ฝ่ายจดัการ และพนกังานทกุระดบั ลว้นเป็นปัจจยัส าคญัและเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีท าใหอ้งคก์รกา้วผา่นความเปล่ียนแปลงและเติบโตอยา่งแข็งแกรง่  

 
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ฉบบัปรบัปรุงครัง้ท่ี 1 นี ้ไดจ้ดัท าขึน้เพ่ือเป็นคูมื่อใหก้รรมการบรษิัท ฝ่ายจดัการ 

และพนกังานทกุระดบัใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพ่ือใหม้ั่นใจว่าบุคลากรทุกคนของเอสซีจี แพคเกจจิง้มีความเขา้ใจ
ในหลกัการ และมีแนวปฏิบตั ิตลอดจนใชด้ลุยพินิจในการปฏิบตังิานตามแนวทางจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ทั่วทัง้องคก์ร เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม  

 
ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุพนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ทกุคนท่ีมีความมุ่งมั่นในการ

ด าเนินธุรกิจโดยปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมทัง้ปฏิบตัตินเป็นพลเมืองดีท่ีช่วยขบัเคล่ือนสงัคม
ท่ีแข็งแรงและมีคณุธรรมอยา่งยั่งยืนสืบไป 

 
 
 

 นายประสาร ไตรรัตนว์รกุล  

 -ลงนามโดย- 

 ประธานกรรมการ 
 บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 
 1 สิงหาคม 2565 
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อุดมการณเ์อสซีจี แพคเกจจิง้ 

การท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ เจริญกา้วหนา้อย่างมั่นคงมาไดจ้นถึงปัจจุบนัเพราะมีอุดมการณใ์นการด าเนินธุรกิจ
อยา่งมีคณุธรรม ซึ่งทัง้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนกังานทกุระดบัไดถื้อปฏิบตัิและใหค้วามส าคญั
อยา่งสม ่าเสมอตลอดมา คือ 
_____________________________________________________________________ 

ตั้งม่ันในความเป็นธรรม  

มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

เชื่อม่ันในคุณค่าของคน  

ถอืม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม  

_____________________________________________________________ 

ตัง้ม่ันในความเป็นธรรม 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มีความรบัผิดชอบท่ีจะใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายไดร้บัความเป็นธรรม กลา่วคือ 
 ใหผู้ใ้ชส้ินคา้และบรกิารไดร้บัประโยชนส์งูสดุ ทัง้ดา้นคณุภาพและราคา 
 ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนการลงทนุในอตัราท่ีเหมาะสม 
 ใหพ้นกังานไดร้บัผลประโยชนแ์ละมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
 ใหผู้มี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรม 

ตัวอย่างแนวทางปฎิบัตขิองพนักงาน 

 ท างานอย่างซ่ือสตัย ์โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และปฏิบตัิตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายอย่างใหเ้กียรติ จริงใจ เป็นมิตรและ
เป็นธรรม 

 ท างานโดยเสมอภาค ไมแ่บง่พวก รุน่ หรือสถาบนั 

มุ่งม่ันในความเป็นเลิศ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ มุง่กระท าสิ่งท่ีถกูตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลในทางท่ีเป็นเลิศเสมอ พนกังานทกุระดบัและ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคนตระหนักดีว่าเราตอ้งทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ความรูแ้ละความสามารถท่ีมีอยู่ใหม้าก
ยิ่งขึน้ไปกว่าเดิมอยู่เสมอ ใฝ่เรียนรูแ้ละศกึษาสิ่งใหม่ตลอดเวลา เพ่ือฟันฝ่าอปุสรรคและกา้วหนา้ตอ่ไปดว้ยความ
มั่นคงและยั่งยืนเพ่ือผลท่ีดีท่ีสดุแก่เอสซีจี แพคเกจจิง้ และผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

ตัวอย่างแนวทางปฎิบัตขิองพนักงาน 
 รว่มแรงรว่มใจสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ ท่ีมีคณุคา่อย่างเต็มความสามารถ ใหเ้กิดประโยชนก์บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ทกุฝ่าย 
 ท างานดว้ยความมุ่งมั่น ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ ความรู ้ความสามารถ ดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลในทางท่ี

ดีกว่าเสมอเพ่ือพฒันาสู่ความเป็นเลิศตลอดมา โดยค านึงถึงการผสานประโยชนแ์ละผลกระทบทกุดา้นท่ีมี
ตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

 ทนัโลกทนัเหตกุารณแ์ละพรอ้มท่ีจะเผชิญกบัสภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 
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เช่ือม่ันในคุณค่าของคน  

เอสซีจี แพคเกจจิง้  ถือวา่พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีคา่ท่ีสดุ การท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เจริญรุง่เรืองมาไดต้ราบ
เทา่ทกุวนันีก็้เพราะมีคนเก่งและดีท่ีมีความรูค้วามสามารถและคณุธรรมเป็นประการส าคญั เอสซีจี แพคเกจจิง้ จงึ
เลือกสรรแตค่นเก่งและดีเขา้ท างาน และพฒันาคนใหพ้รอ้มท่ีจะเผชิญสภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 
ในขณะเดียวกันก็สรา้งความมั่นคงและความผูกพนัทางใจใหพ้นกังานมีความรกัเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท าใหพ้นกังาน
เกิดความมั่นใจท่ีจะท างานเพ่ือความเจรญิกา้วหนา้ในอนาคต 

ตัวอย่างแนวทางปฎิบัตขิองพนักงาน 

 ท างานรว่มกนัเหมือนพ่ีนอ้ง หว่งใย เอือ้อาทร ยกยอ่ง ชมเชย แนะน าเพ่ือใหก้ าลงัใจกันและกนั เคารพความ
คดิเห็นของกนัและกนั 

 ท างานเป็นทีม ชว่ยเหลือกนั 

ถอืม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคม  

เอสซีจี แพคเกจจิง้   ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีในทุกชุมชนและทุกประเทศท่ีด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหนา้ท่ี
และความรบัผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม รวมทัง้ใหค้วามส าคญักับการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม
อยา่งยั่งยืน 

ตัวอย่างแนวทางปฎิบัตขิองพนักงาน 

 ท างานดว้ยความใสใ่จในมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม 
 มีจิตส านกึในการใชท้รพัยากรอยา่งรูค้ณุคา่ รกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยเริ่มจากท่ีบา้น ท่ีท างาน และขยายผลสู่

ภายนอก  
 มีสว่นรว่มในกิจกรรมรว่มรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ดแูลชมุชน และพฒันาสงัคม 
  
 
 

 
บุคคลเจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

 
องคก์รก็เจริญได้ด้วยจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
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บทน า 
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ คืออะไร 
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายถึง แนวปฏิบตัิท่ีดีในการด าเนินธุรกิจซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของอุดมการณ์
เอสซีจี แพคเกจจิง้ เพ่ือใหพ้นกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้ยึดถือปฏิบตัิรว่มกนั และใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน
อยา่งเหมาะสม โดยถือเป็นสว่นหนึ่งของระเบียบขอ้บงัคบัพนกังาน 

 
 
ใครบ้างทีต่้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ทุกคน  มีหนา้ท่ีปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณ 
เอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยมีกรรมการบรษิัทปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 
ท่านต้องท าอะไรกับจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
1. ท าความเข้าใจหลกัการและแนวปฏิบตัิต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยเฉพาะ

เรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของทา่น 
2. ปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาหรือสอบถามในระบบใหค้  าปรกึษาจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ เม่ือท่านไม่มั่นใจ

วา่สิ่งท่ีจะกระท าถกูตอ้งตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้หรือไม ่
3. ส่ือสารใหบ้คุคลอ่ืนท่ีท่านร่วมงานดว้ยหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้ใจแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังานเอสซีจี 

แพคเกจจิง้ตามหลกัจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
4. แจ้งเบาะแสเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ ผ่านช่องทางท่ีเอสซีจี 

แพคเกจจิง้ก าหนดไวแ้ละใหค้วามรว่มมือในกระบวนการสืบสวนหาขอ้เท็จจริง 
  
 
ถ้าไม่ปฏิบัตติามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ จะมีผลอย่างไร 
 การไม่ปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ อาจมีความผิดทางวินยั

หรือกฎหมายตามแตล่ะกรณี และอาจถกูพิจารณาลงโทษตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
 นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ขา้งตน้แล้ว การสนับสนุนใหผู้้อ่ืนกระท าผิด

จรรยาบรรณ การเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการสืบสวน
ขอ้เท็จจรงิ และการกระท าอย่างไม่เป็นธรรมตอ่ผูใ้หข้อ้เท็จจริง ถือเป็นการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเอสซีจี 
แพคเกจจิง้เชน่กนั 
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ท่านควรท าอย่างไรเมื่อพบการกระท าผิดจรรยาบรรณ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้มีระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแส (Whistleblowing System) ซึ่งเป็นไปตามหลกัสากล 
ในกรณีท่ีท่านทราบ หรือพบเห็นการกระท า หรือเป็นผู้เดือดรอ้นเสียหายท่ีเก่ียวกับการทุจริต ไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท และจรรยาบรรณ ทา่นสามารถใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการกระท าดงักลา่วไดโ้ดย
ด าเนินการ ดงันี ้

 แจง้ไปท่ีผูร้บัขอ้รอ้งเรียน ตามชอ่งทางการรอ้งเรียนท่ีก าหนด ทัง้นีต้อ้งไมเ่ป็นการร้องเรียนขอ้มลูเท็จหรือเป็น
การกลั่นแกลง้ ซึ่งเอสซีจี แพคเกจจิง้ถือวา่ผิดวินยัตามขอ้บงัคบัการบรหิารงานบคุคล 

 บริษัทมีกระบวนการด าเนินการเม่ือไดร้บัขอ้รอ้งเรียน และมีการคุม้ครองแก่พนกังานท่ีแจง้ขอ้รอ้งเรียนและ
แจง้เบาะแส 

 
 
ผู้ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองอย่างไร 
เอสซีจี แพคเกจจิง้มีนโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่พนกังานท่ีรอ้งเรียน แจง้ขอ้มูล หรือใหเ้บาะแส 
เก่ียวกบัการทจุริตหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับริษัท และจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
(Whistleblowing Policy) ดงันี ้ 

1. กรณีผู้รอ้งเรียน ผู้แจ้งข้อมูล หรือผู้ใหเ้บาะแสเปิดเผยช่ือ บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จง
ขอ้เท็จจรงิใหท้ราบได ้หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้ 

2. เอสซีจี แพคเกจจิง้ถือว่าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งถือเป็นความลบั และจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น โดยค านึงถึงความ
ปลอดภยั และความเสียหายของผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้ขอ้มลู หรือผูใ้หเ้บาะแส แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3. กรณีท่ีผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้ขอ้มูล หรือผูใ้หเ้บาะแสเห็นว่าตนอาจไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อน
เสียหาย ผูร้อ้งเรียน ผูแ้จง้ขอ้มลู หรือผูใ้หเ้บาะแสสามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม
ก็ได ้หรือบรษิัทอาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยไมต่อ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นวา่เป็นเรื่องท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิด
ความเดือดรอ้นเสียหายหรือความไมป่ลอดภยั 

4. เอสซีจี แพคเกจจิง้จะใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมโดยไม่ตอบโต ้ไม่กลั่นแกลง้ และไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้
รอ้งเรียน ผูแ้จง้ขอ้มูล หรือผูใ้หเ้บาะแสท่ีไดร้อ้งเรียน แจง้ขอ้มูล หรือใหเ้บาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือการไม่
ปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบับรษิัท หรือจรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมไปถึงการท่ีบคุคลนัน้
ฟ้องรอ้งด าเนินคดี เป็นพยาน ใหถ้อ้ยค า หรือใหค้วามร่วมมือต่อศาลหรือหน่วยงานของรฐั โดยถือว่าการไม่
ปฏิบตัติามแนวทางดงักล่าวถือเป็นการท าผิดวินยัท่ีตอ้งไดร้บัโทษ รวมทัง้อาจไดร้บัโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

5. ผูท่ี้ไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสม และ
เป็นธรรม  

รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ “นโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรียนการทุจริตและการกระท าผิด” ซึ่งอยู่ในเว็บไซต ์
www.scgpackaging.com  
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ผังกระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    รวบรวมข้อเทจ็จริงท าเป็นความลับ* 
- ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน หรอืมอบหมายใหผู้อ้ื่นรวบรวม
ขอ้เท็จจรงิ  

- โดยหลกัการตอ้งเช่ือมั่นวา่ผูถ้กูรอ้งเรยีนสจุรติ  
 

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

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นทางการ 
  (ขอ้รอ้งเรยีนเป็นกรณีทจุรติ และสรุปผล/เสนอการลงโทษ) 

* พจิารณาและสรุปขอ้เทจ็จรงิเบือ้งตน้ ใช้
เวลาประมาณ 30-60 วนั (ขึน้อยูก่บัความ
ซบัซอ้นในการหาขอ้เทจ็จรงิ) 

ช่องทางการร้องเรียน 
• ผา่นทางเว็บไซตร์ะบบรบัขอ้รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส 
(Whistleblowing System)  

• ดว้ยวาจา หรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษร/ E-mail address/ จดหมาย 
(โดยระบช่ืุอ หรอืไมร่ะบช่ืุอผูแ้จง้ก็ได)้ 

พจิารณาอนุมัตกิารลงโทษ 
- คณะกรรมการบคุคล เอสซีจี แพคเกจจิง้ (Management Development 

Committee - MDC) พิจารณาพนกังานระดบัจดัการ 3 ขึน้ไป 
- พนกังานระดบัอื่น ๆ ผูพ้ิจารณาฯ ตามที่ก าหนดในอ านาจด าเนินการของบรษัิท 
  (ตามขอ้สรุปของคณะท างานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ หรอืคณะกรรมการสอบสวน) 

ผู้ร้องเรียน 

ผู้รับข้อร้องเรียน 
• ผูบ้งัคบับญัชาที่ทา่นไวว้างใจในทกุระดบั 
• ผูอ้  านวยการส านกังานการบคุคล 
• ผูอ้  านวยการส านกังานตรวจสอบ 
• เลขานกุารบรษัิท 
• เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 
• กรรมการบรษัิทคนใดคนหนึง่ 

  รายงานตามความเหมาะสม 
   คณะจดัการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท 

บริษัทหรือส านักงานตรวจสอบท าหน้าที่ 

หรือ 

 และ/หรือ 

1 1 

2 

3 

4 

5 

กรณีผูร้อ้งเรียนเปิดเผย
ตนเอง ใหแ้จง้ผูร้อ้งเรียน
ทราบภายในก าหนด
ระยะเวลา  7 วันท าการ
นบัแตว่นัท่ีสรุปผล 
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นิยามศัพทท์ั่วไป 

  เอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายความว่า  
1. บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 
2. บรษิัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

  บริษัทย่อย หมายความว่า บรษิัทย่อยตามงบการเงินรวมของบรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 

  กรรมการบริษัท หมายความวา่ กรรมการของบรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน)  

  พนักงานเอสซีจี แพคเกจจิง้ หมายความวา่ พนกังานประจ าภายใตส้ญัญาจา้งแรงงาน พนกังานทดลองงาน 
และพนกังานท่ีมีสญัญาจา้งงานเป็นพิเศษ ซึ่งสงักัดบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ในทุก ๆ ประเทศท่ีเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ประกอบธุรกิจอยู ่

 ผู้มีส่วนได้เสีย หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรือมีผลประโยชนใ์ด ๆ กบัการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือ
มีสว่นท่ีอาจท าใหเ้กิดผลกระทบการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เชน่ กรรมการบริษัท พนกังาน ผูถื้อหุน้ 
คูส่ญัญา ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เจา้หนี ้ลกูหนี ้สงัคม ชมุชนรอบโรงงาน เป็นตน้ 

 คู่ธุรกิจหรือผู้รับเหมา หมายความว่า ผูร้บัจา้ง หรือใหบ้ริการแก่เอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือคู่สัญญาท่ีท า
สญัญาจา้งท าของกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

  คู่ค้า หมายความวา่ ผูจ้  าหนา่ยสินคา้ ผูใ้หเ้ชา่ หรือผูใ้หเ้ชา่ซือ้ ท่ีสง่มอบสินคา้ให้เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

  คู่สัญญา หมายความว่า ผูท่ี้ยอมเขา้ผกูพนัตนและมีสิทธิ หนา้ท่ี ความรบัผิดชอบตามท่ีปรากฏในสญัญาท่ี
ไดท้  าไวก้บัเอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมถึง ผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) 

  ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ หมายความวา่ บคุคลหรือนิติบคุคลใดก็ตามท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้มีการตดิตอ่สมัพนัธ์
ทางธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นรฐับาล หนว่ยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ องคก์รภาคเอกชน เป็นตน้ 

  ลูกค้า หมายความรวมถึง ผูซื้อ้สินคา้ ผูใ้ชง้านสินคา้ และผูร้บับริการ 

  ธุรกรรม (Transaction) หมายความว่า กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการท านิตกิรรม สญัญา หรือการด าเนินการใด ๆ 
กบัผูอ่ื้นทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเก่ียวกบัทรพัยส์ิน เชน่ การบรกิาร การซือ้ การขาย การวา่จา้ง  
การใหค้วามชว่ยเหลือทางการเงิน การสนบัสนนุทางดา้นเทคนิคหรือบคุลากร ฯลฯ 

 
จรรยาบรรณเอสซีจี แพคเกจจิง้ประกอบด้วย 
 หัวข้อเร่ือง  
 นิยามศัพท ์
 หลักการ 
 แนวปฏิบัติ 
 ตัวอย่าง  
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1.  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
นิยามศัพท ์

