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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ในการประกอบธุรกิจ01

	 เอสซีจี	 กลุ ่มบริษัทชั้นน�ำในภูมิภำคอำเซียนที่ด�ำเนินธุรกิจมำกว่ำ	 105	 ปี	 ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืน	 ภำยใต้หลักบรรษัทภิบำลที่ดี	 ก่อตั้งในประเทศไทย	 เม่ือปี	 2456	 ตำมพระบรมรำชโองกำร 
ในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	รัชกำลที่	6	เพื่อผลิตปูนซีเมนต์	วัสดุก่อสร้ำงที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศในขณะน้ัน	ต่อมำได้ขยำยกิจกำรและเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง	จนได้รับกำรยอมรับและเป็นต้นแบบกำร
ด�ำเนินธุรกิจทั้งระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียน	ปัจจุบันเอสซีจีประกอบด้วย	3	ธุรกิจหลักคือ	ธุรกิจซีเมนต ์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	ธุรกิจเคมิคอลส์	และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
	 วิสัยทัศน์ของเอสซีจี	คือ	เอสซีจีจะเป็นผู้น�ำตลำดในภูมิภำคอำเซียน	ด้วยกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมสินค้ำ	
บริกำร	 และโซลูช่ันที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของลูกค้ำ	 พร้อมมุ่งม่ันขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
อย่ำงยั่งยืนตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	สร้ำงควำมเจริญก้ำวหน้ำในทุกสังคมและ
ชุมชนที่เข้ำไปด�ำเนินงำน	ภำยใต้ค�ำมั่นสัญญำใหม่	“Passion	for	Better”		
	 โดยเอสซีจีเป็นองค์กรแรกในอำเซียนที่ได้รับกำรคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีควำมยั่งยืนของ	 Dow	 Jones	 
Sustainable		Indices	(DJSI)	ดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลกำรด�ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ของบริษัทชั้นน�ำระดับโลกในสำขำอุตสำหกรรมก่อสร้ำง	(Construction	Materials)	โดยได้รับกำรจัดอันดับ
ต่อเน่ืองยำวนำนเป็นปีที่	15	นับต้ังแต่ปี	2547	สะท้อนถึงควำมมุ่งม่ันในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กับลูกค้ำ	พนักงำน	
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	 ภำยใต้คุณภำพกำรบริหำรงำนระดับโลก	 มีมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยสูง	 
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมวิสัยทัศน์ของเอสซีจี
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สารจาก
คณะกรรมการ02

	 ปี	 2561	 เป็นปีแห่งกำรเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลกและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 โดยเฉพำะช่วงคร่ึงปีหลงัทีม่คีวำมผันผวนอย่ำงมำก 
ของสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจอันเนื่องจำกหลำยปัจจัย	 อำทิ	 ผลกระทบของสงครำมกำรค้ำ	 แนวโน้มอัตรำดอกเบ้ีย 
ที่ปรับสูงขึ้น	 ควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองในหลำยประเทศ	 รวมถึงรำคำน�้ำมันในตลำดโลกที่ผันผวนจำกนโยบำยคว�่ำบำตรอิหร่ำน	 
ส่วนเศรษฐกิจอำเซียนในช่วงครึ่งปีแรก	แม้ยังอยู่ในระดับดีด้วยปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ	กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน	และกำรส่งออก	 
แต่จำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เข้ำมำกระทบท�ำให้มีปัจจัยควำมเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น
	 เช่นเดียวกันกับภำพรวมเศรษฐกิจไทยที่ช่วงครึ่งปีแรกมีกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจจำกปัจจัยภำคกำรผลิต	 แต่ในครึ่งปีหลังเริ่มมีปัจจัย
ทีส่่งผลด้ำนลบมำกขึน้	อำท	ิกำรชะลอตวัของภำคกำรส่งออก	กำรปรบัขึน้ของอตัรำดอกเบีย้	และควำมไม่แน่นอนของจ�ำนวนนกัท่องเท่ียว	
อย่ำงไรก็ตำม	ควำมต้องกำรวัสดุก่อสร้ำงในครึ่งปีหลังยังคงมีแนวโน้มดีขึ้นจำกโครงกำรลงทุนของภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง	
	 จำกภำวะควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกจิส่งผลให้ปี	2561	ผลประกอบกำรโดยรวมของเอสซจีไีด้รบัผลกระทบเช่นกนั	โดยมรีำยได้จำก
กำรขำยรวม	478,438	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	6	จำกปีก่อน	มีผลก�ำไร	44,748	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	19	จำกปีก่อน	ซึ่งเกิดจำกปัจจัย
ส�ำคัญคือวัฏจักรอุตสำหกรรมปิโตรเคมีที่อ ่อนตัวลง	 รวมถึงกำรปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนพลังงำนและวัตถุดิบ	 อย่ำงไรก็ตำม	 
ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของเอสซีจีโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ	 9	 ซึ่งถือว่ำอยู่ในฐำนะที่มีควำมแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับผลประกอบกำรของ
อุตสำหกรรมในภำพรวม
	 ทั้งนี้	 คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2561	 เพื่ออนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี	 2561	 
เป็นเงินทั้งสิ้น	21,600	ล้ำนบำท	หรือในอัตรำหุ้นละ	18.00	บำท	คิดเป็นร้อยละ	48	ของก�ำไรส�ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม	โดยแบ่งเป็น
เงินปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ	8.50	บำท	และเงินปันผลประจ�ำปีส่วนที่เหลือในอัตรำหุ้นละ	9.50	บำท	
	 จำกภำวะควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น	 ประกอบกับกำรคำดกำรณ์แนวโน้มควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต	 เอสซีจี 
จึงได้ด�ำเนินกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว	โดยเน้น	2	กลยุทธ์หลัก	คือ	กำรสร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเงิน	(Stability)	และกำรบริหำร
จัดกำรกำรเติบโตของธุรกิจในระยะยำว	 (Long-term	Growth)	 เพื่อให้เอสซีจีสำมำรถรักษำควำมแข็งแกร่งพร้อมรับกับสถำนกำรณ ์
ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงทีทั้งในประเทศและภูมิภำคอำเซียน

การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน

	 ฐำนะทำงกำรเงินโดยรวม	ณ	 สิ้นปี	 2561	 ของเอสซีจียังคงแข็งแกร่ง	 โดยมีสัดส่วน	 Net	 Debt	 to	 EBITDA	 อยู่ที่	 1.7	 เท่ำ	 
ในขณะทีเ่งนิกูเ้กอืบทัง้หมดเป็นเงนิบำทและอตัรำดอกเบีย้คงท่ีกว่ำร้อยละ	90	และกระแสเงนิสดมเีสถยีรภำพจำกผลกำรด�ำเนนิงำนของ
ธุรกิจหลักที่มั่นคง
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พลอากาศเอก 

	 เอสซีจีมุ่งเน้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพ	 (Efficiency)	 โดยลงทุน
เรื่องพลังงำนทดแทนซึ่งมีส่วนช่วยลดต้นทุนพลังงำน	 อำทิ	 กำร 
ตดิตัง้แผงโซลำร์เซลล์ในโรงงำน	 โดยในปีทีผ่่ำนมำมกี�ำลงักำรผลติ
ไฟฟ้ำอยูท่ี	่ 38	 เมกะวตัต์	ท�ำให้ลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำจำกภำยนอก 
ได้เกอืบ	200	 ล้ำนบำทต่อปี	 กำรท�ำสญัญำซ้ือขำยถ่ำนหนิล่วงหน้ำ	
ท�ำให้เอสซีจีสำมำรถบริหำรค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพตลอดปี	2561
	 นอกจำกนี้	 เอสซีจียังขยำยโอกำสส่งออกตำมทิศทำงของ 
ตลำดโลก	ซึง่มเีส้นทำงกำรค้ำทีเ่ปลีย่นไปจำกผลของสงครำมกำรค้ำ	 
ส่วนกำรลงทุนระยะยำวอย่ำงโครงกำรปิโตรเคมีครบวงจร	 Long	 
Son	Petrochemicals	Company	Limited	(LSP)	ในเวียดนำม
ที่มีมูลค่ำกำรลงทุนโครงกำรรวม	5,400	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	หรือ
ประมำณ	 173,000	 ล้ำนบำทน้ัน	 เอสซีจีได้ลงนำมสัญญำเงินกู้ 
เป็นเงินกว่ำ	 3,200	 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ	 หรือประมำณ	 110,000	
ล้ำนบำท	 กับ	 6	 สถำบันกำรเงินชั้นน�ำทั้งในและต่ำงประเทศ	 ใน 
วันที่	3	สิงหำคม	2561	ที่ผ่ำนมำ	ท�ำให้มั่นใจว่ำโครงกำรจะมีเงิน
ทุนเพียงพอสำมำรถด�ำเนินงำนได้ตำมแผน

การบริหารจัดการการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

	 เอสซจีียงัคงขยำยกำรลงทนุในภมูภิำคอำเซียนเพือ่กำรเตบิโตอย่ำง 
ต่อเนื่อง	ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนของเอสซีจีนอกเหนือจำกธุรกิจ
ในประเทศไทย	ในปี	2561	เอสซีจีมีรำยได้จำกกำรขำยในภูมิภำค
อำเซียนเท่ำกับ	118,014	ล้ำนบำท	คิดเป็นร้อยละ	25	ของรำยได้
จำกกำรขำยรวม	โดยเพิม่ขึน้ร้อยละ	11	จำกช่วงเดยีวกันของปีก่อน	
และมรีำยได้จำกกำรขำยในภมูภิำคอ่ืน	ๆ	86,155	ล้ำนบำท	คดิเป็น 
ร้อยละ	 18	 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม	 ทั้งนี้	 สินทรัพย์รวม 
ของเอสซจี	ีณ	สิน้ปี	2561	มมีลูค่ำ	589,787	ล้ำนบำท	โดยร้อยละ	28	 
เป็นสินทรัพย์ในอำเซียน
	 เอสซีจีมีโครงกำรส�ำคัญ	 ได้แก่	 โครงกำรปิโตรเคมีครบวงจร 
แห่งแรกของเวียดนำม	 หรือ	 Long	 Son	 Petrochemicals	 
Company	Limited	(LSP)	มคีวำมคบืหน้ำตำมแผน	โดยได้รบักำร
สนับสนุนสิทธิประโยชน์กำรลงทุนจำกรัฐบำลเวียดนำม	 และ 
เริ่มด�ำเนินกำรเพื่อเตรียมกำรก่อสร้ำงแล้ว	 คำดว่ำจะสำมำรถเริ่ม
ผลิตเชิงพำณิชย์ได้ทันช่วงครึ่งปีแรกของปี	2566
	 ส�ำหรับอินโดนีเซีย	 เอสซีจีลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ	 29	 ใน	 PT	
Catur	 Sentosa	 Adiprana	 Tbk	 (CSA)	 ที่ด�ำเนินธุรกิจค้ำปลีก 
สมยัใหม่ส�ำหรบัสินค้ำเกีย่วกบับ้ำนและวสัดกุ่อสร้ำง	ในชือ่	Mitra10	
คิดเป็นมูลค่ำ	 2,400	 ล้ำนบำท	 เพื่อขยำยฐำนธุรกิจในตลำด
อินโดนีเซียที่ก�ำลังเติบโตและเป็นตลำดขนำดใหญ่	
	 นอกจำกนี้	 เอสซีจียังมองหำตลำดใหม่	 ๆ	 ที่มีศักยภำพและ
มลูค่ำของตลำดท่ีเตบิโตอย่ำงรวดเร็ว	เช่น	กำรขยำยธรุกจิโลจสิตกิส์
ไปในจีน	 โดยร่วมกับ	 Jusda	 Supply	 Chain	Management	 
International	(JUSDA)	บรษิทัลกูของ	Foxconn	ให้บรกิำรขนส่ง
สินค้ำระหว่ำงจีนกับภูมิภำคอำเซียน	 และพัฒนำระบบกำรขนส่ง 
ข้ำมแดนในรูปแบบ	Total	Supply	Chain	Solution	โดยระยะ
แรกจะเน้นให้บรกิำรท่ีจนีตอนใต้	นอกจำกนี	้มกีำรพฒันำนวตักรรม
โซลูชั่น	Fulfillment	by	SCG	Logistics	ครบวงจร	ที่ให้บริกำร
คลังสินค้ำจัดเก็บ	 บรรจุหีบห่อและจัดส่งสินค้ำตั้งแต่ขนำดเล็ก 
ถงึขนำดใหญ่	ช่วยเชือ่มต่อและให้บรกิำร	น�ำเข้ำ-ส่งออกสนิค้ำไทย 
ไปยังจีน
	 เพือ่สร้ำงควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันและโอกำสกำรเติบโตทำง 
ธุรกิจอย่ำงยั่งยืน	 เอสซีจียังมุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมสินค้ำ	
บรกิำรและโซลูช่ันครบวงจร	เพือ่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลกูค้ำ
ยุคดิจิทัลให้มำกยิ่งขึ้น	 โดยปี	 2561	 เอสซีจีมียอดขำยสินค้ำและ
บรกิำรทีม่มีลูค่ำเพิม่	(High	Value	Added	Products	&	Services	
-	HVA)	184,965	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	5	จำกช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน	คิดเป็นร้อยละ	39	ของยอดขำยรวม	โดยใช้งบเพื่อพัฒนำ

นวตักรรมกว่ำ	4,674	ล้ำนบำท	คดิเป็นร้อยละ	1	ของยอดขำยรวม	
	 ตัวอย่ำงนวัตกรรมสินค้ำ	 บริกำร	 และโซลูชั่นที่มีมูลค่ำเพิ่ม 
โดยเริ่มต้นจำกมุมมองและควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก	 
อำทิ
	 •	 กำรคิดค้นนวัตกรรมเม็ดพลำสติก	SCG™	PE	คุณภำพสูง	
ที่ผลิตจำก	 SMX	 Technology™	 (Patented)	 เพื่อตอบควำม
ต้องกำรของกลุม่ผูผ้ลติและผูแ้ปรรูปพลำสตกิทีม่องหำเม็ดพลำสตกิ
คุณภำพสูงกว่ำเดิม	 ใช้ปริมำณวัสดุในกำรผลิตน้อยลง	 แต่ยังคง
ควำมแข็งแรง	กำรพัฒนำ	CIERRA™	(เซียร์ร่ำ)	นวัตกรรมในกลุ่ม	
Functional	Materials	 ที่วิจัยและพัฒนำร่วมกับมหำวิทยำลัย	
Oxford	สหรำชอำณำจักร	ซึ่งเป็นวัสดุเติมแต่งชนิดใหม่ที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพให้ผลิตภัณฑ์พลำสติกได้หลำกหลำยประเภท	
	 •	 กำรพัฒนำนวัตกรรมถ่ำยเทอำกำศ	 Active	 AIRflow™	 
System	เพือ่บ้ำนอยูส่บำย	ซึง่เป็นระบบสร้ำงกลไกกำรถ่ำยเทอำกำศ 
และระบำยควำมร้อนเพือ่สร้ำงคณุภำพอำกำศทีด่	ี นอกจำกนี	้ ยัง 
เปิดตวั	“SCG	HOME”	เพือ่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของเจ้ำของบ้ำน 
ยุคใหม่	 ด้วยนวัตกรรมเพื่อที่อยู่อำศัยที่เชื่อมต่อกำรซื้อขำยด้วย
ดจิทิลัครบวงจร	เน้นกำรด�ำเนนิธรุกจิเป็นผูใ้ห้บริกำรในทกุรปูแบบ
และครอบคลมุทกุช่วงอำย	ุทัง้กลุม่	Eldercare,	Smart	Living	และ	 
Smart	Care	กำรพัฒนำ	Home	Buddy	Application	และ	SCG	 
Online	 Store	 บนมือถือเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกสบำยให้ลูกค้ำ	
ให้ค�ำปรึกษำเรื่องบ้ำนตลอดจนกำรสั่งซื้อสินค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว	
	 อีกหนึ่งกลยุทธ์หลักเพื่อกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนของเอสซีจีคือ 
กำรมุ่งด�ำเนินธุรกิจตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	
Economy)	โดยเน้นกำรใช้ทรพัยำกรเท่ำทีจ่�ำเป็นให้มปีระสทิธภิำพ
สงูสดุต้ังแต่กระบวนกำรผลติ	กำรบรโิภค	จนถงึกำรน�ำกลบัมำใช้ซ�ำ้ 
เป็นวัตถุดิบ	สู่กำรเติบโตอย่ำงสมดุลของธุรกิจ	คุณภำพชีวิต	และ
อนำคตโลกทีย่ัง่ยืน	โดยเร่ิมจำกกำรปลกูจติส�ำนกึ	สร้ำงกำรตระหนกัรู้ 
และพฤติกรรมจำกคนในองค์กร	 รวมถึงกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงองค์กร	

เอสซีจีท�าให้ดียิ่งขึ้นเพื่อชีวิตคุณที่ดียิ่งกว่า 

	 คณะกรรมกำรบริษัทขอขอบคุณท่ำนผู ้ถือหุ ้น	 ผู ้ถือหุ ้นกู	้ 
ผูร่้วมทนุ	คูค้่ำ	คูธ่รุกจิ	ลกูค้ำ	และผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ำย	รวมถงึสถำบนั
กำรเงินทัง้ในและต่ำงประเทศทีส่นบัสนนุกำรด�ำเนินงำนของเอสซีจี 
ด้วยดีตลอดมำ	 รวมถึงขอบคุณพนักงำนที่ท�ำให้เอสซีจีสำมำรถ 
ยืนหยัดและรักษำควำมแข็งแกร่งท่ำมกลำงสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ
ที่มีควำมท้ำทำยตลอดปีที่ผ่ำนมำ
	 ขอให้เช่ือม่ันว่ำเอสซีจีจะเดินหน้ำเสริมประสิทธิภำพกำร 
ตอบโจทย์ลูกค้ำให้ดีข้ึนอีกอย่ำงต่อเนื่อง	 ผ่ำนนวัตกรรมสินค้ำ	
บรกิำรและโซลชูัน่	กำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลั	กำรเสรมิสร้ำง
ควำมเจริญก้ำวหน้ำในภูมิภำคอำเซียน	 รวมถึงกำรน�ำแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนมำใช้ยกระดับกระบวนกำรด�ำเนินงำนตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ	 อันเป็นรำกฐำนส�ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
ธุรกิจเติบโตในระยะยำว	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะ
พนกังำนให้พร้อมต่อกำรเปลีย่นแปลง	มุง่ขบัเคลือ่นกำรท�ำงำนด้วย	
Passion	ของทกุคนในองค์กรเพือ่ส่งต่อ	“ส่ิงทีด่กีว่ำ”	ให้ลกูค้ำตำม
ค�ำมั่นสัญญำของเรำ	“Passion	for	Better”	
	 ตำมที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ได้มีหนังสือ 
ลงวันที่	29	มีนำคม	2561	แจ้งตลำดหลักทรัพย์ฯ	เรื่องนำยจิรำยุ	
อิศรำงกูร	ณ	 อยุธยำ	 ประธำนกรรมกำร	 ขอลำออกจำกกำรเป็น
กรรมกำรบริษัทแล้วนั้น	 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งต้ัง 
พลอำกำศเอก	สถิตย์พงษ์	สุขวิมล	เป็นประธำนกรรมกำรคนใหม่	
โดยมีผลตั้งแต่วันที่	25	เมษำยน	2561	เป็นต้นไป	

กรุงเทพมหำนคร	วันที่	30	มกรำคม	2562

รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ร่วมสร้างความยั่งยืนให้โลกด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (CirCular EConomy)03

SCG ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนตามแนวปฏิบัติ  
SCG Circular way

	 เอสซีจีน�ำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	
มำปรบัใช้จรงิในกำรด�ำเนนิงำนของเอสซจี	ีภำยใต้แนวปฏบิติั	SCG	
Circular	 way	 เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจมีควำมยั่งยืนมำกขึ้น	 
จำกกำรใช้ทรพัยำกรให้เกดิประโยชน์สงูสดุตัง้แต่กระบวนกำรผลติ	
กำรใช้	และวนกลบัมำใช้เป็นวตัถดุบิใหม่	รวมทัง้กำรเพิม่ประสทิธภิำพ 
กำรจัดกำรของเสียให้เกิดขึ้นน้อยลงหรือสำมำรถน�ำกลับไปใช้ให้
เกิดประโยชน์คุ้มค่ำที่สุดด้วยวิธีกำรต่ำง	ๆ	อำทิ

	 ปัจจุบันปัญหำสิ่งแวดล้อม	 และควำมเสี่ยงที่จะขำดแคลน
ทรัพยำกรทวีควำมรุนแรงเพิ่มมำกข้ึน	 ซึ่งมีสำเหตุมำจำกหลำย
ปัจจัย	เช่น	จ�ำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้น	ท�ำให้ปริมำณควำมต้องกำร
สนิค้ำและบรกิำรเพิม่สงูขึน้	ในขณะทีท่รพัยำกรธรรมชำตมิปีรมิำณ
จ�ำกัด	 ระบบเศรษฐกิจจึงเผชิญควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลน 
วัตถุดิบในอนำคต	 รวมทั้งกำรบริโภคหรือกำรใช้ชีวิตโดยไม่ 
ค�ำนงึถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นเรือ่งใกล้ตวั	เช่น	กำรท้ิงขยะ 
ที่น�ำไปสู่ปัญหำน�้ำเสีย	 มลพิษทำงอำกำศ	 สภำวะโลกร้อนและ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ	 ต่ำงเป็นประเด็นที่ทั่วโลก 
ให้ควำมสนใจ	 ปัญหำเหล่ำน้ีเป็นส่ิงที่ทั้งภำคธุรกิจ	 ภำคสังคม 
และภำครัฐต้องร่วมมือกันแก้ไข	 ซ่ึงแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 
(Circular	 Economy)	 จะเป็นวธิกีำรช่วยลดปัญหำดงักล่ำว	 และ 
สร้ำงควำมยัง่ยืนให้ทกุภำคส่วนได้อย่ำงแท้จริง

เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

	 ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจเส้นตรง	 (Linear	 Economy)	 คือ 
กำรท�ำธุรกิจโดยน�ำทรัพยำกรธรรมชำติมำผลิตสินค้ำ	 เน้นก�ำไร 
เป็นที่ตั้ง	ซึ่งหลังจำกสินค้ำถูกใช้โดยผู้บริโภคจนสิ้นอำยุกำรใช้งำน	
สินค้ำเหล่ำนั้นจะถูกท้ิงหรือก�ำจัดโดยขำดกำรจัดกำรที่เหมำะสม
ท�ำให้ไม่สำมำรถน�ำทรัพยำกรกลับมำใช้ประโยชน์ได้อีก	
	 แต่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 คือ 
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นกำรน�ำวัตถุดิบสินค้ำที่สิ้นอำยุและพลังงำน
กลับมำใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู ้จบ	 ด้วยกระบวนกำรท่ีเหมำะสม	 
เพือ่ให้เกดิกำรหมนุเวียนของทรัพยำกรอยูใ่นระบบ	ระบบเศรษฐกจิ
หมุนเวียนจึงไม่ใช่แค่กำรรีไซเคิลวัตถุดิบเพื่อผลิตซ�้ำ	 แต่เป็น 
แนวควำมคิดแบบองค์รวม	โดยเริม่ตัง้แต่กำรวำงแผนและออกแบบ	
กำรเลือกใช้ทรัพยำกรจำกธรรมชำติ	 กำรผลิต	 กำรบริโภค	 
กำรจดักำรของเสยี	รวมถงึกำรน�ำกลบัมำใช้ใหม่	เพือ่คนืสภำพหรอื
ให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุต่ำง	 ๆ	 ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์	 แทนที่จะทิ้ง 
ไปเป็นขยะเมื่อส้ินสุดกำรบริโภค	 เพ่ือให้เกิดควำมย่ังยืนทั้งทำง 
ด้ำนสังคม	เศรษฐกิจ	และธรรมชำติสิ่งแวดล้อม

REDECED MATERIAL UPGRADE REUSE

REDECED MATERIAL UPGRADE REUSE

REDECED MATERIAL UPGRADE REUSE

1.	 Reduced	 material	 use	 และ	 
Durability คือ	กำรลดกำรใช้ทรัพยำกรใน
กระบวนกำรผลิต	เช่น	บรรจุภัณฑ์กระดำษ

ลกูฟกู	Green	Carton	ทีส่ำมำรถลดกำรใช้วตัถดุบิลงร้อยละ	25	
แต่ยังคงควำมแข็งแรงเท่ำเดิม

2.		Upgrade	 และ	 Replace	 คือ	 กำร
พัฒนำนวัตกรรมเพ่ือทดแทนสินค้ำหรือ
วตัถดุบิชนดิเดมิด้วยสนิค้ำหรอืวตัถดุบิชนดิ

ใหม่ที่มีประสิทธภิำพมำกข้ึน	 ท�ำให้ใช้ทรพัยำกรน้อยลง	 หรือ 
น�ำสนิค้ำนัน้ไปรไีซเคลิได้มำกขึน้	เช่น	ปนูโครงสร้ำง	SCG	สตูร	
Hybrid	 ที่ใช้วัตถุดิบหินปูนน้อยลงกว่ำปูนโครงสรำ้งสูตรเดิม
ในกระบวนกำรผลิต

3.	 Reuse	 และ	 Recycle	 คือ	 กำรเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรหมุนเวียนสินค้ำที่ใช้
แล้วกลับมำใช้ใหม่	เช่น	กำรพฒันำ	CIERRATM	 

ซึ่งเป็น	Functional	Material	สำรพิเศษที่
ช่วยปรับคุณสมบัติพลำสติกให้สำมำรถใช้วัสดุเพียงชนิดเดียว	
แต่มีคุณสมบัติที่หลำกหลำยทดแทนกำรใช้วัสดุหลำยชนิด	
ท�ำให้สำมำรถรีไซเคิลได้สมบูรณ์มำกขึ้น

ระบบเศรษฐกิจเส้นตรง	(Linear	Economy)	
สนิค้ำหลงักำรใช้งำนถกูทิง้หรอืก�ำจดัโดยขำดกำรจดักำรทีเ่หมำะสม

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	 
สร้ำงกำรหมนุเวียนทรพัยำกรให้กลับมำใช้ได้อย่ำงคุม้ค่ำทีส่ดุ
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ดึงทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน  
จุดประกายความยั่งยืนทรัพยากรโลก

 “กำรสร้ำงระบบเศรษฐกิจหมนุเวียนอย่ำงเป็นรูปธรรม	 จ�ำเป็น
ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน	 เอสซีจีจึงร่วมกับองค์กร	
จำกภำครัฐ	ภำคธุรกิจ	และสังคม	สร้ำงควำมร่วมมือและแบ่งปัน
ควำมรู้	 อันจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ	 สังคม	 
ส่ิงแวดล้อม	 ตลอดจนชมุชนได้อย่ำงแท้จริง”	 คณุรุ่งโรจน์	 รงัสโิยภำส	
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 เอสซีจี	 กล่ำวในงำน	 “SD	 Symposium	
2018”	ภำยใต้แนวคิด	“Circular	Economy:	The	Future	We	
Create”	ที่เอสซีจีจัดขึ้น	เมื่อ	9	กรกฎำคม	2561	ที่ผ่ำนมำ	

ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเพื่อพัฒนา
นวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

 “ต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิล”	หรือ	“Recycled	Plastic	
Road”	 อีกหนึ่งนวัตกรรมตำมแนวทำงเศรษฐกิจหมุนเวียน	 โดย
ควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีระหว่ำงกลุ่มบริษัท	ดำว	ประเทศไทย	
และธุรกิจเคมิคอลส์	 เอสซีจี	 ซึ่งได้น�ำพลำสติกใช้แล้ว	 อำทิ	 ถุง
พลำสตกิหหูิว้	และถงุใส่อำหำร	จำกกำรคดัแยกขยะภำยในเอสซจีี 
และครวัเรอืนชมุชนซึง่รวบรวมโดยเทศบำลเมอืงมำบตำพดุ	จ.ระยอง	
มำทดสอบใช้เป็นส่วนผสมส�ำหรับสร้ำงถนนยำงมะตอยภำยใน
นิคมอุตสำหกรรมอำร์ไอแอล	 โดยคุณสมบัติของพลำสติกช่วยให ้
ถนนแข็งแรง	 ในขณะที่ยังสำมำรถลดปริมำณขยะพลำสติกที่ถูก
ฝังลงในพืน้ดนิหรอืถกูทิง้ลงทะเลได้อกีด้วย	 ถอืเป็นกำรสร้ำงคณุค่ำ 
ให้กับพลำสติกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 “Waste Collection Platform”	เทสโก้	โลตัส	ร่วมมือกับ
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	เอสซีจี	น�ำกล่องบรรจุสินค้ำที่ใช้แล้ว	จำกเทสโก้	
โลตสั	กลบัสูโ่รงงำน	เพือ่รไีซเคลิเป็นกระดำษใหม่	ด้วยกระบวนกำร
ผลติท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	โดยกำรน�ำกระดำษไปเข้ำกระบวนกำร 
แปรรูปเป็นถุงกระดำษที่มีคุณภำพแข็งแรง	 รับน�้ำหนักได้ดี	 ซึ่งถุง
กระดำษทีใ่ช้งำนแล้ว	ยงัสำมำรถน�ำกลบัมำรไีซเคลิในระบบเศรษฐกจิ 
หมุนเวียน	หรือ	Circular	Economy	ได้อีกด้วย
	 ผลส�ำเรจ็ของแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีนทีเ่มือ่ทกุภำคส่วนร่วมกนั
ผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น	จะช่วยลดปัญหำทรัพยำกรขำดแคลน
และขยะล้นโลก	 กำรรักษำคุณค่ำของทรัพยำกร	 เกิดระบบท่ี 
ลดกำรพึง่พำทรพัยำกรธรรมชำตแิต่เพยีงอย่ำงเดยีว	พร้อมส่งมอบ 
คุณค่ำเชิงบวกต่อทั้งเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม	 
เพือ่ตอบโจทย์เป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของโลกอย่ำงแท้จรงิ	

SCG Circular way เริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

	 เอสซีจีส่งเสริมให้พนักงำนปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรใช้ชีวิต
ประจ�ำวันที่ค�ำนึงถึงส่ิงแวดล้อมมำกขึ้น	 โดยรณรงค์ให้พนักงำน 
ในส�ำนักงำนใหญ่กว่ำ	8,000	คน	ใช้แนวปฏบิตั	ิSCG	Circular	way	
ด้วยกำรร่วมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมให้รูจ้กัใช้ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ	
ลดกำรสร้ำงขยะ	 โดยใช้	 Single-use	plastic	 ให้น้อยลง	 เน้นให้
เกิดกำรน�ำกลับมำใช้	 หรือใช้ให้นำนขึ้น	 รวมถึงให้ควำมรู้เรื่อง 
กำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	ซึ่งมีเป้ำหมำยคือกำรจัดกำรขยะ	(Waste	
Management)	 อย่ำงถูกต้อง	 โดยขยะที่ถูกแยกประเภทแล้ว	 
จะถูกส่งต่อเพื่อน�ำเข้ำกระบวนกำรจัดกำร	 และขยะบำงประเภท
จะถูกน�ำกลับมำสร้ำงมูลค่ำหรือสร้ำงประโยชน์ได้อีก	 เช่น	 ขยะ
ประเภทกระดำษขำว-ด�ำ	 น�ำมำเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตกระดำษ 
ไอเดียกรีน	 กระดำษน�้ำตำล	 น�ำมำผลิตเป็นกระดำษบรรจุภัณฑ์
ส�ำหรับท�ำลอนลูกฟูก	 ในอนำคตจะมีกำรแปรรูปขยะประเภท 
เศษอำหำรเพื่อน�ำกลับมำใช้ในกำรปรับปรุงดิน	 เอสซีจีเชื่อม่ันว่ำ	
หำกพนักงำนสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตได้	ก็จะน�ำ
ไปสู่กำรเชิญชวนให้ครอบครัว	 คนรอบข้ำงเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย	
ซึ่งในที่สุดจะช่วยให้สังคมของเรำดีขึ้น
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย04

1	 ปี	2559	มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
2	 หมำยถึง	ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3		 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	=	หนี้สินหำรส่วนของผู้ถือหุ้น

  2561 2560	 2559	 2558	 2557

งบก�าไรขาดทุนรวม 1

(ล้ำนบำท)

รำยได้จำกกำรขำย		 478,438 	450,921	 423,442			439,614			487,545	

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย			 445,392	 408,995	 376,825			400,248			461,649		

ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน	ภำษีเงินได้	

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 

รวมเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม	(EBITDA)		 86,641	 102,080	 97,816	 	82,690		 	66,493	

ก�ำไรส�ำหรับปี	2 44,748	 55,041	 56,084		 	45,400		 	33,615	

งบแสดงฐานะการเงินรวม 1

(ล้ำนบำท)	