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความวา่ สิทธิท่ีมีโดยธรรมชาตขิองมนษุยท์กุคนโดยไมค่  านงึถึงความ
แตกตา่งทางกาย จิตใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิถ่ินก าเนิด เผา่พนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุสีผิว การศกึษา สถานะ
ทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอ่ืนใด ทั้งนีต้ามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตาม
สนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัิ รวมถึง สิทธิในการด ารงชีวิตและเสรีภาพ การพน้จาก
การเป็นทาสและการทรมาน การคา้มนษุย ์การล่วงละเมิด การใชแ้รงงานบงัคบัและการใชแ้รงงานเด็ก การมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น อิสระในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง สิทธิในการท างาน ชั่วโมงการท างาน 
การไดร้บัคา่ตอบแทนอย่างเท่าเทียม การศกึษา และสิทธิอ่ืน ๆ เช่น การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล สขุภาพและ
ความปลอดภยั ชนกลุ่มนอ้ยในชมุชนทอ้งถ่ิน และสิทธิชมุชน โดยทกุคนมีสิทธิตา่ง ๆ เหล่านีโ้ดยเท่าเทียม ไม่
ถกูเลือกปฏิบตั ิโดยการบรหิารความหลากหลายและยอมรบัความแตกตา่งของบคุคล 

หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้มีอุดมการณใ์นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม โดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อสังคม
และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุกลุม่ จงึตระหนกัถึงความส าคญัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชนของบคุคลทกุคน ปฏิบตัิตอ่
ทกุคนตามหลกัสิทธิมนุษยชน หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน และสนบัสนุนส่งเสริมสิทธิ
มนษุยชน ซึ่งรวมถึงการปฏิบตัิดา้นแรงงานโดยปฏิบตัิต่อพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงาน
และขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน และการปฏิบตัิต่อแรงงานนี ้ครอบคลุมทุกกิจกรรมทาง
ธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ (Direct Activity) รวมถึงกิจกรรมของคู่คา้/ คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
(Suppliers/ Contractors in Business Value Chain) และผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) 

แนวปฏิบัต ิ

1) ตระหนักถึงความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคน ปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิ
มนษุยชน หลีกเล่ียงการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน และสนบัสนนุสง่เสรมิสิทธิมนษุยชน 

 ปฏิบตัติอ่พนกังานตามหลกัสิทธิมนษุยชน กฎหมายแรงงาน และขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรมในทกุกระบวนการของการจา้งงาน ตัง้แตก่ารสรรหา การจา่ยคา่ตอบแทน วนัเวลา
และชั่วโมงการท างาน วนัหยดุ  การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การฝึกอบรมและ
พฒันา การวางแผนความกา้วหนา้ และอ่ืน ๆ 

 ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานท่ีมาจากการคา้มนษุย ์และแรงงานเด็กอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงไม่
ใชก้ารลงโทษท่ีเป็นการทารุณตอ่รา่งกายหรือจิตใจ ไมว่า่โดยวิธีการขูเ่ข็ญ การกกัขงัหน่วงเหน่ียว หรือ
ใชค้วามรุนแรงในรูปแบบใด 

 ไมค่กุคามลว่งละเมิดไมว่า่ในเรื่องเพศหรือเรื่องอ่ืนใด 
 สง่เสรมิสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุม่ การแสดงความคดิเห็น และการเจรจาตอ่รองรว่ม 
 ปฏิบตัติอ่ทกุคนอยา่งเทา่เทียมปราศจากการเลือกปฏิบตัิ 
 เคารพในความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่างของบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความ

หลากหลายและแตกตา่งทางกาย จิตใจ เชือ้ชาต ิสญัชาต ิถ่ินก าเนิด เผา่พนัธุ ์ศาสนา เพศ ภาษา อาย ุ
สีผิว การศึกษา สถานะทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอ่ืนใดตามกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ และตามสนธิสญัญาท่ีแตล่ะประเทศมีพนัธกรณีจะตอ้งปฏิบตัติาม 
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2) ปฏิบตัติามนโยบายดา้นสิทธิมนษุยชน (Human Rights Policy) นโยบายดา้นการบรหิารความหลากหลาย
และยอมรบัความแตกต่างของบุคคล (Diversity and Inclusion Policy) และนโยบายว่าดว้ยการเคารพ
สิทธิมนษุยชนอ่ืน ๆ 

3) ใชค้วามระมัดระวังในการปฏิบตัิหนา้ท่ีเพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ใน
การด าเนินธุรกิจ รวมทัง้จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจ สอดส่องดแูลเรื่องการเคารพสิทธิมนษุยชน 
และรายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อปอ้งกนัการกระท าท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน 

4) ก าหนดแนวทาง ก ากับดูแล และให้การสนับสนุนส่งเสริมแก่คู่คา้/ คู่ธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
(Suppliers/ Contractors in Business Value Chain) ตลอดจนผูร้ว่มธุรกิจ (Joint Venture) เพ่ือใหมี้ส่วน
รว่มในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม เคารพและปฏิบตัติอ่ทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

 ตัวอย่าง 

1) หากทา่นพบคูธุ่รกิจของบรษิัทใชแ้รงงานเดก็ในโรงงาน ท่านควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที เน่ืองจากเอสซีจี แพคเกจจิง้สนบัสนุนใหคู้่ธุรกิจด าเนินธุรกิจ
อยา่งมีจรยิธรรมตามจรรยาบรรณคูธุ่รกิจเอสซีจี แพคเกจจิง้ หากคูธุ่รกิจปฏิบตัไิมส่อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณ
คูธุ่รกิจเอสซีจี แพคเกจจิง้ เอสซีจี แพคเกจจิง้จะขอสงวนสิทธิในการด าเนินการใด ๆ กบัคูธุ่รกิจนัน้โดยพิจารณา
จากผลกระทบและความเสียหายท่ีเกิดขึน้ 

2) หากท่านพบว่าการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ คูค่า้ คูธุ่รกิจ หรือกิจการรว่มทนุ มีแนวโนม้ท่ีจะส่งผล
กระทบตอ่สิทธิมนษุยชนของชมุชนในทอ้งถ่ิน ผา่นการปล่อยมลพิษ หรือสารพิษใหม่ ๆ ทา่นควรปฏิบตัิอยา่งไร 

ค าแนะน า รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทนัที เพ่ือด าเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิว่าเป็นไปตามมาตรฐาน 
หรือเป็นการละเมิดตามกฎหมายหรือไม่ หากการปฏิบตัิไม่ถกูตอ้งจะไดด้  าเนินการแกไ้ข และ/หรือก าหนด
มาตรการเยียวยาท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

3) หากท่านในฐานะผูบ้งัคบับญัชาตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีปัญหา
ความขดัแยง้สว่นตวักบัทา่น ทา่นจะตอ้งปฏิบตัอิยา่งไร 

 ค าแนะน า  ตอ้งปฏิบตัติอ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทกุคนอย่างเท่าเทียม ไมเ่ลือกปฏิบตั ิหลีกเล่ียงกระท าการท่ีไม่
สมควรปราศจากเหตุผลและความชอบธรรม และประเมินผลการปฏิบตัิงานจากผลการท างาน ความรู้
ความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยตอ้งไม่ยอมใหค้วามรูส้ึกส่วนตวั อคติหรือความล าเอียงมีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจ 

4) หากทา่นพบเห็นเพ่ือนพนกังานท่ีเป็นสตรีมีครรภป์ฏิบตังิานลว่งเวลาในส านกังาน ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า รายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชาเพราะพนกังานท่ีเป็นสตรีมีครรภน์ัน้จะไดร้บัการคุม้ครองเป็นพิเศษ
ตามกฎหมายแรงงาน  ซึ่งโดยปกตินัน้หา้มมิใหพ้นกังานซึ่งเป็นหญิงมีครรภท์  างานล่วงเวลา หรือท างานใน
วนัหยดุ เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตามกฎหมาย 

5) หากท่านพบเห็นเพ่ือนรว่มงานพดูจาดหูมิ่นผู้อ่ืน หรือกระท าการอ่ืนใดท่ีอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของผูอ่ื้น ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือจะไดน้  าขอ้เท็จจริงพิจารณาร่วมกับผูท่ี้เก่ียวขอ้งก าหนดแนวทาง 
การด าเนินการส าหรบัแต่ละกรณี เน่ืองจากเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนัน้ ตอ้งพิจารณาขอ้เท็จจริงใน
รายละเอียด ประกอบกบัขอ้กฎหมาย รวมถึงตอ้งปฏิบตัติามขัน้ตอนและวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด   
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2. สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 
2.1 สิ่งแวดล้อม 

นิยามศัพท ์

สินค้าและบริการ หมายความว่า สิ่งท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ส่งมอบใหก้ับลูกคา้ซึ่งครอบคลุมทัง้สินคา้ 
บรกิารและโซลชูนั 

หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้มุ่งมั่นในการดแูลรกัษาและบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มตลอดกระบวนการการด าเนิน
ธุรกิจโดยปฏิบตัิตามกฎหมายและนโยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมทัง้
สนบัสนนุใหคู้ค่า้และคูธุ่รกิจ ผูใ้หบ้รกิารทัง้ทางตรงและทางออ้ม หุน้สว่นทางธุรกิจท่ีส าคญัอ่ืน ๆ เชน่ การ
ด าเนินงานท่ีไม่มีอ านาจบริหาร ผูร้่วมธุรกิจ การจัดจา้งภายนอก การด าเนินโครงการใหม่ โครงการ
ปรบัปรุง การจดัท าขอ้ตกลงตา่งๆ รวมถึงการควบรวมกิจการ มีการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มเทียบเทา่
นโยบายสิ่งแวดลอ้มและสภาพภูมิอากาศของเอสซีจี แพคเกจจิง้ เป็นมาตรฐานขัน้ต  ่า ตลอดจนถึงการ
ปลกูฝังจิตส านึกในเรื่องดงักลา่วใหพ้นกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ใหด้  าเนินการตามแนว
ปฏิบตัิในเรื่องตา่ง ๆ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร และน าไป
ปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม 

แนวปฏิบัติ 

1) ด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานขอ้ก าหนดตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตัิ และแนวปฏิบตัิต่าง ๆ 
ดา้นสิ่งแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงใหค้วามรว่มมือในการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงระดบัสากลในเรื่องตา่ง ๆ   
อนัสอดคลอ้งกับประเด็นระดบัโลก ระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบ
ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

2) ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิพลงังาน และน า้อย่างยั่งยืน ผา่นการด าเนินงาน
ดา้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศและเศรษฐกิจหมนุเวียน การลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม การปรบัตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยมลพิษ การลดการเกิดน า้เสียและของเสียทัง้
อนัตรายและไม่อนัตราย โดยจะตอ้งไม่มีของเสียไปฝังกลบ การอนรุกัษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศดว้ยความมุ่งมั่นในการสรา้งผลกระทบสุทธิเชิงบวกทางธรรมชาติ การบริหารจดัการ
ห่วงโซ่อปุทาน การจดัหาท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาสินคา้และบริการ ท่ีเป็นมิตร
ตอ่สิ่งแวดลอ้ม  

3) จดัท าระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้มโดยถือเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ โดยมีการตดิตามรายงาน
ผลการด าเนินงาน และมีการตรวจประเมินระบบการบริหารจดัการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดบัการ
ด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

4) ประเมินหาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่ งยืนท่ีส าคัญ (Materiality) หรือประเด็นความเส่ียงด้าน
สิ่งแวดลอ้ม (Environmental Aspect) ท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจ และจดัท าการบริหารจดัการ
ประเดน็ดงักลา่ว พรอ้มทัง้ก าหนดดชันีชีว้ดัท่ีส  าคญั แผนงานและกลยทุธเ์พ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายในการ
ด าเนินงาน  
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5) เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มอย่างโปร่งใสและมีความรบัผิดชอบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็น
สิ่งแวดลอ้มตามความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

6) ส่งเสริมความรูแ้ละการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการดูแลรักษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับ
ผูร้่วมงาน ลกูคา้ คูค่า้ คูธุ่รกิจ ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง และชมุชนรอบดา้น ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ตาม
ความเหมาะสม ตลอดจนสนบัสนนุ และใหค้วามช่วยเหลือดา้นการจดัการสิ่งแวดลอ้มท่ีเหมาะสมตอ่
ผูมี้สว่นไดเ้สีย โดยเฉพาะชมุชนท่ีอยูร่อบสถานประกอบการของเอสซีจี แพคเกจจิง้  

ตัวอย่าง  

1) หากมีคนมาเสนอขายสินคา้ใหท้่านในราคาถกูกว่าท่ีใชใ้นปัจจบุนั แตส่ินคา้ชนิดนัน้ยงัไมไ่ดร้บัการขึน้
ทะเบียนสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในขณะท่ีมีผูผ้ลิตสินคา้
ประเภทเดียวกนันีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนอยูแ่ลว้ ทา่นควรพิจารณาซือ้สินคา้อยา่งไร 

ค าแนะน า ตอ้งด าเนินการสั่งซือ้สินคา้ตามแนวปฏิบตัขิองเอสซีจี แพคเกจจิง้ ในกรณีท่ีสินคา้ประเภท
นัน้มีผูผ้ลิตรายอ่ืนไดร้บัการขึน้ทะเบียนอยูแ่ลว้ ผูซื้อ้จะตอ้งเลือกซือ้สินคา้จากผูผ้ลิตท่ีขึน้ทะเบียนแลว้
เท่านัน้ แต่ในกรณีท่ีมีผูผ้ลิตรายอ่ืนตอ้งการไดร้บัการขึน้ทะเบียน ท่านสามารถเขา้ไปช่วยเหลือให้
ค  าแนะน าในการปรับปรุงการด าเนินงานของผูผ้ลิต และสนับสนุนให้ขอขึน้ทะเบียนได ้เพ่ืออาจ
พิจารณาซือ้สินคา้ชนิดนัน้ไดใ้นอนาคต 

2) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของท่านรายงานว่า ไดย้ินชาวบา้นคยุกันเรื่องความเดือดรอ้นจากน า้สีด  าท่ีมีกลิ่น
เหม็นไหลออกจากบรเิวณโรงงานของท่านลงไปในท่ีดนิชาวบา้น แตไ่มท่ราบวา่จะติดตอ่หรือรอ้งเรียน
ไปท่ีใด และอยา่งไร ทา่นในฐานะผูบ้งัคบับญัชาจะปฏิบตัอิย่างไร 

ค าแนะน า ตอ้งประสานงานและ/หรือด าเนินการแกไ้ขโดยดว่น เม่ือเกิดเหตรุอ้งเรียน หรือมีแนวโนม้
จะเกิดการรอ้งเรียนดา้นสิ่งแวดลอ้มซึ่งมาจากการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยเริ่มจากการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริง วิเคราะหข์อ้มูล ด าเนินการแกไ้ข ก าหนดผูร้บัผิดชอบพรอ้มก าหนดแลว้เสร็จ 
และตอ้งส่ือสารการด าเนินการต่อผูไ้ดร้บัหรืออาจไดร้บัผลกระทบ และผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไป
เพ่ือแกไ้ขปัญหา และลดความเดือดรอ้นร  าคาญท่ีเกิดขึน้ใหเ้รว็ท่ีสดุ 

3) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นท่ีสงัคมใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก อีกทัง้จะมีการ
ประกาศใชก้ฎหมายภาษีคารบ์อนในอนาคต องคก์รของท่านมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจ านวนมาก 
ท่านซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานจัดท าแผนธุรกิจและบริหารความเส่ียงขององคก์ร ท่านควรพิจารณา
ประเดน็การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศอยา่งไร 

ค าแนะน า ประเมินความเส่ียงขององคก์รท่ีค  านึงถึงประเด็นดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เชน่ มีการจดั Risk Matrix ท่ีระบปุระเดน็ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ วิเคราะหส์ถานการณ์
สมมติด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Scenario Analysis) และระบุ
ผลกระทบต่อธุรกิจอย่างชัดเจน เพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ เช่น การติดตัง้
อปุกรณล์ดการใชพ้ลงังานท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือลดภาระทางภาษี การลดการใชน้  า้และ
หาแหล่งน า้ส  ารองหากเกิดภยัแลง้ ตลอดจนแผนงานทางธุรกิจ เช่น การผลิตสินคา้และบริการ ท่ีช่วย
ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือตอบโจทยก์ารเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผูบ้ริโภค  
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4) บริษัทของท่านจะเสนอขออนมุตัิโครงการลงทนุท่ีเขา้ข่ายประเภทสิ่งแวดลอ้มและพลงังาน โดยท่าน
ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหจ้ดัท าขอ้มลูเพ่ือค านวณผลตอบแทนทางการเงินประกอบการ
ขออนมุตั ิและตามท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ มีนโยบายท่ีมุง่สูก่ารเป็น Net-Zero Emission ภายในปี 2593 
ดงันัน้เพ่ือเป็นการเตรียมแผนส าหรบัเปา้หมายดงักล่าว ทา่นควรด าเนินการอยา่งไร 

ค าแนะน า จดัท าขอ้มูลแสดงปริมาณวตัถุดิบ เชือ้เพลิง พลงังาน ของเสีย และอ่ืนๆ ของโครงการท่ี
สง่ผลตอ่ปรมิาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงแสดงขอ้มลูปริมาณก๊าซเรือนกระจกสทุธิท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลง
จากโครงการดังกล่าว โดยแสดงข้อมูลก๊าซเรือนกระจก แยกเป็น Scope 1 และ 2 และค านวน
ผลตอบแทนทางการเงินจากผลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หรือคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)) ดว้ย
ราคาคารบ์อนภายในองคก์ร (Internal Carbon Pricing หรือ ICP)  
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2.2  สุขภาพและความปลอดภัย  
หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งในเรื่องสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน คูธุ่รกิจ ลกูคา้ 
ชมุชน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่คณุคา่ ครอบคลมุทัง้กระบวนการผลิต การใหบ้ริการ การ
ขนส่งและเดินทาง ตลอดจนส านกังานทัง้ในและต่างประเทศ โดยเริ่มตัง้แต่การประเมินความเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบกบัสขุภาพ และความปลอดภยั การบรหิารจดัการความเส่ียง ตัง้แตก่่อนท่ีจะมีการลงทนุหรือร่วม
ทุนในกิจการใด ๆ การด าเนินงานโครงการใหม่ โครงการปรบัปรุง/เปล่ียนแปลง รวมทัง้การดแูลสถาน
ประกอบการ กระบวนการผลิต เทคโนโลยี เครื่องจักร อุปกรณ ์วัตถุดิบ การใหบ้ริการ การขนส่งและ
เดินทางเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งมีสขุภาพท่ีดีและมีความปลอดภยั ตลอดจนปลกูฝังจิตส านึกใน
เรื่องดงักลา่วใหก้บัพนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใหด้  าเนินการตามแนวปฏิบตัใินเรื่องตา่ง ๆ  

แนวปฏิบัต ิ

1) ด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานขอ้ก าหนดกฎหมาย กรอบการด าเนินงาน มาตรฐาน ระเบียบปฏิบตั ิและแนว
ปฏิบตัติา่ง ๆ ดา้นสขุภาพและความปลอดภยั รวมถึงใหค้วามรว่มมือในการปฏิบตัิตามขอ้ตกลงระดบั
สากลในเรื่องต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกับประเด็นท่ีแตล่ะประเทศท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
และประเด็นระดบัโลก ระดบัประเทศ และระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึน้ 

2) ดแูลและตรวจสอบความพรอ้มของสุขภาพตนเอง เพ่ือนร่วมงาน คู่ธุรกิจ และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ก่อนปฏิบตัิงาน ระหว่างปฏิบตัิงาน และตอ้งหยุดหรือสั่งใหห้ยุดปฏิบตัิงานทันทีหากพบว่ามีสุขภาพ
รา่งกายไมพ่รอ้ม เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดอบุตัเิหตจุากการท างาน หรือท่ีเก่ียวเน่ืองกบังาน 

3) ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงการลดผลกระทบตอ่สขุภาพและความปลอดภยั โดยการประเมินความเส่ียง
ก่อนเริ่มการท างานและกรณีมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงตอ้งศกึษาขอ้มลูตา่ง ๆ เก่ียวกบักระบวนการผลิต 
วิธีการปฏิบตังิาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน และคณุสมบตั ิความรู ้ความสามารถของผูป้ฏิบตังิาน 
เพ่ือวางแผนหรือเตรียมการปอ้งกนัท่ีเหมาะสม 

4) รายงานผู้บงัคับบัญชาทันทีเม่ือพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งจากกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ ์และ
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย โดยในกรณีท่ีได้รับ
มอบหมายงานท่ีมีอันตราย  หรือหากไม่มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยจากการท างาน ควรหยุดหรือ
ชะลอการด าเนินการนัน้ และปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรือผูเ้ช่ียวชาญโดยทนัที 

5) จดัท าระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจ โดย
มีการตดิตาม รายงานผลการด าเนินงาน และตรวจประเมินอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือใหม้ั่นใจวา่มีการปฏิบตัิ
ตามนโยบายท่ีก าหนด และเป็นแนวทางยกระดบัการด าเนินงานใหดี้ยิ่งขึน้  

6) พนกังานทกุระดบัมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิ ดแูลการปฏิบตัิตามกฎ/ระเบียบ มาตรฐาน 
วิธีการปฏิบัติงานเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานของตนเองและทีมงาน  โดย
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งก าหนด ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุม
ไมใ่หเ้กิดอบุตัเิหต ุรวมถึงการดแูลสขุภาพพนกังานตามความเส่ียงของงาน 
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7) รายงานและเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงาน ตวัชีว้ดัดา้นสขุภาพและความปลอดภยัอย่างโปรง่ใส ผ่าน
ชอ่งทางตา่ง ๆ ตามความเหมาะสมและเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย มีสว่นรว่มในการใหข้อ้คิดเห็นใน
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสขุภาพและความปลอดภยั 

8) ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และส่งเสริมการปลกูฝังจิตส านึกในเรื่องของการดแูลรกัษาสขุภาพและความ
ปลอดภยัใหก้ับผูร้่วมงาน คูค่า้ คูธุ่รกิจ ลกูคา้ ชมุชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
ตามความเหมาะสม  

ตัวอย่าง  

1) บริษัทใหท้่านสั่งซือ้สีสเปรย ์และท่านรูจ้กัพนกังานบริษัทผลิตสีสเปรยร์ายหนึ่งซึ่งสามารถสั่งซือ้ไดใ้น
ราคาถูกกว่าย่ีห้อท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่สีสเปรย์ดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภยั ทา่นควรพิจารณาอยา่งไร 

 ค าแนะน า ตอ้งไม่เลือกซือ้สินคา้ท่ีไม่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภัย ในการสั่งซือ้วสัดุ 
อปุกรณ ์โดยเฉพาะประเภทท่ีเป็นสารเคมีส าหรบัใชใ้นส านกังานหรือโรงงาน ทา่นตอ้งมั่นใจไดว้่าเป็น
สินคา้ท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภัย และ/หรือมีขอ้มูลความปลอดภัยของสินคา้หรือ
สารเคมีนัน้ ๆ จากผูผ้ลิตหรือหนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ และมีแหลง่ผลิตท่ีนา่เช่ือถือ 

2) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของท่าน ซึ่งท างานในพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงจากอนัตรายทางเสียง รายงานวา่หขูองเขา
ไมค่อ่ยไดย้ินเสียงเรียกอยูบ่อ่ยครัง้ ซึ่งแพทยไ์ดใ้หค้วามเห็นว่าอาจมาจาก 2 สาเหต ุคือ ไดย้ินเสียงดงั
มาก ๆ หรืออยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีมีเสียงดงัเป็นประจ า ทา่นในฐานะผูบ้งัคบับญัชาจะปฏิบตัอิยา่งไร 

 ค าแนะน า ตอ้งด าเนินการใหมี้การตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงทนัทีเม่ือไดร้บัรายงานความผิดปกติ โดย
ในเบือ้งตน้ควรใหพ้นักงานคนนั้นยา้ยไปปฏิบตัิหนา้ท่ีในพืน้ท่ีอ่ืนซึ่งมีเสียงดงัน้อยกว่า และใหสื้บ
คน้หาสาเหตท่ีุท าใหเ้กิดอาการดงักล่าว โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเส่ียง ผลการตรวจวดั
สภาพแวดลอ้มการท างาน และวิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีรว่มกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป ทัง้นี ้
พนกังานทกุคนมีหนา้ท่ีในการรายงานความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบแมว้่าเป็นความ
ผิดปกตเิพียงเล็กนอ้ย  เพ่ือเป็นการปอ้งกนัหรือยบัยัง้อนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้  

3)  บริษัทของท่านมีงานก่อสรา้งเพ่ือขยายกระบวนการผลิต ซึ่งจะมีคูธุ่รกิจเขา้มาท างานก่อสรา้งในพืน้ท่ี 
แต่พบว่าคู่ธุรกิจไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของบริษัท ท่านในฐานะพนักงานท่ีเป็นหัวหนา้
โครงการก่อสรา้งนีจ้ะปฏิบตัอิยา่งไร  

 ค าแนะน า ตอ้งหยดุหรือชะลอการปฏิบตังิานเพ่ือแกไ้ขใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานทนัที และ
ควบคมุ ดแูล แนะน าใหคู้ธุ่รกิจปฏิบตัิตามกฎความปลอดภยัของบริษัทเช่นเดียวกับพนกังาน เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการปฏิบตัิงาน และปฏิบตัิต่อคู่ธุรกิจเสมือนเป็นพนกังานของ
บริษัท โดยก่อนเริ่มงานตอ้งมีการอบรมและชีแ้จง ตรวจสอบความพรอ้มท่ีเก่ียวกับขอ้ก าหนดดา้น
ความปลอดภยัให ้ คูธุ่รกิจรบัทราบและปฏิบตัไิดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4)  ท่านไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหข้ึน้ไปซ่อมแซมหลงัคาสงู 4 เมตร ใหแ้ลว้เสร็จภายในวนันี ้
แตพ่บวา่จ านวนเข็มขดันิรภยักนัตก (Safety Harness) ถกูน าไปใชห้มด ทา่นจะปฏิบตัอิยา่งไร 
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ค าแนะน า หยดุหรือชะลอการปฏิบตัิงานเพ่ือแกไ้ขใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานทนัที รวมถึง
หากงานท่ีไดร้บัมอบหมายนัน้อนัตราย หรือพบว่าไม่มีอุปกรณป์้องกันอนัตรายหรือไม่มั่นใจถึงความ
ปลอดภยัจากการท างาน โดยแจง้ผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือจดัหาอุปกรณใ์หค้รบถว้นก่อน ทัง้นีก้ารปฏิบตัิงาน
บนท่ีสงูถือเป็นงานท่ีมีความเส่ียงสงูท่ีก าหนดในกฎพิทกัษชี์วิต (Life Saving Rules) ดงันัน้ตอ้งมีการ
จดัเตรียมสถานท่ีท างานใหป้ลอดภยัและสวมใส่อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายใหค้รบถว้นทกุครัง้ 
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2.3  ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 

นิยามศัพท ์

สินค้าและบริการ หมายความวา่ สิ่งท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ สง่มอบใหก้บัลกูคา้ซึ่งครอบคลมุทัง้สินคา้ บรกิาร
และโซลชูนั 

หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้มีการด าเนินการใหม้ั่นใจว่าสินคา้และบริการมีมาตรฐานความปลอดภัยสอดคลอ้งกับ
ขอ้ก าหนด กฎหมาย มาตรฐานในประเทศ และมาตรฐานอตุสาหกรรมจนถึงมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้ง และ
เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีไดต้กลงไว้กับลูกคา้ ตลอดจนวัฏจักรชีวิตและห่วงโซ่คุณค่าตัง้แต่กระบวนการ
ออกแบบ การผลิตสินคา้ การขนสง่ การจดัเก็บ การใชง้าน และการจดัการเม่ือสิน้สดุการใชง้าน จนถึงการให้
ขอ้มูลหรือค าเตือนและวิธีการใชง้านท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับสินคา้และบริการ เพียงพอต่อความปลอดภัยของ
ลกูคา้ตลอดอายกุารใชง้าน (Life Cycle) รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของสินคา้ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
วา่จา้งใหผ้ลิต น าเขา้ และน ามาประกอบการสง่เสรมิการขายดว้ย 

แนวปฏิบัต ิ

1) จดัท าและปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภัยของสินคา้และบริการ ใหค้รอบคลุมตัง้แต่การประเมิน
อนัตราย (Product Hazard Analysis, PHA) ของสินคา้และบริการ ในทุกขัน้ตอนตัง้แต่การผลิตสินคา้ 
การขนส่ง การจดัเก็บ การใชง้าน และการจดัการเม่ือสิน้สดุการใชง้าน และน าไปสู่การวางแผน ปอ้งกัน
ข้อบกพร่องตั้งแต่การออกแบบ การผลิต และการจัดท าฉลากค าเตือนตามมาตรฐานสากลให้มี
ประสิทธิผล 

2) ออกแบบ ผลิต ใหบ้ริการ และส่ือสาร โดยค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ตลอดอายุการใชง้าน และ
หากจะเปล่ียนแปลงวิธีการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการ ท่ีมีผลต่อความปลอดภัย ตอ้งพิจารณาผลการ
ประเมินความเส่ียงและไดร้บัความเห็นชอบจากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้รบัผิดชอบก่อน และมีการบนัทึก
รายละเอียดและเหตผุลไวเ้พ่ือการอา้งอิง   

3) ดแูลจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกับความปลอดภัยของสินคา้และบริการในความรบัผิดชอบไวเ้พ่ือการทวนสอบ 
(Verification) ได ้

4)  รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัที กรณีท่ีพนกังานไดร้บัทราบหรือมีขอ้กังวลเก่ียวกับความปลอดภยั
ของสินคา้และบริการอันเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า และ/หรือกระบวนการการให้บริการ หรือ
สถานการณท่ี์อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่ความปลอดภยัของลกูคา้ 

5)  ยินดีรบัขอ้รอ้งเรียนในเรื่องความปลอดภัยของสินคา้และบริการ และด าเนินการประสานหรือปรบัปรุง
แกไ้ขใหท้นัท่วงที กรณีมีขอ้จ ากัดหรือตอ้งใชเ้วลาในการแกปั้ญหา ผูร้บัผิดชอบตอ้งรายงานขอ้มูลและ
สถานะใหล้กูคา้ทราบในเวลาอนัควร รวมทัง้รายงานความคืบหนา้ในการแกไ้ขเป็นระยะดว้ย 

6) จดัท ามาตรการตอบสนองในการจดัการ วิเคราะห ์สอบสวนขอ้รอ้งเรียน และเหตฉุกุเฉินอนัเน่ืองมาจาก
การใชส้ินคา้และบรกิาร และซกัซอ้มเตรียมความพรอ้มเพ่ือรองรบัสถานการณด์งักลา่ว 



 

- 17 - 
 

7) จดัใหมี้การฝึกอบรม ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ กบัพนกังาน คูค่า้และคูธุ่รกิจท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินการดา้นความปลอดภยัของสินคา้และบรกิาร อยา่งสม ่าเสมอ 

ตัวอย่าง 

1)  ท่านสงัเกตเห็นว่าเพ่ือนรว่มงานของท่านขา้มขัน้ตอนในการผลิตซึ่งอาจมีผลท าใหส้ินคา้นัน้มีคณุสมบตัิ
ไมต่รงตามมาตรฐาน และสง่ผลตอ่ความปลอดภยัตอ่สินคา้ได ้ทา่นควรจะด าเนินการอยา่งไร 

ค าแนะน า ควรปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาของท่านทันที เน่ืองจากขัน้ตอนในการผลิตท่ีบริษัทก าหนดไว้นัน้ ก็
เพ่ือใหม้ั่นใจว่าสินคา้มีคณุภาพ คณุสมบตัิ และความปลอดภัยในการน าไปใชง้านของลูกคา้ ซึ่งจะช่วยให้
บริษัทสามารถรกัษามาตรฐาน คณุภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนช่ือเสียงของบริษัทไวไ้ด ้โดยการ
ปรกึษาดงักล่าวบรษิัทไมถื่อวา่เป็นการกล่าวหาเพ่ือนรว่มงาน 

2) หากท่านมีหนา้ท่ีบริการจดัรถเพ่ือไปส่งสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ และมีขอ้ตกลงกบัลกูคา้เรื่องการส่งมอบท่ีตรงต่อ
เวลา อย่างไรก็ตามท่านตรวจพบว่ารถขนส่งท่ีจะใชง้านอยู่ในสภาพท่ีไม่ปลอดภยัและถา้จะจดัหารถคนั
ใหมอ่าจไปสง่สินคา้ใหล้กูคา้ไมท่นัก าหนด ทา่นจะด าเนินการอยา่งไร 

ค าแนะน า ตอ้งรายงานใหลู้กคา้ทราบสถานการณท์นัที และปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือจดัหารถขนส่งคนั
ใหม่ท่ีปลอดภัยใหเ้ร็วท่ีสุด ซึ่งอาจท าใหก้ารส่งมอบสินคา้ล่าชา้ไปบา้ง แต่สินคา้จะไปถึงมือลูกคา้อย่าง
ปลอดภยั การใชร้ถขนส่งท่ีไม่ปลอดภยัในการส่งสินคา้ใหลู้กคา้ มีโอกาสท าใหเ้กิดอุบตัิเหตรุะหว่างการ
ขนสง่ ท าใหร้ถและสินคา้เสียหายไมส่ามารถสง่มอบสินคา้ได ้นอกจากนัน้ยงัอาจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสียง
และภาพลกัษณข์องบรษิัทอีกดว้ย  

3) บริษัทของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินคา้รายการใหม่ และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดม้าปรึกษาเรื่องการ
จดังานและเสนอวา่จะมีการแจกของช ารว่ยใหผู้ร้ว่มงานเป็นน า้ผลไมบ้รรจขุวดภายใตต้ราของบรษิัท โดย
จะวา่จา้งผูอ่ื้นผลิตให ้ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาทา่นควรจะด าเนินการอยา่งไร 

 ค าแนะน า ตอ้งมีความตระหนกัในเรื่องสขุภาพและความปลอดภยั และมอบหมายผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้
ตรวจสอบความปลอดภัยของสินคา้ท่ีว่าจา้งผลิตและใหผู้ผ้ลิตระบุช่ือในฉลากน า้ผลไมบ้รรจุขวดดว้ย 
เน่ืองจากแม้ว่าบริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้ขาย แต่ในฐานะท่ีเป็นผู้ว่าจ้างผลิตและแจกจ่ายเพ่ือ
ผลประโยชนท์างการคา้ บริษัทก็ยงัคงตอ้งมีความรบัผิดชอบต่อความปลอดภยัของของช ารว่ยเทียบเท่า
สินคา้ท่ีบรษิัทผลิตเองอยู ่

4)  หากสินคา้ของบริษัทของท่านไมมี่ขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้ ค าแนะน าการใชส้ินคา้ ค  าเตือนอนัตรายจากการใช้
สินค้า เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material safety data sheet: MSDS) วิธีการเก็บรักษา ท่านจะ
ด าเนินการอย่างไร 

ค าแนะน า แนะน าให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์อันตรายสินคา้ (Product Hazard 
Analysis) ใหค้รอบคลุมการใชง้านสินคา้ตลอดอายุการใชง้านของสินคา้ (Product Life Cycle) แลว้
พิจารณาประเด็นอันตรายท่ีเขา้ข่ายเป็น  Warning มาจัดท าฉลากค าเตือน ค าแนะน า/วิธีการใช้งาน 
เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั (Material safety data sheet: MSDS) วิธีเก็บรกัษา ใหมี้เพียงพอเหมาะสม
ในการปอ้งกนัอนัตรายและสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5) หากพบวา่บรษิัท/หน่วยงานท่ีรบัขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้จดัการปัญหาขอ้รอ้งเรียนของลกูคา้ลา่ชา้ โดยไม่มีการ
แจง้ความคืบหนา้ใหล้กูคา้ทราบ และลกูคา้มีแนวโนม้ไมพ่อใจสงู ทา่นควรจะด าเนินการอยา่งไร 

 ค าแนะน า ประสานงานกบัหน่วยงานดงักล่าวและแนะน าใหร้ายงานสิ่งท่ีก าลงัด าเนินการแกไ้ขใหลู้กคา้
ทราบ เพราะการท่ีลกูคา้ไดร้บัทราบความคืบหนา้เป็นระยะจะท าใหลู้กคา้รูว้่าปัญหาไดร้บัการดแูลและ
เป็นการลดความไม่พึงพอใจ หากเรื่องท่ีลกูคา้รอ้งเรียนใหญ่เกินกว่าท่ีจะตดัสินใจได ้หรือความเสียหาย
เกินกว่าอ านาจอนุมตัิของบริษัท/หน่วยงานท่ีรบัขอ้รอ้งเรียน ตอ้งมีการรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ
อย่างทนัท่วงทีเพ่ือขอความเห็น และเพ่ือพิจารณาตามอ านาจอนุมตัิต่อไป หากบริษัทไม่ด  าเนินการให้
เหมาะสม ลูกคา้อาจรอ้งเรียนโดยใชส่ื้อสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ได ้และอาจท าใหบ้รษิัทเสียคา่ชดเชยเพิ่มขึน้อีกดว้ย  
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3.  การต่อต้านคอรรั์ปชัน  