สินทรัพย ์ 589,787 573,412		 539,688			509,981			465,823		

หนี้สิน	 271,918	 271,587		 258,070			266,975			256,506

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 317,869	 301,825	 281,618			243,006			209,317	

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 277,097 261,098	 240,023 		206,161			177,283

     

อัตราส่วนทางการเงิน      

จ�ำนวนหุ้นที่ออก	(ล้ำนหุ้น)	 1,200	 1,200		 1,200		 	1,200		 	1,200

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น	(บำท)		 230.9	 217.6		 200.0		 	171.8		 	147.7

ก�ำไรต่อหุ้น	(บำท)	 37.3	 45.9	 46.7		 	37.8		 	28.0

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น	(บำท)		 18.0	 19.0	 19.0		 	16.0		 	12.5

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก�ำไรส�ำหรับปี	(%)	 48.3	 41.4	 40.7		 	42.3		 	44.6

อัตรำก�ำไรส�ำหรับปีต่อรำยได้จำกกำรขำย	(%)	 9.4	 12.2	 13.2		 	10.3		 	6.9

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(%)		 16.6	 22.0	 	25.1		 	23.7		 	19.8

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์	(%)		 7.7	 9.9	 	10.7		 	9.3		 	7.4

อัตรำกระแสเงินสดที่ได้จำกกำรด�ำเนินงำน	(EBITDA)	ต่อสินทรัพย์	(%)	 14.9	 18.3	 18.6		 	16.9		 	14.7

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่ำ)	3		 0.9	 0.9	 	0.9		 	1.1		 	1.2

อัตรำส่วนรำคำตลำดต่อหุ้นต่อก�ำไรต่อหุ้น	(เท่ำ) 11.7	 10.5	 10.6		 	12.1		 	15.9

อัตรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อกระแสเงินสดท่ีได้จำกกำรด�ำเนินงำน	(EBITDA)	(เท่ำ) 1.7	 1.4	 1.5		 	2.0		 	2.5
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ในภูมิภาคอาเซียน  ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน 
   (ไมรวมประเทศไทย)
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มาเลเซียและ
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สินทรัพยรวมในอาเซียนเทากับ 163,311 ลานบาท 
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เอสซีจี

	 ผลการด�าเนินงานของปี	 2561	 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย
เท่ากับ	 478,438	 ล้านบาท	 เพ่ิมข้ึนร้อยละ	 6	 จากปีก่อน	 จาก
ปรมิาณขายสนิค้าของทกุกลุม่ธรุกจิเพิม่ขึน้	อย่างไรกต็าม	EBITDA	
เท่ากับ	86,641	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	15	จากปีก่อนและก�าไร
ส�าหรับปีเท่ากับ	 44,748	 ล้านบาท	ตามผลการด�าเนินงานท่ีลดลง
ของธรุกจิเคมคิอลส์	 ขณะที่ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีผลการด�าเนินงานที่
ดีขึ้น	

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

	 ธุรกิจมีรายได้จากการขายเท่ากับ	182,952	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	
ร้อยละ	4	จากปีก่อน	ขณะที่	EBITDA	เท่ากับ	21,244	ล้านบาท	
ลดลงร้อยละ	 1	 จากปีก่อนและก�าไรส�าหรับปีเท่ากับ	 5,984	 
ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	7	จากปีก่อน	โดยมสีาเหตหุลกัจากการด้อยค่า
สินทรัพย์ในไตรมาสที่	3	ปี	2561	จ�านวน	1,320	ล้านบาท	ทั้งนี้ใน
อนาคต	ธรุกจิยงัคงมุง่เน้นกลยทุธ์การสร้างฐานธรุกิจเพือ่ความเป็น
ผู ้น�าตลาดในระดับภูมิภาค	 และต่อยอดการลงทุนด้านธุรกิจ 
ร้านค้าปลีกแบบแฟรนไชส์	 ธุรกิจจัดจ�าหน่าย	 การกระจายสินค้า	
และธุรกิจโซลูชั่นการก่อสร้าง	(Construction	Solution)

ธุรกิจเคมิคอลส์

 ธุรกิจมีรายได้จากการขาย	221,538	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	
7	จากปีก่อน	ขณะที่	EBITDA	อยู่ที่	46,117	ล้านบาท	และก�าไร
ส�าหรับปีเท่ากับ	29,166	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	28	และร้อยละ	
29	ตามล�าดับ	สาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบแนฟทาปรับตัวสูงขึ้น
และค่าเงนิบาทแขง็ค่าขึน้	รวมถงึผลการด�าเนนิงานของบรษิทัร่วม
ที่ลดลงจากปีก่อน	โดยธุรกิจยังคงน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 โดยพัฒนาสินค้าและ
บริการที่มีนวัตกรรมและมีมูลค่าเพิ่มสูง	(HVA)	ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น	
ในขณะที่ธุรกิจมุ่งเน้นการลดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบพลาสติกเพื่อ
การรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
	 ธุรกิจมีรายได้จากการขายเท่ากับ	87,255	ล้านบาท	EBITDA	
เท่ากบั	14,866	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	20	จากปีก่อน	และมกี�าไร
ส�าหรับปีเท่ากับ	6,319	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	36	จากปีก่อน	
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหาร
การลดต้นทุน	 ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	 ยังคงมุ่งม่ันสู่การเป็นผู้น�าด้าน 
บรรจุภัณฑ์ครบวงจร	 (Total	Packaging	Solutions	Provider)	
ในภูมิภาคอาเซียน	 ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อม 
ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน		

ส่วนงานอื่น

	 ม	ีEBITDA	4,469	ล้านบาท	และก�าไรส�าหรับปี	3,431	ล้านบาท	
ซึ่งเป็นผลการด�าเนินงานของเอสซีจี	 การลงทุนที่มี	 EBITDA	 รวม 
เงนิปันผลจากบรษัิทร่วมทนุ	 5,017	 ล้านบาท	และมกี�าไรส�าหรบัปี	
6,378	ล้านบาท	หกัด้วยค่าใช้จ่ายในการบรหิารส่วนกลางและอ่ืน	ๆ
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รายได้
จากการขาย

ล้านบาท

182,952
EBITDA

ล้านบาท

21,244

บ้านเย็นอยู่สบาย 
ด้วยนวัตกรรมถ่ายเทอากาศภายในบ้าน
เร่งการระบายความร้อน เพิ่มอากาศหมุนเวียน

Active AIRflow™ SYSTEM

แอปพลิเคชันที่ทำให้เรื่องบ้านเป็นเรื่องง่าย
สำหรับทุกคน สะดวกสบายไร้กังวล ตั้งแต่
การซื้อ แนะนำการออกแบบ หาผู้รับเหมา 
จัดการสต็อกร้านขายปลีก

HOME BUDDY APPLICATION

10

ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีการปรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจตาม
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขนั ความต้องการของลกูค้าทีเ่ปลีย่นไป 
และแรงผลักดันจาก Digital Transformation โดยมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมสินค้า 
และบริการบนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง
ขยายการลงทุนโดยเน้นที่การกระจายสินค้าและน�าดิจิทัลมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ส�าคัญ เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง



รายได้
จากการขาย

ล้านบาท

182,952
EBITDA

ล้านบาท

21,244

บ้านเย็นอยู่สบาย 
ด้วยนวัตกรรมถ่ายเทอากาศภายในบ้าน
เร่งการระบายความร้อน เพิ่มอากาศหมุนเวียน

Active AIRflow™ SYSTEM

แอปพลิเคชันที่ทำให้เรื่องบ้านเป็นเรื่องง่าย
สำหรับทุกคน สะดวกสบายไร้กังวล ตั้งแต่
การซื้อ แนะนำการออกแบบ หาผู้รับเหมา 
จัดการสต็อกร้านขายปลีก

HOME BUDDY APPLICATION
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ความท้าทายของธุรกิจ

 •		 ปี	 2561	 เป็นปีแห่งควำมท้ำทำยในกำรด�ำเนินธุรกิจ	
เน่ืองจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรแข่งขันในตลำดที่รุนแรงมำกยิ่งขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ	
รวมถึงสภำพเศรษฐกิจโลก	 สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำ
และจีน	 ที่ออกมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ	 กำรเข้ำมำในภมิูภำค
อำเซยีนของผูผ้ลติจำกจนี	 และควำมต้องกำรของลกูค้ำทีเ่ปลีย่นไป
โดยเฉพำะกลุ่มลูกค้ำเจ้ำของบ้ำนซึง่ซือ้วสัดกุ่อสร้ำงในร้ำนทีม่สีนิค้ำ 
หลำกหลำยและให้บริกำรครบวงจรมำกยิ่งขึ้น	

ความส�าเร็จที่โดดเด่นในปี 2561  

	 •		 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงได้รับรำงวัลควำม 
ส�ำเร็จ	อำทิ
	 	 o	 รำงวัล	 “อุตสำหกรรมดีเด่น	 ประเภทควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม”	 โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม	 กระทรวงอุตสำหกรรม	
จำกกำรเป็นบริษัทที่ให้ควำมส�ำคัญ	ใส่ใจ	และรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

	 	 o	 รำงวัล	“Thailand’s	Most	Admired	Brand	2018”	
แบรนด์ทีร่กัษำคณุภำพดทีีส่ดุในสำยตำของผูบ้รโิภค	ในสำขำหมวด
กระเบื้องมงุหลงัคำ	 จำกกำรส�ำรวจวจิยัควำมน่ำเชือ่ถอืของแบรนด์
และปัจจัยที่ท�ำให้เกิดกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจำกนิตยสำร	
BrandAge	ในหมวดวัสดุก่อสร้ำง/กระเบื้องมุงหลังคำ	ต่อเนื่องมำ	
เป็นปีที่	6	
	 	 o	 รำงวัล	“No.1	Brand	Thailand	2018”	จำกนิตยสำร	 
Marketeer	 จำกกำรเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ	 1	 ที่ครองใจ 
ผู้บริโภคในหมวดกระเบื้องมุงหลังคำ	
	 	 o	 รำงวัลดีเด่น	 “Thailand	 Corporate	 Excellence	
Awards	2018	ด้ำนกำรตลำด”	ซึง่มอบให้แก่บรษิทัทีม่คีวำมมุง่มัน่
สร้ำงสรรค์สิง่ทีด่ยีิง่ขึน้ให้ลูกค้ำ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	โดยสมำคม
กำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA)	 ร่วมกับสถำบันบัณฑิต
บริหำรธุรกิจศศินทร์	แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
	 	 o	 รำงวัล	“iF	DESIGN	AWARD	2018”	จำกเยอรมนี	ซึ่ง
มอบให้กับสินค้ำ	Blend	Series	ของ	COTTO	
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ผลการด�าเนินงานของธุรกิจ

 •	 ปี	2561	ควำมต้องกำรปูนซีเมนต์ในประเทศไทยมีปริมำณ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	 โดยปริมำณกำรใช้ปูนซีเมนต์ภำยใน 
ประเทศมำจำกงบประมำณลงทุนภำครัฐเป็นหลัก	ส่วนในภูมิภำค 
อำเซยีนควำมต้องกำรใช้ปนูซเีมนต์มีกำรเตบิโตค่อนข้ำงดใีนภำพรวม 
โดยมีปัจจัยหลักจำกกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนของรัฐบำล
 •	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	 มีรำยได้จำกกำรขำย
รวม	182,952	ล้ำนบำท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	4	จำกปีก่อน	โดยม	ีEBITDA	
21,244	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	1	จำกปีก่อน	และมีก�ำไรส�ำหรับปี	
5,984	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	7	จำกปีก่อน

ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้น 

 •  ด้านธุรกิจ	(Business)
  o	 มุ่งเน้นผลิตสินค้ำและบริกำรบนพ้ืนฐำนควำมต้องกำร
ที่แท้จริงของลูกค้ำในแต่ละตลำด	 รวมไปถึงกำรพัฒนำธุรกิจ 
โซลูชั่นกำรก่อสร้ำง	(Construction	Solution)	ต่ำง	ๆ	เพื่อสร้ำง 
มำตรฐำนใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำกำรก่อสร้ำงให้แก่ลูกค้ำ	 พร้อม 
เร่งพฒันำสนิค้ำทีต่อบโจทย์ควำมต้องกำรด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยัทัง้ภำยใน
และภำยนอกของบ้ำนเพือ่ให้เกดิควำมปลอดภยั	ควำมสะดวกสบำย	
และกำรส่งเสริมสุขภำวะที่ดี	 นอกจำกน้ี	 ยังน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มำช่วยขยำยฐำนลูกค้ำแบบไร้พรมแดนได้มำกยิง่ข้ึน	มกีำรน�ำหุน่ยนต์
และระบบปฏิบัติกำรอัตโนมัติเข้ำมำช่วยในกระบวนกำรผลิต 
หลำยอย่ำง	 ซึ่งจะช่วยเพ่ิมควำมปลอดภัยและเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ในกำรท�ำงำนให้ดียิ่งขึ้น

 • 	 ด้านทรัพยากรบุคคล	(Human	Resource)
  o	 มุ่งเน้นงำนที่พัฒนำขีดควำมสำมำรถของพนักงำนและ
เสรมิสร้ำงแรงบันดำลใจให้มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะสร้ำงสรรค์และด�ำเนนิ
งำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ	(Passion	for	Better	
Living)	 โดยกำรปรับมุมมองและรูปแบบกำรท�ำงำนให้รวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น	 ทันต่อสถำนกำรณ์ภำยนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ 
(People	 Transformation)	 อำทิ	 กำรเข้ำใจและบริหำรควำม 
หลำกหลำยในองค์กร	 (Diversity	 Management)	 ให้เกิดกำร
ท�ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพและน�ำไปสู ่กำรรังสรรค์
นวัตกรรมใหม่	ๆ 	กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่ผสำนกำรเรียน
รู้อย่ำงต่อเนื่อง	 (Agile	 Organization)	 และส่งเสริมกำรท�ำงำน 
บนแนวทำงบรรษทัภบิำลและสร้ำงควำมยัง่ยนืให้กบัผูเ้กีย่วข้องกบั
องค์กรทุกภำคส่วน	(Good	Governance	and	Sustainability)	
 • 	 ด้านนวัตกรรม	(Product	&	Innovation)
  o	 วิจัยและพัฒนำกำรออกแบบนวัตกรรมวัสดุก่อสร้ำง
สมรรถนะสงู	(Ultra-high	Performance	Concrete)	ร่วมกบักำร
ออกแบบโครงสร้ำงที่เหมำะสม	 เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจโซลูชั่นกำร
ก่อสร้ำง	 (Construction	 Solution)	 ที่สำมำรถเพิ่มควำมคงทน 
และยืดอำยุกำรใช้งำนของโครงสร้ำงให้นำนขึ้น	 สำมำรถก้ำวข้ำม 
ขีดจ�ำกัดกำรออกแบบเชิงวิศวกรรมก่อสร้ำงท่ีมีอยู ่ในปัจจุบัน	 
ช่วยลดขนำดของชิ้นส่วนโครงสร้ำงซึ่งส่งผลให้ปริมำณกำรใช้วัสดุ
ในโครงสร้ำงลดน้อยลง	 สร้ำงโอกำสกำรพัฒนำเทคโนโลยีด้ำน 
งำนก่อสร้ำงอย่ำงยั่งยืน

ข้อมูลทางการเงิน  2561 2560	 2559	 2558	 2557
(ล้ำนบำท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน	1

สินทรัพย์หมุนเวียน		  64,031	 56,466	 58,702		 	56,348		 	53,566
สินทรัพย์ 218,316 213,134 203,068		 	187,976		 	168,662
หนี้สิน	 105,775	 106,913		 103,198		 	105,242		 	85,937
ส่วนของผู้ถือหุ้น 112,541 106,221 99,870		 	82,734		 	82,725
 
ข้อมูลจากงบกำาไรขาดทุน	1     
รำยได้จำกกำรขำย		 182,952	 175,255	 	170,944		 	178,988		 	185,423	
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย			 178,012	 170,300	 163,956		 	168,306		 	170,565
ก�ำไรส�ำหรับปี	2	 5,984 6,457 	8,492		 	10,250		 	13,180
EBITDA	3	 21,244 21,450 	23,639		 	24,395		 	26,683	

1	 ปี	2559	มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่	และปี	2560	ปรับกำรแสดงข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับปี	2561
2	 ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
3	 ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน	ภำษีเงินได้	ค่ำเสื่อมรำคำ	และค่ำตัดจ�ำหน่ำย	รวมเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม
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  o	 วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมปูนส�ำเร็จรูป	 3D	 Powder- 
Bed	Printing	ท่ีขึน้รปูด้วยวธิกีำรพมิพ์สำมมิตแิบบผง	สำมำรถข้ึนรปู 
ชิน้งำนได้อสิระ	(Free	form)	มลีวดลำยซบัซ้อน	เหมำะส�ำหรบังำน
สถำปัตยกรรม	 งำนโบรำณสถำน	 และงำนตกแต่ง	 ใช้งำนได้ทั้ง
ภำยในและภำยนอก
  o	 วิจัยและพัฒนำสินค้ำและบริกำรปูนปรับระดับชนิด 
ไหลตัวพิเศษ	 (Self-leveling	Mortar)	 เพ่ือตอบสนองและเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนให้กับลูกค้ำในกลุ่มอำคำรสูงได้อย่ำง
สูงสุด	โดยคิดค้นและพัฒนำเทคโนโลยีปูนมอร์ตำร์ปรับระดับให้มี
คุณสมบัติกำรไหลตัวที่ดีเยี่ยม	 และไม่เกิดกำรหลุดร่อนหรือ 
แตกร้ำวเมื่อแข็งตัว	 อีกทั้งยังมีกำรน�ำมำประยุกต์ใช้ร ่วมกับ
เทคโนโลยไีซโลและเครือ่งพ่นปนู	ทีส่ำมำรถช่วยให้กำรบรหิำรงำน
โครงกำรและกำรท�ำงำนปรับระดับของลูกค้ำในกลุ่มอำคำรสูง	
สะดวกและรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น

การด�าเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ปรบัปรงุกระบวนกำรผลติตำมแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน	โดย
เพิม่ควำมสำมำรถกำรหมุนเวยีนวสัดุเหลอืใช้จำกอตุสำหกรรมอ่ืน	ๆ 	
มำใช้เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนในกระบวนกำรผลิต	อำทิ
 •		 บริษัท	สยำมไฟเบอร์กลำส	จ�ำกัด	น�ำขวดแก้วรีไซเคิลจำก
กำรใช้งำนของผู้บริโภค	 มำทดแทนกำรใช้ทรำยที่เป็นวัตถุดิบจำก
ธรรมชำติเพื่อผลิตฉนวนใยแก้ว	 ท�ำให้สำมำรถลดกำรใช้วัตถุดิบ 
จำกธรรมชำติได้	11,000	ตันต่อปี

 •		 บริษัท	 กระเบ้ืองหลังคำซีแพค	 จ�ำกัด	 น�ำหินฝุ ่นจำก 
กระบวนกำรโม่หรอืบดย่อยหนิ	ปรมิำณ	98,000	ตนัต่อปี	และขีเ้ถ้ำลอย	 
(Fly	Ash)	จำกโรงงำน	ปรมิำณ	8,000	ตนัต่อปี	มำเป็นวตัถดุบิทดแทน 
ในกระบวนกำรผลิตกระเบื้องหลังคำ
 •		 บริษัท	 เอสซีจีแลนด์สเคป	จ�ำกัด	 ใช้ขี้เถ้ำลอย	 (Fly	Ash)	
จำกโรงไฟฟ้ำ	ปริมำณ	10,800	ตันต่อปี	มำเป็นวัตถุดิบทดแทนใน
กระบวนกำรผลิตอิฐบล็อก
 •		 บริษัท	 สยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี	 จ�ำกัด	 และบริษัท	 
สยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี	 จ�ำกัด	 (หนองแค)	 น�ำเศษเซรำมิก 
บดร้อยละ	5	กลบัมำใช้ซ�ำ้	ในกำรผลติผลติภณัฑ์สขุภณัฑ์	อ่ำงล้ำงหน้ำ 
โถปัสสำวะชำย-หญิง	 และอุปกรณ์ประกอบห้องน�้ำสินค้ำเซรำมิก
แบรนด์	COTTO	
 •		 บริษัท	สยำมซำนิทำรีแวร์อินดัสทรี	จ�ำกัด	ส่งวัสดุเหลือใช้
จำกกระบวนกำรผลิตเพื่อใช้แทนวัตถุดิบดินจำกธรรมชำติ	อำทิ	
	 	 o	 ส่งตะกอนดินจ�ำนวน	 2,600	 ตันต่อปี	 ให้กับบริษัท	 
ทีพีเอส	แมททีเรียล	จ�ำกัด	เพื่อผลิตถ้วยชำมเซรำมิก	และจ�ำนวน	
237	ตันต่อปี	ให้กับบริษัท	สหโมเสคอุตสำหกรรม	จ�ำกัด	(มหำชน)	
เพื่อผลิตกระเบื้องปูพื้น
	 	 o	 ส่งเศษเซรำมกิ	จ�ำนวน	1,200	ตนัต่อปี	ให้กับบรษิทั	ภทัรำ	 
รีแฟรกทอรี	จ�ำกัด	เพื่อผลิตอิฐทนไฟ
	 	 o	 ส่งเศษปนูปลำสเตอร์หมดอำยกุำรใช้งำนจ�ำนวน	2,684	
ตันต่อปี	 ให้กับบริษัท	 สยำมอุตสำหกรรมยิปซัม	 (สระบุรี)	 จ�ำกัด	 
เพื่อใช้ผลิตยิปซัม

 วันนี้ท่ามกลางกระแสด้านดิจิทัลท�าให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็วและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เราจึงพัฒนานวัตกรรมสินค้าผนวกกับ 
บริการด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคล่ือนเพ่ือให้ลูกค้าได้รับความสะดวก 
สบาย ตอบโจทย์การใช้ชวิีตในยุคปัจจบัุนมากท่ีสดุซึง่ “Home Buddy Application”  
เป็นหนึง่ในตัวอย่างทีช่่วยท�าให้ทกุการสร้างบ้านเป็นเร่ืองง่าย ลกูค้าสามารถค้นหา 
ข้อมลูเรือ่งบ้าน พร้อมรับบริการให้ค�าปรึกษาและสามารถซือ้สนิค้าผ่าน SCG Online  
Store ได้ทันที นอกจากนัน้ เรายงัมองไปถงึคณุภาพการอยูอ่าศยัของลกูค้าจึงได้ 
พัฒนาโซลูชั่นต่าง ๆ ที่เรียกว่า “Living solution” เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและครอบครัว 
สามารถใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างปลอดภัย มั่นใจ สามารถดูแลสุขภาพของทุกคน 
ในบ้านได้ ท้ังหมดน้ีคอืตวัอย่างทีแ่สดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่  สร้างการเปลีย่นแปลง  
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการและโซลูชั่น ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 
ด้านที่อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น ตามค�ามั่นสัญญา Passion for Better Living ที่เราให้กับ 
ลูกค้านั่นเอง

คุณวชิระชัย คูน�าวัฒนา
Head of living Solution Business

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ากัด 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง



ตอบโจทย์การใช้งานบนผิวน้ำที่หลากหลาย
และต่อยอดไปสู่ธุรกิจโซลูชั่นครบวงจร

FLOATING SOLAR FARM

นวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นส่วนผสม
ยางมะตอยสร้างถนน

RECYCLED PLASTIC ROAD

เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน 
สำหรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์
ให้มีน้ำหนักเบา แข็งแรงและทนทานขึ้น

SCG™ PP นวัตกรรมเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
คอมพาวนด์สีดำ ผลิตด้วยเทคโนโลยี
ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร มีความแข็งแรง 
เหนือกว่ามาตรฐานท่อ PE100 ทั่วไป

SCG™ HDPE H112PC

รายได้
จากการขาย

ล้านบาท

221,538

EBITDA

ล้านบาท

46,117
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ธุรกิจ
เคมิคอลส์  ธุรกิจเคมิคอลส์มุ่งพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเป็น

ผู้น�าในภูมิภาค ด้วยการเพ่ิมยอดขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงผ่าน
การสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ ขบัเคลือ่นธรุกจิตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
และส่งเสรมิการประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิิทลัเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการด�าเนนิงาน 
ให้ทันต่อทุกการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของ
ลูกค้า รวมทั้งยังยึดมั่นด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยการ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติและพฒันาสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ความท้าทายของธุรกิจ 

 •	 รำคำแนฟทำซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ	24	
จำกปีก่อน	ตำมทศิทำงรำคำน�ำ้มันดบิทีป่รับตวัสงูขึน้จำกกำรลดก�ำลงั
ผลิตของกลุ่ม	OPEC	และควำมกังวลเกี่ยวกับมำตรกำรคว�่ำบำตร
ทำงกำรค้ำต่ออิหร่ำน	 ในขณะที่อุปสงค์ของธุรกิจเคมีภัณฑ์ในปี	
2561	ยังคงเติบโตต่อเนื่อง	อย่ำงไรก็ตำม	สภำวะเศรษฐกจิโลกได้
รบัผลกระทบจำกปัจจยัควำมไม่แน่นอนต่ำง	ๆ 	เช่น	สงครำมกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน	 ส่งผลให้รำคำในตลำดโลกมีควำม
ผันผวน	 ซึ่งโดยเฉล่ียส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำผลติภณัฑ์และวตัถุดบิ
ของพอลิโพรพลีินและพวีซีีลดลงเลก็น้อย	ในขณะทีข่องพอลิเอทลินี
ปรบัตวัสงูขึน้	ทัง้นี	้ธรุกจิเคมคิอลส์ยงัคงมุง่เน้นกำรวจิยัและพัฒนำ
เพือ่สร้ำงสรรค์สนิค้ำและบริกำรทีม่มีลูค่ำเพิม่สงู	เพือ่ลดผลกระทบ
จำกควำมผนัผวนของสถำนกำรณ์ตลำด	และกำรลงทนุขยำยก�ำลงั
กำรผลิตในภูมิภำคอำเซียนเพื่อตอบสนองต่อกำรขยำยตัวของ
อุปสงค์ในภูมิภำคที่อยู่ในระดับสูง

ความส�าเร็จที่โดดเด่นในปี 2561

 •	 พฒันำเมด็พลำสติกเกรดใหม่เพิม่ขึน้	8	เกรด	เพือ่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีกำรเติบโตสูง	 
อำทิ	 เม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรยึดติด
ระหว่ำงช้ันฟิล์มต่ำงชนิดในอุตสำหกรรมอำหำรและเคร่ืองด่ืม	 
เมด็พลำสตกิพอลโิพรพลินีส�ำหรบัผลติชิน้ส่วนในอตุสำหกรรมยำนยนต์
ให้มีน�ำ้หนกัเบำ	แขง็แรง	และทนทำนขึน้	เพือ่ตอบสนองต่อแนวโน้ม 
ควำมต้องกำรรถยนต์ประหยัดน�้ำมันที่เพิ่มขึ้น	 เม็ดพลำสติกพีวีซี
ส�ำหรบัผลติท่อเพือ่ใช้ในงำนก่อสร้ำงทีส่ำมำรถป้องกนักำรขยำยตวั
ของรอยแตกได้	 เป็นต้น	 เป็นผลให้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำที่มี

มูลค่ำเพิ่มสูงเป็นร้อยละ	30	ของสินค้ำทั้งหมดในบริษัทย่อย	โดย
ปริมำณขำยสินค้ำที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ	3	
	 •	 อนุญำตให้ใช้สิทธ์ิ	 (Licensing)	 กำรใช้กระบวนกำรผลิต	
HDPE	ภำยใต้ชือ่เทคโนโลย	ีEL-Lene™	Technology	ให้กบับรษิทั
ปิโตรเคมีในอินโดนีเซีย
	 •	 อนญุำตให้ใช้สทิธิ	์(Licensing)	กำรผลติ	CIERRA™	วสัดนุำโน
ให้กบับรษิทั	Oxford	 Pharmascience	 เพือ่ใช้ในกำรห่อหุม้และ 
ส่งตวัยำ	ให้มีควำมปลอดภยั	มปีระสทิธภิำพสูงขึ้น	และรบัประทำน
ได้ง่ำยข้ึน	 โดย	 CIERRA™	 ได้รับกำรพัฒนำโดย	 เอสซีจีและ
มหำวิทยำลัย	Oxford	สหรำชอำณำจักร	
	 •	 ขยำยตลำดส�ำหรับเทคโนโลยี	 emisspro®	 ซึ่งเป็นสำร 
เคลือบเตำเผำเพื่อประหยัดพลังงำนส�ำหรับอุตสำหกรรมกำรกลั่น
น�ำ้มันและอุตสำหกรรมเหล็ก	นอกจำกนี	้ยงัได้พฒันำธรุกจิหุ่นยนต์	
CiBot™	 ที่สำมำรถตรวจสอบท่อในเตำเผำ	 (Coil)	 ได้ครบวงจร	 
ทั้งค่ำคำร์บอน	ควำมบวม	และควำมโก่งงอของท่อในเตำเผำ	ซึ่งได้
รับกำรยอมรับในด้ำนประสิทธิภำพและกำรใช้งำนจริงจำกโรงงำน 
ชั้นน�ำในยุโรป
	 •	 ขยำยแพลตฟอร์มส�ำหรับกำรซื้อขำยสินค้ำออนไลน์	
ReadyPlastic	 จำกเดิมที่ขำยเม็ดพลำสติกชนิด	 Non-prime	
ครอบคลมุไปถงึผลติภณัฑ์เมด็พลำสติกรไีซเคลิ	เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรใช้งำนพลำสติกอย่ำงคุ้มค่ำที่สุด
	 •	 ขยำยผลกำรจัดกำรธุรกิจด้วยหลักกำร	 Integrated	 
Business	 Excellence	 (IBE)	 เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรตลอด 
ห่วงโซ่อปุทำน	ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำและกลยทุธ์ธรุกจิ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	
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ผลการด�าเนินงานของธุรกิจ
 •	 ปี	 2561	 มีรำยได้จำกกำรขำยรวม	 221,538	 ล้ำนบำท	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 7	 จำกปีก่อน	 จำกรำคำขำยของสินค้ำที่ปรับตัว 
สูงขึ้นตำมรำคำน�้ำมัน	ขณะที่	EBITDA	และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ำกับ	
46,117	และ	29,166	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	28	และร้อยละ	29	
จำกปีก่อนตำมล�ำดบั	เนือ่งจำกต้นทนุปรบัตวัสงูขึน้และค่ำเงนิบำท 
แข็งค่ำขึ้น

ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้น 

	 •	 ด้านธุรกิจ	(Business)
	 	 o	 เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนจำกร้อยละ	71	เป็นร้อยละ	100	
ในโครงกำรปิโตรเคมคีรบวงจรแห่งแรกในประเทศเวยีดนำม	ซึง่จะ
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 เน่ืองจำกเป็นโครงกำรที่มีกำร
เชื่อมโยงจำกโรงงำนปิโตรเคมีขั้นต้นถึงขั้นปลำยครบวงจร	มีควำม
ยดืหยุน่ในกำรเลอืกใช้วตัถดุบิ	และอปุสงค์ในตลำดเวยีดนำมมกีำร
เติบโตสูงอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยปัจจุบันโครงกำรอยู ่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงและคำดว่ำจะสำมำรถด�ำเนินกำรผลิตในเชิงพำณิชย ์
ได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2566
	 	 o	 อยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำรโครงกำรขยำยก�ำลงักำรผลติของ	
บริษัท	มำบตำพุดโอเลฟินส์	จ�ำกัด	ซึ่งเป็นโรงงำนปิโตรเคมีขั้นต้น
ขนำดใหญ่	 โดยโครงกำรดังกล่ำวจะเพ่ิมก�ำลังกำรผลิตโอเลฟินส์
ประมำณ	 350,000	 ตันต่อปี	 รวมถึงสร้ำงโอกำสในกำรใช้ก๊ำซ 
โพรเพนซึ่งมีต้นทุนต�่ำเป็นวัตถุดิบได้มำกขึ้น
	 	 o	 ประสบควำมส�ำเร็จในกำรใช้ระบบจัดกำรนวัตกรรม	
(Innovation	Management	Process:	 IMP)	 เพื่อสินค้ำส�ำหรับ
อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์อำหำรและเคร่ืองด่ืม	 โดยมีกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลเพือ่รวบรวมควำมต้องกำรของลกูค้ำเชงิลกึโดยได้ 
น�ำมำต่อยอดและพัฒนำนวัตกรรมใหม่	ๆ	รวม	8	 โครงกำร	และ 
จะน�ำมำขยำยผลกบัสนิค้ำส�ำหรบัอตุสำหกรรมอืน่อกี	67	โครงกำร
ในปี	2562		

	 	 o	 อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรจัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร 
ใช้งำนผลติภัณฑ์พลำสตกิ	(Application	Development	Center)	
และเริ่มทยอยด�ำเนินกำรติดตั้งเครื่องจักรข้ึนรูปชิ้นงำนพลำสติก	
เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและควำมเช่ียวชำญในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำตำมกลยุทธ์ของธุรกิจ	
	 •	 ด้านทรัพยากรบุคคล	(Human	Resource)
	 	 o	 พัฒนำระบบ	 Integrated	Management	 System	
Framework	&	Practices	เพือ่บรูณำกำรระบบกำรบรหิำรจัดกำร
ธุรกิจทั้งหมด	 และเชื่อมโยงระบบทั้งวิธีกำรท�ำงำน	 ควำมรู  ้
ควำมสำมำรถ	 และทัศนคติของบุคลำกรในองค์กร	 ให้ตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์นโยบำยธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
	 	 o	 พัฒนำทักษะพนักงำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล	โดยเรียนรู้
ผ่ำนกำรท�ำโครงกำรกบับรษิทัด้ำนดจิทิลัชัน้น�ำในต่ำงประเทศ		ซึง่
จะช่วยสร้ำงควำมสำมำรถในกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับปรุง
กระบวนกำรท�ำงำนอย่ำงย่ังยืนให้แก่องค์กร	 นอกจำกนี้	 ยังมีกำร
เพิ่มทักษะ	(Up-skill)	พนักงำนทั่วทั้งองค์กร	เพื่อพร้อมรับมือกับ
เทคโนโลยีใหม่และปรับทักษะ	 (Re-skill)	 พนักงำนที่ได้รับ 
ผลกระทบโดยตรงจำกเทคโนโลยใีนงำนของตนเองให้พร้อมท�ำงำน 
รูปแบบใหม่	ๆ	ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
	 	 o	 ขยำยกำรใช ้ระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบั ติงำน	 
(Performance	Management	 System)	 ไปยังพนักงำนระดับ
บงัคบับญัชำ	 เพือ่ให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในกำรก�ำหนดเป้ำหมำยและ 
มำตรฐำนงำน	เพือ่ให้ผลกำรปฏบัิตงิำนของหน่วยงำนและธุรกจิบรรลุ
เป้ำหมำย
	 •	 ด้านนวัตกรรม	(Product	&	Innovation)
	 	 o	 พัฒนำเม็ดพลำสติกพอลิเอทิลีนเกรดพิเศษ	 SMX	 
Technology™	ผ่ำนกำรทดลองผลิตตำมแผน	โดยอยู่ระหว่ำงกำร
ทดสอบกำรขึ้นรูปสินค้ำประเภทต่ำง	 ๆ	 เช่น	 ฟิล์มชนิดบำงพิเศษ	
ฝำขวดน�ำ้อัดลมชนดิบำงพเิศษ	เป็นต้น	และเตรยีมกำรผลติเชงิพำณิชย์ 
ต่อไปในปี	2562

ข้อมูลทางการเงิน  2561 2560	 2559	 2558	 2557
(ล้ำนบำท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน	1

สินทรัพย์หมุนเวียน		 55,241		 45,183		 49,463		 45,769		 47,070	
สินทรัพย์	 213,263		 193,183	 193,465	 185,583	 183,884	
หนี้สิน	 57,028	 49,257	 64,321	 79,818	 99,133	
ส่วนของผู้ถือหุ้น 156,235	 143,926	 129,144	 105,765	 84,751	

ข้อมูลจากงบกำาไรขาดทุน	1     
รำยได้จำกกำรขำย	 221,538	 206,280	 188,163	 200,433		 248,118	
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย	 196,813	 170,317	 147,209	 170,433		 237,386	
ก�ำไรส�ำหรับปี	2	 29,166		 41,273		 42,084			 28,488		 12,461	
EBITDA	3	 46,117 	 63,656			 60,713		 42,900			 26,142	

1 ปี	2559	มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่	และปี	2560	ปรับกำรแสดงข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับปี	2561
2	 ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
3		 ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน	ภำษีเงินได้	ค่ำเสื่อมรำคำ	และค่ำตัดจ�ำหน่ำย	รวมเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม
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 กระบวนการผลิต High Density Polyethylene (HDPE) ใหม่ทีดี่กว่าเดมิ ภายใต้
ชื่อกระบวนการผลิต SMX Technology™ เป็นการเปล่ียนระบบการผลิต 
HDPE โดยเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของธุรกิจเคมิคอลส์ สามารถผลิต HDPE ที่มี
โครงสร้างพอลิเมอร์ที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมร้อยละ 20 มีประสิทธิภาพในการขึ้นรูป
ชิ้นงานสูงขึ้น ลดการใช้วัสดุลง เพื่อลดต้นทุนด้านการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร 
และได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

วรชาติ กล่อมกมล
PE Technology Director

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด
ธุรกิจเคมิคอลส์

	 	 o	 พัฒนำ	“โซลำร์ฟำร์มลอยน�้ำ”	รำยแรกในประเทศไทย	
โดยมต้ีนแบบขนำด	1	เมกะวตัต์	อยูใ่นพืน้ทีโ่รงงำนในจงัหวดัระยอง	
ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม	 มีจุดเด่นเร่ืองกำรออกแบบให้ 
ติดตั้งง่ำยและรวดเร็ว	 ประหยัดพื้นที่และรองรับกำรติดต้ังได้ 
หลำยรปูแบบตำมลกัษณะพืน้ที	่ส่วนทีเ่ป็นทุน่ลอยใช้เมด็พลำสตกิ
ที่มีควำมทนทำนเหมำะกับกำรใช้งำนกลำงแจ้ง	 และเป็นวัสดุที่
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสำมำรถน�ำไปรีไซเคิลได้	
	 	 o	 พัฒนำปัญญำประดิษฐ์	ส�ำหรับกำรวิเครำะห์	Voice	of	
Customer	 เพื่อช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร 
ใหม่	 ๆ	 ส�ำหรับลูกค้ำ	 และพัฒนำกำรเรียนรู ้ของเครื่องจักร	 
(Machine	 Learning)	 ส�ำหรับแก้ปัญหำท่ีซับซ้อนของระบบกำร
ผลิตในโรงงำน	 ซึ่งท�ำให้สำมำรถจัดกำรและลดโอกำสกำรเกิด
ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	เช่น	ใช้หำสำเหตุเพื่อป้องกันปัญหำ
ท่อในระบบกำรผลิตอุดตันในโรงงำนพอลิโพรพิลีน	 และใช้หำ
สำเหตุกำรสั่นและกำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่คอมเพรสเซอร์เพื่อ
ป้องกันกำรหยุดท�ำงำนของเครื่องจักร	เป็นต้น	
	 	 o	 ลงทุนในธุรกิจสตำร์ทอัพ	 (Startup)	 และกองทุน	 
(Venture	Capital	Fund)	ที่เป็นเทคโนโลยีเชิงลึก	เพื่อเพิ่มควำม
รวดเร็วในกำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนนวัตกรรม	รวมทั้ง
ตอบโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 
ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืนของธุรกิจ	โดยในปี	2561	
ธรุกจิเคมคิอลส์ได้ลงทนุในกองทนุทีเ่น้นกำรพฒันำนวตักรรมด้ำน
วตัถดุบิทำงเลอืกและของเสยีจำกกำรผลิตผ่ำนกระบวนกำรในกำร
แปลงเช้ือเพลิงชีวภำพและเคมีภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ำ	 รวมทั้งลงทุน
ในบริษัทท่ีมีนวัตกรรมด้ำนควำมยั่งยืนด้ำนเคมีภัณฑ์ในกำรแปร
สภำพยำงรถยนต์ที่หมดสภำพให้เป็นผลิตภัณฑ์คำร์บอนแบล็คที่
น�ำกลับมำใช้ใหม่ในอุตสำหกรรมผลิตยำงรถยนต์	 และเคมีภัณฑ์	
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในอนำคต

การด�าเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 •	 มุ่งเน้นพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยมี
สินค้ำและบริกำรที่ได้รับกำรรับรอง	SCG	eco	value	ร้อยละ	57	
ของรำยได้จำกกำรขำย
	 •	 รักษำมำตรฐำนกระบวนกำรผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
ในระดับดีเยี่ยม	โดย	บริษัทมำบตำพุดโอเลฟินส์	จ�ำกัด	ได้รับกำร
รับรองโรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่	 5	 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด 
จำกกระทรวงอุตสำหกรรมเป็นปีที่	 4	 และนิคมอุตสำหกรรม 
อำร์	ไอ	แอล	ได้รับกำรรับรองเป็นนิคมอุตสำหกรรมเชิงนิเวศระดับ	
Eco	Excellence	จำกกำรนิคมอุตสำหกรรม
	 •	 ขบัเคลือ่นแนวคิดเศรษฐกจิหมนุเวยีน	ผ่ำนกจิกรรมให้ควำมรู้ 
พนกังำนและชมุชนอย่ำงต่อเนือ่ง	จดัท�ำต้นแบบ	“บ้ำนปลำรไีซเคลิ”	
โดยน�ำขยะพลำสติกที่พบบริเวณชำยหำด	 และแหล่งชุมชนทั่วไป	 
เช่น	ฝำขวดพลำสตกิ	มำผ่ำนกระบวนกำรและขึน้รปูเป็นท่อส�ำหรบั
สร้ำงบ้ำนปลำรีไซเคิล	 อีกทั้งยังร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้ำนจัดท�ำ
บ้ำนปลำจำกท่อพลำสตกิทีเ่หลอืจำกกำรขึน้รปูรวมกว่ำ	1,640	หลงั	
ครอบคลมุพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง	ชลบรุ	ีจนัทบรีุ	และตรำด	สร้ำงพืน้ที่
อนุรักษ์	 คืนควำมอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศและเพิ่มรำยได้จำก
กำรท�ำประมงชำยฝั่ง	
	 •	 ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทดำว	 ประเทศไทย	 ท�ำถนนต้นแบบ
พลำสตกิรไีซเคลิตำมแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีนทีน่คิมอตุสำหกรรม	
อำร์	ไอ	แอล	จังหวัดระยอง	ควำมยำว	220	เมตร	ซึ่งเป็นตัวอย่ำง
ของกำรน�ำพลำสติกใช้แล้วที่รวบรวมจำกกำรคัดแยกขยะภำยใน
บริษัทและครัวเรือนชุมชน	มำผ่ำนกระบวนกำรบดย่อยให้มีขนำด
เล็กและผสมกับยำงมะตอยเพื่อใช้ในกำรปูถนน	ท�ำให้ถนนมีควำม
แข็งแรงเพิ่มขึ้นและช่วยต้ำนทำนกำรกัดเซำะของน�้ำได้ดีขึ้น
	 •	 เข้ำร่วมโครงกำรควำมร่วมมือภำครัฐ	ภำคธุรกิจ	ภำคประชำสงัคม	
เพื่อจัดกำรพลำสติกและขยะอย่ำงยั่งยืน	 โดยมีเป้ำหมำยในกำร 
ลดขยะในทะเลไทยไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ	50	ภำยในปี	2570



EBITDA

ล้านบาท

14,866

รายได้
จากการขาย

ล้านบาท

87,255

FEST
บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารจาก
เยื่อธรรมชาติ ตอบโจทย์
คนรักสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ

GROCERY BAG
จากกระดาษใช้แล้ว มาแปรรูป
เป็นถุงกระดาษรีไซเคิล 
สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค

SHOPPING BAG
ถุงกระดาษรีไซเคิล มีความแข็งแรง
รองรับน้ำหนักได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม18

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

 ธุรกิจแพคเกจจิ้ง มีผลการด�าเนินงานที่เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปกอ่นจากการ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารการลดตน้ทุนภายในของบรษิัท รวมถงึ 
ผลจากการขยายธุรกจิบรรจภุัณฑส์�าหรบัอาหารในอาเซยีน โดยธุรกจิแพคเกจจิง้ 
ยังมุง่มัน่สูก่ารเปนผูน้�าดา้นบรรจภุณัฑค์รบวงจรในภมูภิาคอาเซยีน เนน้การพฒันา 
และเพิม่ยอดขายสินค้าที่มีมูลคา่เพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ 
ลูกค้า พรอ้มขบัเคลือ่นธรุกจิอยา่งยั่งยนืดว้ยแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular 
Economy)
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เยื่อธรรมชาติ ตอบโจทย์
คนรักสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ

GROCERY BAG
จากกระดาษใช้แล้ว มาแปรรูป
เป็นถุงกระดาษรีไซเคิล 
สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคบริโภค

SHOPPING BAG
ถุงกระดาษรีไซเคิล มีความแข็งแรง
รองรับน้ำหนักได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 19

ความท้าทายของธุรกิจ
	 •	 ปี	2561	ควำมต้องกำรใช้กระดำษบรรจภุณัฑ์และบรรจภุณัฑ์
กระดำษลูกฟูกในประเทศไทยเติบโตได้ดี	โดยเฉพำะเก้ำเดือนแรก	
อย่ำงไรก็ตำม	 สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีนเริ่ม 
ส่งผลกระทบในไตรมำสทีส่ี่	ท�ำให้ควำมต้องกำรมีแนวโน้มชะลอตวัลง	
ส่งผลให้ภำพรวมควำมต้องกำรเตบิโตร้อยละ	3	เมือ่เทยีบกบัปีก่อน	
ทัง้นี	้ผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำดงักล่ำว	อำจท�ำให้มกีำรย้ำยฐำน
กำรผลิตกระดำษบรรจภุณัฑ์และบรรจุภณัฑ์กระดำษลกูฟกูเข้ำและ
ออกจำกภูมิภำคได้		
	 •	 ควำมต้องกำรใช้กระดำษพมิพ์เขยีนในประเทศไทยปี	2561	
ยงัคงมปีรมิำณควำมต้องกำรลดลง	จำกกำรทีส่ือ่สิง่พมิพ์ถกูทดแทน
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(Digital	Media)	โดยเฉพำะในกลุ่มงำนสื่อ
ส่ิงพมิพ์เพือ่กำรโฆษณำและนติยสำร	ส�ำหรบัปรมิำณกำรน�ำเข้ำของ
กลุม่กระดำษเคลอืบผวิและกระดำษถ่ำยเอกสำร	มอีตัรำลดลงเมือ่
เทยีบกบัปีก่อน	อย่ำงไรกต็ำม	ก�ำลงักำรผลติเยือ่ในตลำดโลกอยูใ่น
ระดับคงที่	 ในขณะที่ปริมำณควำมต้องกำรมีกำรเติบโตอย่ำง 
ต่อเนื่อง	ท�ำให้รำคำเยื่ออยู่ในภำวะทรงตัวได้ดี

ความส�าเร็จที่โดดเด่นในปี 2561 
	 •	 ขยำยธรุกจิบรรจภัุณฑ์ส�ำหรับอำหำร	เพือ่ตอบสนองควำม
ต้องกำรบริโภคอำหำรบริกำรด่วน	(Quick	Service	Restaurant)

	 •	 สำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสำยธุรกิจ 
บรรจุภัณฑ์	ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์ตลำดที่มีควำมผันผวน	ทั้งด้ำน 
ควำมต้องกำรและด้ำนก�ำลังกำรผลิต
	 •	 สำมำรถปรบัเปลี่ยนกำรผลิตของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองต่อโอกำสด้ำนกำรตลำดที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยเฉพำะ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเยื่อและกระดำษพิมพ์เขียน

ผลการด�าเนินงานของธุรกิจ
	 •	 ปี	2561	รำยได้จำกกำรขำยรวม	87,255	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	7	 จำกปีก่อน	EBITDA	 เท่ำกบั	 14,866	 ล้ำนบำท	 เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ	20	จำกปีก่อน	และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ำกับ	6,319	ล้ำนบำท	 
เพิม่ข้ึนร้อยละ	 36	 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน	 โดยเป็นผลมำจำกกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนภำยในด้ำน 
ต่ำง	ๆ	ของบริษัท
	 •	 สำยธุรกิจบรรจุภัณฑ์	 (Packaging	 Chain):	 ปริมำณขำย
รวมเพิม่ขึน้ร้อยละ	1	เมือ่เทยีบกบัปี	2560	จำกปรมิำณกำรส่งออก
ทีส่งูขึน้	โดยเฉพำะกลุม่ประเทศอำเซยีน	ซึง่มีปริมำณควำมต้องกำร
เพิ่มขึ้นร้อยละ	5	เมื่อเทียบกับปีก่อน
	 •	 สำยธรุกจิเยือ่และกระดำษ	(Fibrous	Chain):	ปรมิำณขำย
กระดำษพิมพ์เขียนลดลงร้อยละ	 4	 เมื่อเทียบกับปี	 2560	สำเหตุ
หลักจำกปริมำณกำรขำยในประเทศที่ลดลงจำกปีก่อน	โดยเฉพำะ
กลุ่มสิ่งพิมพ์เชิงพำณิชย์
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ความมุ่งมั่นขององค์กรเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดียิ่งขึ้น
	 •		 ด้านธุรกิจ
	 	 	o	ขยำยกำรลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอำหำร	โดย
เข้ำซื้อหุ้นร้อยละ	68.3	ในบริษัท	Interpress	Printers	Sendirian	 
Berhad	 บริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์กระดำษส�ำหรับอำหำรชั้นน�ำที่ 
ได้รับกำรยอมรับจำกธุรกิจร้ำนอำหำรบริกำรด่วนชั้นน�ำทั่วโลก	 
ตัง้อยูท่ีป่ระเทศมำเลเซยี	 มสีนิค้ำหลกัเป็นกล่องพบัได้	 ถำดขึ้นรูป	 
กล่องแคลมเชลล์	 กระดำษห่อ	 และถุงกระดำษ	 โดยมีเครือขำ่ย 
ร้ำนอำหำรบรกิำรด่วนทัว่โลกเป็นลูกค้ำหลัก	กำรลงทนุนีแ้สดงให้เหน็ 
ถงึควำมมุง่มัน่ของธรุกิจแพคเกจจิง้	สูก่ำรเป็นผูน้�ำด้ำนบรรจุภณัฑ์
ครบวงจรในภมูภิำคอำเซยีน	และช่วยเพิม่ศกัยภำพในกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรบริโภคอำหำรบริกำรด่วนในภูมิภำคท่ีก�ำลังเติบโต 
อย่ำงรวดเรว็ตำมวถิชีวิีตและควำมพงึพอใจของผูบ้ริโภค
	 	 o	 ได้รบัมติให้ขยำยกำรลงทนุในบรษิทั	United	Pulp	and	
Paper	Co.,	Inc.	ซึง่เป็นกจิกำรกระดำษบรรจภุณัฑ์ในประเทศฟิลปิปินส์	 
โดยจะขยำยก�ำลังกำรผลิตเพิ่มประมำณ	230,000	ตันต่อปี	 หรือ
เพิม่ขึน้เป็นสองเท่ำจำกก�ำลงักำรผลติในปัจจบุนั	คำดว่ำจะสำมำรถ
เริม่ผลิตได้ภำยในไตรมำสสีข่องปี	2563	กำรลงทนุดงักล่ำวจะส่งผล
ให้ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีก�ำลังกำรผลิตกระดำษบรรจุภัณฑ์ใน
ประเทศไทย	เวียดนำม	และฟิลปิปินส์	รวมทัง้ส้ิน	2.8	ล้ำนตนัต่อปี 
	 •		 ด้านทรัพยากรบุคคล	
	 	 o	 ปรบัปรุงโครงสร้ำงองค์กรให้มคีวำมเหมำะสมและคล่องตวั 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำ	 สร้ำง	 Organizational	 
Effectiveness	 ด้วยกำรปรับกระบวนกำร	 วิธีกำร	 รูปแบบ	 และ
เครือ่งมอืท่ีทันสมยัในกำรท�ำงำนในองค์กร	 รวมถงึกำรพัฒนำผูบ้ริหำร	
(Talent	&	Leadership)	และวฒันธรรมองค์กร	(Culture)	ให้เป็น
ผู้น�ำที่มีควำมพร้อม	เป็นแบบอย่ำงที่ดี	ตลอดจนสร้ำงควำมผูกพัน
ต่อองค์กรอย่ำงยั่งยืน	
	 	 o	 พฒันำกระบวนกำรสร้ำงนวตักรรมด้วยแนวคดิ	Innovation	
Management	Process	(IMP)	เพื่อผลักดันกำรคิดค้นนวัตกรรม
และผลติภณัฑ์ใหม่	ๆ 	ให้ตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำได้อย่ำงถกูต้อง
และรวดเร็ว

	 	 o	 พฒันำศกัยภำพพนกังำนให้สอดรบัต่อกำรเปลีย่นแปลง
ทำงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว	 ด้วยกำรปรับปรุงทักษะ	 (Reskill)	 และ 
เพิ่มทักษะกำรท�ำงำน	 (Upskill)	 ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงำน 
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องด้วยรูปแบบกำรเรียนรู้ที่พนักงำนมีส่วนร่วม 
ในกำรสร้ำงประสบกำรณ์และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
	 	 o	 พฒันำพนกังำนในองค์กรด้ำนแบรนด์และกำรสือ่สำรให้
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 รวมถึงสร้ำง	Mindset	 กำรเป็นผู้ให้บริกำร
ด้ำนบรรจภุณัฑ์ครบวงจร	(Total	Packaging	Solutions	Provider)	
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว	
	 	 o	 พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรให้กับหน่วยงำนชุมชนสัมพันธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรกับชุมชนรอบโรงงำน	 และ 
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม	 เรียนรู้กำรวำงแผนกิจกรรมอย่ำงมี
กลยทุธ์และตรงกบัควำมต้องกำรของกลุม่เป้ำหมำย	เพือ่สร้ำงควำม
ผูกพันต่อองค์กรและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน
	 •		 ด้านสินค้าและนวัตกรรม 
	 	 o	 พัฒนำกระดำษลูกฟูกลอนเล็ก	 (Micro	Flute)	 เพื่อใช้
ผลิตบรรจุภัณฑ์ขนำดเล็ก	 พื้นผิวของกระดำษมีควำมเรียบเนียน	
รองรบังำนพมิพ์คณุภำพสงู	มคีวำมแขง็แรง	ตอบโจทย์อตุสำหกรรม
ที่ต้องกำรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำย	
	 	 o	 พัฒนำกำรผลิตถุงกระดำษรีไซเคิลเพื่อตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของผูบ้รโิภคทีห่นัมำใส่ใจส่ิงแวดล้อมมำกข้ึน	เหมำะส�ำหรบั
กำรบรรจสุนิค้ำอปุโภคบรโิภค	ถงุกระดำษมคุีณภำพแขง็แรง	สำมำรถ
รองรบัน�ำ้หนกัได้ด	ีโดยถงุกระดำษทีใ่ช้งำนแล้วยงัสำมำรถน�ำกลบั
มำรีไซเคิลในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	 เป็นอีกหนึ่งทำงเลือก
ส�ำหรับผู้บริโภคในกำรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
นอกจำกนี	้ยงัได้ร่วมมอืกบัห้ำงค้ำปลกีและห้ำงสรรพสนิค้ำ	ในกำร
ผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่ำนโครงกำรใช้ถุงกระดำษ
รีไซเคิลและย่อยสลำยได้ง่ำย	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกำรใช้บรรจุภัณฑ์อย่ำงเหมำะสมและมีส่วนร่วมในกำร
รกัษำสิง่แวดล้อมและทรพัยำกรธรรมชำติให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน

ข้อมูลทำงกำรเงิน	 2561 2560	 2559	 2558	 2557
(ล้ำนบำท)
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน	1

สินทรัพย์หมุนเวียน	 30,074		 29,317		 24,574		 24,295		 22,969	
สินทรัพย์ 93,246	 91,312	 85,369	 83,218	 73,987	
หนี้สิน	 39,986	 35,661	 32,617	 34,892	 29,150	
ส่วนของผู้ถือหุ้น 53,260	 55,651	 52,752	 48,326	 44,837	

ข้อมูลจากงบกำาไรขาดทุน	1     
รำยได้จำกกำรขำย		 87,255 	 81,455	 74,542		 70,907	 64,614	
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย			 79,362	 76,617		 70,469		 66,838	 60,368	
ก�ำไรส�ำหรับปี	2	 6,319 	 4,651	 3,565		 3,463		 3,448	
EBITDA	3	  14,866  	 12,353			 10,884			 10,831			 9,718	

1 ปี	2559	มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่	และปี	2560	ปรับกำรแสดงข้อมูลตำมส่วนงำนธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับปี	2561
2	 ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
3				ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน	ภำษีเงินได้	ค่ำเสื่อมรำคำ	และค่ำตัดจ�ำหน่ำย	รวมเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม
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	 	 o	 เพิ่มช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์เพื่อกำรขนส่ง
ส�ำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ	 ให้กำรบริกำรแบบครบวงจรด้วยกำร 
น�ำเสนอรปูแบบบรรจภัุณฑ์ทีห่ลำกหลำยและอปุกรณ์เสรมิส�ำหรบั
ห่อหุ้มสินค้ำ	รองรับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรรำยย่อย
	 	 o	 พัฒนำบรรจุภัณฑ์อำหำรเยื่อธรรมชำติ	 ภำยใต้แบรนด์	
“เฟสท์”	 ท่ีผลิตด้วยเยื่อจำกป่ำปลูกเชิงพำณิชย์ที่เอสซีจีส่งเสริม 
ให้เกษตรกรปลกูเพือ่เพิม่รำยได้	โดยบรรจภุณัฑ์อำหำรเยือ่ธรรมชำติ
มีขนำดและรูปแบบที่หลำกหลำย	 แข็งแรง	 ทนน�้ำ	 และน�้ำมัน	
สำมำรถบรรจุอำหำรชนิดร้อนและเย็น	 รวมถึงน�ำไปอุ่นร้อนใน
ไมโครเวฟได้	ตอบโจทย์ทุกกำรใช้งำนที่หลำกหลำย	
	 	 o	 พัฒนำหลอดกระดำษภำยใต้แบรนด์	 “เฟสท์”	 ที่ผลิต
จำกกระดำษส�ำหรบัสมัผสัอำหำร	สำมำรถย่อยสลำยได้ทำงชวีภำพ	
เหมำะส�ำหรับลูกค้ำที่ต้องกำรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	 o	 พัฒนำบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลำสติก	 (R-1)	 ที่สำมำรถน�ำกลับ
เข้ำกระบวนกำรรีไซเคิลได้เน่ืองจำกผลิตด้วยวัสดุชนิดเดียวกันมำ
ประกบกันหลำยชั้น	(Multilayer	Laminated:	Mono	Material)	
โดยบรรจุภัณฑ์ฟิลม์พลำสติก	 (R-1)	 สำมำรถปกป้องสินค้ำได้ด	ี	
ตอบโจทย์ลูกค้ำที่ต้องกำรบรรจุภัณฑ์พลำสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม	

การด�าเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 •	 น�ำก๊ำซที่ได้จำกระบบบ�ำบัดน�้ำ	 (Anaerobic	 Water	 
Treatment)	 มำใช้ในกำรผลิตพลังงำนทดแทน	 (Renewable	
Energy)	และติดตั้ง	Solar	Rooftop	เพื่อน�ำมำผลิตเป็นพลังงำน
ไฟฟ้ำที่เป็นพลังงำนทดแทนส�ำหรับใช้ในโรงงำน	 เพ่ือให้เกิดกำร 
ใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 รวมถึงปรับปรุงระบบ
กำรน�ำน�้ำร้อนที่ใช้แล้วกลับเข้ำสู ่กระบวนกำร	 เพื่อลดกำรใช้
พลังงำนในกระบวนกำรผลิต	

	 •	 จดัโครงกำรประกวดออกแบบบรรจภุณัฑ์	“The	Challenge- 
Packaging	Design	Contest	2018”	ตดิต่อกนัเป็นปีที	่ 3	 เพือ่ให้
เยำวชนรุ่นใหม่มีเวทีแสดงศักยภำพด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ	์ 
รวมถงึให้ควำมรูด้้ำนกำรตลำดทีม่ลีกูค้ำเป็นศนูย์กลำง	 (Customer- 
centricity)	เพือ่น�ำมำเป็นหลกัคดิกำรท�ำงำน	โดยได้รบัควำมร่วมมือ
จำกผูป้ระกอบกำรชัน้น�ำ	ได้แก่	บรษิทั	เอส	แอนด์	พ	ีซนิดเิคท	จ�ำกัด	
(มหำชน)	บรษัิท	เบทเตอร์เวย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	บรษัิท	มำลกีรุป๊	
จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และบริษัท	 อุตสำหกรรมทวีวงษ์	 จ�ำกัด	 ในกำร
ออกแบบโจทย์และตดัสนิกำรประกวด	 โดยผลงำนทีไ่ด้รบัคดัเลอืก 
จะถกูน�ำมำพฒันำเพือ่น�ำไปใช้จรงิในตลำดต่อไป	
	 •	 จดังำนสมัมนำ	Design	Talk	2018	เพือ่แบ่งปันประสบกำรณ์
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์จำกนักออกแบบในระดับสำกลให้กับ
นักศึกษำ	 อำจำรย์	 นักออกแบบ	 และผู้ที่สนใจดำ้นกำรออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย	 เป็นแรงบันดำลใจให้กับนักออกแบบ
เพือ่พฒันำงำนและยกระดบัอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ของประเทศไทย 
ต่อไป
	 •	 จดัโครงกำร	“Green	Mart-ตลำดสเีขียว”	 เป็นปีที	่ 5	 เพือ่
สนบัสนนุกำรสร้ำงรำยได้ให้กับชมุชนรอบโรงงำนและสร้ำงเครอืข่ำย
ผูป้ระกอบกำรเพือ่สงัคม	(Social	Enterprise)	ด้วยกำรหำช่องทำง
ให้ผู้ประกอบกำรมตีลำดจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์	 โดยชมุชนรอบโรงงำน
กำรจ�ำหน่ำยของธรุกจิแพคเกจจ้ิง	 มยีอดขำยจำกกจิกรรมปี	 2561	
(12	ครัง้)	รวมทัง้สิน้	737,000	บำท	
	 •	 ส่งเสริมเกษตรกรรอบโรงงำนด้วยโครงกำรส่งน�้ำเพื่อ
กำรเกษตร	 ลดต้นทุนในกำรปลูก	 เกษตรกรมีรำยได้จำกผลผลิต 
ทีเ่พิม่ขึน้	 โดยในปีทีผ่่ำนมำ	มกีำรส่งน�ำ้ให้กบัเกษตรกรเป็นจ�ำนวน	
4,202,371	ลกูบำศก์เมตร

 ความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความ 
ต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งยวดที่ท�าให้ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
เติบโตอย่างยั่งยืน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหาร
จากเยื่อธรรมชาติ และหลอดกระดาษ ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 
ภายใต้แบรนด์ “เฟสท์” (Fest) โดยบรรจุภัณฑ์อาหารจากเย่ือธรรมชาติมี
หลากหลายดีไซน์ ใช้งานง่าย สะดวก สามารถน�าเข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร 
ได้อย่างปลอดภัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
 ธรุกจิแพคเกจจิง้ ยงัคงมุง่มัน่ในการวจิยัและพฒันาบรรจภัุณฑ์อาหารอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อคิดค้นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ลูกค้า และร่วม 
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

คุณวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์  จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง



การด�าเนินงานด้านการพัฒนา
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	 เอสซีจี	 มุ่งมั่นสู่กำรเป็นผู้น�ำด้ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
บนแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 โดยกำรเปิดรับควำมร่วมมือ	
ปรับเปล่ียนและท้ำทำยตัวเอง	 เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ทั้งลูกค้ำ	พนักงำน	คู่ธุรกิจ	ชุมชน	และ
สงัคม	พร้อมฟ้ืนฟคูวำมอดุมสมบรูณ์ให้แก่ทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อม	อันเป็นรำกฐำนส�ำคัญของสังคมที่ยั่งยืน	
	 ในปี	 2561	 นอกจำกกำรด�ำเนินงำนเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียน	
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์กำรด�ำเนินธุรกิจที่ส�ำคัญของเอสซีจีแล้ว	 
กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนอื่น	ๆ	ที่ส�ำคัญ	อำทิ