นิยามศัพท ์

คอรรั์ปชัน (Corruption) หมายความว่า การตดิสินบนไมว่่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให ้สญัญาว่า
จะให ้มอบให ้ใหค้  ามั่นว่าจะให ้รวมถึงการเรียกรอ้ง หรือรบั ซึ่งเงิน ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดซึ่งไมเ่หมาะสม 
กับเจา้หนา้ท่ีของรฐั หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชนหรือผูมี้หนา้ท่ีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
เพ่ือจูงใจใหบุ้คคลดงักล่าวปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ท่ี อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรือรกัษาไวซ้ึ่งธุรกิจ หรือ
แนะน าธุรกิจใหก้ับเอสซีจี แพคเกจจิง้โดยเฉพาะ หรือเพ่ือใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ้ึ่งผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีไม่
เหมาะสมทางธุรกิจ 

หลักการ 

การด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้กับผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งด าเนินการอย่างถูกตอ้ง ตรงไปตรงมา 
โปรง่ใส ซ่ือสตัย ์ตรวจสอบไดแ้ละไม่คอรร์ปัชนั โดยปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั
ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมทัง้ไมท่  าใหเ้กิดขอ้ครหา หรือเส่ือมเสียช่ือเสียงของบรษิัท  

แนวปฏิบัต ิ

1) ไม่คอรร์ปัชนัและตอ้งระมดัระวงัในกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น การขายและการตลาด 
การจดัซือ้ งานโครงการลงทนุ การท าสญัญา การใหแ้ละรบัของก านลั การเลีย้งรบัรอง การใหเ้งินบริจาค
หรือเงินสนบัสนนุ เป็นตน้  

2) เผยแพร ่ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกบับคุคลท่ีตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ในเรื่อง
ท่ีตอ้งปฏิบตัติามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั 

3) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายคอรร์ัปชันท่ีเก่ียวข้องกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้ง
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ  

4) ด าเนินการเรื่องการให ้หรือรบัเงินบรจิาค เงินสนบัสนนุ หรือทรพัยส์ิน การจา้งพนกังานรฐั ตอ้งกระท าอยา่ง
โปรง่ใส ถกูตอ้งตามนโยบายตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั ระเบียบบริษัท และถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจว่า
เงินบรจิาค หรือเงินสนบัสนนุไมไ่ดถ้กูน าไปใชเ้พ่ือการติดสินบน ไมก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
และไมเ่ป็นการจา่ยเพ่ืออ านวยความสะดวกทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

5) พงึระมดัระวงัในการท าธุรกรรมกบับคุคล นิติบคุคล หรือองคก์รใด ๆ  ท่ีมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการคอรร์ปัชนั  

ตัวอย่าง 

1) มีเจา้หนา้ท่ีของโครงการหนึ่งถามเรื่องผลตอบแทนท่ีเขาจะไดร้บัหากเขาสามารถจงูใจใหเ้จา้ของโครงการ
สั่งซือ้สินคา้ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทา่นจะตอบเจา้หนา้ท่ีผูนี้ว้า่อยา่งไร 

 ค าแนะน า ชีแ้จงใหบ้คุคลนัน้เขา้ใจว่าตามแนวปฏิบตัิของเอสซีจี แพคเกจจิง้ พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้
จะไมจ่า่ยผลประโยชนห์รือผลตอบแทน หากไมเ่ป็นไปตามประเพณีทางการคา้ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ยดึถือปฏิบตั ิ
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2) บริษัทท่ีท่านปฏิบตัิงานก าลังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต และมีบุคคลหนึ่งแนะน าว่าสามารถอ านวย
ความสะดวกในเรื่องการขอใบอนุญาตได ้เน่ืองจากรูจ้กักับเจา้หนา้ท่ีซึ่ งมีอ านาจพิจารณาใบอนุญาตได้
เป็นพิเศษ โดยทา่นจะตอ้งจา่ยผลประโยชนใ์หบ้คุคลนี ้ทา่นจะด าเนินการอยา่งไร 

ค าแนะน า ตอ้งไมจ่า่ยผลประโยชนใ์หบ้คุคลใด ๆ เพ่ือใหไ้ดร้บัสิทธิพิเศษในการขอใบอนญุาต เน่ืองจากไม่
เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนด  

3) เอสซีจี แพคเกจจิง้ไดส้ั่งซือ้เครื่องจกัรผลิตวสัดกุ่อสรา้งจากต่างประเทศ และท่านไดร้บัแจง้จากผูข้ายว่า
เป็นธรรมเนียมท่ีจะใหค้า่ตอบแทนแก่ทา่นในฐานะผูจ้ดัซือ้รอ้ยละ 3 ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า ตอ้งไมร่บัผลประโยชนจ์ากผูข้าย กรณีนีท้า่นตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ และเจรจากับ
ผูข้ายใหคื้นผลประโยชนใ์หเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ 

4) มีเจา้หนา้ท่ีขององคก์รหนึ่ง แจง้วา่ก าลงัอยู่ระหว่างการปรบัปรุงส านกังาน จงึขอความอนเุคราะหใ์หบ้ริษัท
สนบัสนนุเคร่ืองใชส้  านกังาน เชน่ ตูเ้ย็น เครื่องพริน้เตอร ์เพ่ือใชใ้นส านกังาน ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า สามารถใหก้ารสนบัสนนุหรือบริจาคได ้โดยใหอ้งคก์รนัน้ท าหนงัสือท่ีระบุวตัถปุระสงค ์พรอ้ม
ทัง้รายละเอียดมายังบริษัท และพนักงานของบริษัทจะตอ้งขออนุมัติใหถู้กตอ้ง ทัง้นีบ้ริษัทตอ้งมอบให้
องคก์รเพ่ือใชป้ระโยชนส์่วนรวม กรณีใหก้ารสนบัสนุนหรือบริจาคเป็นเงิน ควรจ่ายเงินในนามองคก์รท่ี
มีหนังสือขอความอนุเคราะห ์หา้มจ่ายเงินในนามบุคคลหรือเบิกจ่ายเป็นเงินสด  

5) ในกรณีท่ีมีหนว่ยงาน หรือองคก์รใด ๆ เรียกรบัสินบนจากบริษัท ซึ่งหากบรษิัทไม่จา่ยแลว้จะเกิดผลกระทบ
ตอ่ธุรกิจของบรษิัท ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 

 ค าแนะน า ตอ้งไม่จ่ายสินบน  และรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบถึงผลกระทบตอ่ธุรกิจ เพ่ือหาแนวทาง
ลดผลกระทบ หากผู้บังคับบัญชาไม่แน่ใจว่าจะด าเนินการอย่างไร ให้ปรึกษาตามล าดับขั้นไปจนถึง
ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุเพ่ือพิจารณา   

6) บรษิัทพิจารณาเห็นวา่อดีตพนกังานรฐัทา่นหนึ่งมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญ ซึ่งเป็นประโยชนต์อ่บรษิัท จงึ
ตอ้งการจา้งเป็นท่ีปรกึษาของบรษิัท สามารถท าไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า บริษัทตอ้งพิจารณาและตรวจสอบแล้วว่าไม่ก่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์และ
พนกังานรฐัไดเ้วน้วรรคจากการท างานในหนว่ยงานรฐัตามระเบียบของรฐัก าหนดแลว้ 

 

  



 

- 21 - 
 

4.  ของก านัลและการเลีย้งรับรอง 

หลักการ 

การรบัหรือใหผ้ลประโยชนต์า่ง ๆ ซึ่งรวมถึงทรพัยส์ิน บริการ การอ านวยความสะดวก หรือการเลีย้งรบัรองกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ตอ้งเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถ่ินหรือแต่ละประเทศ รวมทัง้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งมีมลูคา่เหมาะสม และไมเ่ป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจท่ีไมช่อบธรรม  

แนวปฏิบัต ิ

1) ก่อนการรบัหรือใหข้องก านลัและการเลีย้งรบัรองกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสิ่งเหล่านัน้
มีมูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ขอ้บงัคบั หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถ่ินนัน้ก าหนดใหก้ระท าได ้ 

2) ไม่รบัหรือใหท้รพัยส์ิน บริการ การเลีย้งรบัรองท่ีอาจท าใหเ้กิดอิทธิพล หรือแรงจงูใจในการตดัสินใจอย่าง
หนึ่งอยา่งใดและท าใหเ้กิดการปฏิบตัหินา้ท่ีหรือการตดัสินใจท่ีไมช่อบธรรม 

3) ตอ้งมีหลกัฐานการใชจ้่ายเงินท่ีแสดงมูลค่าของทรพัยส์ิน บริการ หรือการเลีย้งรบัรองนัน้เพ่ือใหส้ามารถ
ตรวจสอบได ้

4) กรณีไดร้บัมอบหมายหรือไดร้บัอนุญาตจากผู้บงัคับบัญชาใหไ้ปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับ
ทรพัยส์ิน บรกิาร การเลีย้งรบัรองไดต้ามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีหนว่ยงานภายนอกนัน้ก าหนดไว ้

5) พึงระมดัระวงัทัง้กรณีการใหท้รพัยส์ิน บริการ เลีย้งรบัรองแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือบคุคล/หน่วยงานภายใน 
และการรบัทรพัยส์ิน บริการ เลีย้งรบัรองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้
และการรบัดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสินใจอยา่งหนึ่งอยา่งใดโดยไมเ่ป็นธรรม 

ตัวอย่าง 

1) ผูร้บัเหมารายหนึ่งท่ีท่านติดตอ่งานดว้ยมีบา้นพกัตากอากาศรมิทะเลเสนอใหท้่านและครอบครวัไปพกัผ่อน
ไดเ้ป็นการส่วนตวัโดยไม่คิดค่าใชจ้่ายบา้นพกั และออกคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ เช่น คา่รบัรอง คา่เดินทางให ้โดย
อา้งวา่ตามปกตไิมค่อ่ยมีใครใช ้ทา่นจะรบัขอ้เสนอนีไ้ดห้รือไม ่ 

ค าแนะน า ไมค่วรรบัขอ้เสนอนี ้เน่ืองจากอาจท าใหเ้กิดอิทธิพลในการตดัสินใจ  

2) บรษิัทไดอ้อกคา่ใชจ้่ายใหท้่านเขา้รว่มกิจกรรมหรือสมัมนาภายนอกและทา่นไดร้บัรางวลัจากการจบัฉลาก
จากผูเ้ขา้รว่มทัง้หมด ทา่นจะสามารถเก็บรางวลัดงักลา่วเป็นของตนเองไดห้รือไม ่ 

ค าแนะน า สามารถรบัเป็นของตวัเองได ้หากรางวัลท่ีไดจ้ากการจับฉลากมาจากการสุ่มจากตวัเลือก
จ านวนมาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดอิทธิพลในการตดัสินใจอยู่แลว้ แต่ถ้าของรางวัลมี
มูลค่าสูงจะตอ้งปรึกษาผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือใหแ้น่ใจว่าการใหน้ัน้ไม่มีเจตนา
เพ่ือใหเ้กิดแรงจงูใจในการตดัสินใจ 

3) บริษัทมอบหมายใหท้่านไปรว่มแข่งกอลฟ์ซึ่งบริษัทจดัขึน้เพ่ือกระชบัความสมัพนัธก์บัลกูคา้ และในการแขง่ขนั
ครัง้นี ้ทา่นไดร้บัรางวลัประเภทบคุคล ทา่นจะสามารถรบัรางวลัดงักลา่วเป็นของตนเองไดห้รือไม่ 
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ค าแนะน า สามารถรบัรางวลัดงักล่าวได ้เน่ืองจากการท่ีท่านไดร้บัมอบหมายใหไ้ปร่วมแข่งขนัถือว่าเป็น
การปฎิบตังิานตามท่ีไดร้บัมอบหมาย  การแขง่ขนัเป็นไปตามกติกาการแขง่ขนัซึ่งไดแ้จง้ใหผู้เ้ขา้รว่มแข่งขนั
ทราบแลว้ และตอ้งใชท้กัษะความสามารถเฉพาะตวัในการแข่งขนั แตอ่ย่างไรก็ตามหากของรางวลัมีมลูค่าสูง 
ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชาเพื่อหาแนวปฏิบตัท่ีิเหมาะสม 

4) หน่วยงานภาครฐั เอกชน ท าหนงัสือเชิญท่านเป็นผูบ้รรยายพิเศษในวนัและเวลาท างานปกติ และมอบเงิน
คา่ตอบแทนใหท้่านจ านวนหนึ่งตามอตัราท่ีหน่วยงานก าหนดไว ้ท่านควรท าอย่างไร และท่านสามารถเก็บ
เงินคา่ตอบแทนนีเ้ป็นของตนเองไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ใหห้น่วยงานภาครฐั เอกชน ท าหนงัสือเชิญถึงผูบ้งัคบับญัชา เน่ืองจากไดใ้ชเ้วลาท างานปกติ 
และขออนมุตัิผูบ้งัคบับญัชา หากคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินท่ีไม่มากเกินวิสยั และเป็นอตัราท่ีหน่วยงาน
ภาครฐัก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานปกติอยู่แลว้ ท่านสามารถเก็บเงินจ านวนนัน้เป็นของตนเอง ได ้แต่หาก
คา่ตอบแทนท่ีไดเ้ป็นสินทรพัย ์หรือผลประโยชนท่ี์มีมลูคา่สงู ใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา 

5) การใหข้องขวัญ หรือการเลีย้งรบัรองแก่เจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีระดบัสูง หรือหน่วยงาน องคก์รใด  ๆ ควร
ปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า ตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงั ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร หรือพนกังานทกุระดบั 
เน่ืองจากการให ้มอบ หรือรบั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง เป็นเรื่องท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ถือว่ามีความเส่ียง
สูงในการเกิดคอรร์ัปชัน หากมีข้อสงสัย หรือสิ่งผิดปกติให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานท่ีให้
ค  าปรกึษา  

6) หากมีหนว่ยงานภาครฐั หรือเอกชน ขอเขา้เย่ียมชมโรงงาน และไดม้อบของขวญั ของท่ีระลกึใหท้า่นซึ่งเป็น
ตวัแทนบรษิัทท าหนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบั ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า สามารถรบัของขวญัหรือของท่ีระลึกได ้โดยตอ้งส่งมอบใหบ้ริษัท หากของท่ีไดมี้มูลค่าสูงให้
ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาเพื่อพิจารณาการปฏิบตัท่ีิเหมาะสม 

7) ผูบ้งัคบับญัชาไดร้บัของขวญัท่ีมีมลูคา่สงูจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนหนึ่ง ผูบ้งัคบับญัชาควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า ควรชีแ้จงผู้ใตบ้ังคับบัญชาว่า ไม่ขอรับของขวัญเน่ืองจากอาจเป็นท่ีครหา และอาจสรา้ง
แรงจงูใจในการตดัสินใจอยา่งหนึ่งอยา่งใดโดยไมเ่ป็นธรรมได ้  

8) พนกังานมีหนา้ท่ีตดิตอ่หนว่ยงานราชการสามารถมอบขนมหรือของฝากใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า สามารถท าได ้แต่ตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงั การใหน้ัน้ควรเป็นไปตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ/หรือสอดคลอ้งตามประกาศของหน่วยงาน ไม่ถูกตีความว่าเป็นไปเพ่ือใหเ้กิดการอ านวย    
ความสะดวก ซึ่งเอสซีจี แพคเกจจิง้ถือวา่มีความเส่ียงในการเกิดคอรร์ปัชนั 

9) พนักงานเข้าท าธุรกรรมเพ่ือขอใบอนุญาตจากหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง และไดม้อบเงินให้กับเจ้าหน้าท่ี
เพิ่มเติมจากคา่ธรรมเนียมท่ีหน่วยงานรฐัเรียกเก็บ หลงัจากท่ีไดร้บับริการเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เพ่ือเป็นการ
ขอบคณุท่ีเจา้หนา้ท่ีใหบ้รกิารเป็นอยา่งดี 

ค าแนะน า ไมค่วรด าเนินการดงักล่าว เพราะอาจท าใหเ้กิดอิทธิพล หรือแรงจงูใจในการตดัสินใจอยา่งหนึ่ง
อย่างใดและท าใหเ้กิดการปฏิบตัิหนา้ท่ีหรือการตดัสินใจท่ีไม่ชอบธรรม ซึ่งเอสซีจี  แพคเกจจิง้ถือว่ามีความ
เส่ียงในการเกิดคอรร์ปัชนั 
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5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

นิยามศัพท ์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์หมายความว่า สถานการณห์รือการกระท าท่ีพนกังานมีผลประโยชนส์่วนตน
มากจนมีผลต่อการตดัสินใจหรือการปฏิบตัิหนา้ท่ีในต าแหน่งหนา้ท่ีของพนกังานนัน้ และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชนข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม 

หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้มุ่งกระท าสิ่งท่ีถูกตอ้งดว้ยความตัง้ใจใหเ้กิดผลท่ีเป็นเลิศเสมอ ดงันัน้การปฏิบตัิงานของ
พนกังานตอ้งยึดถือประโยชนส์ูงสุดของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ภายใตค้วามถูกตอ้งตามกฎหมายและจริยธรรม 
โดยหลีกเล่ียงการกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจสง่ผลกระทบในการตดัสินใจใด ๆ  

แนวปฏิบัต ิ

1) ไมป่ระกอบกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรือเขา้เป็นหุน้สว่น ผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจตดัสินใจ กรรมการหรือผูบ้ริหาร
ในกิจการท่ีเป็นการแขง่ขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบัธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้  

2) ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในการท าธุรกรรมกับคู่สญัญาท่ีมีความเก่ียวพนักับตน เช่น เป็นครอบครวั ญาติสนิท 
บคุคลท่ีมีความใกลช้ิด หรือท่ีตนเป็นเจา้ของหรือหุน้สว่น แมว้า่จะเป็นประโยชนก์บัเอสซีจี แพคเกจจิง้ก็ตาม  

3) ไม่แสวงหาผลประโยชนจ์ากข้อมูล หรือสิ่งท่ีตนหรือผู้อ่ืนรูเ้น่ืองมาจากต าแหน่งหน้าท่ีการงาน และ
ความรบัผิดชอบ 

4) หลีกเล่ียงการเข้าไปเก่ียวขอ้งกับการกระท าไม่ว่ากับผู้เก่ียวข้องทางธุรกิจของ เอสซีจี แพคเกจจิง้หรือ 
พนกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

5) หลีกเล่ียงการท างานอ่ืนเพ่ือประโยชนส์่วนตนนอกเหนือจากการท างานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอ่งานในความรบัผิดชอบและภาพลกัษณข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้  

6) หา้มพนกังานใชเ้วลาท างานในการคน้หาขอ้มลู ตดิตอ่ หรือซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือสินทรพัยใ์ด  ๆอยา่งเป็นประจ า 
เพ่ือประโยชนส์  าหรบัตนเองหรือบคุคลอ่ืน และไมเ่ป็นไปเพ่ือประโยชนข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

7) กรณีมีรายการท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ เอสซีจี แพคเกจจิง้ต้องรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

ตัวอย่าง 

1) หากท่านมีหน้าท่ีในการจัดสรรสินคา้ให้กับตัวแทนจ าหน่าย และมีตัวแทนจ าหน่ายสินคา้ของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้รายหนึ่งท่ีเป็นญาติสนิทกบัท่านขอรอ้งใหท้่านช่วยจดัสรรสินคา้ท่ีขาดตลาดให้ โดยเสนอราคา
ซือ้แพงกวา่ปกต ิทา่นจะสามารถท าไดห้รือไม ่

 ค าแนะน า ไม่สามารถท าได ้ถึงแมว้่าเง่ือนไขท่ีไดร้บันัน้จะเป็นประโยชนก์ับบริษัทก็ตาม และใหชี้แ้จงว่า
ทา่นจะน าเรื่องดงักล่าวหารือกบัผูบ้งัคบับญัชา และยินดีท่ีจะประสานงานใหแ้ละจะแจง้ผลคืบหนา้ใหท้ราบ 
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2) บริษัทท่ีเป็นผูร้บัเหมาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ไดเ้ชิญท่านเขา้ร่วมสัมมนา โดยผูร้บัเหมาเป็นผูส้นับสนุน
คา่ใชจ้่ายในการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ท่ีพกั อาหาร และใหเ้งินเบีย้เลีย้งการเดินทางกบัผูเ้ขา้รว่มสมัมนาทกุคน 
และยินยอมใหท้า่นน าครอบครวัไปดว้ยได ้ทา่นควรเขา้รว่มการสมัมนาในครัง้นีห้รือไม่ 

ค าแนะน า ไม่ควรเขา้รว่มสมัมนาเพราะมีขอ้เสนอท่ีดเูป็นการจงูใจเกินกว่าปกติ แตถ่า้เป็นการสมัมนาท่ี
นา่สนใจและมีประโยชนท์างธุรกิจอาจขออนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชาของท่านเป็นกรณีไป อยา่งไรก็ตาม หาก
ตอบรบัเขา้สมัมนาก็จะตอ้งไมน่  าครอบครวัไปดว้ย และตอ้งไมร่บัเงินเบีย้เลีย้งการเดนิทาง เพราะถือวา่เป็น
ประโยชนม์ากกวา่ปกตท่ีิควรได ้ 

3) หากมีเพ่ือนสนิทชกัชวนทา่นใหเ้ขา้รว่มเป็นหุน้สว่นธุรกิจ ทา่นควรท าอยา่งไร 

ค าแนะน า พิจารณาวา่การเขา้รว่มเป็นหุน้ส่วนธุรกิจนัน้ กระทบกบัเวลาการท างานของบริษัท หรือมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัเอสซีจี แพคเกจจิง้ เช่น เป็นธุรกิจท่ีเป็นการแขง่ขนักับบริษัทหรือไม่ อย่างไรก็ดี
ใหด้  าเนินการตามแนวปฏิบตัขิองเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีก าหนดไว ้  

   4) เอสซีจี แพคเกจจิง้ตอ้งการสั่งซือ้สินคา้ชนิดหนึ่งอย่างเร่งด่วน โดยมอบให้ท่านมีอ านาจอนุมัติจัดซือ้
รายการดงักล่าวและท่านมีเพ่ือนสนิทขายสินคา้ชนิดดงักล่าวอยู่ ท  าใหท้่านสามารถจดัหาสินคา้ไดร้วดเรว็
ในราคาท่ีไมแ่พงไปกวา่ท่ีเคยจดัซือ้ตามปกต ิทา่นสามารถท าไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากการอนมุตัิและการจดัซือ้โดยบุคคลคนเดียวกันอาจท าใหเ้กิดขอ้สงสัย
เรื่องความไมเ่ป็นธรรม ในกรณีนีท้า่นตอ้งเสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตั ิ โดยใหชี้แ้จงเหตผุล
ท่ีชดัเจนโปร่งใส และตอ้งด าเนินการส่วนอ่ืน ๆ ตามอ านาจด าเนินการและระเบียบและวิธีการจดัหาของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยไมเ่ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัหานัน้ 

5)  พนกังานสามารถเขา้ถือหุน้ในบริษัทท่ีเป็นลกูคา้ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือเป็นบริษัทภายนอกท่ีท าธุรกรรม
กบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ไดห้รือไม ่ 

ค าแนะน า  สามารถท าได้ แต่หากเอสซีจี แพคเกจจิง้ต้องท าธุรกรรมกับบริษัทท่ีพนักงานถือหุ้นนั้น 
พนกังานจะตอ้งไมมี่สว่นรว่มในการตดัสินใจ 
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6. การด าเนินการด้านการเมือง  

หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไมก่ระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนนุดา้นการเงิน
หรือรูปแบบอ่ืนแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอ  านาจทางการเมือง  หรือผู้ลงสมัคร
รบัเลือกตัง้ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ 
อย่างไรก็ตาม เอสซีจี แพคเกจจิง้ใหค้วามเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนกังานในฐานะพลเมืองท่ีดีตาม
รฐัธรรมนญู เชน่ การไปรว่มแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอนัชอบดว้ยกฎหมาย การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ 
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 แนวปฏิบัต ิ

1) พนกังานสามารถใชส้ิทธิทางการเมืองไดใ้นนามตนเอง  

2) ในการใชส้ิทธิทางการเมืองของพนกังานนัน้ พนกังานพึงหลีกเล่ียงการแสดงออก การใหข้อ้มูล การแต่งกาย 
หรือการใชส้ญัลกัษณใ์ด หรือการโพสตข์อ้มลูในส่ือสงัคมออนไลนท่ี์อาจท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจว่าเอสซีจี แพคเกจจิง้
เก่ียวขอ้ง ฝักใฝ่ หรือสนบัสนนุการด าเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวรว่มทางการเมือง ผูมี้
อ านาจทางการเมือง หรือผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ทางการเมือง  

3) พึงหลีกเล่ียงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานท่ีท างานหรือในเวลางานอนัอาจ
 ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ในการท างาน 

4) การใชส้ิทธิไปเขา้ร่วมการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอนัชอบดว้ยกฎหมาย หรือการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้สามารถท าไดโ้ดยใชเ้วลาส่วนตวั หรือใชก้ารลาตามระเบียบและแนวปฏิบตัิการบริหารงานบคุคล 
หรือระเบียบท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ ประกาศก าหนด 

5) การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะกระท าได้ อย่างไรก็ตาม การด าเนินการในฐานะสมาชิกพรรคการเมือง
ดงักล่าวจะตอ้งไม่กระทบตอ่เวลาการปฏิบตัิงาน และไม่ขดัตอ่ขอ้บงัคบั ระเบียบ และการปฏิบตัิงานตาม
สญัญาจา้งของพนกังาน 

ตัวอย่าง 

1) พนกังานเอสซีจี แพคเกจจิง้สามารถขออนมุตัลิางานเพื่อไปรว่มแสดงออกทางการเมืองไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า พนกังานทกุคนมีสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมายในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ทัง้นีก้ารแสดงออก
ทางการเมืองตอ้งกระท าในนามตนเอง ไม่กระท าการในนามเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดว้า่
เอสซีจี แพคเกจจิง้เก่ียวขอ้ง สิทธิขออนุมัติลางานและการอนุมัติการลาให้เป็นไปตามระเบียบและแนว
ปฏิบตักิารบรหิารงานบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
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7.  การปฏบัิตติ่อข้อมูลและทรัพยส์ิน 

  7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้เคารพสิทธิความเป็นสว่นตวัของลกูคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และบคุคลตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเอสซีจี แพคเกจจิง้ การด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลส่วนบุคคล ทัง้การเก็บรวบรวม การใช ้
และการเปิดเผย เอสซีจี แพคเกจจิง้จะด าเนินการใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไดร้บัการคุม้ครองสิทธิอย่าง
ครบถว้น สอดคลอ้งกบักฎหมายและนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

แนวปฏิบัต ิ

1) เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเท่าท่ีจ  าเป็นและสอดคลอ้งกับท่ีกฎหมายก าหนด โดย
ค านึงถึงสิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นส าคญั รวมถึงตอ้งมีเหตุผลทางกฎหมายรองรบัการ
ด าเนินการดงักล่าวเสมอ เช่น จ าเป็นตอ้งใชเ้พ่ือปฏิบตัิตามสญัญา หรือไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของ
ขอ้มลูสว่นบคุคลก่อน 

2) เก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลใหมี้ความปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนด เพ่ือปอ้งกนั
ขอ้มลูสว่นบคุคลสญูหาย ถกูท าลาย หรือถกูประมวลผลโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

3) ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีหมดความจ าเป็นหรือครบก าหนดเวลาในการจดัเก็บ หรือท าใหข้อ้มลูนัน้ไม่
สามารถระบตุวัตนของเจา้ของขอ้มลูได ้ 

4) ไมล่ะเลยและอ านวยความสะดวกใหเ้จา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลสามารถใชส้ิทธิตามกฎหมายได ้

ตัวอย่าง 

1) หากท่านเป็นเลขานุการของกรรมการผูจ้ัดการ และผูจ้ัดการโรงงานขอใหท้่านส่งประวัติของกรรมการ
ผูจ้ดัการเพ่ือน าไปเปิดเผยในหนงัสือเลม่หนึ่งโดยอา้งวา่ไดร้บัอนญุาตจากกรรมการผูจ้ดัการแลว้ แตท่า่นไม่
ทราบเรื่อง ทา่นจะปฏิบตัอิยา่งไร 

 ค าแนะน า ตอ้งขอความยินยอมจากกรรมการผูจ้ัดการก่อนด าเนินการใด ๆ เน่ืองจากการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นตวัของผูอ่ื้นตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูโดยตรง ผูท่ี้เปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัของ
ผูอ่ื้นโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจะตอ้งรบัผิดชอบในความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้  

2) อดีตพนกังานของบริษัทท่ีท่านรูจ้ักได้โทรศพัทม์าขอขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์ของพนกังานใน
หน่วยงานของท่านโดยแจง้ว่าจะน าไปใชใ้นการติดต่อกับบุคคลเหล่านัน้เพ่ือเสนอสิทธิประโยชนท์าง
การเงินต่าง ๆ เช่น บตัรเครดิต บริการเงินกู้ยืม ท่านจะสามารถใหข้อ้มูลแก่อดีตพนักงานผูน้ั้นได้
หรือไม ่

ค าแนะน า ไมส่ามารถใหข้อ้มลูดงักลา่วแก่อดีตพนกังานผูน้ัน้ได ้เน่ืองจากขอ้มลูช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์
โทรศพัท ์เป็นขอ้มลูสว่นบคุคล และพนกังานไดใ้หไ้วเ้พ่ือวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินงานของบริษัท
เทา่นัน้ 

3) ท่านตอ้งการสมัภาษณพ์รอ้มบนัทึกภาพและเสียงของผูท่ี้เขา้รว่มกิจกรรมกับบริษัท เพ่ือไวใ้ชใ้นการ
ประชาสมัพนัธกิ์จการของบรษิัท ทา่นสามารถท าไดห้รือไม่ 
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 ค าแนะน า ช่ือ นามสกุล ภาพและเสียงของบุคคลท่ีถูกสมัภาษณ ์เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งไดร้บั
ความยินยอมจากผูถ้กูสมัภาษณก์่อนการบนัทกึ รวมทัง้ปฏิบตัใิหค้รบถว้นตามกฎหมายคุม้ครองส่วน
บคุคล และก่อนน าเผยแพรภ่าพและเสียงควรใหผู้ถ้กูสมัภาษณไ์ดต้รวจสอบก่อนการเผยแพร ่  

4) ท่านสามารถส่งข้อมูลโปรโมชันสินคา้ สิทธิพิเศษ รายการสินคา้ใหม่ให้ลูกคา้ทราบผ่านทางช่อง
ทางการตดิตอ่ของลกูคา้ เชน่ SMS หรืออีเมล ท่ีไดร้บัจากการขายสินคา้ใหล้กูคา้ไดห้รือไม่ 

 ค าแนะน า ทา่นตอ้งไดร้บัความยินยอมในการรบัข่าวสารดงักลา่วจากลกูคา้ซึ่งเป็นเจา้ของขอ้มลูส่วน
บคุคลก่อนการส่งขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ลกูคา้ เน่ืองจากลกูคา้อาจไม่สามารถคาดหมายไดว้่าจะมีการ
ใชข้อ้มลูของตนเพ่ือการสง่โปรโมชนัสินคา้ 
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7.2 การบันทกึ การรายงาน และการเกบ็รักษาข้อมูล  

หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการข้อมูลภายในองคก์ร โดยการบันทึกหรือ
รายงานขอ้มลูตอ้งสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑท่ี์เอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนดและถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
ส่วนการเก็บรกัษาขอ้มูลจะตอ้งด าเนินการใหอ้ยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย และสามารถน ามาใชอ้า้งอิงหรือใช้
ประโยชนก์บัเอสซีจี แพคเกจจิง้ไดเ้ม่ือตอ้งการ  

แนวปฏิบัต ิ

1) บนัทึกขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์เอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนด 
หรือท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย เชน่ กฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบญัชี เป็นตน้ 

2) รายงานขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง และตรงไปตรงมาตามขอ้เท็จจรงิ 

3) ดแูลเอกสารส าคญัและขอ้มลูท่ีเป็นความลบัดว้ยวิธีการเฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแตล่ะระดบั แตล่ะชนิด  
หรือประเภทของขอ้มลู และตอ้งมั่นใจไดว้่ามีการจดัเก็บอย่างปลอดภยัและเหมาะสม ทัง้ขอ้มลูท่ีเป็น
ขอ้มลูภายในของบรษิัทและขอ้มลูของผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจ เชน่ ลกูคา้ คูค่า้ หรือคูธุ่รกิจ เป็นตน้ 

4) เก็บรกัษาขอ้มูลตามก าหนดเวลาและตามหลักเกณฑท่ี์เอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนดไว ้หรือภายใต้
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยเก็บรกัษาอย่างระมดัระวงัและเป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อการเรียกใชง้าน 
และเม่ือพน้ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งเก็บรกัษาข้อมูล พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจัดใหมี้การท าลายดว้ย
วิธีการท่ีเหมาะสมกบัขอ้มลูหรือเอกสารแตล่ะประเภท 

ตัวอย่าง 

1) เพ่ือนของท่านขอคดัลอกบทความอิเล็กทรอนิกสใ์นฐานขอ้มูลของบริษัทเพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นการ
ท างานของบรษิัทอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่ริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทา่นจะใหเ้พ่ือนของทา่นท าไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ไม่สามารถท าได ้ขอ้มูลท่ีอยู่ในฐานขอ้มูลของบริษัทเป็นสมบตัิของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ตอ้งไมน่  าไปเผยแพรห่รือใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตวัหรือเพ่ือบคุคลอ่ืน 

2) หากท่านเป็นผู้บรรยายความรู้ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ให้กับนิสิตนักศึกษาท่ีมาดูงาน และนิสิต
นกัศกึษานัน้ไดข้อขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือน าไปใชป้ระกอบการท ารายงาน ทา่นจะท าอยา่งไร 

ค าแนะน า ควรปรึกษา หรือขออนุมตัิต่อผูบ้งัคบับญัชาและเจา้ของขอ้มูลก่อนน าไปใชห้รือเผยแพร่ 
และตอ้งไมก่่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้  

3) ช่วงสิน้ปีมีการจัดระเบียบเอกสารต่าง ๆ ในหน่วยงานของท่าน ซึ่งเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสาร
ทางดา้นบญัชี หากท่านเป็นผูร้บัผิดชอบในการรวบรวมเอกสารท่ีเกินอายุท่ีตอ้งเก็บตามกฎหมายเพ่ือ
เตรียมน าไปท าลายทัง้กลอ่ง ทา่นจะตอ้งปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า ควรตรวจสอบเอกสารและจัดท ารายการเอกสารท่ีจะท าลายไวเ้ป็นหลักฐานก่อนการ
ท าลาย  เพ่ือใหแ้นใ่จวา่ไมมี่เอกสารท่ียงัไมค่รบอายทุ าลายหลดุรอดไป 
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4) หากทา่นมีกระดาษท่ีใชแ้ลว้เพียงดา้นเดียวและตอ้งการน ากระดาษอีกดา้นมาใชง้านตอ่ ทา่นสามารถ
ท าไดห้รือไม ่

ค าแนะน า สามารถท าได ้โดยก่อนท่ีท่านจะน ากระดาษท่ีใชแ้ลว้มาใชใ้หม่ ท่านตอ้งตรวจสอบให้
แน่ใจก่อนว่ากระดาษนัน้ไม่ใช่เอกสารท่ีมีขอ้มูลท่ีเป็นความลบั โดยหากเป็นเอกสารลบัท่ีแมจ้ะไม่ได้
ใชง้านแลว้ ทา่นตอ้งไมน่  าเอกสารกลบัมาใช ้และขอใหท้ าลายอยา่งถกูวิธี 
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7.3 การซือ้ขายหลักทรัพย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 