โครงการรักษ์น�้า จากภูผา สู่มหานที

 เอสซีจีน้อมน�ำพระรำชด�ำริ	 “จากภูผา	 สู ่มหานที”	 ของ
พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช	บรมนำถบพติร	
เป็นแนวทำงกำรดูแลจัดกำรน�้ำให้เหมำะสมกับแต่ละพื้นที	่ 
ตั้งแต่ต้นน�้ำ	 กลำงน�้ำ	 สู ่ปลำยน�้ำ	 ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงกำร 
มีส่วนร่วมกับคนในชุมชนให้เข้ำใจกำรบริหำรจัดกำรน�้ำในพื้นท่ี
ตนเองอย่ำงแท้จริง	ส่งเสริมให้ทุกคนมีควำมเป็นเจ้ำของร่วมกัน	
 การสร้างฝายชะลอนำา้ในพืน้ทีป่่ำต้นน�ำ้	คนืสมดลุสูร่ะบบนเิวศ	
แก้ปัญหำน�้ำแล้งน�้ำท่วมอย่ำงเห็นผลจริง	 และส่งต่อน�้ำไป 
สู่สระพวงเชิงเขา	 หรือกระจำยน�้ำในพื้นที่รำบอย่ำงเป็นระบบ 
ผ่ำนระบบแก้มลิง	 เพื่อให้เกษตรกรน�ำน�้ำไปใช้ท�ำกำรเกษตร 
อย่ำงเกิดประโยชน์สูงสุด	 พร้อมท้ังฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ชายฝั่งทะเล	 ด้วยกำรสร้างบ้านปลา	 เพิ่มที่อยู่อำศัยและเป็น 
แหล่งอนบุำลสตัว์ทะเลขนำดเลก็	คนืควำมสมบรูณ์สูท้่องทะเลไทย	
	 กำรบรหิำรจัดกำรน�ำ้	ไม่เพยีงสร้ำงควำมยัง่ยนืด้ำนทรพัยำกรน�ำ้	
แต่ยงัเสรมิสร้ำงควำมมัน่คงด้ำนอำชพีและรำยได้ของชมุชนต้นน�ำ้
ไปจนถึงปลำยน�้ำด้วย

ระบบจัดการขนส่งปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีและหัวใจ

	 ด้วยควำมมุง่มัน่ทีจ่ะท�ำให้อบุตัเิหตบุนท้องถนนเป็นศนูย์	และ
ด้วย	“พนกังำนขบัรถ”	คอืกลไกส�ำคญัอย่ำงยิง่ของควำมปลอดภยั
บนท้องถนน	 เอสซีจี	 จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำน 
ขับรถให้เป็น	 Smart	 Driver	 หรือ	 “สุภาพบุรุษนักขับ”	 โดยมี
โรงเรียนทักษะพิพัฒน์	 ท�ำหน้ำท่ีฝึกอบรมพนักงำนขับรถบรรทุก
ขนส่งให้มีทักษะกำรขับรถอย่ำงปลอดภัย	 มีควำมเข้ำใจเรื่องกำร
ดูแลยำนพำหนะ	 ระบบกำรขนส่ง	 กำรดูแลสินค้ำ	 มีหัวใจกำรให้

บริกำร	และห่วงใยรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน	พร้อมทั้ง
สร้ำงควำมภำคภูมิใจในอำชีพ	 และสำนเครือข่ำยที่เข้มแข็งของ
สุภำพบุรุษนักขับของคู่ธุรกิจขนส่ง	 ซึ่งเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญต่อ 
ควำมปลอดภยับนท้องถนนเช่นกัน	 เอสซีจีจึงร่วมพัฒนำคู่ธุรกิจ
ขนส่งให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมปลอดภัยสูงสุด	 โดยทุกรำยต้อง 
ผ่ำนกำรลงนำมปฏิบัติตำมจรรยำบรรณคู่ธุรกิจ	 และได้รับกำร 
ตรวจประเมนิกำรปฏบิตังิำนประจ�ำปีอย่ำงละเอียด	
	 เพื่อควำมปลอดภัยสูงสุด	เอสซีจี	น�ำเทคโนโลยี	GPS	มำใช้กับ
รถขนส่งทุกคัน	โดยมีศูนย์ควบคุมกำรปฏิบัติงำน	ที่ส�ำนักงำนใหญ่	
บำงซื่อ	 ซ่ึงหำกพนักงำนขับรถไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรขับรถ	 
หรอืจอดรถในบรเิวณพืน้ทีอ่นัตรำย	พนกังำนประจ�ำศนูย์ควบคมุฯ	
จะติดต่อพนักงำนขับรถเพื่อแจ้งเตือนทันที

ฟื้นฟูเหมือง ฟื้นฟูชีวิต

	 กำรท�ำเหมอืงแบบ	Semi-Open	Cut	เป็นนวตักรรมซึง่เอสซจีี
คิดค้นขึ้น	 เพื่อกำรท�ำเหมืองอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดย 
ขดุเหมอืงเป็นบ่อเหมอืง	และเว้นพืน้ทีป่่ำธรรมชำตริอบขอบเหมอืง
ไว้เป็นพ้ืนที่สีเขียว	 ภำยหลังเสร็จสิ้นกระบวนกำรเหมือง	 จะมี
แนวทำงกำรฟื ้นฟู	 ด้วยกำรปรับสภำพพื้นที่ให้ระบบนิเวศมี 
ควำมสมบรูณ์ใกล้เคยีงกับสภำพธรรมชำตก่ิอนกำรเปิดหน้ำเหมอืง
มำกที่สุด
		 เหมอืงหนิปนูล�ำปำง	ตวัอย่ำงหนึง่ของกระบวนกำรฟ้ืนฟเูหมอืง	
ซึง่เริม่ต้นพร้อมกบักำรท�ำเหมอืงในปี	2536	เริม่ตัง้แต่กำรปรบัพืน้ท่ี
เหมืองให้เหมำะสมกับกำรเจริญเติบโตของกล้ำไม้	 กำรศึกษำ 
พันธุ์ไม้ท้องถิ่น	 เพ่ือให้มีควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรรมสูง 
เหมอืนป่ำธรรมชำต	ิกำรเกบ็เมลด็พนัธุไ์ม้ในป่ำมำอนบุำลจนเตบิโต
เพื่อปลูกในแปลงฟื ้นฟู	 จำกพื้นที่เหมืองเรียบโล่งมีแต่พื้นหิน	 
เม่ือผ่ำนกระบวนกำรฟื้นฟูและดูแลอย่ำงถูกวิธี	 ต้นไม้เติบโตขึ้น	 
จนมีสภำพใกล้เคียงป่ำธรรมชำติ	ทั้งยังมีกล้ำไม้ธรรมชำติที่ขึ้นเอง	
กำรส�ำรวจพันธุ์พืชและสัตว์ที่ในพ้ืนที่ฟื้นฟู	 พบควำมหลำกหลำย
ของทั้งพืชและสัตว์	 นับเป็นดัชนีช้ีวัดควำมส�ำเร็จของกำรฟื้นฟู
เหมืองได้เป็นอย่ำงดี	
	 “ศูนย์เรียนรู้กำรฟื้นฟูเหมืองหินปูนล�ำปำง”	 เปิดให้ผู้สนใจ 
เข้ำเยีย่มชมและเรยีนรูก้ำรฟ้ืนฟเูหมอืง	ฟ้ืนฟชูวีติ	เพือ่เป็นต้นแบบ
กำรท�ำเหมืองและกำรฟื้นฟูเหมืองอย่ำงยั่งยืน
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ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

คาใชจายและเงินลงทุนดาน
สิ่งแวดลอม

สินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง สินคาและบริการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมภายใต SCG eco value

มูลคาการจัดหาที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

สินคาที่ไดการรับรองฉลากคารบอน 
(ฉลากลดคารบอนและฉลากคารบอนฟุตพริ้นท)

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
(พนักงาน/ คูธุรกิจ)

พนักงานขับรถที่ผานการอบรม
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน

คูธุรกิจที่ไดรับการประเมินความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
การกำกับดูแล

ของเสียอันตราย/ไมอันตราย ที่นำไปฝงกลบ

การแบงปนสูสังคม

จำนวนฝายชะลอน้ำ โครงการปนโอกาสวาดอนาคต

ปริมาณ
การใชพลังงานที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปฐาน 2550)

ปริมาณ
กาซเรือนกระจกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปฐาน 2550)

ปริมาณการใชน้ำที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปฐาน 2557)

สัดสวนการนำน้ำ
กลับมาใชซํ้า

สัดสวนการใชพลังงาน
ทดแทน

การลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม 

42 ของรายได
จากการขายรอยละ

1.0 ของรายได
จากการขายรอยละ

100 (ของคูธุรกิจ
ที่มีมูลคาการจัดหา
มากกวา 1 ลานบาท)รอยละ

0.0/13.3รอยละ

9,698 ลานบาท

4,674 ลานบาท

466 ผลิตภัณฑ

ราย0.038/0.056
ตอ 200,000 ชั่วโมง-คน

3,465
ลานบาท

0.72
ของรายไดจากการขาย

รอยละ

1.95
ลานตัน
คารบอนไดออกไซด

7.4
รอยละ

10.03
ลาน ลบ.ม. 

8.3
รอยละ

217
โครงการ ลานบาท
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16.08
เพตะจูด

7.8
รอยละ รอยละ

39
ของรายไดจากการขาย

รอยละ

11.4

84,266 ฝาย

17,024 คน

748 ลานบาท

รอยละ

9.3



รายงานบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

	 เอสซจีีเล็งเหน็และให้ควำมส�ำคญักบักจิกรรมต่ำง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง
กบักำรด�ำเนนิงำนด้ำนสิง่แวดล้อม	เพือ่เป็นเครือ่งมือในกำรบรหิำร
ค่ำใช้จ่ำยและเงินลงทุนด้ำนสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงเป็นเคร่ืองมือ 
ในกำรสื่อสำรกับสังคมถึงกิจกรรมทำงสิ่งแวดล้อม	ดังนั้นจึงจัดท�ำ
รำยงำนบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้น	 โดยมีขอบเขตกำรรำยงำน
ประกอบด้วย	 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อม	 และเงินลงทุนเพื่อ 
สิ่งแวดล้อม	
	 ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 
Expense)	ในปี	2561	บริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง	รวมเป็นเงิน
ทัง้ส้ิน	2,190	ล้ำนบำท	โดยส่วนใหญ่เป็นรำยจ่ำยเกีย่วกบักำรบ�ำบัด
และลดมลพษิทีเ่กดิขึน้ต่อสิง่แวดล้อม	รวมเป็นเงนิ	1,695	ล้ำนบำท	
หรือคิดเป็นร้อยละ	 77	 ของค่ำใช้จ่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งหมด	 
และรองลงมำเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อ 
สิ่งแวดล้อม	 รวมเป็นเงิน	 319	 ล้ำนบำท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 15	 
ของค่ำใช้จ่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งหมด	 ส่วนท่ีเหลือประกอบด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพื่อสิ่งแวดล้อม	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟ ู
สภำพแวดล้อม	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสิ่งแวดล้อม	
และค่ำใช้จ่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ
	 ส�ำหรบัเงนิลงทนุเพ่ือสิง่แวดล้อม	(Environmental	Investment)	
ในปี	2561	บริษัทฯ	มีเงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งสิ้น	1,275	
ล้ำนบำท	 ซึ่งเป็นกำรลงทุนในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	
รวมเป็นเงนิ	206	ล้ำนบำท	กำรลงทนุในธรุกจิเคมคิอลส์	รวมเป็นเงนิ	
214	 ล้ำนบำท	 และกำรลงทุนในธุรกิจแพคเกจจิ้ง	 รวมเป็นเงิน	 
855	ล้ำนบำท	โดยมีโครงกำรที่ส�ำคัญในแต่ละธุรกิจ	ดังนี้

 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
	 ลดกำรใช้ไฟฟ้ำโดยออกแบบและปรับปรุงระบบไซโคลน 
ของกระบวนกำรผลิตซีเมนต์	 ติดตั้งระบบไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย	์ 
ลดกำรใช้น�้ำในโรงงำนซีเมนต์ที่ระบบหล่อเย็น	 และน�ำน�้ำทิ้งจำก
ระบบน�้ำหล่อเย็นมำบ�ำบัดโดยวิธีธรรมชำติ	 และปรับปรุงเพื่อลด
กำรใช้น�้ำหลำยโครงกำรในโรงงำนของธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง

 ธุรกิจเคมิคอลส์	
	 ลดกำรใช้พลงังำนโดยกำรปรับปรุงประสทิธิภำพในกระบวนกำรผลติ
ของโรงงำนโอเลฟินส์	 โรงงำนพอลิโอเลฟินส์	 โรงงำนผลิต	 PVC	 
และโรงงำน	Downstream	ตดิตัง้ระบบไฟฟ้ำพลงัแสงอำทติย์แบบ
ทุน่ลอยน�ำ้	ลดกำรใช้น�ำ้โดยกำรปรบัปรงุและตดิต้ังระบบรีไซเคลิน�ำ้
เพื่อน�ำน�้ำกลับไปใช้ใหม่

	 ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
	 ลดพลังงำนไฟฟ้ำโดยกำรปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนกำร	
Pulping	 &	 Screening	 กำรติดต้ังระบบจัดกำรของเสียจำก
กระบวนกำรผลิต	 (Waste	 to	 Enengy)	 ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ 
พลังแสงอำทิตย์	 ลดกำรใช้น�้ำโดยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
กำรใช้น�ำ้ในกระบวนกำรผลติกระดำษ	เช่น	กำรลดน�ำ้ซลี	กำรลดน�ำ้
ในระบบ	HP/LP	Shower
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ตารางข้อมูลรายงานบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

   	 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม	 	 ปี	2561	

	 1.	 ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Expense)					 2,190	

	 	 1.1	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำบัดและลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม	 1,695

	 	 	 1.1.1	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำบัดและลดมลพิษทำงน�้ำ	 899

	 	 	 1.1.2	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรลดมลพิษทำงอำกำศ	 371

	 	 	 1.1.3		ค่ำใช้จ่ำยในกำรก�ำจัดของเสีย	 353

	 	 	 1.1.4		ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำบัดและลดมลพิษอื่น	ๆ	 72

	 	 1.2	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อสิ่งแวดล้อม	 319

	 	 1.3	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพื่อสิ่งแวดล้อม		 154

	 	 	 1.3.1	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวัดต่ำง	ๆ	 117

	 	 	 1.3.2	ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 6

	 	 	 1.3.3	ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับใบรับรอง/	ใบอนุญำต/ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม	 28

	 	 	 1.3.4	 ค่ำเบี้ยประกันด้ำนสิ่งแวดล้อม	 0.01

	 							 1.3.5	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอื่น	ๆ	เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 3

	 	 1.4	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟื้นฟูสภำพแวดล้อม	 18

	 	 1.5	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสิ่งแวดล้อม	 1

	 	 1.6	 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ	 3

	 2.	 เงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Investment)																										 1,275	

(ล้านบาท)
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ข้อมูลอื่น ๆ
การลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระส�าคัญ08ข�อมูลอื่นๆ

การลงทุนในบริษัทย�อย การร�วมค�า บริษัทร�วม และบริษัทอื่น 
ซึ่งเป�นบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจท่ีเป�นสาระสําคัญ

ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง   
บริษัทยอย

1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
2 บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด กิจการลงทุน / คอนกรีตผสมเสร็จ กรุงเทพฯ
3 บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด ปูนซีเมนต ปูนฉาบ และปูนกอ สระบุรี
4 บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด ปูนซีเมนต ปูนฉาบ ปูนกอ และปูนซีเมนตขาว สระบุรี
5 บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง) จํากัด ปูนซีเมนต ปูนฉาบ และปูนกอ นครศรีธรรมราช
6 บริษัทปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด ปูนซีเมนต ปูนฉาบ และปูนกอ ลําปาง
7 Khammouane Cement Co., Ltd. ปูนซีเมนต สปป. ลาว

8 บริษัทสยามมอรตาร จํากัด ปูนฉาบและปูนกอ สระบุรี
9 บริษัทสยามปูนซิเมนตขาว จํากัด ปูนซีเมนตขาว สระบุรี
10 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด วัสดุทนไฟ กรุงเทพฯ
11 บริษัทอนุรักษพลังงานซิเมนตไทย จํากัด รับปรึกษาการอนุรักษพลังงาน กรุงเทพฯ

และรับจางผลิตไฟฟา
12 บริษัทอีโค แพลนท เซอรวิสเซส จํากัด บริการดานเทคนิคและติดตั้งโรงงาน สระบุรี
13 บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด วิจัยและพัฒนา สระบุรี
14 บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด กําจัดกากอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ / สระบุรี /

นครศรีธรรมราช
15 บริษัทคิวมิกซซัพพลาย จํากัด คอนกรีตผสมเสร็จ กรุงเทพฯ
16 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด ผลิตหินกอสราง ขอนแกน
17 บริษัทศิลาสานนท จํากัด ผลิตหินกอสราง สระบุรี
18 PT SCG Pipe and Precast Indonesia ผลิตภัณฑคอนกรีต อินโดนีเซีย
19 PT Semen Lebak ปูนซีเมนต อินโดนีเซีย
20 PT SCG Readymix Indonesia คอนกรีตผสมเสร็จ อินโดนีเซีย
21 PT CPAC Surabaya คอนกรีตผสมเสร็จ อินโดนีเซีย
22 CPAC Lao Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ สปป. ลาว
23 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ เวียดนาม
24 Myanmar CPAC Service Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ เมียนมา
25 CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd. แผนพื้นสําเร็จรูป กัมพูชา
26 SCG Cement-Building Materials Vietnam จัดจําหนายปูนซีเมนต เวียดนาม

Limited Liability Company
27 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company ปูนซีเมนต เวียดนาม
28 Song Gianh Cement Joint Stock Company ปูนซีเมนต เวียดนาม
29 Mien Trung Cement One Member Company Limited ปูนซีเมนต เวียดนาม

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
** เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน 
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สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)

0-2586-3060-1 0-2586-3072 หุนสามัญ 122               4,894           100                     100                   
0-2555-5000 0-2555-5003 หุนสามัญ 104               10,416         100                     100                   

0-3624-0000-98 0-3624-0099 หุนสามัญ 6                   625              100                     100                   
0-3628-8900 0-3628-8909 หุนสามัญ 6                   575              100                     100                   
0-7553-8222 0-7553-8111 หุนสามัญ 35                 700              100                     100                   
0-5423-7500 0-5423-7501 หุนสามัญ 94                 589              100                     100                   

 (856) 51-628-000 - หุนสามัญ 32                 11,188         100                     100                   
หุนบุริมสิทธิ 0.06               21               

0-3624-0000-98 0-3624-0083 หุนสามัญ 4                   443              100                     100                   
0-3621-8400 0-3635-1219 หุนสามัญ 2                   200              100                     100                   
0-2586-3230 0-2586-2982 หุนสามัญ 3                   300              100                     100                   
0-2586-2410 0-2586-3098 หุนสามัญ 13                 1,310           100                     100                   

0-3628-9103 0-3628-1212 หุนสามัญ 1                   50               100                     100                   
0-3627-3152-63 0-3627-3151 หุนสามัญ 1                   100              100                     100                   
0-2962-7295-7 0-2962-7298 หุนสามัญ 2                   187              100                     100                   

0-2022-7888 0-2022-7889 หุนสามัญ 8                   800              100                     100                   
0-4335-8031 0-4335-8033 หุนสามัญ 1                   54               100                     100                   
 0-2555-5000  0-2555-5003 หุนสามัญ 3                   280              100                     100                   

(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุนสามัญ 15                 466              100                     100                   
(6221) 798-3751 (6221) 791-80919 หุนสามัญ 0.04               1,193           100                     100                   
(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุนสามัญ 12                 365              100                     100                   
(6231) 732-1512 (6231) 732-1512 หุนสามัญ 1                   43               100                     100                   
(856) 21-720-385 (856) 21-720-224 หุนสามัญ 0.1                31               100                     100                   

(84) 28-3974-4380-3 (84) 28-3974-1888 ** -                    178              100                     100                   
(951) 681-351 (951) 681-351 หุนสามัญ 4                   124              100                     100                   

(855) 12-222-102 - หุนสามัญ 0.0004           17               100                     100                   
(84) 93-3558-096 - ** -                    47               100                     100                   

(84) 52-6262-666 (84) 52-6268-666 หุนสามัญ 363               5,505           100                     100                   
(84) 232-3535-098 (84) 232-3535-071 หุนสามัญ 226               3,284           100                     100                   
(84) 511-2227-803 (84) 511-3784-139 ** -                    23               100                     100                   
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก
30 Danang Cement One Member Company Limited ปูนซีเมนต เวียดนาม
31 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited ปูนซีเมนต เวียดนาม
32 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
33 บริษัทยิปซัมซิเมนตไทย จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
34 บริษัทเอ็มอารซี รูฟฟง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
35 บริษัทเซรามิคซิเมนตไทย จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
36 Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc. กิจการลงทุน ฟลิปปนส
37 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. กิจการลงทุน ฟลิปปนส
38 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร
39 บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด ผลิตภัณฑไฟเบอรซีเมนต สระบุรี

หลังคา ฝา ผนัง พื้น และวัสดุตกแตง
40 บริษัทสยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด ผลิตภัณฑไฟเบอรซีเมนต ฝา และผนัง ลําปาง

(เดิมชื่อ "บริษัทผลิตภัณฑกระเบื้อง (ลําปาง) จํากัด")
41 บริษัทเอสซีจี แลนดสเคป จํากัด คอนกรีตสําเร็จรูป บล็อกปูถนน สระบุรี

แผนปูพื้น บุผนัง รั้วคอนกรีต
42 บริษัทสยามไฟเบอรกลาส จํากัด ฉนวนใยแกวกันความรอน สระบุรี
43 บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด กระเบื้องหลังคาคอนกรีต นครปฐม / สระบุรี / ชลบุรี /

ขอนแกน / นครศรีธรรมราช /
ลําพูน / นครราชสีมา

44 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd. กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เวียดนาม
45 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.      กระเบื้องหลังคาคอนกรีต กัมพูชา
46 บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด กระเบื้องหลังคาเซรามิก สระบุรี
47 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia คอนกรีตมวลเบา อินโดนีเซีย
48 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
49 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด กิจการลงทุน / จัดจําหนายในประเทศ กรุงเทพฯ
50 บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด คาขายระหวางประเทศ กรุงเทพฯ

(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด")
51 SCG Trading Australia Pty. Ltd. คาขายระหวางประเทศ ออสเตรเลีย
52 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd. คาขายระหวางประเทศ จีน

(เดิมชื่อ "SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.")
53 SCG Trading Hong Kong Limited คาขายระหวางประเทศ ฮองกง
54 SCG Trading Philippines Inc. คาขายระหวางประเทศ ฟลิปปนส
55 SCG Trading USA Inc. คาขายระหวางประเทศ สหรัฐอเมริกา
56 PT SCG Trading Indonesia คาขายระหวางประเทศ อินโดนีเซีย
57 SCG Trading Lao Co., Ltd. คาขายระหวางประเทศ สปป. ลาว
58 SCG Marketing Philippines Inc. คาขายระหวางประเทศ ฟลิปปนส

59 SCGT Malaysia Sdn. Bhd. คาขายระหวางประเทศ มาเลเซีย
60 SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd. คาขายระหวางประเทศ กัมพูชา

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
** เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน 
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สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)
(84) 511-3481-302 (84) 511-3481-302 ** -                    15               100                     100                   
(84) 57-3790-178 (84) 57-3790-236 ** -                    15               100                     100                   

0-2586-3333 0-2586-2761 หุนสามัญ 149               14,894         100                     100                   
0-2586-3333 0-2586-2761 หุนสามัญ 7                   193              100                     100                   
0-2586-3333 0-2555-0001 หุนสามัญ 8                   762              100                     100                   
0-2586-3333 0-2586-2761 หุนสามัญ 60                 6,037           100                     100                   

(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุนสามัญ 14                 136              100                     100                   
(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุนสามัญ 174               192              100                     100                   
(65) 6297-9661 (65) 6297-9662 หุนสามัญ 14                 278              100                     100                   

0-2586-3333 0-2586-2761 หุนสามัญ 110               11,000         100                     100                   

0-5433-7301-5 0-5433-7300 หุนสามัญ 2                   230              100                     100                   

0-2586-6822 0-2586-6800 หุนสามัญ 16                 1,630           100                     100                   

0-3637-3441-4 0-3637-3445-6 หุนสามัญ 13                 422              100                     100                   
0-2586-3333 0-2586-4308 หุนสามัญ 10                 1,030           100                     100                   

(84) 274-3767-581-4 (84) 274-3767-686 ** -                    235              100                     100                   
(855) 23-454-3888 - หุนสามัญ 0.1                43               100                     100                   

 0-2586-3333 0-2586-5017 หุนสามัญ 4                   400              100                     100                   
(6226) 7861-0360 (6226) 7861-0361 หุนสามัญ 4                   1,253           100                     100                   

 0-2586-3333 0-2586-5454 หุนสามัญ 270               15,109         100                     100                   
 0-2586-3333 0-2586-2961 หุนสามัญ 976               22,257         100                     100                   
 0-2586-2222 0-2587-2159 หุนสามัญ 4                   400              100                     100                   

(612) 9439-1441 (612) 9436-0195 หุนสามัญ 0.2                5                 100                     100                   
(86) 208-365-2559 (86) 208-365-2595 หุนสามัญ 0.03               24               100                     100                   

(852) 2838-6456 (852) 3549-7219 หุนสามัญ 45                 220              100                     100                   
(632) 501-8634 (632) 501-8635 หุนสามัญ 0.5                38               100                     100                   

(1310) 323-2194-106 (1310) 324-9528 หุนสามัญ 0.1                36               100                     100                   
(6221) 350-9488 (6221) 352-0718 หุนสามัญ 8                   8                 100                     100                   

(856) 21-454-596-7 (856) 21-454-598 หุนสามัญ 0.02               11               100                     100                   
(632) 501-8634 (632) 501-8635 หุนสามัญ 1                   90               100                     100                   
(632) 501-8630

(60) 35-632-0168 (60) 35-632-0158 หุนสามัญ 2                   14               100                     100                   
(855) 23-990-401-5 (855) 23-990-400 หุนสามัญ 0.0001           1                 100                     100                   
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก
61 SCG Trading Middle East Dmcc คาขายระหวางประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต
62 SCG Trading Vietnam Co., Ltd. บริการดานโลจิสติกส เวียดนาม

การคาระหวางประเทศ
และการกระจายสินคาในประเทศ

63 SCG International India Private Limited คาขายระหวางประเทศ อินเดีย
64 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด บริการดานโลจิสติกส กรุงเทพฯ
65 SCG Logistics Lao Co., Ltd. บริการดานโลจิสติกส สปป. ลาว
66 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd. บริการดานโลจิสติกส กัมพูชา
67 Unify Smart Tech Joint Stock Company บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เวียดนาม
68 บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอรวิสเซส จํากัด ใหบริการทางธุรกิจ กรุงเทพฯ
69 Myanmar CBM Services Co., Ltd. ใหบริการทางธุรกิจ เมียนมา
70 บริษัทเน็กซเตอร ดิจิตอล จํากัด ใหบริการทางธุรกิจ กรุงเทพฯ

(เดิมชื่อ "บริษัทกระเบื้องทิพย จํากัด")
71 บริษัทเบ็ตเตอรบี มารเก็ตเพลส จํากัด ใหบริการทางธุรกิจ กรุงเทพฯ

(เดิมชื่อ "บริษัทซิเมนตไทยโฮมเซอรวิส จํากัด")
72 บริษัทเอสซีจี ซอรสซ่ิง จํากัด  คาปลีก กรุงเทพฯ
73 บริษัทเน็กซเตอร รีเทล จํากัด ใหบริการแฟรนไชสระบบการคาปลีก กรุงเทพ
74 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด ศูนยแสดงสินคาเอสซีจี ใหบริการ กรุงเทพฯ

และใหคําปรึกษา
75 บริษัทเอสซีจี สกิลส ดีเวลลอปเมนท จํากัด โรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน สระบุรี

ในดานการขนสงของคูคาของเอสซีจี
76 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
77 Prime Group Joint Stock Company กิจการลงทุน เวียดนาม
78 Prime Trading, Import and Export One Member จําหนายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง เวียดนาม

Limited Liability Company
79 Prime International Import-Export and Service จําหนายสุขภัณฑและอุปกรณที่เก่ียวของ เวียดนาม

Trading Company Limited
80 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company กระเบื้องหลังคาดินเผา เวียดนาม
81 Prime Pho Yen Joint Stock Company  กระเบื้องเซรามิกปูพื้น เวียดนาม
82 Prime - Yen Binh Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกบุผนัง เวียดนาม
83 Prime - Tien Phong Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง เวียดนาม
84 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง เวียดนาม
85 Prime - Truong Xuan Joint Stock Company เครื่องทําน้ํารอนและเครื่องกล เวียดนาม
86 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company  ปูนซีเมนตขาว เวียดนาม
87 PT Semen Jawa ปูนซีเมนต อินโดนีเซีย
88 PT KIA Serpih Mas กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง อินโดนีเซีย
89 PT KIA Keramik Mas กระเบื้องหลังคาเซรามิก อินโดนีเซีย
90 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง อินโดนีเซีย
91 Prime Dai An Joint Stock Company  สํารวจแหลงวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
** เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน 
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สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)
(971) 4-552-0293 (971) 4-552-0294 หุนสามัญ 0.001             11               100                     100                   
 (84) 83-5269-001 (84) 83-5269-009 ** -                    64               100                     100                   

(91) 124-400-6413 - หุนสามัญ 1                   27               100                     100                   
 0-2586-3333 0-2586-2158 หุนสามัญ 33                 3,340           100                     100                   

(856) 20-9591-9650  - หุนสามัญ 0.1                13               100                     100                   
(855) 23-966-206  (855) 23-966-205 หุนสามัญ 0.03               11               100                     100                   

 (84) 90-5559-562  - หุนสามัญ 1                   7                 100                     100                   
 0-2586-2222 0-2586-2250 หุนสามัญ 0.1                10               100                     100                   

(951) 966-2014 (951) 966-2014 หุนสามัญ 0.02               66               100                     100                   
 0-2586-6950  - หุนสามัญ 10                 50               100                     100                   

0-2586-4111 0-2586-4017 หุนสามัญ 10                 149              100                     100                   

 0-2586-3333 0-2586-5625 หุนสามัญ 1                   100              100                     100                   
0-2586-3333  - หุนสามัญ 0.5                47               100                     100                   
 0-2101-9922 0-2101-9920 หุนสามัญ 5                   500              100                     100                   

 0-3672-4377 0-3672-4378 หุนสามัญ 0.1                5                 100                     100                   

0-2586-701-3538  - หุนสามัญ 24                 2,400           100                     100                   
(84) 211-3888-987  - หุนสามัญ 101               1,413           100                     100                   
(84) 211-3888-987  - ** -                    420              100                     100                   

(84) 211-3888-386  - ** -                    6                 100                     100                   

(84) 211-3597-696  - หุนสามัญ 25                 350              100                     100                   
(84) 280-3866-632  - หุนสามัญ 15                 210              100                     100                   
(84) 211-3866-152  - หุนสามัญ 13                 182              100                     100                   
(84) 211-3888-174  - หุนสามัญ 12                 168              100                     100                   
(84) 211-3866-637  - หุนสามัญ 25                 350              100                     100                   
(84) 211-3726-552  - หุนสามัญ 6                   84               99                       99                     
(84) 251-3965-475 (84) 251-3965-478 หุนสามัญ 4                   56               99                       99                     

(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุนสามัญ 331               10,778         98                       98                     
(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุนสามัญ 3,143             1,528           97                       97                     
(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุนสามัญ 2,926             2,162           96                       96                     
(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุนสามัญ 14,929           5,603           96                       96                     

(84) 211-6535-659  - หุนสามัญ 3                   35               95                       95                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

92 Kampot Cement Co., Ltd. ปูนซีเมนต กัมพูชา
93 PT Tambang Semen Sukabumi เหมืองหินปูน อินโดนีเซีย
94 บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง กรุงเทพฯ

และนิคมอุตสาหกรรม
95 PT Kokoh Inti Arebama Tbk. จัดจําหนายวัสดุกอสราง อินโดนีเซีย
96 บริษัทสยามซานิทารีฟตติ้งส จํากัด กอกน้ําและอุปกรณประกอบสุขภัณฑ กรุงเทพฯ
97 Prime Dai Viet Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง เวียดนาม
98 Prime Thein Phuc Joint Stock Company  สํารวจแหลงวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม
99 Prime Phong Dien Joint Stock Company  ผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม
100 Prime Dai Loc Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง เวียดนาม
101 CPAC Cambodia Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ กัมพูชา
102 บริษัทสระบุรีรัชต จํากัด แผนปูพื้นและบุผนังคอนกรีต สระบุรี
103 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง ฟลิปปนส
104 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ เมียนมา

และผลิตภัณฑเก่ียวเนื่อง
105 PT Surya Siam Keramik กระเบื้องเซรามิกปูพื้น อินโดนีเซีย
106 บริษัทกรีน คอนเซอรเวชั่น โซลูชั่น จํากัด ใหบริการจัดการขยะหรือของเสีย กรุงเทพฯ

และนําขยะหรือของเสียไปใชผลิตพลังงาน
107 บริษัทสยามซานิทารีแวร จํากัด กิจการการลงทุน กรุงเทพฯ
108 บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด เครื่องสุขภัณฑ สระบุรี
109 บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี (หนองแค) จํากัด เครื่องสุขภัณฑ สระบุรี
110 Mawlamyine Cement Limited ปูนซีเมนต เมียนมา

111 Prime Hao Phu Joint Stock Company  สํารวจแหลงวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม
112 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) อิฐมวลเบา แผนผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา พระนครศรีอยุธยา

และคานทับหลังมวลเบา
113 บริษัทคิว-คอน อีสเทอรน จํากัด อิฐมวลเบา แผนผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา ระยอง

และคานทับหลังมวลเบา
114 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด ตัวแทนจําหนาย กรุงเทพฯ
115 บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซเพรส จํากัด บริการดานโลจิสติกส กรุงเทพฯ
116 Prime Dai Quang Joint Stock Company  บรรจุภัณฑ เวียดนาม
117 Guangxi SCG Logistics Co., Ltd. บริการดานโลจิสติกส จีน
118 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd. บริการดานโลจิสติกส เมียนมา
119 บริษัทพาเนล เวิลด จํากัด ผลิตแผนไมอัดซีเมนต สมุทรสาคร
120 บริษัทจัมโบบาจส แอนด ทักส จํากัด บริการขนสงดวยเรือลําเลียง กรุงเทพฯ
121 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส จํากัด รับสรางบาน อาคารประกอบ กรุงเทพฯ

และงานตกแตงภายใน
122 บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร จํากัด ใหบริการแฟรนไชสระบบการคาปลีก กรุงเทพฯ
123 Mingalar Motor Co., Ltd. ตัวแทนจําหนาย เมียนมา

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
** เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซ่ึงไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน 
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สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)

(855) 23-996-839 - หุนสามัญ 13                 4,275           94                       94                     
(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุนสามัญ 3                   8                 93                       93                     

0-2586-4092 0-2587-0162 หุนสามัญ 5,963             5,963           91                       91                     

(6221) 350-6227 (6221) 350-1767 หุนสามัญ 981               350              91                       91                     
0-2973-5040-54 0-2529-1608 หุนสามัญ 2                   200              91                       91                     

(84) 211-3845-238  - หุนสามัญ 13                 182              90                       90                     
(84) 234-3626-282  - หุนสามัญ 5                   70               90                       90                     
(84) 234-3625-966  - หุนสามัญ 3                   35               90                       90                     
(84) 235-3509-999  - หุนสามัญ 30                 414              90                       90                     
(855) 12-222-102 - หุนสามัญ 0.002             128              90                       90                     

  0-2586-6822 0-2586-6800 หุนสามัญ 1                   96               83                       83                     
(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุนสามัญ 600               430              80                       83                     

(959) 783-914-137 - หุนสามัญ 6                   207              80                       80                     
(959) 783-914-139

(6221) 5397-091 (6221) 5397-094 หุนสามัญ 0.01               87               80                       80                     
0-2586-3333 0-2586-2979 หุนสามัญ 2                   185              74                       74                     

0-2973-5040-54 0-2551-3512 หุนสามัญ 1                   60               71                       71                     
0-2973-5040-54 0-3626-3522 หุนสามัญ 2                   200              71                       71                     
0-2973-5040-54 0-3637-3664 หุนสามัญ 2                   160              71                       71                     

(959) 796-093-056  - หุนสามัญ 0.1                1,631           70                       70                     
(959) 978-757-519
(84) 27-383-2270  - หุนสามัญ 3                   35               69                       69                     

 0-3525-9131  0-3525-9130 หุนสามัญ 400               400              68                       68                     

 0-3865-0515  0-3865-0517 หุนสามัญ 59                 590              68                       68                     

0-2586-1402 0-2586-2203 หุนสามัญ 15                 146              67                       67                     
0-2239-8999 0-2168-3230 หุนสามัญ 0.6                633              65                       65                     

(84) 235-3761-666  - หุนสามัญ 2                   28               56                       56                     
0-2586-1590 - ** -                    34               55                       55                     

(959) 961-404-851  - หุนสามัญ 2                   58               55                       55                     
0-3447-3067-70 0-3447-3063 หุนสามัญ 2                   245              55                       55                     
 0-2872-3014-5  0-2872-3016 หุนสามัญ 5                   457              55                       55                     

0-2586-1323 0-2586-4364 หุนสามัญ 8                   825              51                       51                     

 0-2693-1108-6010 - หุนสามัญ 4                   377              51                       51                     
(951) 514-940 - หุนสามัญ 0.004             141              50                       50                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

124 PT Siam-Indo Gypsum Industry แผนยิปซัม อินโดนีเซีย
125 PT Siam-Indo Concrete Products กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต อินโดนีเซีย
126 PT Pion Quarry Nusantara ผลิตหินกอสราง อินโดนีเซีย
127 บริษัทโสสุโก เซรามิค จํากัด กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง สระบุรี
128 PT SCG Barito Logistics บริการดานโลจิสติกส อินโดนีเซีย
129 Kampot Land Co., Ltd. กิจการลงทุนในที่ดิน กัมพูชา

การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน

130 บริษัทโกลบอลเฮาส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
131 CMPI Land, Inc. ใหเชาที่ดิน ฟลิปปนส

132 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส จํากัด กิจการหองเย็นและขนสงหองเย็น กรุงเทพฯ
133 บริษัทสยาม สมารท ดาตา จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
134 บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด  ทาเทียบเรือสินคา สมุทรปราการ
135 บริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท ฟอรเวิรดดิ้ง จํากัด บริการยกขนสินคา สมุทรปราการ
136 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด โครงสรางบาน สระบุรี
137 บริษัทเซอรเวย มารีน เซอรวิส จํากัด ใหเชาที่ดิน กรุงเทพฯ
138 บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด ผลิตและจําหนายปูนพลาสเตอร สระบุรี
139 Mariwasa Holdings, Inc. กิจการลงทุน ฟลิปปนส
140 Green Siam Resources Corporation ธุรกิจโรงอัดเศษกระดาษ ฟลิปปนส
141 CMPI Holdings, Inc. กิจการลงทุน ฟลิปปนส
142 บริษัทสยาม เซยซอน จํากัด บริการทางการเงิน กรุงเทพฯ
143 บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) จัดจําหนายวัสดุกอสราง รอยเอ็ด

และอุปกรณตกแตงบาน
144 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. วัสดุทนไฟ จีน
145 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
146 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด แผนยิปซัมและผลิตภัณฑจากยิปซัม สระบุรี
147 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด แผนยิปซัมและผลิตภัณฑจากยิปซัม สงขลา
148 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมและ อินโดนีเซีย

ธุรกิจกระจายสินคาวัสดุกอสราง
และสินคาเก่ียวกับบาน

149 PT Catur Mitra Sejati Sentosa ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม อินโดนีเซีย

150 PT Catur Sentosa Berhasil ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม อินโดนีเซีย
151 PT Catur Sentosa Anugerah ธุรกิจจัดจําหนาย อินโดนีเซีย
152 PT M Class Industry กระเบื้องหลังคาดินเผา อินโดนีเซีย
153 PT Caturaditya Sentosa ธุรกิจจัดจําหนาย อินโดนีเซีย
154 Asia Pacific Logistics and Transportation บริการดานโลจิสติกส เวียดนาม

Joint Stock Company

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
** เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซ่ึงไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน 
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สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)

(6221) 8832-0028 (6221) 8832-0036 หุนสามัญ 0.03               306              50                       50                     
(6226) 743-2140 (6225) 743-2149 หุนสามัญ 0.03               446              50                       50                     
(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุนสามัญ 0.01               16               49                       49                     

0-3637-6300 0-3637-6309 หุนสามัญ 0.01               800              49                       49                     
(6221) 634-5668 (6221) 634-5666 หุนสามัญ 4                   103              49                       49                     
(855) 12-442-737 - หุนสามัญ 0.001             0.2              46                       46                     

 0-2586-3333 0-2586-5454 หุนสามัญ 15                 1,519           50                       65                     
(632) 908-3720 (632) 750-6650 หุนสามัญ 50                 49               40                       64                     

หุนบุริมสิทธิ 50                 48               
0-2586-6610 0-2586-3136 หุนสามัญ 6                   570              51                       51                     
0-2586-3021 0-2586-2391 หุนสามัญ 0.03               30               51                       51                     

 0-2754-4501-9  0-2754-4513 หุนสามัญ 1                   63               50                       50                     
 0-2754-4501-9  0-2754-4513 หุนสามัญ 0.02               2                 50                       50                     

0-3637-3478 0-3637-3480 หุนสามัญ 23                 2,325           49                       49                     
 0-2296-1490-2  0-2296-1494 หุนสามัญ 0.4                37               48                       48                     
0-3637-3578-82 0-3637-3577 หุนสามัญ 4                   405              40                       40                     
(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุนสามัญ 248               235              40                       40                     
 (632) 501-8631  (632) 501-8631 หุนสามัญ 13                 95               40                       40                     
(632) 813-1666 (632) 813-1704 หุนสามัญ 48                 55               40                       40                     

0-2586-3021 0-2586-2391 หุนสามัญ 0.05               48               31                       31                     
 0-4351-9597  0-4351-1492 หุนสามัญ 4,001             4,001           30                       30                     

(86) 553-839-9857 (86) 553-839-9888 ** -                    497              30                       30                     
0-2555-0055 0-2555-0001-6 หุนสามัญ 2                   150              29                       29                     
0-3621-8200 0-3621-8201 หุนสามัญ 5                   470              -                         29                     
0-7420-0400 0-7420-0401 หุนสามัญ 1                   120              -                         29                     

(6221) 566-8801 (6221) 5696-5178 หุนสามัญ 4,458             1,030           29                       29                     

(6221) 5420-4999 (6221) 5421-7375 หุนสามัญ 7,000             1,617           -                         29                     
(6221) 5421-7383

(6221) 580-0757 (6221) 580-0758 หุนสามัญ 130               300              -                         29                     
(6221) 619-7255 (6221) 619-0009 หุนสามัญ 0.1                185              -                         29                     

(6202) 6743-6888 (6221) 539-7094 หุนสามัญ 34                 222              28                       28                     
(6221) 4682-6456-58 (6221) 4682-6455 หุนสามัญ 0.003             7                 -                         26                     

(84) 43-7738-420 (84) 43-7738-421 หุนสามัญ 2                   44               25                       25                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก
155 PT Catur Logamindo Sentosa ธุรกิจจัดจําหนาย อินโดนีเซีย
156 Global House (Cambodia) Company Limited จัดจําหนายวัสดุกอสราง กัมพูชา

และอุปกรณตกแตงบาน
157 PT Catur Hasil Sentosa ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม อินโดนีเซีย
158 PT Kusuma Kemindo Sentosa ธุรกิจจัดจําหนาย อินโดนีเซีย

159 PT Caturadiluhur Sentosa ธุรกิจจัดจําหนาย อินโดนีเซีย
160 PT Eleganza Tile Indonesia ธุรกิจจัดจําหนาย อินโดนีเซีย
161 บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) ปูนซีเมนต กรุงเทพฯ
162 Finfloor S.p.A. กิจการลงทุน อิตาลี

ธุรกิจเคมิคอลส   
บริษัทยอย

163 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
164 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน ระยอง

และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน
165 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จํากัด จําหนายเม็ดพลาสติก กรุงเทพฯ
166 บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด จําหนายเม็ดพลาสติก กรุงเทพฯ
167 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd. คาขายระหวางประเทศ สิงคโปร

(เดิมชื่อ "SCG Singapore Trading Pte. Ltd.")
168 บริษัทระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด บริการซอมบํารุง ระยอง
169 บริษัทโปรเทค เอาทซอสซ่ิง จํากัด บริการซอมบํารุง ระยอง
170 บริษัทอาร ไอ แอล 1996  จํากัด นิคมอุตสาหกรรม ระยอง
171 บริษัทเท็กซพลอร จํากัด ใหบริการเทคโนโลยีดานเคมีภัณฑ ระยอง
172 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
173 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก เวียดนาม
174 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร
175 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร
176 Hexagon International, Inc. กิจการลงทุน สหรัฐอเมริกา
177 Norner Holding AS กิจการลงทุน นอรเวย
178 Norner AS วิจัยและพัฒนา นอรเวย
179 Norner Research AS  สถาบันวิจัย นอรเวย
180 Norner IP AS จําหนายและใหบริการเทคโนโลยี นอรเวย
181 Norner Verdandi AS จําหนายและใหบริการเทคโนโลยี นอรเวย
182 CO2 Technologies AS กิจการลงทุน นอรเวย
183 บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด วิจัยและพัฒนาและใหบริการเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
184 PT TPC Indo Plastic and Chemicals พลาสติกพีวีซี อินโดนีเซีย
185 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) พลาสติกพีวีซี กรุงเทพฯ
186 บริษัททีพีซี เพสต เรซิน จํากัด พีวีซี เพสต เรซิน กรุงเทพฯ

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
** เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน 
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สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)
(6227) 445-2010 (6227) 445-2011 หุนสามัญ 0.002             3                 -                         20                     
(855) 23-232-232 (855) 23-232-231 หุนสามัญ 0.001             420              -                         17                     

(6272) 132-057 (6272) 132-058 หุนสามัญ 0.001             2                 -                         16                     
(6221) 565-3736 (6221) 566-9443 หุนสามัญ 2                   5                 -                         15                     

(6221) 5694-2213 (6221) 560-2025
(6271) 1564-5723-29 (6271) 1564-5730 หุนสามัญ 0.01               23               -                         15                     

(6221) 566-6360 (6221) 568-2081 หุนสามัญ 0.03               58               -                         15                     
0-2641-5600 - หุนสามัญ 778               4,671           10                       10                     

(39) 05-3684-0111 (39) 05-3684-0322 หุนสามัญ 11                 429              10                       10                     

0-2586-4762 0-2586-5561 หุนสามัญ 344               32,277         100                     100                   
0-3868-3393-7 0-3868-3398 หุนสามัญ 52                 5,190           100                     100                   

0-2586-6161 0-2910-4022 หุนสามัญ 0.1                5                 100                     100                   
0-2586-4115 0-2586-3676 หุนสามัญ 0.1                3                 100                     100                   

(65) 6221-5368 (65) 6221-5346 หุนสามัญ 1                   23               100                     100                   

0-3868-5040-8 0-3891-1309 หุนสามัญ 0.04               2                 100                     100                   
0-3868-2632-3 0-3868-2633 หุนสามัญ 0.01               1                 100                     100                   
0-3868-9471-2 0-3891-1955 หุนสามัญ 11                 1,100           100                     100                   

0-2586-6353 0-2586-2086 หุนสามัญ 0.01               1                 100                     100                   
0-2586-5435 - หุนสามัญ 373               11,813         100                     100                   

(84) 83-8257-226 (84) 83-8257-268 ** -                    18,259         100                     100                   
(65) 6297-9661 - หุนสามัญ 38                 804              100                     100                   
(65) 6297-9661 - หุนสามัญ 112               2,349           100                     100                   

0-2586-4444 - หุนสามัญ 2                   67               100                     100                   
(47) 3557-8000 (47) 3557-8124 หุนสามัญ 0.01               3                 100                     100                   
(47) 3557-8001 (47) 3557-8125 หุนสามัญ 0.001             0.1              100                     100                   
(47) 3557-8002 (47) 3557-8126 หุนสามัญ 0.001             0.1              100                     100                   
(47) 3557-8003 (47) 3557-8127 หุนสามัญ 0.001             0.1              100                     100                   
(47) 3557-8004 (47) 3557-8128 หุนสามัญ 0.01               3                 100                     100                   
(47) 3557-8005 (47) 3557-8129 หุนสามัญ 0.001             0.5              100                     100                   

0-2586-4859 0-2586-6277 หุนสามัญ 2                   170              100                     100                   
(6231) 395-2945 (6231) 395-2944 หุนสามัญ 0.03               1,020           100                     100                   

0-2827-7272 0-2827-7273 หุนสามัญ 875               875              100                     100                   
0-2827-7272 0-2827-7273 หุนสามัญ 3                   333              100                     100                   
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

187 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด ทอและขอตอพีวีซี กรุงเทพฯ
188 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตภัณฑทอและผลิตภัณฑพลาสติกพีวีซี กรุงเทพฯ
189 บริษัทนวอินเตอรเทค จํากัด ผลิตภัณฑแมพิมพ ระยอง
190 Chemtech Co., Ltd. พลาสติกคอมพาวนด เวียดนาม
191 บริษัทโทเทิลแพลนทเซอรวิส จํากัด กิจการลงทุน ระยอง
192 SENFI UK Limited วิจัยและพัฒนา สหราชอาณาจักร
193 SENFI Swiss GmbH ใหบริการดานการตลาด สวิตเซอรแลนด
194 บริษัทระยองไปปไลน จํากัด บริการใชสิทธิทางทอ ระยอง
195 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร จํากัด เม็ดพลาสติกคอมพาวนด กรุงเทพฯ

ขึ้นรูปแบบหมุนเหว่ียง
196 บริษัทมาบตาพุด แทงค เทอรมินัล จํากัด บริการคลังเก็บสินคาและขนถายสินคา ระยอง
197 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. พีวีซีคอมพาวนด เวียดนาม
198 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd. พลาสติกพีวีซี เวียดนาม
199 บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก ระยอง
200 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก ระยอง
201 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. ทอและขอตอพีวีซี กัมพูชา
202 Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd. ทอและขอตอพีวีซี เมียนมา
203 PT Nusantara Polymer Solutions จําหนายเม็ดพลาสติก อินโดนีเซีย
204 Binh Minh Plastics Joint Stock Company ผลิตและจําหนายทอพลาสติก เวียดนาม
205 Northern Binh Minh Plastics One Member ผลิตภัณฑทอและผลิตภัณฑพลาสติกพีวีซี เวียดนาม

Limited Company
206 บริษัทโฟลวแล็บ แอนด เซอรวิส จํากัด บริการสอบเทียบมาตรฐาน ระยอง

บริษัทรวมและบริษัทอ่ืน

207 SCG Plastics (China) Co., Limited จําหนายเม็ดพลาสติก ฮองกง
208 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. จําหนายเม็ดพลาสติก จีน
209 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน ระยอง
210 บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด เลเทกซสังเคราะห ระยอง
211 บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน ระยอง
212 บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด เม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน ระยอง
213 บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด โพรพิลีนออกไซด ระยอง

214 บริษัทระยอง เทอรมินัล จํากัด บริการคลังเก็บสินคาและขนถายสินคา ระยอง
215 PT Siam Maspion Terminal บริการคลังเก็บสินคาและขนถายสินคา อินโดนีเซีย
216 บริษัทเอสดีกรุปเซอรวิซ จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
217 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตยางสังเคราะห กรุงเทพฯ
218 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตอะคริลิก ระยอง
219 บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด ระยอง
220 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด ผงเมลามีน ระยอง

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
** เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม และประเทศจีน ซ่ึงไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน 
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สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)

0-2586-3930-5 0-2586-4305 หุนสามัญ 4                   400              100                     100                   
0-2586-3930-5 0-2586-2444 หุนสามัญ 4                   426              100                     100                   

0-3889-2190 0-3889-2244 หุนสามัญ 0.4                40               100                     100                   
(84) 650-3784-992 (84) 650-3784-993 ** -                    103              100                     100                   

0-3868-7320-3 0-3892-5299 หุนสามัญ 12                 1,180           100                     100                   
0-2586-4444 - หุนสามัญ 1                   43               100                     100                   
0-2586-4444 - หุนสามัญ 0.0003           1                 100                     100                   
0-3893-7065 0-3803-5381 หุนสามัญ 4                   200              92                       92                     
0-2586-2006 - หุนสามัญ 4                   380              87                       87                     

0-3868-9471-2 0-3891-1955 หุนสามัญ 7                   700              82                       82                     
(84) 650-3710-993 (84) 650-3740-065 ** -                    75               72                       72                     
(84) 83-8234-730 (84) 83-8234-725 ** -                    1,013           70                       70                     

0-3868-5040-8 0-3868-5036 หุนสามัญ 108               10,820         51                       68                     
0-3893-7000 0-3891-5310 หุนสามัญ 225               22,520         55                       67                     

(855) 23-882-072 (855) 23-885-172 หุนสามัญ 1                   179              60                       60                     
(959) 863-3988 - หุนสามัญ 1                   237              57                       57                     

(6221) 535-5678 (6221) 536-79185 หุนสามัญ 1                   23               50                       55                     
(84) 83-9690-973 (84) 83-9606-814 หุนสามัญ 82                 1,123           54                       54                     

(84) 321-3967-868 (84) 321-3967-869 ** -                    213              54                       54                     

0-3891-1321-2 0-3891-1381 หุนสามัญ 0.02               4                 51                       51                     

(852) 2544-9991 (852) 2544-9992 หุนสามัญ 0.1                4                 60                       60                     
(86) 216-888-6091 (86) 216-888-6092 ** -                    25               -                         60                     

0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุนสามัญ 48                 4,755           50                       50                     
0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุนสามัญ 59                 5,789           50                       50                     
0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุนสามัญ 45                 4,455           49                       50                     
0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุนสามัญ 10                 995              50                       50                     
0-3868-3215-6 0-3868-3991 หุนสามัญ 32                 3,150           -                         50                     

หุนบุริมสิทธิ 48                 4,750           
0-3868-9471-2 0-2586-6220 หุนสามัญ 14                 1,325           -                         50                     

(6231) 395-2945-8 - หุนสามัญ 0.01               327              50                       50                     
0-2365-7000 0-3868-3991 หุนสามัญ 1                   78               50                       50                     
0-2679-5120 0-2679-5119 หุนสามัญ 12                 1,173           49                       49                     

0-3868-5040-8 0-2586-5393 หุนสามัญ 56                 5,590           46                       47                     
0-3868-4241 0-3868-4255 หุนสามัญ 1                   64               46                       46                     
0-3868-4241 0-3868-4255 หุนสามัญ 2                   200              45                       45                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

221 บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด ฟลมพลาสติก ระยอง
222 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน อินโดนีเซีย
223 PT Trans-Pacific Polyethylindo เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน อินโดนีเซีย
224 บริษัทริเกน (ไทยแลนด) จํากัด พีวีซีคอมพาวนด กรุงเทพฯ
225 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก อินโดนีเซีย
226 PT Styrindo Mono Indonesia วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน อินโดนีเซีย
227 GTC Technology US, LLC ใหบริการเทคโนโลยีดานเคมีภัณฑ สหรัฐอเมริกา
228 GTC Technology International, LP ใหบริการเทคโนโลยีดานเคมีภัณฑ สหรัฐอเมริกา
229 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด จีน
230 Da Nang Plastics Joint Stock Company ผลิตภัณฑทอและผลิตภัณฑพลาสติกพีวีซี เวียดนาม
231 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เวียดนาม

Joint Stock Company
232 PT Srithai Maspion Indonesia ผงเมลามีน อินโดนีเซีย
233 PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia เม็ดพลาติกพอลิโพรพิลีน อินโดนีเซีย
234 PT Trans-Pacific Styrene Indonesia วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน อินโดนีเซีย
235 PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama วัตถุดิบสําหรับผลิตอะโรเมติกส อินโดนีเซีย

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทยอย

236 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
237 บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด กระดาษคราฟท กรุงเทพฯ
238 บริษัทอินวีนิค จํากัด บริหารสินทรัพยและทรัพยสินทางปญญา กรุงเทพฯ
239 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด อบรมและสัมมนา กรุงเทพฯ
240 บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรย่ี จํากัด พลังงาน กรุงเทพฯ
241 บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
242 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
243 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร
244 United Pulp and Paper Co., Inc. กระดาษคราฟท ฟลิปปนส

245 Paperlink Inter-Trade Corporation กระดาษคราฟท ฟลิปปนส
246 บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) กระดาษคราฟท กาญจนบุรี
247 บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จํากัด กลองกระดาษออฟเซ็ท สมุทรสาคร
248 บริษัทคอนิเมก จํากัด บรรจุภัณฑพลาสติกแบบแข็ง สมุทรปราการ
249 บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด กลองกระดาษ กรุงเทพฯ / ราชบุรี /

 สมุทรปราการ / ปทุมธานี
250 บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด กลองกระดาษ ขอนแกน
251 บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด กลองกระดาษ ระยอง
252 Vina Kraft Paper Co., Ltd. กระดาษคราฟท เวียดนาม
253 TCG Rengo (S) Limited กลองกระดาษ สิงคโปร

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
** เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน 
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สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)

0-3801-0500 0-3801-0506 หุนสามัญ 1                   592              45                       45                     
(6221) 574-5880 - หุนสามัญ 0.2                472              39                       39                     
(6221) 574-5880 - หุนสามัญ 0.1                337              39                       39                     

0-2501-1054 0-2501-1198 หุนสามัญ 1                   120              35                       35                     
(6221) 530-7950 (6221) 530-8930 หุนสามัญ 17,834           27,248         31                       31                     
(6221) 530-8505 (6221) 530-8506 หุนสามัญ 0.3                10,093         -                         31                     

0-2586-4444 - หุนสามัญ 0.2                102              25                       25                     
0-2586-4444 - หุนสามัญ 13                 191              25                       25                     

(86) 760-533-2138 (86) 760-389-8880 หุนสามัญ 15                 596              20                       20                     
(84) 36-3714-460 (84) 36-3714-561 หุนสามัญ 2                   31               16                       16                     
(84) 83-9690-973 (84) 83-9606-814 หุนสามัญ 21                 288              14                       14                     

(6231) 891-3630 - หุนสามัญ 0.01               118              10                       10                     
(6221) 574-5880 - หุนสามัญ 0.1                220              10                       10                     
(6221) 574-5880 - หุนสามัญ 0.1                314              10                       10                     
(6221) 574-5880 - หุนสามัญ 15                 8,931           5                         5                       

0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 156               1,563           99                       99                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 35                 3,450           99                       99                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 1                   70               99                       99                     
0-2586-3876 0-2586-4507 หุนสามัญ 1                   49               99                       99                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 9                   890              99                       99                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 2                   170              99                       99                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 1                   149              99                       99                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 30                 727              99                       99                     

(632) 870-0100 (632) 870-0409 หุนสามัญ 141               1,082           99                       99                     
หุนบุริมสิทธิ 840               3,246           

(632) 870-0100 (632) 870-0409 หุนสามัญ 0.1                1                 99                       99                     
0-3461-5800 0-3461-5899 หุนสามัญ 358               3,583           97                       97                     
0-2105-4477  0-3445-2339 หุนสามัญ 3                   33               74                       74                     
0-2738-0305 0-2738-0318 หุนสามัญ 4                   420              74                       74                     
0-2586-5991 0-2586-4723 หุนสามัญ 14                 1,384           69                       69                     

0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.2                150              69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 1                   650              69                       69                     

(848) 268-0240-2 (848) 268-0239 ** -                    6,069           69                       69                     
(65) 6261-5846 (65) 6265-3144 หุนสามัญ 2                   56               69                       69                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก
254 New Asia Industries Co., Ltd. กลองกระดาษ เวียดนาม
255 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. กลองกระดาษ เวียดนาม
256 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. กลองกระดาษ เวียดนาม
257 Packamex (Vietnam) Co., Ltd. กลองกระดาษ เวียดนาม
258 บริษัทไดนา แพคส จํากัด กลองกระดาษ สมุทรสาคร
259 บริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด กลองกระดาษ สมุทรสาคร
260 บริษัทดี อิน แพค จํากัด กลองกระดาษ นครปฐม
261 PT Indoris Printingdo กลองกระดาษ อินโดนีเซีย

262 บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) เย่ือกระดาษ / กระดาษพิมพเขียน กรุงเทพฯ

263 บริษัทฟนิคซ ยูทิลิตี้ส จํากัด สาธารณูปโภค ขอนแกน
264 บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด กระดาษพิมพเขียน กรุงเทพฯ
265 บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) กระดาษพิมพเขียน สมุทรปราการ
266 บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
267 บริษัทพนัสนิมิต จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
268 บริษัทไทยพนาสณฑ จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
269 บริษัทไทยพนาดร จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
270 บริษัทไทยพนาราม จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
271 บริษัทสวนปารังสฤษฎ จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
272 บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
273 บริษัทไทยพนาบูรณ จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
274 บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
275 Interpress Printers Sendirian Berhad บรรจุภัณฑกระดาษสําหรับอาหาร มาเลเซีย

276 PT Primacorr Mandiri กลองกระดาษ อินโดนีเซีย
277 PT Indocorr Packaging Cikarang กลองกระดาษ อินโดนีเซีย
278 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจ้ิง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
279 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด กลองกระดาษ สมุทรปราการ
280 Tin Thanh Packing Joint Stock Company บรรจุภัณฑออนตัว เวียดนาม
281 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด บรรจุภัณฑออนตัว สมุทรสาคร /

สมุทรสงคราม / ระยอง

บริษัทรวม
282 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจ้ิง จํากัด กลองกระดาษออฟเซ็ท สมุทรปราการ
283 P&S Holdings Corporation กิจการลงทุน ฟลิปปนส
284 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด กระดาษชนิดพิเศษ กรุงเทพฯ
285 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จํากัด พลังงานและสาธารณูปโภค กําแพงเพชร

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
** เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน 
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สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)
(84) 83-7294-160 (84) 83-7293-028 ** -                    345              69                       69                     

(84) 650-3743-031 (84) 65-0378-2816 ** -                    607              69                       69                     
(84) 32-0375-3862 (84) 32-0375-2868 ** -                    248              69                       69                     
(84) 83-7291-030 (84) 83-7291-031 ** -                    220              69                       69                     

0-2810-9346-7 0-2810-9103 หุนสามัญ 1                   90               69                       69                     
0-3488-3422-4 0-3488-3421 หุนสามัญ 26                 260              69                       69                     
0-3498-1401-4 0-3498-1406-7 หุนสามัญ 0.01               50               69                       69                     

(6221) 596-0772-3 (6221) 596-0774 หุนสามัญ 0.02               55               69                       69                     
(6221) 596-3076

0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 236               2,365           69                       69                     
หุนบุริมสิทธิ 10                 98               

0-4343-3104-6 0-4343-3101 หุนสามัญ 15                 1,500           69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 78                 7,770           69                       69                     

0-2754-2100-10 0-2754-2118 หุนสามัญ 43                 430              69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 2                   184              69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.02               2                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.02               2                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.02               2                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.02               2                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.02               2                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.03               3                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.03               3                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.03               3                 69                       69                     

(60) 35-542-1716 (60) 35-542-1703 หุนสามัญ 47                 384              68                       68                     
หุนบุริมสิทธิ 28                 225              

(6221) 596-2345 (6221) 596-2000 หุนสามัญ 0.1                294              67                       67                     
(6221) 893-6868  (6221) 893-6565 หุนสามัญ 0.4                258              55                       55                     

0-2586-5991 0-2586-4723 หุนสามัญ 21                 2,108           52                       52                     
0-2324-0781 0-2324-0079 หุนสามัญ 3                   300              50                       50                     

(84) 72-3779-747 (84) 72-3779-750 หุนสามัญ 10                 158              47                       47                     
0-3444-0600-5 0-3444-0606-7 หุนสามัญ 3                   322              37                       37                     

หุนบุริมสิทธิ 1                   90               

0-2709-3110-7 0-2324-0336 หุนสามัญ 5                   500              49                       49                     
(632) 870-0100 (632) 870-0409 หุนสามัญ 28                 263              40                       40                     

0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 11                 1,100           31                       31                     
0-5585-8033 0-5585-8031 หุนสามัญ 19                 190              17                       17                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

สวนงานอ่ืน   
บริษัทยอย

286 บริษัทซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
287 บริษัทซิเมนตไทยพร็อพเพอรตี้ (2001) จํากัด (มหาชน) กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
288 บริษัทพร็อพเพอรตี้ แวลู พลัส จํากัด ที่ดินและบริการพื้นที่เชา กรุงเทพฯ
289 บริษัทเอสซีจีแอคเคานติ้ง เซอรวิสเซส จํากัด บริการทางดานบัญชี การเงิน กรุงเทพฯ

และภาษีอากร
290 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ที่ปรึกษาดานกฎหมาย กรุงเทพฯ
291 บริษัทซีทีโอ แมเนจเมนท จํากัด กิจการลงทุนในตราสารหนี้ กรุงเทพฯ
292 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd. ธุรกิจประกันภัย สิงคโปร
293 บริษัทสยามผลิตภัณฑนวัตกรรมและโซลูชั่น จํากัด จําหนายผลิตภัณฑและใหบริการดวย กรุงเทพฯ

เทคโนโลยีนวัตกรรม
294 บริษัทเอสซีจี เลิรนนิ่ง เอ็กเซลเลนซ จํากัด บริการฝกอบรม กรุงเทพฯ
295 SCG Vietnam Co., Ltd. ที่ปรึกษาดานการจัดการ เวียดนาม
296 PT SCG Indonesia ที่ปรึกษาดานการจัดการ อินโดนีเซีย
297 บริษัทบางซ่ืออุตสาหกรรม จํากัด ซ้ือขายสินคาและใหบริการรูปแบบใหม กรุงเทพฯ