นิยามศัพท ์

ข้อมูลส าคัญ หมายความว่า ขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีหากมีการ
เปิดเผยโดยวิธีการท่ีไมเ่หมาะสมแลว้อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ตอ่ราคาหลกัทรพัย ์หรืออาจมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจในการลงทนุ เช่น ขอ้มลูในงบการเงิน 
ขอ้มลูโครงการลงทนุท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์หรือขอ้มลูเก่ียวกบัการประมลู เป็นตน้ 

หลักการ 

 การใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นขอ้มลูส าคญัตอ้งด าเนินการใหเ้หมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบตอ่ผูมี้ส่วนได้
เสียโดยรวมและความถูกตอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด และตอ้งไม่ใชข้อ้มูลนัน้เพ่ือประโยชนส์่วนตวัหรือ
บคุคลอ่ืน 

แนวปฏิบัติ 

1) ไม่ใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นขอ้มูลส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะในการซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยเป็นการเอา
เปรียบบคุคลภายนอก ไมว่า่จะอยูใ่นชว่งเวลาใด 

2) ไม่ใหค้  าแนะน าหรือใหค้วามเห็นในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท  เวน้แต่เป็นเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หนา้ท่ีการงานท่ีไดร้บัมอบหมายจากบริษัท 

3) ห้ามเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายในไปยังบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกับข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงบุคคลใน
ครอบครวั ญาตพ่ีินอ้ง เพ่ือนฝงู เป็นตน้ 

4) พนกังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าขอ้มลูงบการเงิน รวมถึงบคุคลในครอบครวั ตอ้งไม่ซือ้
ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและ 24 ชั่วโมงหลงั
การเปิดเผยงบการเงินหรือการเปิดเผยขอ้มลูอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิัท 

ตัวอย่าง 

1) ท่านไดร้บัมอบหมายใหท้ างานเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูท่ีอาจมีผลกระทบกบัราคาหลกัทรพัยข์องบริษัท ซึ่ง
งานของท่านไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งพบปะติดต่อกับตวัแทนของบริษัทหลกัทรพัย ์แตว่นัหนึ่งตวัแทน
ของบรษิัทหลกัทรพัยท่ี์ท่านไมเ่คยติดตอ่หรือรูจ้กัเป็นการสว่นตวัไดโ้ทรศพัทข์อนดัเลีย้งอาหารเย็นโดย
ไมชี่แ้จงเหตผุล ทา่นจะท าอยา่งไร 

 ค าแนะน า สอบถามสาเหตใุนการนดัเลีย้ง ถา้เห็นวา่ไมช่ดัเจนหรือไมแ่นใ่จควรปฏิเสธดว้ยวิธีท่ีสภุาพ 
โดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบดว้ย และพยายามหลีกเล่ียงการพบปะกบับคุคลใด ๆ โดยไม่มีเหตผุล
ตามสมควรซึ่งอาจท าใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ใจผิดไดว้า่มีความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ 

2) เกิดขา่วลือวา่เอสซีจี แพคเกจจิง้จะลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งหากประสบความส าเรจ็จะเกิดผลดี
ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมาก ข่าวลือดงักล่าวท าใหร้าคาหุน้ของบริษัทใน เอสซีจี แพคเกจจิง้เพิ่ม
สูงขึน้มาก ทัง้นี ้เอสซีจี แพคเกจจิง้มีแผนจะลงทุนในโครงการนัน้จริงและก าลงัเตรียมการเปิดเผย
รายละเอียดออกสู่สาธารณะ หากท่านเป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการเตรียมขอ้มูลเพ่ือเปิดเผยนัน้ จะ
สามารถซือ้หรือขายหุน้ของบรษิัทท่ีทา่นถืออยูไ่ดห้รือไม่ 
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ค าแนะน า ตอ้งไม่ซือ้หรือขายหุน้ของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงเวลาดงักล่าว เพราะเป็นการใชข้อ้มูล
ภายในท่ีมีความผิดตามระเบียบของเอสซีจี แพคเกจจิง้ และเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทางอาญา 

3) หากท่านเป็นกรรมการเปิดซองประกวดราคาในงานจดัหา และเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานของท่าน
สอบถามขอ้มลูของผูเ้ขา้รว่มการประกวดราคาดงักล่าว ทา่นจะใหข้อ้มลูแก่เพ่ือนรว่มงานไดห้รือไม ่ 

ค าแนะน า ไม่สามารถใหข้อ้มลูกบัผูท่ี้ไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการประกวดราคา เน่ืองจากขอ้มลูดงักล่าวตอ้ง
ใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคใ์นการประกวดราคาเทา่นัน้   



 

- 32 - 
 

7.4 การใช้และการดูแลรักษาทรัพยส์ินของบริษัท 

นิยามศัพท ์

ทรัพย์สินของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง หมายความว่า ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรือ
อสงัหาริมทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืนใด ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เป็นเจา้ของ หรือเป็นผูร้บัผิดชอบครอบครอง 
ดแูลรกัษา 

หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ใชท้รพัยส์ินอย่างมีประสิทธิภาพและใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มท่ี พรอ้มทัง้ส่งเสริมให้
พนกังานดแูลรกัษาทรพัยส์ินมิใหเ้สียหาย สญูหาย หรือน าไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตวัหรือเพ่ือบคุคลอ่ืน 

แนวปฏิบัติ 

1) ใชท้รพัยส์ินของเอสซีจี แพคเกจจิง้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

2) ไมน่  าทรพัยส์ินของเอสซีจี แพคเกจจิง้ไปใชผ้ิดวตัถปุระสงค ์หรือใชใ้นทางท่ีผิดกฎหมาย  

3) ดแูลรกัษาและปกปอ้งทรพัยส์ินของเอสซีจี แพคเกจจิง้ไมใ่หเ้สียหายหรือสญูหาย 

ตัวอย่าง 

1) หากทา่นไดเ้บกิเงินทดรองจา่ยมาใชใ้นกิจการของบรษิัท ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า ตอ้งน าเงินทดรองจ่ายไปใชใ้นการด าเนินงานของบริษัทเท่านัน้ ไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชน์
ของตนเองหรือผูอ่ื้น โดยในการเบกิและคืนเงินทดรองจ่ายตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ทัง้นีผู้บ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีดูแลการเบิกจ่ายเงินของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั   

2) หากหน่วยงานท่ีท่านรบัผิดชอบมีอะไหล่เครื่องจกัรท่ีเส่ือมสภาพการใชง้านเก็บอยู่ในโรงงาน ท่าน
จะตอ้งปฏิบตัอิยา่งไร 

 ค าแนะน า ตอ้งดแูลรกัษาและจดัการใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ไม่น าไปใชเ้พ่ือประโยชนข์องตนเองหรือ
ผูอ่ื้น เน่ืองจากอะไหลเ่ครื่องจกัรท่ีเส่ือมสภาพการใชง้านแลว้ยงัคงเป็นทรพัยส์ินของบรษิัท  

 

 

 

 

 

 

 



 

- 33 - 
 

7.5 การใช้ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
นิยามศัพท ์

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายความวา่ เครื่องมือและระบบงานตา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการประมวลผลและ
สง่ตอ่ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์เชน่ คอมพิวเตอร ์ระบบเครือข่าย อินเตอรเ์น็ต อีเมล รหสัผา่น หรือโปรแกรมตา่ง ๆ 
เป็นตน้ 

หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้เนน้ใหก้ารใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภยัตามนโยบายและระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะตอ้งไดร้บัการดแูลรกัษาใหพ้น้จาก
การถกูลว่งละเมิดหรือน าไปใชโ้ดยไมมี่สิทธิ   

แนวปฏิบัต ิ 

1) ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีอยู่ในระบบฯ เพ่ือประโยชนข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
หลีกเล่ียงการใชร้ะบบฯ ท่ีอาจละเมิดสิทธิในการใชง้านตามปกติของผูอ่ื้นในเรื่องท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการ
ท างาน หรืออาจกระทบกระเทือนกบัประสิทธิภาพในการท างานของระบบฯ 

2) หา้มใชง้านระบบฯ เพ่ือเขา้ถึงหรือสง่ขอ้มลูท่ีมีเนือ้หาขดัตอ่ศีลธรรมอนัดี เก่ียวกบัการพนนั กระทบตอ่
ความมั่นคงของชาติ หรือละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 

3) ใชง้านระบบฯ ใหถ้กูตอ้งตามสิทธิท่ีไดร้บัอนญุาต เก็บรกัษาและไม่ยินยอมใหผู้อ่ื้นใชร้หสัผา่นส าหรบั
เขา้ใชง้านระบบฯ 

4) หลีกเล่ียงการเปิดไฟล์ท่ีไม่ทราบแหล่งท่ีมา และการใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลท่ีเคยใช้งานกับ
คอมพิวเตอรท่ี์นา่สงสยัวา่อาจมีไวรสัคอมพิวเตอร ์หรือมีซอฟทแ์วรท่ี์เป็นอนัตรายอ่ืน ๆ 

5) หลีกเล่ียงการตดิตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอรด์ว้ยตนเอง การแกไ้ขเปล่ียนแปลงการตัง้คา่ระบบฯ ท่ีอาจมี
ผลตอ่ความปลอดภยั หากประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใชง้าน ใหต้ดิตอ่ผูด้แูลดา้น IT 

ตัวอย่าง 

1) หากท่านไดร้บัอีเมลจากบริษัทภายนอกซึ่งสนใจจะเป็นผูข้ายวตัถดุิบให้เอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยอีเมล
ดงักล่าวมีเนือ้ความท่ีไม่ไดเ้จาะจงถึงหน่วยงานใด และมีไฟลแ์นบและท่ีอยู่เว็บไซตส์  าหรบัคลิกเพ่ือดู
ขอ้มลูเพิ่มเตมิ ทา่นจะท าอยา่งไร 

ค าแนะน า ไมค่วรเปิดไฟลแ์นบหรือเปิดเว็บไซตท่ี์สง่มาพรอ้มกบัอีเมลท่ีท่านไม่คุน้เคย หรือไมป่รากฏ
ชดัเจนว่าส่งจากใครหรือตอ้งการส่งถึงใคร เพ่ือปอ้งกนัซอฟทแ์วรไ์ม่พึงประสงคท่ี์อาจแอบแฝงมากับ  
อีเมล และในกรณีท่ีมีการติดตอ่ท าธุรกรรมผา่นอีเมล ทา่นควรยืนยนัตวัตนของผูท่ี้ท่านติดตอ่ดว้ยโดย
ใชโ้ทรศพัทห์รือโทรสาร เป็นตน้ 

2) หากมีบคุคลภายนอกท่ีท่านมอบหมายใหจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการขายใหก้บัเอสซีจี แพคเกจจิง้ ไดข้อ
ใชค้อมพิวเตอรข์องทา่นเพ่ือปรบัปรุงเว็บไซตข์องเอสซีจี แพคเกจจิง้ใหร้องรบัการจดักิจกรรมดงักลา่ว 
ทา่นจะใหบ้คุคลนัน้ใชค้อมพิวเตอรเ์พ่ือเขา้ถึงระบบงานภายในไดห้รือไม่ 
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ค าแนะน า ไม่สามารถใหบ้คุคลภายนอกเขา้ใชง้านคอมพิวเตอร ์บญัชีผูใ้ช ้หรือเครือข่ายภายในของ  
เอสซีจี แพคเกจจิง้ได ้ท่านควรหารือผูบ้งัคบับญัชาเพ่ือขออนุญาตใหส้ิทธิบุคคลภายนอกตามความ
เหมาะสม  
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7.6 การใช้ และการดูแลรักษาทรัพยส์ินทางปัญญา 

นิยามศัพท ์

ทรัพยส์ินทางปัญญา (Intellectual Property) หมายความว่า ผลงานอนัเกิดจากการประดิษฐ์ คิดคน้ 
หรือสรา้งสรรคข์องมนษุย ์ 

สิทธิบัตร (Patent) หมายความว่า หนังสือส าคัญท่ีรัฐออกให้เพ่ือคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ สิทธิบตัรการประดษิฐ์ สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑ ์และอนสุิทธิบตัร  

ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายความว่า งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทศันวสัดุ 
ภาพยนตร ์สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ภาพวาด ภาพถ่าย 
บทความ 

เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) หมายความว่า เครื่องหมายหรือสญัลกัษณห์รือตราท่ีใชก้ับสินคา้ 
หรือบรกิาร ไดแ้ก่ เครื่องหมายการคา้ เครื่องหมายบรกิาร เครื่องหมายรบัรอง เครื่องหมายรว่ม 

ความลับทางการค้า (Trade Secrets) หมายความวา่ ขอ้มลูทางการคา้ท่ียงัไมเ่ป็นท่ีรูจ้กัโดยทั่วไป และ
มีมลูคา่ในเชิงพาณิชยเ์น่ืองจากขอ้มลูนัน้เป็นความลบั และมีการด าเนินการตามสมควรเพ่ือรกัษาขอ้มลู
นัน้ไวเ้ป็นความลบั 

หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ถือว่าทรพัยส์ินทางปัญญาเป็นทรพัยส์ินท่ีมีค่าของเอสซีจี แพคเกจจิง้  พนกังานมีหนา้ท่ี
ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ อย่างเครง่ครดั โดยตอ้งปกปอ้งและ
ดแูลรกัษาทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ใหพ้น้จากการน าไปใช ้หรือเผยแพร่โดยไม่ไดร้บั
อนญุาต รวมทัง้ตอ้งเคารพและไมล่ะเมิดในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ่ื้น 

แนวปฏิบัติ 

1) ดแูลรกัษาทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ไมใ่หถ้กูละเมิด เปิดเผย ท าซ า้ ดดัแปลง หรือกระท าการ
ใด ๆ   โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

2) ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญาของผู้อ่ืน ตรวจสอบผลงานอันเป็นสิทธิของ
บคุคลภายนอกท่ีไดร้บัมาหรือท่ีจะน ามาใชก้บัเอสซีจี แพคเกจจิง้  

3) ในการเขา้ท าสญัญา หรือนิติกรรมใด ๆ ควรตกลงเก่ียวกับสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาใหช้ดัเจน หากมีขอ้
สงสยัใหห้ารือผูด้แูลงานดา้นทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือท่ีปรกึษากฎหมายของเอส
ซีจี แพคเกจจิง้ 

4) ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือขอรับความคุม้ครองสิทธิของทรัพยส์ินทางปัญญาท่ี เอสซีจี 
แพคเกจจิง้เป็นเจา้ของ 

5) รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเม่ือพบการกระท าท่ีเห็นว่า
เป็นการละเมิดสิทธิ อาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดขอ้พิพาทเก่ียวกับ
ทรพัยส์ินทางปัญญาของเอสซีจี แพคเกจจิง้   
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ตัวอย่าง 

1) หลงัจากท าการวิจยัเพ่ือพฒันาสินคา้ใหม่มาระยะหนึ่ง ทีมขายมีแผนจะน าสินคา้ตวัอย่างไปแสดงใน
งานแสดงสินคา้ หวัหนา้งานไดแ้นะน าทา่นใหจ้ดสิทธิบตัร ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า  ปรึกษาฝ่ายทรพัยส์ินทางปัญญาของธุรกิจตัง้แต่เริ่มตน้การวิจยั เพ่ือวางแผนเก่ียวกับ
ทรพัยส์ินทางปัญญาโดยการขอรบัความคุม้ครองสิทธิบตัรล่วงหนา้ก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะอย่าง
นอ้ย 1-2 เดือน 

2) หากท่านว่าจา้งบริษัทภายนอกเพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยบริษัทดงักล่าวจะออกแบบตัว
การต์นูตวัหนึ่งเป็นสญัลกัษณป์ระจ ากิจกรรม ในกรณีนีต้วัการต์นูดงักลา่วจะเป็นลิขสิทธ์ิของใคร 

ค าแนะน า ในการท าสญัญาจา้งควรระบใุหช้ดัเจนว่าลิขสิทธ์ิในตวัการต์นูดงักล่าวเป็นของผูใ้ด และ
ควรตรวจสอบใหช้ดัเจนก่อนว่าบริษัทผูร้บังานมีขอ้ตกลงกบัลกูจา้งของตนก าหนดใหล้ิขสิทธ์ิในงานท่ี
ลกูจา้งไดท้  าขึน้โอนมาเป็นของบรษิัทผูร้บังานแลว้หรือไม่ 

3) หากท่านก าลงัจดัท าหนงัสือเผยแพร่ประชาสมัพนัธอ์งคก์ร และพบว่ารูปภาพประกอบท่ีถูกน ามาใช้
เป็นรูปภาพอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น ทา่นจะตอ้งท าอยา่งไร 

ค าแนะน า ควรแจง้ใหผู้ท่ี้จดัหารูปภาพทราบและติดต่อขออนญุาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิรูปภาพนัน้ ๆ 
และใหเ้ครดติกบัเจา้ของผลงาน หรือเปล่ียนไปใชรู้ปภาพอ่ืนท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

4) หากท่านต้องการใช้โปรแกรมท่ีไม่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท และพบว่ามีร้านจ าหน่าย
แผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอรด์งักล่าว ท่านจะสามารถใชแ้ผ่นโปรแกรมมาติดตัง้ในคอมพิวเตอรข์อง
บรษิัทไดห้รือไม ่

ค าแนะน า หา้มติดตัง้โปรแกรมคอมพิวเตอรด์ว้ยตนเองเน่ืองจากอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิซึ่งน าไปสู่การ
ฟ้องรอ้งเรียกคา่เสียหายได ้หากทา่นตอ้งการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรอ่ื์น ควรปรกึษาผูด้แูลดา้น IT  

5) บริษัทไดส้่งออกสินคา้ไปขายในต่างประเทศผ่านตัวแทนจ าหน่าย และท่านพบว่ามีผู้ขายสินค้า
ประเภทเดียวกนัดว้ยตราสินคา้คลา้ยกบัตราของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า แจง้ฝ่ายทรพัยส์ินทางปัญญาของธุรกิจ ส านกังานเทคโนโลยีและ/หรือท่ีปรกึษากฎหมาย 
เอสซีจี แพคเกจจิง้เพ่ือด าเนินการโดยเร็วท่ีสุด ทัง้นี ้ควรจดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ของสินคา้ใน
ประเทศท่ีท าการผลิตและท าการคา้ก่อนออกสู่ตลาด และหากมีตวัแทนจ าหน่ายควรมีขอ้ตกลงท่ี
เก่ียวกบัสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาดว้ย 