ทางออนไลนและอ่ืน ๆ
298 บริษัทแอด เวนเจอรส แคปปตอล จํากัด กิจการเงินรวมลงทุน กรุงเทพฯ
299 บริษัทแอด เวนเจอรส แคปปตอล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด กิจการเงินรวมลงทุนในตางประเทศ กรุงเทพฯ
300 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา กรุงเทพฯ

จากพลังงานทดแทน

บริษัทรวมและบริษัทอ่ืน

301 บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด เครื่องจักรกลการเกษตร ปทุมธานี
302 บริษัทสยามคูโบตาเมททัลเทคโนโลยี จํากัด เหล็กหลอรูปพรรณ ฉะเชิงเทรา
303 บริษัทสยามคูโบตา ลีสซ่ิง จํากัด ลีสซ่ิง ปทุมธานี
304 บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด ชิ้นสวนยานยนต ชลบุรี
305 บริษัทผลิตภัณฑวิศวไทย จํากัด ชิ้นสวนยานยนต ปทุมธานี
306 บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด เหล็กหลอรูปพรรณ สระบุรี
307 บริษัทไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จํากัด เหล็กหลอรูปพรรณ ชลบุรี
308 บริษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด ฟุตบอลอาชีพ กรุงเทพฯ
309 บริษัทนวโลหะไทย จํากัด เหล็กหลอรูปพรรณ สระบุรี
310 Lysando AG วิจัยและพัฒนา ลิกเตนสไตน
311 บริษัทไอทีวัน จํากัด บริการดานเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
312 บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด รถยนต สมุทรปราการ
313 บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด เหล็กโครงสรางรูปพรรณ ระยอง
314 บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด เครื่องยนตและชิ้นสวนรถยนต ชลบุรี

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
** เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน 
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สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)

0-2586-2104 0-2586-2008 หุนสามัญ 0.01               1                 100                     100                   
0-2586-2104 0-2586-2008 หุนสามัญ 7                   72               100                     100                   
0-2586-2104 0-2586-2008 หุนสามัญ 8                   820              100                     100                   
0-2586-3333 0-2586-2398 หุนสามัญ 1                   5                 100                     100                   

0-2586-5777 0-2586-2976 หุนสามัญ 0.2                15               100                     100                   
0-2586-3333 0-2587-2157 หุนสามัญ 25                 380              100                     100                   
0-2586-3333 0-2587-2157 หุนสามัญ 0.3                34               100                     100                   
0-2586-3333 0-2587-2157 หุนสามัญ 1                   13               100                     100                   

0-2586-3333 0-2586-2684 หุนสามัญ 0.2                20               100                     100                   
(84) 83-526-9011-13 (84) 83-526-9014 ** - 16               100                     100                   

(6221) 350-9491 (6221) 352-0718 หุนสามัญ 0.1                26               100                     100                   
0-2586-1920 - หุนสามัญ 4                   303              100                     100                   

0-2586-3333 - หุนสามัญ 12                 305              100                     100                   
0-2586-3333 - หุนสามัญ 5                   455              100                     100                   
0-2586-5684 0-2586-6284 หุนสามัญ 0.2                16               50                       50                     

0-2909-0300-1 0-2909-1698 หุนสามัญ 31                 2,739           40                       40                     
0-3885-5115 0-3885-5110 หุนสามัญ 9                   900              -                         40                     
0-2909-0300 0-2909-1697 หุนสามัญ 80                 2,000           -                         40                     

0-3845-4266-8 0-3845-4266 หุนสามัญ 2                   240              30                       30                     
0-2529-3518-22 0-2529-1677 หุนสามัญ 1                   85               29                       30                     
0-3633-6531-4 0-3622-3209 หุนสามัญ 3                   300              30                       30                     
0-3845-4671-7 0-3845-4670 หุนสามัญ 5                   475              30                       30                     

0-2508-8100 0-2508-3369 หุนสามัญ 3                   233              30                       30                     
0-3628-8300 0-3628-8309 หุนสามัญ 3                   308              20                       25                     

(423) 262-5753 (423) 262-5752 หุนสามัญ 1                   39               20                       20                     
0-2271-5111 0-2271-5112 หุนสามัญ 1                   80               20                       20                     
0-2386-1000 0-2386-1883 หุนสามัญ 8                   7,520           10                       10                     

0-3868-3723-30 0-3868-3200 หุนสามัญ 30                 3,000           10                       10                     
0-3821-3451-5 0-3874-3310 หุนสามัญ 29                 2,850           4                         4                       
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น09

46

9.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

	 •	 ทุนจดทะเบียน	1,600	ล้ำนบำท	
	 •	 ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว	 1,200	 ล้ำนบำท	
ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ	1,200	ล้ำนหุ้น
	 •	 หุ้นสำมัญ	 มูลค่ำหุ้นละ	 1	 บำท	 (ในกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	26	มีนำคม	2546	ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลง

มูลค่ำหุ้นสำมัญของบริษัทที่ตรำไว้จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ	 10	 บำท	
เป็นมูลค่ำหุ้นละ	 1	 บำท	 บริษัทได้จดทะเบียนกำรเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่	17	เมษำยน	2546)
	 •	 บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้ประเภทอืน่นอกเหนอืจำกหุน้สำมญั

9.2 ผู้ถือหุ้น

	 (ก)		 ผู้ถือหุ้น	10	รำยแรก	(ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561)	

	ลำาดับที่		 ผู้ถือหุ้น	 จำานวนหุ้น	 สัดส่วน	(ร้อยละ)

	 1	 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ	บดินทรเทพยวรำงกูร	 399,647,840	 33.30

	 2	 บริษัทไทยเอ็นวีดีอำร์	จ�ำกัด*	 	 87,108,545	 7.26

	 3	 ส�ำนักงำนประกันสังคม	 	 48,773,350	 4.06

	 4	 STATE	STREET	EUROPE	LIMITED		 47,387,240	 3.95

	 5	 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED	 31,209,381	 2.60

	 6	 THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON	 17,907,632	 1.49

	 7	 บริษัทแรนเดอรีเบอรำมำกำร	จ�ำกัด	 15,105,600	 1.26

	 8	 มูลนิธิเอสซีจี	 	 13,347,300	 1.11

	 9	 NORTRUST	NOMINEES	LIMITED-NT0	SEC	LENDING	THAILAND	CL	AC	 11,243,504	 0.94

	10	 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	A)	NOMINEES	LIMITED	 10,112,179	 0.84

หมายเหตุ 
*	 บริษัทไทยเอ็นวีดีอำร์	 จ�ำกัด	 เป็นบริษัทย่อยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ที่ประกอบธุรกิจโดยกำรออกตรำสำร	 Non-Voting	 
	 Depository	Receipt	(NVDR)	ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ	เพื่อขำยให้นักลงทุน	และน�ำเงินที่ได้จำกกำรขำย	NVDR	ไป 
	 ลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ฯ	โดยนักลงทุนที่ถือ	NVDR	จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน	แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม 
	 ผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	สำมำรถทรำบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอำร์	จ�ำกัด	ได้ในเว็บไซต์	www.set.or.th

โดย	ณ	วันที่	9	สิงหำคม	2561		มีผู้ถือ	NVDR	รำยใหญ่	ได้แก่

ลำาดับที่	 ผู้ถือ	NVDR	 จำานวนหุ้น	 สัดส่วน	(ร้อยละ)

	 1	 STATE	STREET	EUROPE	LIMITED		 10,947,481	 0.91

	 2	 STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY	 9,253,400	 0.77

	 3	 SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED	 8,264,726	 0.69
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 ลำาดับที่	 ผู้ถือหุ้น	 จำานวนหุ้น	 สัดส่วน	(ร้อยละ)

	 1	 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ	บดินทรเทพยวรำงกูร	 399,647,840	 33.30

	 2	 บริษัททุนลดำวัลย์	จ�ำกัด	 	 1,480,200	 0.12

	 (ข)		 กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำย	กำรจัดกำร	หรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัย
ส�ำคัญ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561)

	 •	 บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่ำงกัน	(Shareholding	Agreement)	ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนของบริษัท

	 (ค)		 ผู้ถือหุ้นสำมัญรำยย่อย	(ข้อมูล	ณ	วันที่	8	กุมภำพันธ์	2561)		
	 	 	 จ�ำนวนผู้ถือหุ้นรำยย่อย	(Free	Float)	มีจ�ำนวน	36,053	รำย	คิดเป็นร้อยละ	68.39
	 (ง)		 บริษัทมีข้อจ�ำกัดกำรถือหุ้นของบุคคลต่ำงด้ำว	(Foreign	Limit)	ไว้ร้อยละ	25	ของทุนช�ำระแล้ว	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	 
	 	 	 2561	มีบุคคลต่ำงด้ำวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ	19.32	ของทุนช�ำระแล้ว
 
9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

	 บริษัทได้ออกหุ้นกู้จ�ำนวน	 10	 ชุด*	 ในนำมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 เป็นจ�ำนวนเงิน	 181,500	 ล้ำนบำท	 โดยมี 

รำยละเอียดดังนี้

หมายเหตุ
*	 หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกบริษัทฟิทช์	เรทติ้งส์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด
	 ทั้งนี้	ณ	ปัจจุบัน	บริษัทไม่มียอดหนี้คงค้ำงตั๋วแลกเงิน

 หุ้นกู้ครั้งที่	 มูลค่าที่ออก	 มูลค่าที่ยังไม่ได้	 วันครบกำาหนด	 อัตราดอกเบี้ย	 อันดับความน่าเชื่อถือ
	 	 (ล้านบาท)	 ไถ่ถอน	(ล้านบาท)	 ไถ่ถอน	 (ร้อยละต่อปี)	 ครั้งหลังสุด

	 3/2555	 		6,500	 		6,500	 12	ตุลำคม	2562	 4.40	 A+

	1/2558	ชุด	2	 15,000	 15,000	 1	เมษำยน	2562	 3.90	 A+

	 2/2558	 10,000	 10,000	 1	พฤศจิกำยน	2562	 3.40	 A+

	 1/2559	 25,000	 25,000	 1	เมษำยน	2563	 3.00	 A+

	 2/2559	 25,000	 25,000	 1	พฤศจิกำยน	2563	 3.00	 A+

	 1/2560	 25,000	 25,000	 1	เมษำยน	2564	 3.25	 A+

	 2/2560	 10,000	 10,000	 30	สิงหำคม	2567	 2.97	 A+

	 3/2560	 25,000	 25,000	 1	ตุลำคม	2564	 3.05	 A+

	 1/2561	 30,000	 30,000	 1	เมษำยน	2565	 3.00	 A+

	 2/2561		 10,000	 10,000	 1	ตุลำคม	2565	 3.10		 A+

	 รวม	 181,500	 181,500
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9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

	 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในช่วงอัตรำร้อยละ	40-50	
ของก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม	แต่ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็น	หรือ
มีเหตุกำรณ์ท่ีไม่ปกติ	 บริษัทอำจน�ำมำประกอบกำรพิจำรณำ
เปล่ียนแปลงจ่ำยเงนิปันผลในช่วงนัน้	ๆ 	ตำมควำมเหมำะสมได้	ทัง้นี้	
ในปี	 2561	 บริษัทมีก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน	 44,748	 ล้ำนบำท	 ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 ใน
วันที่	 27	 มีนำคม	 2562	 เพื่ออนุมัติจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุ้นละ	

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานแต่ละปี	ในรอบ	5	ปีที่ผ่านมา

	 			 ปี	 เงินปันผล	 เงินปันผล	 รวม	 อัตราการจ่ายเงินปันผล
	 	 	 งวดระหว่างกาล	 งวดสุดท้าย	 (บาท/หุ้น)	 ต่อกำาไรสุทธิ*	
	 	 	 (บาท/หุ้น)	 (บาท/หุ้น)	 	 (ร้อยละ)

	 2557	 5.50	 7.00	 12.50	 45

	 2558	 7.50	 8.50	 16.00	 42

	 2559	 8.50	 10.50	 19.00	 41

	 2560	 8.50	 10.50	 19.00	 41

	 2561	 8.50	 9.50	 18.00	**	 48

หมายเหตุ 
*	 ก�ำไรสุทธิ	หมำยถึง	ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
**	 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 ในวันท่ี	 27	 มีนำคม	 2562	 เพ่ืออนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี	 2561	 ในอัตรำ 
	 หุ้นละ	18.00	บำท

18.00	บำท	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	48	ของก�ำไรส�ำหรับปีตำม
งบกำรเงินรวม
	 ส�ำหรบันโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อย	ซึง่บรษิทัถอืหุน้ 
ร้อยละ	100	เป็นส่วนใหญ่นัน้	บรษิทัพจิำรณำถงึผลกำรด�ำเนนิงำน	 
และค�ำนึงถึงโครงสร้ำงและสถำนะทำงกำรเงิน	 ตลอดจนแผนกำร
ลงทนุของบรษิทัย่อยด้วย	และไม่มนีโยบำยทีก่่อให้เกดิกำรยกัย้ำย
ถ่ำยเทผลประโยชน์



คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

หน่วยงาน
กำกับดูแล

การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะจัดการเอสซีจี

การบริหารกลาง

การเงินและการลงทุน

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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โครงสร้างการจัดการ
ผังการบริหารงาน10

 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมล นายสุเมธ ตันติเวชกุล  นายเกษม วัฒนชัย
 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการ
 
 พันต�ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายชุมพล ณ ล�าเลียง  
 กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

 นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์  นายประมนต์ สุธีวงศ์ นางธาริษา วัฒนเกส 
 กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ

 นายกานต์ ตระกูลฮุน  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  
 กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

10.1 คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 12 คน ดังนี้

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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คณะกรรมกำรบริษัททั้ง	12	คน	ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำม	ดังนี้
	 1.	 ไม่มปีระวตักิำรกระท�ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่ก่ียวกับ
ทรัพย์ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริต
	 2.	 ไม่มีประวัติกำรท�ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่ำนมำ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำม
สำมำรถเป็นท่ียอมรับ	 เป็นผู ้มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนด
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบรษิทั	โดยร่วมกบัผูบ้ริหำรระดับสงู
ในกำรก�ำหนดกลยทุธ์	และนโยบำยกำรด�ำเนนิงำนทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยำว	ตลอดจนก�ำหนดนโยบำยกำรเงนิ	กำรบรหิำรควำมเสีย่ง	
และภำพรวมขององค์กร	รวมทัง้กำรทบทวนนโยบำยและแผนงำน
ส�ำคัญของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี	 มีบทบำทส�ำคัญในกำรจัดสรร
ทรพัยำกรส�ำคญัตำมเป้ำหมำย	ตลอดจนก�ำกบัดแูลตรวจสอบ	และ
ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของเอสซีจี	 และผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้บริหำรระดับสูงให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเป็นอิสระ

	 กรรมกำรที่มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท	คือ	กรรมกำรบริษัท	
2	คนในจ�ำนวน	3	คน	คือ	นำยเกษม	วัฒนชัย	หรือ	นำยประสำร	
ไตรรัตน์วรกุล	หรือ	นำยรุ่งโรจน์	รังสิโยภำส	ลงลำยมือชื่อร่วมกัน	
หรือ	1	ใน	3	คนนี้ลงลำยมือชื่อร่วมกับ	นำยสุเมธ	ตันติเวชกุล	หรือ	
นำยชุมพล	ณ	ล�ำเลียง	รวมเป็น	2	คน
	 กรรมกำรบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน	11	คน
	 กรรมกำรบรษิทัทีม่ำจำกฝ่ำยบรหิำรจ�ำนวน	1	คน	คอืกรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่	
	 กรรมกำรบรษิทัทีเ่ป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่จ�ำนวน	3	คน	
ได้แก่	พลอำกำศเอก	สถิตย์พงษ์	สุขวิมล	นำยเกษม	วัฒนชัย	และ
พันต�ำรวจเอก	ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม
	 กรรมกำรอิสระจ�ำนวน	 6	 คน	 ได้แก่	 นำยสุเมธ	 ตันติเวชกุล	 
นำยปรีชำ	 อรรถวิภัชน์	 นำยชุมพล	 ณ	 ล�ำเลียง	 นำยธำรินทร	์ 
นิมมำนเหมินท์	 นำยประมนต์	 สุธีวงศ์	 และนำงธำริษำ	 วัฒนเกส	 
ซึ่งมีจ�ำนวนเท่ำกับกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด	 โดย
กรรมกำรอสิระทัง้	6	คน	มคีณุสมบตัเิป็นไปตำมข้อก�ำหนดคณุสมบตัิ
กรรมกำรอิสระของบริษัท	 ซึ่งมีควำมเข้มงวดกว่ำหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	

ตารางการดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

  คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ
	 	 	 ตรวจสอบ	 บรรษัทภิบาล	 พิจารณา	 กิจการสังคมเพื่อการ	
											 	 และสรรหา	 ผลตอบแทน	 พัฒนาอย่างยั่งยืน
	 	 	 (4	คน)	 (6	คน)	 (3	คน)	 (8	คน)

	 1.	 พลอำกำศเอก	สถิตย์พงษ์	สุขวิมล	 -	 กรรมกำร	 -	 -

 2.	 นำยสุเมธ	ตันติเวชกุล	 -	 ประธาน	 -	 กรรมกำร

	 3.	 นำยเกษม	วัฒนชัย	 -	 -	 -	 ประธาน

	 4.	 พันต�ำรวจเอก	ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม	 -	 กรรมกำร	 -	 -

	 5.	 นำยปรีชำ	อรรถวิภัชน์	 กรรมกำร	 กรรมกำร	 -	 -

	 6.	 นำยชุมพล	ณ	ล�ำเลียง	 -	 -	 ประธาน	 -

	 7.	 นำยธำรินทร์	นิมมำนเหมินท์	 ประธาน	 กรรมกำร	 -	 -

	 8.	 นำยประมนต์	สุธีวงศ์	 กรรมกำร	 -	 กรรมกำร	 -

	 9.	 นำงธำริษำ	วัฒนเกส	 กรรมกำร	 กรรมกำร	 -	 -

	 10.	 นำยกำนต์	ตระกูลฮุน	 -	 -	 -	 กรรมกำร

	 11.	 นำยประสำร	ไตรรัตน์วรกุล	 -	 -	 กรรมกำร	 กรรมกำร

	 12.	 นำยรุ่งโรจน์	รังสิโยภำส	 -	 -	 -	 กรรมกำร

หมายเหตุ		
•	 กรรมกำรล�ำดับที่	2,	5,	6,	7,	8	และ	9	เป็นกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระตำมข้อก�ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริษัท
•	 นำยขจรเดช	แสงสุพรรณ	นำยชลณัฐ	ญำณำรณพ	และนำยยุทธนำ	เจียมตระกำร	เป็นกรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมกำรบรษิทัต้องเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรษัิทอย่ำง
สม�ำ่เสมอ	เพือ่รบัทรำบและร่วมกันตดัสนิใจในกำรด�ำเนนิธรุกิจของ
บริษัท	โดยมีกำรจัดประชุมอย่ำงน้อยปีละ	8	ครั้ง	ซึ่งมีกำรก�ำหนด
ตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำเป็นประจ�ำทกุปี	และแจ้งกรรมกำรแต่ละ
คนให้ทรำบตั้งแต่ปลำยปีก่อนหน้ำเพื่อจัดสรรเวลำในกำรเข้ำร่วม
ประชมุ	และอำจมกีำรประชมุครัง้พเิศษเพิม่เตมิเพือ่พจิำรณำเรือ่ง
ที่มีควำมส�ำคัญเร่งด่วน

ในกำรประชุม	ประธำนกรรมกำร	และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
เป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเรื่องเข้ำวำระ
กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษทั	โดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคน
สำมำรถเสนอเรื่องต่ำง	 ๆ	 เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเป็นวำระกำร
ประชุมได้

คณะกรรมกำรบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุง	 “นโยบำยกำร
เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั”	ในปี	2561	เพือ่ให้สอดคล้อง
กับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ	โดยให้บันทกึกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรบรษิทั
ผ่ำนส่ืออเิล็กทรอนกิส์	และเปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปี	ทัง้นี	้กำรนับ
องค์ประชุมให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 เน่ืองจำกพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำกำรที่กรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญและร่วมประชุม
คณะกรรมกำรผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์น้ันเป็นประโยชน์แก่บริษัท
อย่ำงยิ่ง

คณะกรรมกำรบริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีกำรก�ำหนดวันประชุม
ของแต่ละปีล่วงหน้ำทัง้ปีตัง้แต่ปีก่อนหน้ำ	โดยในปี	2561	ได้มกีำร
ประชุมคณะกรรมกำรจ�ำนวน	10	ครั้ง	ซึ่งก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำทั้งปี
ตั้งแต่ปี	2560	รวม	7	ครั้ง	 	และครั้งพิเศษอีก	3	ครั้ง	ซึ่งรวมถึง 
กำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ด้วยวธิ	ีteleconference	จ�ำนวน	
1	ครัง้	โดยไม่นบัเป็นองค์ประชุมส�ำหรบักรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชมุ
และแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนสื่อดังกล่ำว	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำย
กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทข้ำงต้น	 โดยกรรมกำร
บรษิทัทัง้คณะเข้ำประชมุร้อยละ	96.6	และกรรมกำรบรษิทัแต่ละคน	
(ไม่รวมกรรมกำรทีอ่อกจำกต�ำแหน่งระหว่ำงปี)	เข้ำประชมุมำกกว่ำ
ร้อยละ	75	ของจ�ำนวนครั้งทั้งหมด	ทั้งนี้	ในกำรประชุมแต่ละครั้ง
ได้มกีำรจดัส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุในแต่ละวำระส่งให้
กรรมกำรบริษัทแต่ละคนล่วงหน้ำก่อนวันประชุม	 5	 วันท�ำกำร	 
เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีเวลำที่จะศึกษำข้อมูลในเรื่องต่ำง	ๆ 	อย่ำง 
เพียงพอ	

ในกำรพิจำรณำเร่ืองต่ำง	 ๆ	 ประธำนกรรมกำร	 ซึ่งท�ำหน้ำท่ี
ประธำนในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลำในกำรประชุมอย่ำงเพียงพอ	
และเปิดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ	ทั้งนี้	
กำรลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบริษทัให้ถือมตขิองเสียงข้ำงมำก	
โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมกำรที่ม ี

ส่วนได้เสียจะไม่เข้ำร่วมประชุม	 และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลง
คะแนนในเรือ่งนัน้	หำกคะแนนเสยีงเท่ำกนัประธำนในทีป่ระชมุจะ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 ฝ่ำยจัดกำรเอสซีจีได้เข้ำ
ร่วมประชมุด้วย	เพือ่ให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์และรบัทรำบนโยบำย
โดยตรง	 เพ่ือให้สำมำรถน�ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 เว้นแต่
ในบำงวำระที่ประชุมเฉพำะกรรมกำรบริษัท	หรือเฉพำะกรรมกำร
บริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหำร	ทั้งนี้	เพื่อควำมเป็นอิสระในกำรพิจำรณำ
เรื่องต่ำง	ๆ	

นอกจำกนี	้คณะกรรมกำรบริษทัให้ควำมส�ำคญัเรือ่งกำรจดักำร
เกี่ยวกับควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ของผู ้เก่ียวข้องอย่ำง
รอบคอบ	เป็นธรรม	และโปร่งใส	รวมทัง้มกีำรเปิดเผยข้อมลูในเรือ่ง
ดังกล่ำวอย่ำงครบถ้วน	 ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทคนหนึ่งคนใดมี
ส่วนได้เสยีกบัผลประโยชน์เกีย่วกบัเรือ่งทีม่กีำรพจิำรณำ	กรรมกำร
ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมือ่สิน้สดุกำรประชมุ	เลขำนกุำรคณะกรรมกำรเป็นผูม้หีน้ำที่
จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
รับรองในวำระแรกของกำรประชุมคร้ังถัดไป	 และให้ประธำน
กรรมกำรบรษิทัลงลำยมอืชือ่รบัรองควำมถกูต้อง	ทัง้นี	้กรรมกำรบรษิทั
สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น	 ขอแก้ไขเพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุม 
ให้มีควำมละเอียดถูกต้องมำกที่สุดได้	 รำยงำนกำรประชุมที ่
ที่ประชุมรับรองแล้ว	 จะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบในรูปแบบของ
เอกสำรชัน้ควำมลบัของบรษิทั	ณ	ส�ำนกังำนเลขำนกุำรบรษิทั	และ
จดัเก็บในรปูแบบเอกสำรอิเลก็ทรอนกิส์พร้อมกบัเอกสำรประกอบ
วำระกำรประชุมต่ำง	ๆ	เพื่อสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิง

ส�ำหรับในเดือนที่ไม ่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	
กรรมกำรบริษัททุกคนจะได้รับทรำบสรุปผลกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสำรสรุปผลกำร 
ด�ำเนนิงำนตลอดจนข่ำวสำรทีส่�ำคญัของบรษิทัให้กรรมกำรบรษิทั	
เพื่อทรำบควำมคืบหน้ำด้วย

นอกจำกนี้	 บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรท่ี 
ไม่เป็นผูบ้รหิำรโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุ	ทัง้ในช่วงภำยหลงั
เสรจ็สิน้กำรประชมุแผนธุรกจิระยะปำนกลำงของบรษิทัเป็นประจ�ำ
ทกุปีและในกรณทีีม่คีวำมจ�ำเป็น	 เพือ่อภปิรำยประเดน็และปัญหำ 
ต่ำง	ๆ 	เก่ียวกับกำรจดักำรท่ีส�ำคัญ	เช่น	กำรสรรหำกรรมกำร	แผนสืบทอด
ผู้บริหำรระดับสูง	 เป็นต้น	 และเปิดโอกำสให้กรรมกำรบริษัท 
ที่ไม่เป็นผู้บริหำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ	 ทั้งนี	้ 
ในปี	 2561	 ได้จัดกำรประชุมโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรขึ้นเม่ือวันที่	 
24	สิงหำคม	2561
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ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี	2561	
(1	มกราคม	2561-31	ธันวาคม	2561)

หมายเหตุ	 *	กรรมกำรอิสระ	 	 	 	 	
	 บริษัทก�ำหนดนโยบำยให้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 
	 ร้อยละ	80	และกรรมกำรแต่ละคนควรเข้ำร่วมกำรประชมุอย่ำงน้อยร้อยละ	75	ของจ�ำนวนคร้ังของกำรประชมุทัง้ปี	ทัง้นี	้กำรเข้ำร่วม 
	 ประชุมหมำยควำมรวมถึงกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย	แต่ไม่นับเป็นองค์ประชุม	
	 ในปี	2561	กรรมกำรล�ำดับที่	1,	3,	4,	5,	6	และ	9	เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ�ำนวน	1	ครั้ง	

 1.	 พลอำกำศเอก	สถิตย์พงษ์	สุขวิมล	 6/7	 -	 3/3	 -	 -	 -	 28	มี.ค.61
	 	 (เป็นกรรมกำรแทนนำยพนัส	สิมะเสถียร)	 2/2	 -	 -	 -	 -	 1/1	 ครบวำระ	28	มี.ค.61

	 2.	 นำยสุเมธ		ตันติเวชกุล*		 10/10	 -	 5/5	 -	 4/4	 1/1	

 3.	 นำยเกษม		วัฒนชัย	 6/7	 -	 -	 -	 3/3	 -	 28	มี.ค.61
	 	 (เป็นกรรมกำรแทนนำยอำสำ	สำรสิน)	 1/2	 -	 -	 -	 1/1	 0/1	 ครบวำระ	28	มี.ค.61

 4.	 พันต�ำรวจเอก	ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม	 6/6	 -	 3/3	 -	 -	 -	 25	เม.ย.61
	 	 (เป็นกรรมกำรแทน	 	 	 	 	 	 	
	 	 นำยจิรำยุ	อิศรำงกูร	ณ	อยุธยำ)	 3/3	 -	 -	 -	 1/1	 1/1	 ลำออก	29	มี.ค.61

	 5.	 นำยปรีชำ		อรรถวิภัชน์*		 10/10	 6/6	 5/5	 -	 -	 1/1	

	 6.	 นำยชุมพล		ณ	ล�ำเลียง*	 9/10	 -	 -	 6/7	 -	 1/1	

	 7.	 นำยธำรินทร์		นิมมำนเหมินท์	*	 10/10	 6/6	 5/5	 -	 -	 1/1	

	 8.		นำยประมนต์		สุธีวงศ์	*	 10/10	 6/6	 	 7/7	 -	 1/1	

	 9.		นำงธำริษำ	วัฒนเกส	*	 10/10	 6/6	 3/3	 -	 -	 1/1	

	10.		นำยกำนต์		ตระกูลฮุน	 10/10	 -	 -	 -	 4/4	 1/1	

	11.		นำยประสำร	ไตรรัตน์วรกุล	 10/10	 -	 -	 7/7	 3/4	 1/1	

	12.		นำยรุ่งโรจน์		รังสิโยภำส		 10/10	 -	 -	 -	 4/4	 1/1	

 	 จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมทั้งหมด	 10	 6	 5	 7	 4	 1	

	 	 ร้อยละของกำรประชุม	 96.6	 100	 100	 95.2	 95.2	 91.7	

รายชือ่กรรมการ คณะ
กรรมการ

บรษิทั
(12	คน)

คณะ
กรรมการ
บรรษทั

ภิบาลและ
สรรหา
(6	คน)

คณะ 
กรรมการ
พจิารณา

ผลตอบแทน
(3	คน)

คณะ
กรรมการ

กจิการ
สังคม

เพือ่การ
พฒันา

อย่างยัง่ยนื
(8	คน)

ประชุม
สามญั
ผูถ้อืหุ้น
ปี	2561
(12	คน)

การเป็น
กรรมการบรษิทั

ระหว่างปี

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

(4	คน)
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

ตำาแหน่ง	 ประธำนกรรมกำร
	 	 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
•	 28	มีนำคม	2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำตรีศิลปศำสตรบัณฑิต	(กำรสื่อสำรมวลชน)	 
	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
•	 ศิษย์กำรบินรุ่น	น.54-16-3	โรงเรียนกำรบินก�ำแพงแสน
•	 โรงเรียนนำยทหำรชั้นบังคับฝูง	รุ่นที่	43
•	 โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรอำกำศ	รุ่นที่	29
•	 วิทยำลัยกำรทัพอำกำศ	รุ่นที่	27
ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้ำนกำรบริหำร	และกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่
•	 ด้ำนกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผนกลยุทธ์
•	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บรหิารในบรษิทัจดทะเบียนอืน่	(1)
ตั้งแต่	2561	 กรรมกำรและกรรมกำรสรรหำ
	 	 ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล	
	 	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(16)
ตั้งแต่	2560	 รำชเลขำนุกำรในพระองค์ 
	 	 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	ส�ำนักพระรำชวัง
ตั้งแต่	2560	 ประธำนกรรมกำร	 
	 	 คณะกรรมกำรทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์	
ตั้งแต่	2561		 เลขำธิกำรพระรำชวัง
ตั้งแต่	2561		 ผู้อ�ำนวยกำรทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์
ตั้งแต่	2561	 ประธำนข้ำรำชบริพำรในพระองค์
ตั้งแต่	2561	 กรรมกำร	บริษัททุนลดำวัลย์	จ�ำกัด	และ	
	 	 บริษัทในเครือตำมที่ได้รับมอบหมำย
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ	
2548-2559	 รำชเลขำนุกำรในพระองค์สมเด็จ 
	 	 พระบรมโอรสำธิรำชฯ	สยำมมกุฎรำชกุมำร	
2548-2559	 กองกิจกำรในพระองค์สมเด็จ 
	 	 พระบรมโอรสำธิรำชฯ	สยำมมกุฎรำชกุมำร
2548-2559	 รองเลขำธิกำรพระรำชวัง	ส�ำนักพระรำชวัง	
2552-2556	 กรรมกำรบริษัท	กำรบินไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร	(ไม่ม)ี

 นายสุเมธ ตันติเวชกุล
 อายุ 79 ปี
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2541)

 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
 อายุ 69 ปี

ตำาแหน่ง	 รองประธำนกรรมกำร
	 	 ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
	 	 กรรมกำรกจิกำรสังคมเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
•	 28	มกรำคม	2541
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำเอก	รัฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยมองเปลิเอ	
	 ประเทศฝรั่งเศส
•	 ปริญญำโท	รัฐศำสตร์และกฎหมำยระหว่ำงประเทศ		
	 มหำวิทยำลัยมองเปลิเอ	ประเทศฝรั่งเศส
•	 ปริญญำตรี	รัฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยเกรอนอบ
	 ประเทศฝรั่งเศส
•	 Diploma,	The	Economic	Development	Institute	of		
	 the	World	Bank	(EDI),	Washington,	D.C.	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้ำนกำรบริหำร	และกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่
•	 ด้ำนกำรต่ำงประเทศ
•	 ด้ำนกำรตลำด
•	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 พ.ร.บ.	ล้มละลำยและกำรฟื้นฟูกิจกำร	:	กรรมกำรและ
	 ผูบ้รหิำรต้องรู้อะไร	สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษัิทไทย	
•	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ควำมคำดหวังที่เพิ่มและ
	 ควำมรับผิดชอบที่ขยำย	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	30/2003	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 Finance	for	Non-Finance	Directors	(FND)	5/2003	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	11/2006	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(5)
ตั้งแต่	2531	 กรรมกำรและเลขำธิกำร	มูลนิธิชัยพัฒนำ
ตั้งแต่	2543	 ประธำนกรรมกำร	มูลนิธิข้ำวไทย	
ตั้งแต่	2545	 ประธำนมูลนิธิคืนช้ำงสู่ธรรมชำติ
ตั้งแต่	2545	 ประธำนมูลนิธิอุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติ
	 	 สิรินธร	ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
	 	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
ตั้งแต่		2555	 ประธำนกรรมกำร	มูลนิธิอุทกพัฒน์	
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ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2537	-	2539	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
	 	 และสังคมแห่งชำติ
2537	-	2539	 กรรมกำร	ธนำคำรแห่งประเทศไทย
2537	-	2544	 กรรมกำร	บริษัท	กำรบินไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
2539	-	2540	 กรรมกำร	ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
2540	-	2541	 ประธำนกรรมกำร	องค์กำรโทรศัพท์แห่ง	
	 	 ประเทศไทย

ตำาแหน่ง	 กรรมกำร
	 	 ประธำนกรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำ 
	 	 อย่ำงยั่งยืน
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
•	 28	มีนำคม	2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 แพทยศำสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	
	 คณะแพทยศำสตร์	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
•	 วุฒิบัตรสำขำอำยุรศำสตร์	มหำวิทยำลัยชิคำโก		
•	 วุฒิบัตรสำขำอำยุรศำสตร์	โรคหัวใจและหลอดเลือด	
	 มหำวิทยำลัยชิคำโก		
•	 ศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหำวิทยำลัยมหิดล
•	 ปริญญำบัตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	รุ่นที่	36
•	 ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(พัฒนศำสตร์)	
	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น
•	 ศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(กำรบริหำรกำรศึกษำ)	
	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
•	 กำรศึกษำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหำวิทยำลัย
	 ศรีนครินทรวิโรฒ
•	 แพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหำวิทยำลัยนเรศวร
•	 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สำขำสำธำรณสุขศำสตร์	
	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 ครุศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	(กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์)	
	 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์	
•	 แพทยศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
	 มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช
ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้ำนกำรบริหำร	และกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่
•	 ด้ำนกำรก�ำหนดนโยบำย	และกำรวำงแผนกลยุทธ์องค์กร
•	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
•	 ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	บริหำรกำรศึกษำ	และ
	 สำธำรณสุข
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(11)
ตั้งแต่	2546	 นำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่	2547	 กรรมกำรและเลขำธิกำรมูลนิธิอำนันทมหิดล
ตั้งแต่	2552	 กรรมกำรทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์
ตั้งแต่	2553	 ประธำนแผนกแพทยศำสตร์	
	 	 มูลนิธิอำนันทมหิดล
ตั้งแต่	2557	 ประธำนมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ตั้งแต่	2558	 ประธำนกรรมกำรมูลนิธิขำเทียม
ตั้งแต่	2558	 ประธำนมูลนิธิธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์
ตั้งแต่	2559	 องคมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
	 	 มหำวชิรำลงกรณ	บดินทรเทพยวรำงกูร	
	 	 (รัชกำลที่	10)
ตั้งแต	่2559	 ประธำนกรรมกำรมูลนธิหิอจดหมำยเหตพุทุธทำส
ตั้งแต่	2560	 ประธำนโครงกำรทุนเล่ำเรียนหลวง
	 	 ส�ำหรับพระสงฆ์ไทย
ตั้งแต่	2560	 ประธำนกรรมกำรบริหำรโครงกำรสำรำนุกรม 
	 	 ส�ำหรับเยำวชนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรอืตำาแหน่งทีส่ำาคญั	
2532-2535		 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	
2534	 สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	
2537		 ปลัดทบวงมหำวิทยำลัย	
2539-2542	 สมำชิกวุฒิสภำ		
2540		 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	
2544		 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
2544-2559	 องคมนตรีในรัชสมัยพระบำทสมเด็จ
	 	 พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	(รัชกำลที่	9)
2546		 กรรมกำรและเลขำธิกำรมูลนิธิพระดำบส
2548		 ประธำนมูลนิธิศำลำเฉลิมกรุง
2553	 ประธำนกรรมกำรมูลนิธิแพทย์อำสำ
	 	 สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี	(พอ.สว.)	
2559		 นำยกสภำมหำวิทยำลัยมหิดล
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบริษทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี

2540	-	2543	 กรรมกำร	ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
2544	-	2555	 กรรมกำร	สภำมหำวิทยำลัยบูรพำ
2548	-	2553	 นำยกสภำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี

 นายเกษม วัฒนชัย
 อายุ 76 ปี
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ตำาแหน่ง	 กรรมกำร
	 	 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
•	 25	เมษำยน	2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	Public	Administration,	Western	Kentucky	 
	 University,	U.S.A.
•	 ปริญญำตรี	รัฐประศำสนศำสตร์	โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ
ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่
•	 ด้ำนกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผนกลยุทธ์
•	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(ไม่มี)

ตำาแหน่ง	 กรรมกำร
	 	 กรรมกำรตรวจสอบ	
	 	 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
•	 31	มีนำคม	2542
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	วิศวกรรมศำสตร์	(Industrial	Engineering	&	 
	 Management)	Oklahoma	State	University	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำอุตสำหกำร	
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้ำนธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักของเอสซีจี	
	 และอุตสำหกรรมขนำดใหญ่อื่น	ๆ
•	 ด้ำนกำรบริหำร	และกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่
•	 ด้ำนเศรษฐกิจ	กำรลงทุน	กำรก�ำหนดนโยบำย
	 และกำรวำงแผนกลยุทธ์
•	 ด้ำนกฎหมำย
•	 ด้ำนกำรตลำด	และกำรเงิน
•	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	39/2004
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	8/2004		
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	11/2006	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	 (1)
ตั้งแต่	2561		 กรรมกำรและกรรมกำรกิจกรรมเพื่อสังคม
	 	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(16)
ตั้งแต่	2560	 รองเลขำธิกำรพระรำชวัง	ส�ำนักพระรำชวัง
ตั้งแต่	2560	 ผู้อ�ำนวยกำรพระคลังข้ำงที่
ตั้งแต่	2561	 รองผู้อ�ำนวยกำรทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์
ตั้งแต่	2561	 กรรมกำร	บริษัททุนลดำวัลย์	จ�ำกัด	
	 	 และบริษัทในเครือตำมที่ได้รับมอบหมำย
ประสบการณ์ทำางาน	 5	 ปีย้อนหลงั	 และ/หรอืตำาแหน่งทีส่ำาคญั
2540-2559				 รอง	หน.	ฝ่ำยทีป่ระทบั	กองกจิกำรในพระองค์	904
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี

 นายปรีชา อรรถวิภัชน์
 อายุ 80 ปี
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2542)

•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	107/2014		
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	 (3)
ตั้งแต่	2551	 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ	
	 	 บริษัทไทยชูกำร์	เทอร์มิเนิ้ล	จ�ำกัด	(มหำชน)
ตั้งแต่	2551	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 บริษัทเกษตรไทย	อินเตอร์เนชั่นแนล	
	 	 ชูกำร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	
ตั้งแต่	2551	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 บริษัทที	เอส	ฟลำวมิลล์	จ�ำกัด	(มหำชน)
การดำารงตำาแหน่งในบรษิทัอืน่/กจิการอืน่	(11)
ตั้งแต่	2543	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 บริษัทแพน-เปเปอร์	1992	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2544	 ผู้ช�ำนำญกำรพิเศษระดับวุฒิวิศวกร	
	 	 สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร	สภำวิศวกร
ตั้งแต่	2546	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 บริษัทสยำม	พี.พี.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2547	 ประธำนคณะกรรมกำร	
	 	 บริษัทเอกรัฐพัฒนำ	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2547	 กรรมกำรวิชำกำรระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย 
	 	 และควำมปลอดภัย	สมำคมวิศวกรรมสถำน
	 	 แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์
ตั้งแต่	2550	 นำยกสภำมหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ
ตั้งแต่	2551	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 บริษัทที	เอส	อุตสำหกรรมน�้ำมัน	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2551	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 บริษัทที	เอส	จี	แอสเซ็ท	จ�ำกัด

 พันต�ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
 อายุ 60 ปี
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ตำาแหน่ง	 กรรมกำร
	 	 ประธำนกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
•	 1	สิงหำคม	2535
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	Harvard	Business	School		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำเครื่องกล	
	 University	of	Washington	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้ำนธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักของเอสซีจี	
	 และอุตสำหกรรมขนำดใหญ่อื่น	ๆ
•	 ด้ำนกำรบริหำร	และกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่
•	 ด้ำนเศรษฐกิจ	กำรลงทุน	กำรก�ำหนดนโยบำย
	 และกำรวำงแผนกลยุทธ์
•	 ด้ำนกำรต่ำงประเทศ
•	 ด้ำนกฎหมำย
•	 ด้ำนกำรตลำด	บัญชี	และกำรเงิน
•	 ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
•	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	2/2001	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)

ตั้งแต่	2553	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 บริษัทเอส	ไอ	พรอพเพอร์ตี้	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2554	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 บริษัทเกษตรไทยไบโอเพำเวอร์	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2559	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 บริษัทบำกำสซ์	ไดร์เออร์	เทคโนโลยี่	 
	 	 (ประเทศไทย)	จ�ำกัด
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2536-2544	 กรรมกำร	บริษัท	ปตท.ส�ำรวจและ
	 	 ผลิตปิโตรเลียม	จ�ำกัด	(มหำชน)
2536-2561		 กรรมกำรบริษัทเอช.ซี.	สตำร์ค	จ�ำกัด	
2539-2542	 ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

2540-2541	 ประธำนคณะกรรมกำร	
	 	 กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
2540-2542	 ประธำนคณะกรรมกำร
	 	 กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2542-2543	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 บริษัทปิโตรเคมีแห่งชำติ	จ�ำกัด	(มหำชน)
2545-2559	 กรรมกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำย	กระทรวงแรงงำน
2547-2561		 กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 
	 	 บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคำร์	จ�ำกัด	(มหำชน)
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	63,100	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.005)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี

 นายชุมพล ณ ล�าเลียง
 อายุ 71 ปี
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) 

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(4)
ตั้งแต่	2532	 กรรมกำร	บริษัทนวุติ	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2553	 กรรมกำร	บริษัทสยำมสินธร	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2555	 กรรมกำร	บริษัทเคมปินสยำม	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2560	 ที่ปรึกษำ		บริษัททุนลดำวัลย์	จ�ำกัด
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2533-2552	 กรรมกำรบริษัทกำร์เด้นริเวอร์	จ�ำกัด
2533-2560	 กรรมกำร	บริษัทสุภำพฤกษ์	จ�ำกัด
2536-2548	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
2547-2554	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 Singapore	Telecommunication	 
	 	 Company	Limited	ประเทศสิงคโปร์
2548-2552	 กรรมกำร	
	 	 British	Airways	Public	Company	Limited
2550-2559	 กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรสรรหำ		
	 	 ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล
	 	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน)
2554-2559	 กรรมกำร	บริษัททุนลดำวัลย์	จ�ำกัด
2555-2560	 กรรมกำร	Kempinski	International	SA
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
ของตนเอง:	201,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0168)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี
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ตำาแหน่ง	 กรรมกำร
	 	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
	 	 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
•	 24	ตุลำคม	2550
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	(กำรเงิน)	The	Stanford	
	 Graduate	School	of	Business	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำตรี	รัฐพัฒนำศำสตร์	(เกียรตินิยม)	
	 Harvard	College	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้ำนธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักของเอสซีจี	
	 และอุตสำหกรรมขนำดใหญ่อื่น	ๆ
•	 ด้ำนกำรบริหำร	และกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่
•	 ด้ำนเศรษฐกิจ	กำรลงทุน	กำรก�ำหนดนโยบำย
	 และกำรวำงแผนกลยุทธ์
•	 ด้ำนกำรตลำด	บัญชี	และกำรเงิน
•	 ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
•	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	35/2014	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)

ตำาแหน่ง	 กรรมกำร
	 	 กรรมกำรตรวจสอบ
	 	 กรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
•	 29	เมษำยน	2552
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	วิศวกรรมเครื่องกล	University	of	Kansas	 
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมเครื่องกล	University	of	Kansas		
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 Advanced	Management	Program	(AMP),	
	 Harvard	Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้ำนธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักของเอสซีจี	
	 และอุตสำหกรรมขนำดใหญ่อื่น	ๆ
•	 ด้ำนกำรบริหำร	และกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่

 นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
 อายุ 73 ปี
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2550)

 นายประมนต์ สุธีวงศ์
 อายุ 79 ปี
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(4)
ตั้งแต่	2531	 รองประธำนกรรมกำร	
	 	 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
ตั้งแต่	2535	 ประธำนกรรมกำรบริหำรและเหรัญญิก	
	 	 มูลนิธิขำเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรำ
	 	 บรมรำชชนนี
ตั้งแต่	2546	 ประธำนกรรมกำร	บริษัทสยำมพิวรรธน์	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2556	 ประธำนกรรมกำร	บริษัทนันทวัน	จ�ำกัด
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2527-2535	 กรรมกำรและผู้จัดกำรใหญ่	
	 	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน)
2534-2535	 ประธำนสมำคมธนำคำรไทย
2535-2538	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง	
	 	 (กันยำยน	2535	-	พฤษภำคม	2538)
2535	 สมำชิกวุฒิสภำ
2539-2548	 สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
2540-2544	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง	
	 	 (พฤศจิกำยน	2540-กุมภำพันธ์	2544)
2542-2543	 ประธำนกรรมกำร	คณะกรรมกำรพัฒนำ
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	28,000	หุ้น	
	 (คิดเป็นร้อยละ	0.0023)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี

•	 ด้ำนเศรษฐกิจ	กำรลงทุน	กำรก�ำหนดนโยบำย
	 และกำรวำงแผนกลยุทธ์
•	 ด้ำนกำรต่ำงประเทศ
•	 ด้ำนกำรตลำด	
•	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	4/2001	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	6/2003	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	9/2009	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	45/2013 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	 (1)
ตั้งแต่	2540	 กรรมกำรอิสระ	
	 	 บริษัทนวกิจประกันภัย	จ�ำกัด	(มหำชน)
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การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(5)
ตั้งแต่	2542	 ประธำนคณะกรรมกำร	
	 	 บริษัทสยำมคอมเพรสเซอร์อุตสำหกรรม	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2542	 กรรมกำร	มูลนิธิโตโยต้ำประเทศไทย
ตั้งแต่	2552	 กรรมกำรกิตติมศักดิ์	
	 	 สภำมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
ตั้งแต่	2552	 ประธำนอำวุโส	
	 	 หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่	2554	 ประธำนภำคีเครือข่ำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน	 
	 	 (เปลี่ยนชื่อเป็น	องค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	 
	 	 (ประเทศไทย))
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2533-2548	 กรรมกำร	มูลนิธิซิเมนต์ไทย	
	 	 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	มูลนิธิเอสซีจี)
2535-2542	 ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส	
	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
2541-2545	 ประธำนคณะกรรมกำร	
	 	 หอกำรค้ำนำนำชำติแห่งประเทศไทย

2542-2547	 ประธำนคณะกรรมกำร	
	 	 ธนำคำรไทยธนำคำร	จ�ำกัด	(มหำชน)
2542-2560	 ประธำนคณะกรรมกำร
	 	 บริษัทโตโยต้ำ	มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ำกัด
2549-2551	 สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
2550-2560	 กรรมกำร	ส�ำนักงำนข้ำรำชกำรพลเรือน
2556-2560	 กรรมกำรในคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
	 	 สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ง 
	 	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2557-2559	 สมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติ
2558-2560	 สมำชิกสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	50,000	หุ้น	
	 (คิดเป็นร้อยละ	0.0042)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี

ตำาแหน่ง	 กรรมกำร
	 	 กรรมกำรตรวจสอบ
	 	 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
•	 27	มีนำคม	2556
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำเอก	เศรษฐศำสตร์กิตติมศักดิ์	
	 มหำวิทยำลัยเคโอะ	ประเทศญี่ปุ่น
•	 ปริญญำเอก	เศรษฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยวอชิงตัน	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำโท	เศรษฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยเคโอะ	ประเทศญี่ปุ่น	
•	 ปริญญำตรี	เศรษฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยเคโอะ	ประเทศญี่ปุ่น
•	 Advanced	Management	Program	(AMP),	
	 Harvard	Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้ำนกำรบริหำร	และกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่
•	 ด้ำนเศรษฐกิจ	กำรลงทุน	กำรก�ำหนดนโยบำย
	 และกำรวำงแผนกลยุทธ์
•	 ด้ำนกำรบัญชี	และกำรเงิน
•	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
•	 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในภำวะวิกฤต
	 และด้ำนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	4/2000	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

 นางธาริษา วัฒนเกส
 อายุ 69 ปี
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556)

•	 Driving	Company	Success	with	IT	Governance	(ITG)	 
	 3/2016	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(11)
ตั้งแต่	2549	 กรรมกำร	สถำบันป๋วย	อึ๊งภำกรณ์
ตั้งแต่	2549	 กรรมกำร	มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	 
	 	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ตั้งแต่	2553	 กรรมกำร	มูลนิธิรำมำธิบดี	ในพระรำชูปถัมภ์	 
	 	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	
	 	 สยำมบรมรำชกุมำรี
ตั้งแต่	2554	 กรรมกำร	มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย	 
	 	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์	สมเด็จพระเทพ 
	 	 รัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี
ตั้งแต่	2554	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของ 
	 	 ภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ตั้งแต่	2556	 Member,	Advisory	Board,	
	 	 Central	Banking	Publication,	U.K.
ตั้งแต่	2556	 Senior	Advisor,	Promontory	Financial		
	 	 Group,	Washington,	D.C.,	U,S.A.
ตั้งแต่	2558	 ประธำน	มูลนิธิสำยเด็ก	1387
ตั้งแต่	2559	 กรรมกำร	สภำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ตั้งแต่	2559	 อุปนำยก	สมำคมไทย-ญี่ปุ่น
ตั้งแต่	2560	 กรรมกำร	Mitsubishi	UFJ	Financial	Group
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ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2549-2553	 ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย	
2549-2552	 ประธำนคณะกรรมกำร
	 	 ธนำคำรแห่งประเทศไทย	
2549-2553	 ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน
2549-2553	 ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน	
2549-2553	 ประธำนคณะกรรมกำรระบบกำรช�ำระเงิน
2549-2553	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
	 	 และสังคมแห่งชำติ	
2549-2553	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
	 	 และตลำดหลักทรัพย์	
2549-2553	 กรรมกำร	
	 	 คณะกรรมกำรบรรษัทบริหำรสินทรัพย์ไทย
2549-2560	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรก�ำกับ
	 	 และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
2554	 ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรประเมินภำคสถำบันกำรเงิน 
	 	 ของกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ
2554-2560	 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ	
	 	 คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ	
	 	 ธุรกิจประกันภัย

2554	-	2560	 Member,	APD	Advisory	Group,	
	 	 Asia	Pacific	Department,	IMF,	
	 	 Washington,	D.C.
2555	-	2560	 กรรมกำร	Thailand	Philharmonic	 
	 	 Orchestra
2555-2556	 Member,	International	Advisory	Panel,	 
	 	 State	Bank	of	Vietnam,	Vietnam
2556	 Member,	World	Bank-IMF	Joint	 
	 	 Committee	on	Remuneration	of	 
	 	 Executive	Directors	and	Alternates	
2556-2557	 Associate,	Alliance	for	Financial	 
	 	 Inclusion,	Thailand
2558	 Short-Term	Consultant,	World	Bank	 
	 	 Independent	Evaluation	Group	
จำานวนการถอืหุน้สามัญของบริษทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•		 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	41,900	หุ้น	
	 (คิดเป็นร้อยละ	0.0035)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	(ไม่ม)ี

ตำาแหน่ง	 กรรมกำร
	 	 กรรมกำรกจิกำรสังคมเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
•		 20	สิงหำคม	2548
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•		 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•		 วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
	 สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิต	มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม	
•		 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	The	Georgia	Institute	of	 
	 Technology	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•		 ปริญญำโท	วิศวกรรมศำสตร์	The	Georgia	Institute	of	 
	 Technology	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•		 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำไฟฟ้ำ	 
	 (เกียรตินิยมอันดับ	1)	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
-	 Advanced	Management	Program	(AMP),	
	 Harvard	Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ความเชี่ยวชาญ
•		 ด้ำนธุรกิจหรืออุตสำหกรรมขนำดใหญ่อื่น	ๆ
•		 ด้ำนกำรบริหำร	และกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่
•		 ด้ำนเศรษฐกิจ	กำรลงทุน	กำรก�ำหนดนโยบำย
	 และกำรวำงแผนกลยุทธ์
•		 ด้ำนกำรตลำด	บัญชี	และกำรเงิน
•		 ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
•		 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 นายกานต์ ตระกูลฮุน
 อายุ 63 ปี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•		 Director	Certification	Program	(DCP)	29/2003	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	 (4)
ตั้งแต่	2559	 ประธำนกรรมกำร	กรรมกำรอิสระ	และ
	 	 ประธำนกรรมกำรกำรพัฒนำควำมเป็นผู้น�ำ
	 	 และก�ำหนดค่ำตอบแทน	บริษัท	แอดวำนซ์	
	 	 อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ำกัด	(มหำชน)
ตั้งแต่	2559	 กรรมกำรอิสระ	ประธำนกรรมกำรสรรหำ	
	 	 ค่ำตอบแทน	และบรรษัทภิบำล	
	 	 กรรมกำรบริหำร
	 	 ธนำคำรไทยพำณิชย์	จ�ำกัด	(มหำชน)
ตั้งแต่	2560	 กรรมกำรอิสระ	ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
	 	 ควำมเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่ำตอบแทน		
	 	 กรรมกำรสรรหำและก�ำกับดูแลกิจกำร	
	 	 กรรมกำรทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้ำงองค์กร		
	 	 และกรรมกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
	 	 เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	
	 	 บริษัท	อินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�ำกัด	(มหำชน)
ตั้งแต่	2560	 กรรมกำรอิสระ	
	 	 บริษัท	กรุงเทพดุสิตเวชกำร	จ�ำกัด	(มหำชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(15)
ตั้งแต่	2554	 Global	Advisor,	Kubota	Corporation	 
	 	 (Japan)
ตั้งแต่	2556	 ที่ปรึกษำ	สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	
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ตั้งแต่	2556	 ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์	
	 	 สมำคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย	
ตั้งแต่	2556	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรมูลนิธิ 
	 	 มหำวิทยำลัยมหิดล	
ตั้งแต่	2556	 คณะกรรมกำรบริหำรในคณะกรรมกำร 
	 	 แผนกวิศวกรรมศำสตร์	มูลนิธิอำนันทมหิดล	
ตั้งแต่	2556	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรที่ปรึกษำสถำบัน 
	 	 บัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์ 
	 	 มหำวิทยำลัย	
ตั้งแต่	2558	 Member	of	the	Advisory	Board,	 
	 	 Nomura	Holding	Inc.
ตั้งแต่	2558	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร	
	 	 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์	
ตั้งแต่	2558	 หัวหน้ำทีมภำคเอกชน	คณะกรรมกำร
	 	 สำนพลังประชำรัฐ	กำรยกระดับนวัตกรรม 
	 	 และ	Digitalization
ตั้งแต่	2558	 หัวหน้ำทีมภำคเอกชน	คณะกรรมกำร 
	 	 สำนพลังประชำรัฐ	กำรปรับแก้กฎหมำย
	 	 และกลไกภำครัฐ	
ตั้งแต่	2558	 คณะกรรมกำรสำนพลังประชำรัฐ	
	 	 กำรศึกษำพื้นฐำนและกำรพัฒนำผู้น�ำ	
ตั้งแต่	2560	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร
	 	 โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี	ณ	ศรีรำชำ	
ตั้งแต่	2560	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ	
ตั้งแต่	2561	 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร	
	 	 Innovation	Hubs	เพื่อสร้ำงเศรษฐกิจฐำน 
	 	 นวัตกรรมของ	ประเทศตำมนโยบำย		
	 	 ประเทศไทย	4.0	
ตั้งแต่	2561	 ที่ปรึกษำ	คณะกรรมกำรนโยบำยกำำรพัฒนำ 
	 	 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก
ประสบการณ์ทำางาน	 5	 ปีย้อนหลงั	 และ/หรอืตำาแหน่งทีส่ำาคญั
2548-2558	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
2552-2554	 กรรมกำร	Kubota	Corporation	(Japan)
2556-2559	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์	 
	 	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ	
2556-2558	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
	 	 และเทคโนโลยีแห่งชำติ
2557-2561	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรพัฒนำขีด 
	 	 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ	

2558	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ 
	 	 นวัตกรรมของประเทศ	
2558-2561	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรนโยบำย 
	 	 ทรัพย์สินทำงปัญญำแห่งชำติ	
2559-2561						กรรมกำร	คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรเมือง 
	 	 นวัตกรรมอำหำร	
2559-2561	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำร 
	 	 ตำมแนวกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
	 	 ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภำยในประเทศ	
2560-2561	 ที่ปรึกษำ	คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
	 	 เชิงยุทธศำสตร์	
2560-2561	 คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำรตำมแผน 
	 	 พัฒนำภำค	ในคณะกรรมกำรพิจำรณำกำร 
	 	 จัดท�ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิง 
	 	 ยุทธศำสตร์แผนงำนบูรณำกำรเสริมสร้ำง 
	 	 ควำมเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภำยใน 
	 	 ประเทศ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พศ.	2561		
2560-2561	 คณะอนุกรรมกำรเขตส่งเสริมอุตสำหกรรม
	 	 และนวัตกรรมดิจิทัล
2560-2561	 กรรมกำร	สภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรม
	 	 แห่งชำติ	
2560-2561	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรก�ำกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2560-2561	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำ 
	 	 ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก	
2560-2561	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป 
	 	 เพื่อรองรับกำรปรับเปลี่ยนตำม	
	 	 นโยบำย	Thailand	4.0	
2560-2561	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
	 	 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	
2561	 คณะที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
	 	 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	
2561	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมกำรนโยบำย 
	 	 เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก	
2561	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมกำรขับเคลื่อน 
	 	 และประสำนงำนกำรลงทุน
จำานวนการถอืหุน้สามัญของบริษทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•		 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•		 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	(ไม่ม)ี
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ตำาแหน่ง	 กรรมกำร
	 	 กรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน
	 	 กรรมกำรกจิกำรสังคมเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
•	 26	สิงหำคม	2560
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต	สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 
	 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 Master	 of	 Engineering	 in	 Industrial	 Engineering	 and	 
	 Management,	Asian	Institute	of	Technology	ประเทศไทย
•	 Master	in	Business	Administration,	
	 Harvard	University,	Massachusetts	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 Doctor	of	Business	Administration,	
	 Harvard	University,	Massachusetts	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	
	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
•	 เศรษฐศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น
•	 ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์	 
	 มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
•	 เศรษฐศำสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ	์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
•	 ปรชัญำดษุฎบีณัฑติกิตติมศกัด์ิ	สถำบันบณัฑติพัฒนบริหำรศำสตร์
ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้ำนธุรกิจหรืออุตสำหกรรมขนำดใหญ่อื่น	ๆ
•	 ด้ำนกำรบริหำร	และกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่
•	 ด้ำนเศรษฐกิจ	กำรลงทุน	กำรก�ำหนดนโยบำย
	 และกำรวำงแผนกลยุทธ์
•	 ด้ำนกำรตลำด	บัญชี	และกำรเงิน
•	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 The	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	2/2001	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	21/2002	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 Ethical	Leadership	Program	(ELP)	2/2015	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 Board	Nomination	and	Compensation	Program	 
	 (BNCP)	5/2018	สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	 (1)
ตั้งแต่	2559	 กรรมกำรอิสระ	บริษัท	พฤกษำ	โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	 
	 	 (มหำชน)
การดำารงตำาแหน่งในบรษิทัอืน่/กิจการอืน่	(19)
ตั้งแต่	2541	 กรรมกำร		และกรรมกำรบริหำร	 
	 	 สภำกำชำดไทย

 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
 อายุ 66 ปี

ตั้งแต่	2557	 กรรมกำร		คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
ตั้งแต่	2558	 กรรมกำร		คณะกรรมกำรพัฒนำ 
	 	 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ตั้งแต่	2558	 กรรมกำร		คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
	 	 แห่งชำติ
ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษำ	ส�ำนักงำนทรัพย์สินพระมหำกษัตริย์
ตั้งแต่	2559	 ที่ปรึกษำ	คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตั้งแต่	2559	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมกำรจัดกำร 
	 	 ทรัพย์สิน	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ตั้งแต่	2559	 ที่ปรึกษำอำวุโส	กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
ตั้งแต่	2560	 Chairman	of	the	Council	of	Trustees	 
	 	 and	the	Board	of	Directors,	Thailand	 
	 	 Development	Research	Institute	(TDRI)
ตั้งแต่	2560	 ประธำนกรรมกำร	คณะกรรมกำรก�ำกับ 
	 	 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนรัฐ
ตั้งแต่	2560	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรอิสระเพื่อกำรปฏิรูป 
	 	 กำรศึกษำ
ตั้งแต่	2560	 ประธำนคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ 
	 	 ด้ำนเศรษฐกิจ
ตั้งแต่	2560	 กรรมกำร	โครงกำรทุนเล่ำเรียนหลวงส�ำหรับ 
	 	 พระสงฆ์ไทย
ตั้งแต่	2560	 กรรมกำร	คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร 
	 	 ทรัพย์สิน	วชิรำวุธวิทยำลัย
ตั้งแต่	2561	 ศำสตรำภิชำน	คณะพำณิชยศำสตร์ 
	 	 และกำรบัญชี	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ตั้งแต่	2561	 กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
ตั้งแต่	2561	 กรรมกำร	บริษัททุนลดำวัลย์	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2561	 กรรมกำร	บริษัท	สยำมสินธร	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2561	 ประธำน	คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 
	 	 เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2542-2546	 เลขำธิกำร	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
	 	 หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)
2547-2553	 กรรมกำรผู้จัดกำร	ธนำคำรกสิกรไทย	จ�ำกัด	 
	 	 (มหำชน)
2553-2558	 ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพันธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	 (ไม่มี)
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ตำาแหน่ง	 กรรมกำร
	 	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	เอสซีจี
	 	 กรรมกำรกจิกำรสังคมเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
วันเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
•	 25	มีนำคม	2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	Harvard	Business	School	 
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำโท	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำอุตสำหกำร	University	of	 
	 Texas	(Arlington)	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำเหมืองแร่	
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้ำนธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักของเอสซีจี	
	 และอุตสำหกรรมขนำดใหญ่อื่น	ๆ
•	 ด้ำนกำรบริหำร	และกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่
•	 ด้ำนเศรษฐกิจ	กำรลงทุน	กำรก�ำหนดนโยบำย
	 และกำรวำงแผนกลยุทธ์
•	 ด้ำนกำรต่ำงประเทศ
•	 ด้ำนกำรตลำด	บัญชี	และกำรเงิน
•	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	2004	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)	 	
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(8)
ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษำ	สมำคมวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
	 	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์	(วปอ.)
ตั้งแต่	2559	 หัวหน้ำทีมภำคเอกชน	องค์ประกอบ
	 	 คณะท�ำงำนร่วมรฐั-เอกชน-ประชำชน	(ประชำรฐั)	
	 	 ภำยใต้คณะกรรมกำรภำครัฐและเอกชนเพื่อ 
	 	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	E2	กำร 
	 	 ยกระดับคุณภำพวิชำชีพ
ตั้งแต่	2559	 Council	Member,	World	Business	 
	 	 Council	for	Sustainable	Development
ตั้งแต่	2559	 Member,	Asia	Business	Council	
ตั้งแต่	2559	 กรรมกำรแผนกวิศวกรรมศำสตร์	
	 	 มูลนิธิอำนันทมหิดล