6) ระหว่างร่วมงานประชุมทางวิชาการ มีผู้สนใจมาเย่ียมชมนิทรรศการของ เอสซีจี แพคเกจจิง้เป็น
จ านวนมากและสอบถามขอ้มลูดา้นการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีท่ีใช ้ทา่นควรท าอยา่งไร 

ค าแนะน า ใชค้วามระมัดระวังในการให้ข้อมูล โดยก่อนเปิดเผยควรเตรียมการคัดกรองข้อมูลท่ี
เปิดเผยได้ออกจากข้อมูลส่วนท่ีไม่สามารถเปิดเผยได้ เน่ืองจากอาจมีข้อมูลท่ีเป็นองคค์วามรู้ 
ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูในสิทธิบตัรอยู่  
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8. การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสาร 

 8.1 การเปิดเผยข้อมูล  

หลักการ 

การเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ยดึถือหลกัความเป็นธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้โดยตอ้งมั่นใจ
ไดว้่าเป็นการเปิดเผยขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน ทนัสมยั สอดคลอ้งกบักฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียม
กนั ไมว่า่จะเปิดเผยอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร ดว้ยวาจา การแถลงขา่ว หรือโดยชอ่งทางอ่ืนใด 

แนวปฏิบัต ิ

1) การเปิดเผยขอ้มลูท่ีอาจมีผลกระทบใด ๆ ตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งกระท าโดยผูมี้อ านาจโดยตรงใน
เรื่องนัน้ ๆ เวน้แต่ไดร้บัมอบหมายจากผูมี้อ านาจในการเปิดเผยขอ้มูลนัน้เอง และตอ้งปฏิบตัิตาม
นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของเอสซีจี แพคเกจจิง้อยา่งเครง่ครดั 

2) การเปิดเผยข้อมูลส าคญัท่ียังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลผูมี้สิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต้อง
เปิดเผยอย่างระมดัระวงั ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา พรอ้มทัง้ด  าเนินการใหแ้นใ่จว่าผูมี้สว่นไดเ้สียกลุ่มตา่ง ๆ  
ไดร้บัขอ้มลูอยา่งเพียงพอ และเทา่เทียมกนั 

3) การเปิดเผยขอ้มูลอ่ืน ๆ  ใหเ้ปิดเผยบนพืน้ฐานของความเป็นจริง และตอ้งไม่มีเจตนาใหผู้อ่ื้นส าคญัผิดใน
ขอ้เท็จจรงิ  

ตัวอย่าง 

1) ส่ือมวลชนโทรมาสอบถามข่าวลือเก่ียวกับผลประกอบการของบริษัท ท่านจะสามารถชีแ้จงขอ้เท็จจริงได้
หรือไม ่

ค าแนะน า การตอบขอ้ซกัถามหรือใหข้อ้มูลส าคญัต่าง ๆ ตอ้งด าเนินการโดยบุคคลท่ีมีสิทธิในการ
เปิดเผยขอ้มลูเท่านัน้ เวน้แตไ่ดร้บัมอบหมายก็สามารถเปิดเผยขอ้มลูเฉพาะเรื่องท่ีไดร้บัมอบหมายได ้
ทัง้นีห้ากไมแ่นใ่จใหต้ดิตอ่หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 

2) หากท่านมีเพ่ือนท างานอยู่ในบรษิัทคูแ่ข่ง ท่านจะสามารถแลกเปล่ียนขอ้มลูทางการตลาด เช่น อตัรา
การเจรญิเตบิโตของสินคา้ของบริษัทไดห้รือไม ่

ค าแนะน า ไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูได ้ยกเวน้ขอ้มลูของบรษิัทท่ีมีการเปิดเผยตอ่สาธารณะแลว้  

3) หากท่านไดร้บัเชิญใหเ้ป็นตวัแทนขององคก์รเขา้แลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นบนส่ือออนไลน ์
เชน่ หอ้งสนทนา เพจ หรือกระดานขา่ว เป็นตน้ ทา่นจะสามารถเป็นตวัแทนองคก์รไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า ทา่นควรแจง้กบัผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือขอค าปรกึษาทนัที เน่ืองจากการแสดงความคิดเห็นใน
ฐานะตัวแทนองคก์รต้องได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเป็นไปตามหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบของหนว่ยงานหรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายไวแ้ลว้  
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 8.2  การสื่อสาร 

หลักการ 

การส่ือสารของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่งรวมถึงการส่ือสารแบรนดเ์อสซีจี แพคเกจจิง้ทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร การส่ือสารการตลาดของแบรนดส์ินค้าในเอสซีจี แพคเกจจิง้ การใช้ตราสัญลักษณ์เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ และการส่ือสารผ่านส่ือสงัคมออนไลน ์จะตอ้งด าเนินการอย่างเหมาะสม ถกูตอ้งตามความ
เป็นจริง ค  านึงถึงความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ โดยปฏิบตัิตามแนวทางการส่ือสารแบรนด ์และนโยบายการใชส่ื้อสงัคมออนไลนข์องเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ อยา่งเครง่ครดั   

แนวปฏิบัต ิ

1) ส่ือสารโดยแสดงถึงความรบัผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และการค านงึถึงคา่นิยมของสงัคมในแตล่ะ
ประเทศท่ีเขา้ไปด าเนินธุรกิจ  

2) หา้มใชว้ิธีการส่ือสารทางการตลาดท่ีเป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกบัสินคา้หรือบริการของคูแ่ขง่ 

3) ไม่น าเสนอสิ่งท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย ์การเมือง ความเช่ือ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ ความคิดเห็นเรื่องเพศ หรือเรื่องท่ีขดั
ต่อศีลธรรมและวฒันธรรมอันดีงาม ความเล่ือมล า้ทางสงัคม การเลือกปฏิบตัิ และการละเมิดสิทธิ
มนษุยชน 

4) ไมส่ื่อสารเกินจรงิในเชิงมุง่ใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจผิดในแง่คณุภาพสินคา้ บรกิารหรือคณุลกัษณะอ่ืนใดของ
องคก์ร เวน้แตก่รณีใชเ้ทคนิคท่ีผูบ้ริโภคสามารถตระหนกัไดว้่าไม่ใช่ความจริง แตเ่ป็นการสรา้งความ
นา่สนใจใหก้บังานโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และควรระบใุหผู้บ้รโิภคทราบชดัเจนว่ามิใชค่วามเป็นจรงิ 

5) ใชต้ราสญัลกัษณข์ององคก์รใหถู้กตอ้ง เป็นไปตามคู่มือการใชต้ราสญัลกัษณ ์(Corporate Identity 
Manual: CI Manual) และการท่ีจะน าตราสัญลักษณ์ขององคก์รไปใช้นั้นต้องได้รับอนุญาตจาก
หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบดา้นแบรนดก์่อน และไมน่ าตราสญัลกัษณอ์งคก์รไปใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคส์ว่นตวั  

6) ไม่เพิกเฉย และช่วยกันสอดส่องดูแลใหก้ับองคก์รในกรณีท่ีพบการส่ือสารท่ีพาดพิงถึงองคก์ร หรือการ
ปฏิบตัิท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง รวมถึงการน าตราสัญลักษณไ์ปใชอ้ย่างไม่เหมาะสมหรือ
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่แบรนด ์ใหร้ีบแจง้หนว่ยงานผูร้บัผิดชอบหรือผูบ้งัคบับญัชาทนัที 

7) ในการเผยแพร่ขอ้มูลหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตวัในเรื่องต่าง ๆ บนส่ือสงัคมออนไลน ์ควรแสดง
ขอ้ความว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตวัไวอ้ย่างชดัเจน ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะท่ีเป็นพนกังานเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ 

ตัวอย่าง 

1) ท่านไดร้บัมอบหมายใหผ้ลิตส่ือโฆษณาขององคก์รท่ีสามารถสรา้งกระแสใหโ้ด่งดงัในสงัคมได ้โดย
บริษัทโฆษณาไดเ้สนอแนวทางใหน้  าสถานการณท่ี์เกิดขึน้จริงมาเป็นหลกัในการด าเนินเรื่อง หนึ่งใน
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นัน้คือการใชเ้หตกุารณก์ารชมุนมุทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนือ้เรื่อง หรือมีการเสียดสีบคุคลท่ีช่ืน
ชอบเพศเดียวกนัเพ่ือสรา้งความสนกุสนานชวนติดตาม ทา่นตอ้งปฏิบตัอิยา่งไร  

 ค าแนะน า  ไมค่วรน าเสนอเนือ้หาท่ีมีลกัษณะดงักลา่ว รวมทัง้ตอ้งระมดัระวงัรูปแบบและเนือ้หาท่ีจะ
น าเสนอไม่ใหพ้าดพิงบคุคลหรือลอ้เลียนเหตกุารณท่ี์อาจส่งผลกระทบตอ่สงัคม โดยเฉพาะประเดน็ท่ี
ออ่นไหวและก าลงัเป็นท่ีถกเถียง ซึ่งอาจสง่ผลเสียตอ่องคก์รได ้ 

2) ท่านไดร้บัมอบหมายใหผ้ลิตส่ือขององคก์ร เพ่ือสะทอ้นความเป็นผูน้  าการด าเนินธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียน  โดยวางแผนจะใช้ภาพแผนท่ีของภูมิภาคและธงชาติของประเทศต่าง  ๆ ภายหลังจาก
เผยแพร่ส่ือดงักล่าวไปยงักลุ่มเป้าหมายแลว้ มีผูร้อ้งเรียนว่าเนือ้หาและรูปภาพท่ีท่านใชไ้ม่ถูกตอ้ง 
ทา่นจะด าเนินการอยา่งไร 

ค าแนะน า ตอ้งตรวจสอบขอ้มลู ภาพแผนท่ี ธงชาต ิหรือสญัลกัษณใ์ด ๆ ของแตล่ะประเทศใหถ้กูตอ้ง  
โดยตอ้งพิจารณาท่ีมาของข้อมูลและรูปภาพใหช้ัดเจน และควรตรวจสอบเพิ่มเติมกับหน่วยงาน
ราชการท่ีสามารถรบัรองได ้หากไม่มั่นใจว่าถูกตอ้งหรือไม่ ไม่ควรใชข้อ้มูลหรือรูปภาพนัน้ ๆ ในการ
ผลิตส่ือ ในกรณีท่ีมีการรอ้งเรียนวา่ไมถ่กูตอ้ง ควรประสานงานกบัผูร้อ้งเรียนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
ชีแ้จง ท าความเขา้ใจ และยกเลิกการใชส่ื้อดงักลา่วทนัที จากนัน้จงึหาแนวทางแกไ้ขส่ือใหถ้กูตอ้ง 

3) ท่านไดร้ับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบงานแสดงสินคา้ของบริษัท และท่านตอ้งการท่ีจะแสดง
คณุภาพของสินคา้ว่าดีกว่าสินคา้ชนิดเดียวกันท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตรายอ่ืน ท่านจะสามารถน าสินคา้ของ
ผูผ้ลิตรายอ่ืนมาทดสอบคณุภาพตอ่หนา้ผูท่ี้มารว่มงานแสดงสินคา้ไดห้รือไม่ 

 ค าแนะน า ไม่สามารถน าสินคา้ของผูผ้ลิตรายอ่ืนมาร่วมทดสอบได ้แมว้่าจะเป็นการพิสจูนข์อ้เท็จจริงก็
ตามเพราะเป็นการกระท าท่ีผิดมารยาททางธุรกิจ อย่างไรก็ตามหากท่านตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึง
คณุภาพของสินคา้ก็สามารถท าการทดสอบเปรียบเทียบได ้ตอ้งไม่ระบุแหล่งผลิตสินคา้หรือผูผ้ลิต
สินคา้ท่ีน ามาทดสอบเปรียบเทียบ 

4) ทา่นทราบวา่คูแ่ขง่ก าลงัจะออกโฆษณาเปิดตวัสินคา้ใหม ่ซึ่งเป็นสินคา้ชนิดเดียวกบัท่ีเอสซีจี แพคเกจ
จิง้ด  าเนินการ แต่ยงัไม่พรอ้มออกสู่ตลาด ท่านจะเผยแพรโ่ฆษณาว่าเอสซีจี แพคเกจจิง้มีสินคา้ใหม่
ตดัหนา้คูแ่ขง่เพ่ือสรา้งโอกาสทางธุรกิจไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า สามารถด าเนินการก่อนไดห้ากอยู่ระหว่างการเตรียมการและใกลเ้ปิดตวัอยู่แลว้ โดยควร
ส่ือสารระยะเวลาท่ีสินคา้ดงักล่าวจะออกสู่ตลาดให้ผูบ้ริโภครบัทราบดว้ย ทัง้นีก้ารสรา้งโอกาสทาง
ธุรกิจดว้ยการเปิดตวัสินคา้ก่อนคูแ่ขง่ ควรค านงึถึงความพรอ้มของเอสซีจี แพคเกจจิง้ดว้ย โดยไม่ควร
บดิเบือนขอ้เท็จจรงิถา้ยงัไมมี่ความพรอ้ม  

5) หากท่านลาพกัรอ้นเพ่ือเดินทางไปท่องเท่ียวท่ีประเทศเวียดนาม และระหว่างทางออกจากสนามบินนั้น 
ทา่นเห็นปา้ยโฆษณาของเอสซีจี แพคเกจจิง้หลดุรว่งและช ารุดเสียหาย ทา่นควรปฏิบตัอิยา่งไร 

 ค าแนะน า ควรหาช่องทางในการแจ้งผู้เก่ียวข้องหรือผู้ร ับผิดชอบท่ีดูแลป้ายดังกล่าว หรือแจ้ง
ส านกังานส่ือสารองคก์ร หรือผูบ้งัคบับญัชาทนัทีเพ่ือประสานงานแกไ้ขตอ่ไป  
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6) ท่านตอ้งการจะระดมทุนหาเงินเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหาน า้ท่วมโดยการท าเสือ้ยืด และน าตรา 
สัญลักษณ์ของเอสซีจี แพคเกจจิง้มาสกรีนบนเสือ้เพ่ือขายให้กับเพ่ือนพนักงานดว้ยกันเอง ท่าน
สามารถท าไดเ้ลยหรือไม ่

ค าแนะน า ควรท าจดหมายขออนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัหน่วยงานท่ีดแูลเรื่องการใชต้รา
สัญลักษณน์ัน้ ๆ โดยระบุวัตถุประสงคก์ารน าไปใชแ้ละผูป้ระสานงานอย่างชัดเจน และเม่ือไดร้บั
อนญุาตแลว้จงึจะสามารถด าเนินการได ้

7) หากทา่นพบการกลา่วหาว่ามีการเลือกปฏิบตัใินการรบัพนกังานของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ท่ีถกูสง่ตอ่มา
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์ทา่นจะตอ้งท าอยา่งไร 

ค าแนะน า ไม่ส่งตอ่และไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ ตอ่ขอ้มลูนัน้ และแจง้ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาของทา่นทราบ 
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9. การท าธุรกรรมของเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 

9.1 การท าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซจี ีแพคเกจจิง้ 

หลักการ 

การด าเนินธุรกิจหรือปฏิบตัิงานท่ีเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกนัของบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ้งค านึงถึง
กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบและอ านาจ
ด าเนินการของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตลอดจนหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นแตล่ะทอ้งถ่ิน 

แนวปฏิบัต ิ

1) ศึกษาหลกัเกณฑ ์นโยบาย แนวปฏิบตัิ ระเบียบ ขัน้ตอน อ านาจด าเนินการตามกระบวนการท่ีเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ก าหนดไวใ้หเ้ขา้ใจอย่างถ่ีถว้นก่อนด าเนินการ 

2) ไมด่  าเนินการหากมีการรอ้งขอใหมี้การขา้มขัน้ตอนหรือเพิกเฉยตอ่กระบวนการใด ๆ ท่ีตอ้งด าเนินการ
ตามปกต ิ

3) ด าเนินการตามแนวปฏิบตัิและกระบวนการในการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนั รายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 

4) ด าเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์
ระหวา่งบรษิัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

ตัวอย่าง 

1)  บรษิัท A ขอซือ้ซากมอเตอรท่ี์ไมส่ามารถใชง้านไดแ้ลว้จากบรษิัท B เพ่ือน าไปใชใ้นการศกึษาอบรมชา่งซอ่ม
มอเตอร ์โดยบริษัท B จะไม่คิดค่าใชจ้่ายจากบริษัท A เน่ืองจากเห็นว่าเป็นบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
เหมือนกนั กรณีนีส้ามารถท าไดห้รือไม ่ 

ค าแนะน า ไมส่ามารถท าได ้เน่ืองจากการซือ้ขายสินทรพัยร์ะหวา่งบรษิัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้จะตอ้ง
มีการซือ้ขายตามราคาตลาด หรือมลูคา่ตามบญัชี 

2)  การขอยืมตวัพนกังานจากบริษัทอ่ืนในเอสซีจี แพคเกจจิง้เพ่ือมาช่วยปฏิบตัิงานในหน่วยงานของท่าน
เป็นการชั่วคราว โดยใหผู้บ้รหิารของทัง้สองบรษิัทตกลงกนัดว้ยวาจา จะสามารถท าไดห้รือไม ่ 

ค าแนะน า ไม่สามารถท าได ้การยืมตวับคุลากรระหว่างบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ตอ้งปฏิบตัิตาม
ระเบียบการบริหารงานบุคคล และแนวปฏิบตัิการก าหนดราคาโอน (Transfer Pricing Guideline) 
และระบ ุCost center เพ่ือเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยใหถ้กูตอ้ง 

3) บริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ ขายสินคา้/ใหบ้ริการบริษัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยมี
ลกัษณะเดียวกนั มีเง่ือนไขทางการคา้เหมือนกนั ในราคาท่ีต ่ากว่าหรือสงูกว่าการขายสินคา้/ใหบ้ริการ
บรษิัทนอกเอสซีจี แพคเกจจิง้ สามารถท าไดห้รือไม ่

ค าแนะน า: หากบรษิัท A ขายสินคา้/ใหบ้รกิารท่ีมีลกัษณะเดียวกนั มีเง่ือนไขทางการคา้เหมือนกนัแก่
ทัง้บรษิัทในเอสซีจี แพคเกจจิง้ และบรษิัทนอกเอสซีจี แพคเกจจิง้ บรษิัท A ตอ้งคดิคา่ตอบแทนเท่ากัน  
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9.2 การท าธุรกรรมของเอสซจี ีแพคเกจจิง้กับบุคคลภายนอก 

หลักการ 

การท าธุรกรรมกบับคุคลภายนอกนัน้จะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และกระบวนการท่ีก าหนด
ไวต้ามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานของรฐั และนโยบายของเอสซีจี แพคเกจจิง้ รวมถึงไดร้บัการ
อนมุตัติามอ านาจด าเนินการของเอสซีจี แพคเกจจิง้อยา่งเครง่ครดั นอกจากนีจ้ะตอ้งปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ี
ไดต้กลงไวอ้ย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ โดยหลีกเล่ียงการท าธุรกรรมท่ี
อาจก่อให้เกิดความเดือดรอ้นเสียหายไมว่า่ตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้หรือบคุคลภายนอก 
แนวปฏิบัต ิ

1) ศกึษา ท าความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานรฐั และนโยบายและ
แนวปฏิบตัขิองเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียกลุม่ตา่ง ๆ 

2) ในการจดัหาตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไวต้ามระเบียบและวิธีการการจดัหาของเอสซีจี แพคเกจ
จิง้ และใหพ้ิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอนัดบัแรก โดยหลีกเล่ียงการจดัหากับบุคคลธรรมดา เวน้แต่
เป็นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะบคุคล หรือเพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินการใด ๆ ของ เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ และตอ้งปฏิบตัติามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการจดัหาและคดัเลือกคูค่า้หรือคูธุ่รกิจของ
เอสซีจี แพคเกจจิง้ อยา่งเครง่ครดั 

3) การท าธุรกรรมตอ้งค านงึถึงมลูคา่ ราคาท่ีเป็นไปตามกลไกตลาด คณุภาพและบรกิารท่ีไดร้บั ไม่เลือก
ปฏิบตั ิหรือกีดกนัการท าธุรกิจดว้ยวิธีการท่ีไมช่อบธรรมหรือไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

4) หลีกเล่ียงการท าธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรืออาจท าให้เอสซีจี 
แพคเกจจิง้ตอ้งเส่ือมเสียช่ือเสียง แมว้า่ธุรกรรมนัน้จะท าใหไ้ดร้บัประโยชนท์างธุรกิจก็ตาม 

5) ในการท าธุรกรรมท่ีไม่เก่ียวข้องกับเอสซีจี แพคเกจจิง้ หา้มแอบอา้งใช้ช่ือของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ หรือพนกังาน แมว้า่จะไมมี่ผลกระทบโดยตรงตอ่เอสซีจี แพคเกจจิง้
ก็ตาม 

6) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหคู้่คา้หรือคู่ธุรกิจปฏิบตัิตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี แพคเกจจิง้ และใช้
เป็นมาตรฐานในการด าเนินธุรกิจรว่มกนั  

ตัวอย่าง 

1) บริษัทจากต่างประเทศไดเ้สนอขายเครื่องจกัรในราคาท่ีถกูกว่าการจดัหาจากผูผ้ลิตโดยตรง ท่านจะ
สามารถซือ้เครื่องจกัรนีไ้ดห้รือไม่ 
ค าแนะน า สามารถซือ้เครื่องจักรได ้แต่ตอ้งตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนเพ่ือให้มั่นใจว่า
เครื่องจกัรมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัจ านวนเงินท่ีจ่ายไป รวมถึงมีแหลง่ท่ีมาถกูตอ้ง ไมมี่การละเมิด
ทรพัยส์ินทางปัญญาของผูใ้ด โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรฐั เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมศลุกากร หรือส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิเป็นตน้  

2) หากมีบุคคลท่ีตอ้งการซือ้สินคา้จากเอสซีจี แพคเกจจิง้ โดยขอให้เอสซีจี แพคเกจจิง้ไม่ตอ้งออก
ใบก ากบัภาษีมลูคา่เพิ่ม เพ่ือหลีกเล่ียงการจา่ยภาษีมลูคา่เพิ่ม ทา่นสามารถท าไดห้รือไม ่ 
ค าแนะน า ไมส่ามารถท าได ้เพราะตอ้งปฏิบตัใิหถ้กูตอ้งตามกฎหมายภาษีอากร  
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3) ท่านตอ้งการสั่งซือ้สินคา้ส าหรบัตวัท่านเองจากผูผ้ลิตรายหนึ่งซึ่งเป็นคู่คา้กับเอสซีจี แพคเกจจิง้ ซึ่ง
ท่านทราบว่าหากมีการท าสญัญาโดยใชช่ื้อของเอสซีจี แพคเกจจิง้แลว้จะไดร้บัส่วนลดมากกว่าปกติ 
ทา่นจะสามารถใชช่ื้อเอสซีจี แพคเกจจิง้ในการสั่งซือ้ไดห้รือไม่ 
ค าแนะน า ไม่สามารถใชช่ื้อเอสซีจี แพคเกจจิง้ในการท าธุรกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพราะการกระท าเช่นนัน้อาจท าใหผู้อ่ื้นหลงเช่ือไดว้่าเป็นการท าธุรกรรมกบัเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ และอาจเกิดความเสียหายกบัเอสซีจี แพคเกจจิง้ได ้อยา่งไรก็ดีหากเอสซีจี แพคเกจจิง้ไดมี้
ขอ้ตกลงกบัผูข้ายใหพ้นกังานสามารถสั่งซือ้ส่วนตวัได ้พนกังานสามารถสั่งซือ้ไดใ้นนามของพนกังานเอง 

4) ท่านไดมี้การตกลงซือ้ขาย โดยจดัท าใบสั่งซือ้/สญัญาซือ้ขายกับผูข้ายรายหนึ่ง โดยมีความตอ้งการ
แกไ้ขเง่ือนไขการซือ้ขายในเรื่องของก าหนดการช าระเงิน (Payment Term) ใหม้ากขึน้ เน่ืองจากเห็น
วา่บรษิัทจะไดป้ระโยชนจ์ากรอบการจ่ายเงินท่ีนานขึน้ 

ค าแนะน า การก าหนดเง่ือนไขทางการคา้ ควรพิจารณาสภาพทางธุรกิจของคู่คา้ประกอบดว้ย การ
ก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน (Payment Term) จงึควรก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัสภาพคลอ่งทางการเงิน
ของคูค่า้ เพ่ือความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

5)  คณุพบว่าผูแ้ทนขายท่านหนึ่งรบัเงินจากลูกคา้โดยใหช้  าระผ่านทางบญัชีส่วนตวัของผูแ้ทนขาย คณุ
ควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า ตอ้งรายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชาทนัที  เน่ืองจากการท าธุรกรรมของบรษิัทผา่นบญัชีธนาคาร
ของพนกังานไมส่ามารถท าได ้และอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงดา้นการทจุริตและฉอ้ฉล 
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10. การประกอบธุรกจิในต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 

 10.1 การประกอบธุรกจิในต่างประเทศ 

หลักการ 

การประกอบธุรกิจในตา่งประเทศไม่ว่าจะเป็นการตัง้บริษัท โรงงาน ส านกังาน สาขา ตวัแทน การท า
ธุรกรรมการคา้กับผูจ้ดัจ  าหน่าย หรือการเขา้ซือ้กิจการในต่างประเทศ จะตอ้งค านึงถึงและปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายภายในท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศต่าง ๆ ท่ี เอสซีจี แพคเกจจิง้เขา้ไปลงทุน และ
ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดีในแตล่ะทอ้งถ่ิน นอกจากนีย้งัตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และวฒันธรรมในแตล่ะทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 

แนวปฏิบัต ิ

1) ด าเนินการตามกฎหมายภายในของประเทศท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้เขา้ไปด าเนินการใหค้รบถว้น 
ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้กรณีเอสซีจี แพคเกจจิง้
มีแนวปฏิบตัิ ระเบียบและขัน้ตอนท่ีสูงหรือดีกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ใหด้  าเนินการตามแนว
ปฏิบตั ิระเบียบและขัน้ตอนท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้ก าหนดไว ้ 

2) ปฏิเสธการด าเนินการใด ๆ ท่ีสุ่มเสี่ยงเขา้ข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายท้องถ่ิน และเมื่อ
เห็นว่ามีการด าเนินการท่ีไม่ชดัเจน ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรืออาจขดัหรือแยง้กับกฎหมาย หรือ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาหรือหารือท่ีปรึกษา
กฎหมายของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 

3) ติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือกฎเกณฑต์่าง ๆ ในแต่ละประเทศท่ีเขา้ไปประกอบ
ธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ หากไม่แน่ใจใหข้อค าแนะน าจากท่ีปรึกษากฎหมายของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง ประเมินความเส่ียงและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมายและ
กฎเกณฑต์า่ง ๆ เพ่ือจดัท าแผนจดัการความเส่ียงท่ีรอบคอบ เหมาะสม 

ตัวอย่าง 

1) หากมีผู้เสนอให้ความช่วยเหลือในการขอใบอนุญาตจัดตัง้โรงงานในต่างประเทศ โดยอ้างว่า
สามารถประสานงานกับเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอ านาจเพ่ือใหอ้อกใบอนุญาต โดยไม่เป็นไปตามขัน้ตอนท่ี
กฎหมายก าหนด ทา่นจะปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า ปฏิเสธขอ้เสนอนัน้ โดยใหด้  าเนินการตามขัน้ตอนท่ีก าหนดตามปกติ และรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ  

2) ในกรณีซือ้กิจการในตา่งประเทศ ผูข้ายเสนอใหก้ าหนดราคาในเอกสารตา่ง ๆ ต ่ากวา่ราคาซือ้ขาย 
ท่ีแทจ้รงิ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหผู้ข้ายเสียภาษีต ่ากว่าท่ีควร ทา่นจะปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า ปฏิเสธการด าเนินการดงักล่าว และหารือกบัท่ีปรกึษากฎหมายของเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ศกึษาและด าเนินการในแนวทางอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมและถกูตอ้งตามกฎหมาย  
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10.2 การค้าระหว่างประเทศ 

หลักการ 

การน าเขา้-ส่งออกสินคา้ หรือการท าธุรกรรมใด ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้งกับตา่งประเทศ 
จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั เช่น กฎหมายการน าเขา้และส่งออก กฎหมาย
ศลุกากร กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัของสินคา้ กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูบ้รโิภค รวมถึงระเบียบ
และแนวปฏิบตัขิองเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั  

แนวปฏิบัต ิ

1) ศึกษาและติดตามขอ้มูลของลูกคา้ คู่คา้ และคู่ธุรกิจท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ย โดยหลีกเล่ียงการ
ประกอบธุรกิจกับลูกคา้ คู่คา้ หรือคู่ธุรกิจท่ีไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีการด าเนิน
ธุรกิจท่ีไมน่า่ไวว้างใจ 

2) ตดิตามตรวจสอบธุรกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหป้ฏิบตัถิกูตอ้งตามกฎหมาย 

3) รายงานขอ้มลูพรอ้มหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเขา้หรือส่งออกตอ่ผูมี้หนา้ท่ีรบัผิดชอบเก่ียวกบัการ
น าเขา้หรือส่งออก เช่น หน่วยงานภายในเอสซีจี แพคเกจจิง้ หรือหน่วยงานของรฐั เป็นตน้ โดย
ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่เป็นหลกัฐานท่ีมีขอ้มลูท่ีถกูตอ้ง 

ตัวอย่าง 

1) ท่านไดร้บัใบก ากับสินคา้น าเขา้ซึ่งราคาท่ีแสดงไวไ้ม่ถูกตอ้งตามมูลค่าเต็ม หรือระบุรายละเอียด
ของสินคา้ ไมช่ดัเจน ทา่นจะปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า แจง้ใหคู้ธุ่รกิจแกไ้ขใบก ากบัสินคา้ใหช้ดัเจนและถกูตอ้ง  

2) กรณีลกูคา้ท่ีอยู่ในตา่งประเทศขอใหท้่านจดัท าเอกสารท่ีไม่ตรงกบัธุรกรรมท่ีตกลงกนั เพ่ือใหไ้ดร้บั
ผลประโยชนท์างภาษีท่ีประเทศผูน้  าเขา้ ทา่นจะปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า ปฏิเสธการท าเอกสารดงักลา่วและรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
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11. การแข่งขันทางการค้า  

หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ตั้งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยค านึงถึง
จริยธรรมในการประกอบการคา้กบัลกูคา้ คูค่า้และคูธุ่รกิจของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ความเป็นธรรมในการ
แข่งขนักบัผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืน และกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้ในประเทศตา่ง ๆ ท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้
เขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยจะไม่กระท าการท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมทางการคา้ และขดัขวางการ
แขง่ขนัเสรี รวมถึงด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบตัขิองเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ีเก่ียวขอ้ง    

แนวปฎิบัต ิ

1) ในกรณีท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้มีสถานะเป็นผูมี้อ านาจเหนือตลาดตามท่ีกฎหมายก าหนด ตอ้งไม่ใช้
อ  านาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม ท่ีอาจจ ากัดการแข่งขนัหรือบิดเบือนกลไกของตลาด เช่น การ
ก าหนดราคาสินคา้หรือเง่ือนการขายสินคา้อย่างไม่เป็นธรรม การจ ากดัทางเลือกในการซือ้สินคา้ของ
คูค่า้หรือคูธุ่รกิจ อยา่งไมมี่เหตผุลอนัสมควร 

2) เอสซีจี แพคเกจจิง้จะไมท่  าความตกลง รวมถึงไมแ่ลกเปล่ียนขอ้มลูทางธุรกิจกบัคูแ่ขง่หรือบคุคลใด ท่ี
อาจสง่ผลใหเ้ป็นการหยดุ ลด หรือจ ากดัการแข่งขนัระหว่างเอสซีจี แพคเกจจิง้กบัคูแ่ข่ง 

3) การควบรวมกิจการไม่ว่าในหรือต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินการอย่างถูกตอ้ง ตามเง่ือนไขและขัน้ตอน
ตา่ง ๆ ตามท่ีกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เชน่ ขออนญุาตก่อนการควบรวม หรือ
แจง้หลงัการควบรวม แลว้แตก่รณี  

4) กฎหมายแข่งขนัทางการคา้เป็นกฎหมายท่ีมีความสลบัซบัซอ้นและมีความแตกตา่งในแตล่ะประเทศ 
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท าธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ ตอ้งท าความเขา้ใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งกับการแข่งขนัทางการคา้ของเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัควรหารือกบัท่ีปรกึษากฎหมายของเอสซีจี แพคเกจจิง้ตัง้แตเ่ริ่มตน้ 

ตัวอย่าง 

1) ท่านไดร้บัการเชิญชวนจากคู่แข่งของเอสซีจี แพคเกจจิง้เพ่ือพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ
แผนทางการตลาดเพ่ือจดัสรรกลุ่มลูกคา้ และพืน้ท่ีการขายเพ่ือลดการขายตดัราคาระหว่างกัน ท่าน
ควรปฏิบตัอิยา่งไร 

ค าแนะน า ปฏิเสธการเขา้รว่มสนทนาในประเดน็ดงักลา่ว และยืนยนัวา่เป็นนโยบายของเอสซีจี แพคเกจจิง้
ท่ีห้ามพนักงานแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว หลังจากนั้นรายงานเรื่องท่ีเกิดขึน้ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาของทา่น  
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12. การป้องกันการฟอกเงนิ 

หลักการ 

เอสซีจี แพคเกจจิง้ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันการฟอกเงิน 
กล่าวคือ เอสซีจี แพคเกจจิง้จะไม่รบัโอน หรือเปล่ียนสภาพทรพัยส์ิน หรือสนบัสนนุใหมี้การรบัโอน หรือ
เปล่ียนสภาพทรพัยส์ินต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการกระท าความผิด เพ่ือป้องกันไม่ใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดใชเ้อสซีจี 
แพคเกจจิง้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออ าพรางแหล่งท่ีมาของทรพัยส์ินท่ี
ไดม้าโดยไมช่อบดว้ยกฎหมาย 

แนวปฏิบัติ 

1) ก่อนท าธุรกรรมกบัคูส่ญัญา ควรตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่แหลง่ท่ีมาของเงินไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

2) ไม่โอนเงินไปยังบญัชีท่ีไม่เป็นท่ีรูจ้ัก หรือรบัโอนเงินท่ีมีลักษณะการจ่ายท่ีผิดปกติ โดยเฉพาะจาก
ประเทศท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมนัน้ 

3) กรณีพบเห็นธุรกรรมท่ีไมป่กตติอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

ตัวอย่าง 

1) การท่ีลูกหนีจ้ากต่างประเทศรายหนึ่งขอโอนเงินช าระหนี้ใหเ้อสซีจี แพคเกจจิง้ โดยผ่านประเทศท่ีมี 
Tax Haven (ประเทศท่ีมีสิทธิประโยชนท์างภาษีอากรอย่างใดอยา่งหนึ่ง) จะสามารถท าไดห้รือไม่ 

ค าแนะน า สามารถท าได ้เน่ืองจากการโอนเงินหรือช าระเงินตามสญัญาโดยผ่านประเทศท่ีมี Tax 
Haven นัน้ไม่ถือว่าเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย แตต่อ้งมั่นใจไดว้่าคู่สญัญานัน้ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความ
นา่เช่ือถือ และมีความเป็นมาทางธุรกิจท่ีตรวจสอบได ้

2) หากลูกหนีต้ามสัญญาตอ้งการให้เอสซีจี แพคเกจจิง้รบัโอนเงินเพ่ือช าระหนีจ้ากบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่
คูส่ญัญาซึ่งเอสซีจี แพคเกจจิง้ไมรู่จ้กั ทา่นจะตอ้งปฏิบตัอิยา่งไร  

ค าแนะน า  หลีกเล่ียงการรับเงินช าระหนีต้ามสัญญาจากผู้ท่ีไม่ใช่คู่สัญญา แต่หากจ าเป็นควร
ตรวจสอบ   ถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุกธุรกรรม ความสมัพนัธร์ะหว่างลูกหนีแ้ละผูโ้อน รวมถึงประวตัิ
ของผูโ้อน  

                                                                                    
  