 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

 อายุ 55 ปี

ตั้งแต่	2560	 อนุกรรมกำรกำรพัฒนำระบบรำชกำร
	 	 เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนระบบรำชกำร	4.0																						 
	 	 ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
ตั้งแต่	2560	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนจิตวิทยำองค์กำร	 
	 	 คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ตั้งแต่	2560	 ที่ปรึกษำ	สมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์ 
	 	 มหำวิทยำลัยในพระบรมรำชูปถัมภ์
การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่
นอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน	8	บริษัท
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2554-2558	 ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร	 
	 	 บรษิทัไทยบรติชิ	ซเีคยีวรติี	้พริน้ติง้	จ�ำกดั	(มหำชน)
2554-2558	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 บริษัทไทยเคนเปเปอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	
2554-2558	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 
	 	 บริษัทเอสซีจี	เปเปอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	
	 	 (ปัจจุบนัเปลีย่นชือ่เป็นบริษทัเอสซีจ	ีแพคเกจจิง้	 
	 	 จ�ำกัด	(มหำชน))
2555-2558	 กรรมกำร	 
	 	 บรษิทัไทยพลำสตกิและเคมภีณัฑ์	จ�ำกดั	(มหำชน)
2556-2557	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมกำร 
	 	 กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	(กบข.)
2556-2557	 ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 
	 	 กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	(กบข.)
2556-2558	 กรรมกำรบรหิำรโครงกำรวจิยัทีมุ่ง่ผลกระทบเชงิ 
	 	 เศรษฐกิจระดับพันล้ำนบำท	 ส�ำนักงำนพัฒนำ 
	 	 วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	(สวทช.)	
2558	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
2558-2561		 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมกำรพัฒนำ 
	 	 วิทยำศำสตร์	เทคโนโลยีแห่งชำติ	(กวทช.)
2560-2561		 กรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเพื่อรับรอง 
	 	 กำรปรับเปลี่ยนตำมนโยบำย	THAILAND	4.0
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	30,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0025)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี
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	 1.	 พลอำกำศเอก	สถิตย์พงษ์	สุขวิมล	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 2.	 นำยสุเมธ		ตันติเวชกุล	 -	 -	 -	 10,000	 10,000	 -	 -

	 3.	 นำยเกษม	วัฒนชัย	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 4.	 พันต�ำรวจเอก	ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 5.	 นำยปรีชำ	อรรถวิภัชน์	 52,100	 63,100	 11,000	 59,000	 59,000	 -	 -

	 6.	 นำยชุมพล	ณ		ล�ำเลียง	 201,000	 201,000	 -	 51,000	 51,000	 -	

 7.	 นำยธำรินทร์	นิมมำนเหมินท์	 -	 -	 -	 95,000	 95,000	 -	 -
	 	 คู่สมรส	 25,000	 28,000	 3,000	 	

 8.	 นำยประมนต์	สุธีวงศ์	 -	 -	 -	 15,000	 15,000	 -	 -
	 	 คู่สมรส	 50,000	 50,000	 -

	 9.	 นำงธำริษำ	วัฒนเกส	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	 	 คู่สมรส	 40,400	 41,900	 1,500	

	10.	 นำยกำนต์		ตระกูลฮุน	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	11.	 นำยประสำร	ไตรรัตน์วรกุล	 -	 -	 -	 5,000	 5,000	 -	 -

	12.	 นำยรุ่งโรจน์	รังสิโยภำส	 30,000	 30,000	 -	 72,000	 84,000	 12,000	 -

	ลำาดับ		 ชื่อ หุ้นสามัญ	(จำานวนหุ้น) หุ้นกู้	(จำานวนหน่วย)*
หุ้นสามัญ
ของบริษัท

ในเครือ	
(จำานวนหุ้น)

ณ	วันท่ี	1	
มกราคม	

2561

ณ	วันท่ี	1	
มกราคม	

2561

ณ	วันท่ี	31	
ธันวาคม	

2561

ณ	วันท่ี	31	
ธันวาคม	

2561

เพ่ิม/(ลด)
ระหว่าง

รอบปีบัญชี

เพ่ิม/(ลด)
ระหว่าง

รอบปีบัญชี

หมายเหตุ		
1.	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	มีทุนจดทะเบียน	1,600,000,000	บำท	ทุนช�ำระแล้ว		1,200,000,000	บำท	(1,200,000,000		หุ้น)
2.		ตำม	พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ�ำกัด		ค�ำว่ำ	“บริษัทในเครือ”	หมำยถึง	บริษัทมหำชนจ�ำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีควำมสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน	หรือ 
	 บริษัทมหำชนจ�ำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลำยบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
	 -		บริษัทหนึ่งมีอ�ำนำจควบคุมเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำร		ซึ่งมีอ�ำนำจจัดกำรทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
	 -		บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่ำร้อยละ	50	ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ำยแล้ว
3.		ตำมหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.		หุ้นสำมัญของบริษัท	ที่ถือโดยกรรมกำรให้รวมถึงหุ้นสำมัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะด้วย
4.		ตำมหลักเกณฑ์	พ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ�ำกัด	ให้แสดงหุ้นสำมัญและหุ้นกู้ของบริษัท	และบริษัทในเครือ	ที่ถือโดยกรรมกำรเฉพำะกำรถือหุ้นของ 
	 ตนเอง
5.		หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	มีมูลค่ำหน่วยละ	1,000	บำท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้ดำารงตำาแหน่งระดับกรรมการ	
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10.2  ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) ประกอบด้วย

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
Vice President - olefins Business 
and operations ธุรกิจเคมิคอลส์

นายนิธิ ภัทรโชค
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-
การบริหารกลาง เอสซีจี

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

นายชลณัฐ ญาณารณพ
รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจเคมิคอลส์

นายชนะ ภูมี
Vice President - Cement and
Construction Solution Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-
การเงินและการลงทุน
เอสซีจี

นายศักดิ์ชัย ปฎิภาณปรีชาวุฒิ
Vice President - Polyolefins and
Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
Vice President - regional Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด

1.
5

2
6
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11 9 10
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	 ทั้งนี้	 รำยชื่อผู้บริหำรระดับสูงของเอสซีจีข้ำงต้นเป็นไปตำม
นิยำม	“ผู้บริหำร”	ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	ที่	
ทจ.	23/2551
	 ผู้บริหำรระดับสูงทั้ง	11	คน	ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำม	ดังนี้
	 1.	 ไม่มปีระวัตกิำรกระท�ำผดิอำญำในควำมผิดทีเ่กีย่วกบัทรพัย์	
ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริต
	 2.	 ไม่มีประวัติกำรท�ำรำยกำรที่อำจเกิดจำกควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่ำนมำ

	 ผู้บริหำรระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่ให้
ด�ำเนนิงำนภำยใต้นโยบำย	กลยทุธ์	และเป้ำหมำยทีค่ณะกรรมกำร
บรษัิทก�ำหนดไว้	ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัได้อนมัุตกิำรจดัท�ำอ�ำนำจ
ด�ำเนนิกำรในกำรก�ำหนดขอบเขตหน้ำทีท่ีช่ดัเจน	เพือ่ควำมโปร่งใส
และมีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม	 นอกจำกนี	้
ยงัมหีน้ำทีค่วบคมุค่ำใช้จ่ำยและงบลงทนุตำมขอบเขตทีค่ณะกรรมกำร 
บรษิทัอนมุติัในแผนงำนประจ�ำปี	ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยด้ำนบคุคล	
แก้ไขปัญหำหรอืควำมขดัแย้งทีม่ผีลกระทบต่อองค์กร	และด�ำรงไว้
ซึ่งกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท	(ณ	วันที่	1	มกราคม	2562)
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ชื่อบริษัท

หมายเหตุ:	รำยชื่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีและกำรเงินของเอสซีจี	ประกอบด้วย  
	 	 	 1.	นำยพิชิต		ลีละพันธ์เมธำ	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบัญชีกลำง
	 	 	 2.	นำงจันทนิดำ		สำริกะภูติ	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนวำงแผนและกำรเงิน

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	จ�ำกัด

ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ำกัด

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)

	 ✓	 	 	 	 	 ✓	 	✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓

	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 	 	 ✓

	 ✓	 	 	 ✓	 ✓	 ✓	 	 	 	 ✓	 ✓
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ประวัติผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

ตำาแหน่ง	 กรรมกำร
	 	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	เอสซีจี
	 	 กรรมกำรกจิกำรสังคมเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	Harvard	Business	School	 
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำโท	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำอุตสำหกำร	 
	 University	of	Texas	(Arlington)	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำเหมืองแร่	 
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ความเชี่ยวชาญ
•	 ด้ำนธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักของเอสซีจี	และอุตสำหกรรม 
	 ขนำดใหญ่อื่น	ๆ
•	 ด้ำนกำรบริหำร	และกำรจัดกำรองค์กรขนำดใหญ่
•	 ด้ำนเศรษฐกิจ	กำรลงทุน	กำรก�ำหนดนโยบำยและ 
	 กำรวำงแผนกลยุทธ์
•	 ด้ำนกำรต่ำงประเทศ
•	 ด้ำนกำรตลำด	บัญชี	และกำรเงิน
•	 ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	2004	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)	 	
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(8)
ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษำ	สมำคมวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร 
	 	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์	(วปอ.)
ตั้งแต	่2559	 หวัหน้ำทมีภำคเอกชน	องค์ประกอบคณะท�ำงำน 
	 	 ร่วมรัฐ-เอกชน-ประชำชน	 (ประชำรัฐ)	 ภำยใต้ 
	 	 คณะกรรมกำรภำครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อน 
	 	 เศรษฐกิจของประเทศ	E2	กำรยกระดับคุณภำพ 
	 	 วิชำชีพ
ตั้งแต่	2559	 Council	Member,	World	Business	 
	 	 Council	for	Sustainable	Development
ตั้งแต่	2559	 Member,	Asia	Business	Council	
ตั้งแต่	2559	 กรรมกำรแผนกวิศวกรรมศำสตร์	
	 	 มูลนิธิอำนันทมหิดล

ตั้งแต่	2560	 อนุกรรมกำรกำรพัฒนำระบบรำชกำร	เกี่ยวกับ 
	 	 กำรขับเคลื่อนระบบรำชกำร	4.0																							
	 	 ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี
ตั้งแต่	2560	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนจิตวิทยำองค์กำร	 
	 	 คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
ตั้งแต่	2560	 ที่ปรึกษำ	สมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์ 
	 	 มหำวิทยำลัยในพระบรมรำชูปถัมภ์
การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู่	
	 นอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน	8	บริษัท
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2554-2558	 ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร	 
	 	 บรษิทัไทยบรติชิ	ซเีคยีวรติี	้พริน้ติง้	จ�ำกดั	(มหำชน)
2554-2558	 ประธำนกรรมกำร	 
	 	 บริษัทไทยเคนเปเปอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	
2554-2558	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 
	 	 บริษัทเอสซีจี	เปเปอร์	จ�ำกัด	(มหำชน)	
	 	 (ปัจจุบนัเปลีย่นช่ือเป็นบริษทัเอสซีจ	ีแพคเกจจิง้	 
	 	 จ�ำกัด	(มหำชน))
2555-2558	 กรรมกำร	
	 	 บรษิทัไทยพลำสตกิและเคมภีณัฑ์	จ�ำกัด	(มหำชน)
2556-2557	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมกำร 
	 	 กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	(กบข.)
2556-2557	 ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 
	 	 กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	(กบข.)
2556-2558	 กรรมกำรบริหำรโครงกำรวิจัยที่มุ่งผลกระทบ 
	 	 เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้ำนบำท	ส�ำนักงำน 
	 	 พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	 
	 	 (สวทช.)	
2558	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	
2558-2561	 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมกำรพัฒนำ 
	 	 วิทยำศำสตร์	เทคโนโลยีแห่งชำติ	(กวทช.)
2560-2561	 กรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเพื่อรับรอง
	 	 กำรปรับเปลี่ยนตำมนโยบำย	THAILAND	4.0
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	30,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0025)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี

 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
 อายุ 55 ปี
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ตำาแหน่ง	 รองผู้จัดกำรใหญ่	เอสซีจี
	 	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ธุรกิจเคมิคอลส์
	 	 กรรมกำรกจิกำรสังคมเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 Master	of	Chemical	Engineering,	Imperial	College	 
	 London	ประเทศอังกฤษ
•	 Bachelor	of	Environmental	Chemical	Engineering		
	 (เกียรตินิยมอันดับ	2)	Salford	University,	Manchester		
	 ประเทศอังกฤษ
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	 
	 Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	39/2005	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	38/2016	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	(1)
ตั้งแต่	2554	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	 
	 	 Petrochemical	Tbk,	Indonesia*
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(4)
ตั้งแต่	2549	 กรรมกำรอ�ำนวยกำรสถำบันปิโตรเลียม 
	 	 แห่งประเทศไทย

ตั้งแต่	2552	 ที่ปรึกษำสมำคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์	
	 	 แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่	2559	 กรรมกำร	บริษัทเอเพ็กซ์เซล่ำ	จ�ำกัด
ตั้งแต่	2559	 กรรมกำร	บริษัทสยำมไบโอไซเอนซ์	จ�ำกัด
การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร	ในบริษัทย่อย		
	 บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอก	 	
	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมที่ได้รับมอบหมำย
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2548-2553	 กรรมกำรบริษัทปตท.	เคมิคอล	จ�ำกัด	(มหำชน)
2550-2551	 นำยกสมำคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ 
	 	 แห่งประเทศไทย
2556-2558	 นำยกสมำคมเพื่อนชุมชน
2558-2559	 อุปนำยกสมำคมเพื่อนชุมชน
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	33,500	หุ้น		(คิดเป็นร้อยละ	0.0028)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
(ไม่มี)

หมำยเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ตำาแหน่ง	 Vice	President-Polyolefins	and	Vinyl	 
	 	 Business	ธุรกิจเคมิคอลส์
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	คณะบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 ปริญญำตรี	คณะวิศวกรรมศำสตร์	สำขำวิศวกรรมเคมี	 
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	 
	 Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	148/2018	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(1)
ปัจจุบัน	 กรรมกำร	สถำบันพลำสติก

การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร	ในบริษัทย่อย	 
	 บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอก 
	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมที่ได้รับมอบหมำย
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2548-2552	 Managing	Director,	Mehr	Petrochemical	 
	 	 Company,	Iran	
2552-2560	 กรรมกำรผู้จัดกำร	
	 	 บริษัทเอสซีจี	พลำสติกส์	จ�ำกัด
2558-2560	 กรรมกำรผู้จัดกำร	
	 	 บริษัทเอสซีจี	เพอร์ฟอร์มำนซ์	เคมิคอลส์	จ�ำกัด
	 	 หัวหน้ำกลุ่มธุรกิจ	Basics/	Formulations/		
	 	 Fabrications	บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ำกัด
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี

 นายชลณัฐ ญาณารณพ
 อายุ 59 ปี

 นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
 อายุ 51 ปี
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ตำาแหน่ง	 Vice	President-Olefins	Business	and	 
	 	 Operations	ธุรกิจเคมิคอลส์
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำวิศวกรรมเคมี		 	
	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	 
	 Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(1)
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	263/2018	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(3)
ตั้งแต่	2560	 รองประธำนสำยงำนสังคมและภำพลักษณ์ 
	 	 อุตสำหกรรม	กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี	
	 	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่	2560	 ประธำนชมรมผู้ประกอบกำรในพื้นที่มำบตำพุด	 
	 	 (MTP	PMC)

ตั้งแต่	2561	 รองประธำนคณะกรรมกำรสถำบันพลังงำนเพื่อ 
	 	 อตุสำหกรรม	สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร	ในบริษัทย่อย	
	 บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอก
	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมที่ได้รับมอบหมำย
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2553-2556	 ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต	
	 	 บริษัทมำบตำพุดโอเลฟินส์	จ�ำกัด
2556-2561		 กรรมกำรผู้จัดกำร	
	 	 บริษัทมำบตำพุดโอเลฟินส์	จ�ำกัด
2558-2560	 Olefins	Leader	
	 	 บริษัทมำบตำพุดโอเลฟินส์	จ�ำกัด
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	2,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0002)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร	(ไม่ม)ี

ตำาแหน่ง	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำไฟฟ้ำ	
	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	 
	 Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	149/2018	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(1)
ตั้งแต่	2561		 อนุกรรมกำร	มูลนิธิโครงกำรหลวง
การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร	ในบริษัทย่อย	 
	 บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอก 
	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมที่ได้รับมอบหมำย

ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2550-2553	 กรรมกำรผู้จัดกำร	บริษัทระยองโอเลฟินส์	จ�ำกัด
2551-2555	 General	Director,	Long	Son	
	 	 Petrochemicals	Company	Limited
2555-2558	 ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่-กำรบริหำรกลำง	เอสซีจี
2557-2561	 กรรมกำรบริหำร	ส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง 
	 	 อิเล็กทรอนิกส์
2558-2560		 กรรมกำร	สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร	(ไม่ม)ี

 นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
 อายุ 50 ปี

 นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
 อายุ 55 ปี
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ตำาแหน่ง	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ธุรกิจซีเมนต์และ 
	 	 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง
	 	 ดูแลงำน	Vice	President-Living	Solution	 
	 	 and	Housing	Products	Business	
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญำโท	MBA	(Finance	and	Operations	Management),
	 University	of	Chicago	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร	 
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	 
	 Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	140/2017	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	(4)
ตั้งแต่	2555	 กรรมกำร	
	 	 บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์	จ�ำกัด	(มหำชน)
ตั้งแต่	2560	 Commissioner,	PT	Kokoh	Inti	Arebama	 
	 	 Tbk,	Indonesia*
ตั้งแต่	2561	 ประธำนกรรมกำรบริษัท	ประธำนกรรมกำร 
	 	 บริหำร	และกรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทน	และ 
	 	 บรรษัทภิบำล	
	 	 บริษัทเอสซีจี	เซรำมิกส์	จ�ำกัด	(มหำชน)
ตั้งแต่	2562	 ประธำนกรรมกำรบริษัทและ	
	 	 ประธำนกรรมกำรบริหำร	 
	 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ำกัด	 
	 	 (มหำชน)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(2)
ตั้งแต่	2556	 รองประธำน	สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่ง 
	 	 ประเทศไทย
ตั้งแต่	2561	 กรรมกำร	สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร	ในบริษัทย่อย	 
	 บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอก 
	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมที่ได้รับมอบหมำย
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ	
2548-2553	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนวำงแผนกลำง	
	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
2553-2556	 กรรมกำรผู้จัดกำร	
	 	 บริษัทเอสซีจี	โลจิสติกส์	แมเนจเม้นท์	จ�ำกัด
2556-2560	 Vice	President-Domestic	Market	
	 	 เอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง
2557-2561	 กรรมกำร	 
	 	 บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย	จ�ำกัด	(มหำชน)
2559-2561		 รองประธำน	สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
2560-2561	 Vice	President-Building	Products	and	 
	 	 Distribution	Business	ธุรกิจซีเมนต์และ 
	 	 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง
2561	 กรรมกำร	บรษัิทเอสซจี	ีเซรำมกิส์	จ�ำกดั	(มหำชน)
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	4,000		หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0003)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	15,000	หุ้น	
	 (คิดเป็นร้อยละ	0.0013)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร	(ไม่ม)ี

หมำยเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ตำาแหน่ง	 Vice	President-Cement	and	Construction 
	 	 Solution	Business	ธรุกจิซเีมนต์และผลติภณัฑ์ 
	 	 ก่อสร้ำง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำเอก	วิศวกรรมศำสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		
	 (วิศวกรรมอุตสำหกำร)	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
	 พระนครเหนือ
•	 ปริญญำโท	สส.ม.	สิ่งแวดล้อม	มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช		
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 
	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ	
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	 
	 Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(2)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	136/2017		
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

•	 Director	Certification	Program	(DCP)	261/2018	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	(1)
ตั้งแต่	2562	 กรรมกำรบริษัท	กรรมกำรบริหำร	และ	
	 	 กรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล
	 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ำกัด		
	 	 (มหำชน)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(1)
ตั้งแต่	2561	 กรรมกำร	บรษัิทปนูซเีมนต์เอเชยี	จ�ำกดั	(มหำชน)
การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร	ในบริษัทย่อย		
	 บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอก	 	
	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมที่ได้รับมอบหมำย

 นายนิธิ ภัทรโชค
 อายุ 55 ปี

 นายชนะ ภูมี
 อายุ 53 ปี
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ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2553-2556	 Energy	Director	
  เอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง
2556-2558		 Country	Director-Myanmar	
  เอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง
2556-2558	 กรรมกำรผู้จัดกำร	
	 	 บริษัทอีโค่	แพลนท์	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด
2556-2557	 Managing	Director,	
	 	 Mawlamyine	Cement	Limited

2558	 Managing	Director,	Myanmar	CBM	 
	 	 Services	Company	Limited
2558-2560	 Vice	President-Operations	
  เอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	5,800	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0005)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	500	หุ้น	
	 (คิดเป็นร้อยละ	0.00004)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร	(ไม่ม)ี

ตำาแหน่ง	 Vice	President-Regional	Business	
	 	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	M.S.	Operational	Management	&	Finance,	 
	 Massachusetts	Institute	of	Technology,	U.S.A.
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 
	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ	พระนครเหนือ
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	 
	 Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(1)
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	258/2018	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	(1)
ตั้งแต่	2561		 กรรมกำร	 
	 	 บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์	จ�ำกัด	(มหำชน)
การดำารงตำาแหน่งในบรษิทัอ่ืน/กจิการอ่ืน	(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งอืน่ในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร	ในบริษัทย่อย	 
	 บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอก 
	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมที่ได้รับมอบหมำย
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2550-2554	 กรรมกำรผู้จัดกำร	
	 	 บริษัทนวพลำสติกอุตสำหกรรม	จ�ำกัด
2554	 หัวหน้ำกลุ่มธุรกิจ	Fabricated	Products	 
	 	 บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ำกัด
2555-2559	 Operations	Vice	President	Director,	PT.	 
	 	 Chandra	Asri	Petrochemicals	Tbk.		
	 	 ประเทศอินโดนีเซีย
2559	 กรรมกำรผู้จัดกำร	
	 	 บริษัทกรุงเทพ	ซินธิติกส์	จ�ำกัด	
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	(ไม่ม)ี

ตำาแหน่ง	 ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่-กำรบริหำรกลำง	เอสซีจี
	 	 กรรมกำรกจิกำรสังคมเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
•	 ปริญญำตรี	วทิยำศำสตร์	สำขำวชิำเคม	ีจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	 
	 Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	149/2018	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(6)
ตั้งแต	่2558	 ทีป่รกึษำ	สมำคมอตุสำหกรรมพลำสตกิชวีภำพไทย
ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษำ	มูลนิธิส่งเสริมวิทยำศำสตร์และ 
	 	 เทคโนโลยีในพระบรมรำชูปถัมภ์
ตั้งแต่	2559	 กรรมกำรอ�ำนวยกำรศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำน 
	 	 อนำมัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยำ
ตั้งแต่	2559	 กรรมกำรร่วมทุน	NSTDA	Chair	Professor	 
	 	 โครงกำรทุน	NSTDA	Chair	Professor
ตั้งแต่	2560	 กรรมกำรจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมก�ำลังคน 
	 	 เพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรม	4.0	
	 	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
	 	 พระนครเหนือ
ตั้งแต่	2560	 กรรมกำร	
	 	 สมำคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย

 นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
 อายุ 51 ปี
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การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร	ในบริษัทย่อย		
	 บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอก	 	
	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมที่ได้รับมอบหมำย
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2551-2558	 กรรมกำรผู้จัดกำร	
	 	 บริษัทเอสซีจี	เพอร์ฟอร์มำนซ์	เคมิคอลส์	จ�ำกัด
2553-2556	 กรรมกำรผู้จัดกำร	
	 	 บริษัทเอสซีจี	โพลิโอเลฟินส์	จ�ำกัด
2554-2558	 หัวหน้ำกลุ่มธุรกิจ	Compound	and		
	 	 Formulation	ธุรกิจเคมิคอลส์

2555-2559	 กรรมกำรสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
2555-2559	 ประธำนกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติก	 
	 	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
2555-2559	 ที่ปรึกษำ	สถำบันกำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์และ 
	 	 รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม	(TIPMSE)	
	 	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	 	 2,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0002)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	 (ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร	(ไม่ม)ี

ตำาแหน่ง	 ผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่-กำรเงนิและกำรลงทนุ	เอสซีจี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	MBA,	London	Business	School	
	 สหรำชอำณำจักร	(Distinction)
•	 ปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 Management	Development	Program,	The	Wharton	 
	 School,	The	University	of	Pennsylvania	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 Executive	Development	Program,	Columbia	 
	 University	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 Change	Management,	GE
•	 Total	Quality	Management	for	Executive,	JUSE	 
	 ประเทศญี่ปุ่น
•	 Marketing	for	Management,	Kellogg	School 
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 Certificate	for	General	Bidding	Committee,	 
	 Bidding	Law,	MPI	ประเทศเวียดนำม
•	 Leadership	Coaching,	APM	Group
•	 Innovation	Management	Program,	Dupont	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 Orientation	Course-CFO	Focus	on	Financial	 
	 Reporting	Class	3/2018

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	(1)
ตั้งแต่	2561	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	 
	 	 Petrochemical	Tbk,	Indonesia*
การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	และบริษัท	
	 อื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2543-2547		 eCommerce	and	eBusiness	Manager	 
	 	 ธุรกิจเคมิคอลส์
2547-2553	 Business	Development	and	Corporate	 
	 	 Planning	Director	ธุรกิจเคมิคอลส์	
2551-2555	 Deputy	General	Director,	Long	Son	 
	 	 Petrochemicals	Company	Limited
2555-2561		 General	Director,	Long	Son	Petrochemicals	
	 	 Company	Limited
จำานวนการถือหุน้สามญัของบรษัิท	(ณ		วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี

หมำยเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
 อายุ 49 ปี
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ตำาแหน่ง	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 	 บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง	จ�ำกัด
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำรและกำรจัดกำร	 
	 สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
•	 ปริญญำตรี	สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	(เกียรตินิยม)	 
	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	 
	 Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	132/2018	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่	(2)
ตั้งแต่	2560	 President	Commissioner,	PT	Keramika	 
	 	 Indonesia	Assosiasi	Tbk,	Indonesia*	
ตั้งแต่	2560	 President	Commissioner,	PT	Kokoh	Inti	 
	 	 Arebama	Tbk,	Indonesia*
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร	ในบริษัทย่อย	 
	 บริษัทร่วม	และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอก 
	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตำมที่ได้รับมอบหมำย
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2551	-	2561		 กรรมกำร	กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทนและ 
	 	 บรรษัทภิบำล	และกรรมกำรบริหำร	
	 	 บริษัทไทย-เยอรมัน	เซรำมิค	อินดัสทรี่	จ�ำกัด	 
	 	 (มหำชน)	

2554	-	2560	 Commissioner,	PT	Keramika	Indonesia	 
	 	 Assosiasi	Tbk,	Indonesia*	และ	 
	 	 PT	Kokoh	Inti	Arebama	Tbk,	Indonesia*
2554	-	2561	 กรรมกำร	กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทนและ 
	 	 บรรษัทภิบำล	และกรรมกำรบริหำร	
	 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ำกัด	
	 	 (มหำชน)
2555-2559	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 	 บริษัทเอสซีจี	ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	จ�ำกัด
2555-2561	 กรรมกำร	
	 	 บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์	จ�ำกัด	(มหำชน)
2557-2561	 กรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล	
	 	 บริษัทไทย-เยอรมัน	เซรำมิค	อินดัสทรี่	จ�ำกัด	 
	 	 (มหำชน)	
	 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์	จ�ำกัด	 
	 	 (มหำชน)
2559-2561		 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	
	 	 บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	จ�ำกัด
2561	 ประธำนกรรมกำรบริษัท	ประธำนกรรมกำร 
	 	 บริหำร	และกรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทนและ 
	 	 บรรษัทภิบำล	
	 	 บริษัทเอสซีจี	เซรำมิกส์	จ�ำกัด	(มหำชน)	
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี

หมำยเหตุ:	*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

 นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
 อายุ 55 ปี
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ตำาแหน่ง	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบัญชีกลำง
	 	 กรรมกำรผู้จัดกำร	
	 	 บริษัทเอสซีจี	แอคเค้ำน์ติ้ง	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต	
	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•	 ปริญญำตรี	บัญชีบัณฑิต	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	118/2009	
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
•	 Advanced	Strategic		Management	(ASM),	
	 International	Institute	For	Management	
	 Development		ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)

ตำาแหน่ง	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนวำงแผนและกำรเงิน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	Finance,	University	of	Illinois	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจ	สำขำกำรเงิน	
	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	 
	 Business	School	ประเทศสหรัฐอเมริกำ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
•	 Company	Secretary	Program	(CSP)	43/2011	 
	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทในเอสซีจี	ที่อยู่ 
	 นอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตำมที่ได้รับมอบหมำย

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี	
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทในเอสซีจี	ที่อยู่ 
	 นอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2555	-	2557	 คณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรบัญชี 
	 	 บริหำร	สภำวิชำชีพบัญชี	ในพระบรมรำชูปถัมภ์
2557	-	2560	 คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองมำตรฐำนกำรบัญชี	 
	 	 สภำวิชำชีพบัญชี	ในพระบรมรำชูปถัมภ์
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี

ประวัติผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2551	 กรรมกำรผูจ้ดักำร	บรษิทัเอสซที	ีเซอร์วิสเซส	จ�ำกดั
2551	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย	บริกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ	 
	 	 บริษัทค้ำสำกลซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด
2553	 ผู้จัดกำรทั่วไป-กลุ่มสนับสนุนธุรกิจ	
	 	 บรษิทัไทยพลำสตกิและเคมภีณัฑ์	จ�ำกัด	(มหำชน)
2555-2560	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรเงิน
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	2,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0002)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
(ไม่มี)

 นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
 อายุ 54 ปี

 นางจันทนิดา สาริกะภูติ
 อายุ 49 ปี
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหาร

 1.	 นำยรุ่งโรจน์		รังสิโยภำส	 30,000	 30,000	 -

	 2.	 นำยชลณัฐ		ญำณำรณพ	 33,500	 33,500	 -

	 3.	 นำยศักดิ์ชัย	ปฏิภำณปรีชำวุฒิ	 -	 -	 -

	 4.	 นำยมงคล	เฮงโรจนโสภณ	 2,000	 2,000	 -

	 5.	 นำยธนวงษ์	อำรีรัชชกุล	 -	 -	 -

	 6.	 นำยนิธิ	ภัทรโชค	 4,000	 4,000	 -
	 	 คู่สมรส	 10,000	 15,000	 5,000

	 7.	 นำยชนะ	ภูมี	 5,800	 5,800	 -
	 	 คู่สมรส	 500	 500	 -

	 8.	 นำยปรเมศวร์		นิสำกรเสน	 -	 -	 -

	 9.	 นำยยุทธนำ	เจียมตระกำร	 2,000	 2,000	 -

	 10.	 นำยธรรมศักดิ์	เศรษฐอุดม*	 -	 -	 -

	 11.	 นำยอำรีย์	ชวลิตชีวินกุล	 -	 -	 -

	 12.	 นำยพิชิต	ลีละพันธ์เมธำ	 -	 -	 -

	 13.	 นำงจันทนิดำ	สำริกะภูติ	 2,000	 2,000	 -

หมายเหตุ  
1.		 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	มีทุนจดทะเบียน	1,600,000,000	บำท	ทุนช�ำระแล้ว		1,200,000,000	บำท	(1,200,000,000	หุ้น)
2.		 ประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำร	 ก.ล.ต.ท่ี	 ทจ.23/2551	 ค�ำว่ำ	 “ผู้บริหำร”	 หมำยควำมว่ำ	 ผู้จัดกำร	 หรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรส่ีรำยแรก 
	 นับต่อจำกผู้จัดกำรลงมำ	ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ำกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรรำยที่สี่ทุกรำย	และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง 
	 ระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็นระดับผู้จัดกำรฝ่ำยขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ
3.		 ตำมโครงสร้ำงของเอสซีจี	ผู้บริหำรตำมประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำร	ก.ล.ต.	มีทั้งสิ้นจ�ำนวน	13	คนข้ำงต้น
4.		 หลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	 หุ้นสำมัญของบริษัท	 ท่ีถือโดยกรรมกำรและผู้บริหำรให้รวมถึงหุ้นสำมัญท่ีถือโดยคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะด้วย
5.		 ผู้บริหำรล�ำดับที่	12	และ	13	คือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
	 *นำยธรรมศักดิ์	เศรษฐอุดม	ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะจัดกำรเอสซีจี	เมื่อวันที่	1	กันยำยน	2561

	 ลำาดับ	 ชื่อ	 	 หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 (จำานวนหุ้น)

  	 ณ	วันที่	 ณ	วันที่	 เพิ่ม/(ลด)	
   1	มกราคม	2561 31	ธันวาคม	2561 ระหว่างรอบปีบัญชี
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ตำาแหน่ง	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	บริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•	 ปริญญำตรี	บริหำรธุรกิจสำขำกำรเงินและกำรธนำคำร	 
	 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
•	 ปริญญำตรี	กำรบัญชี	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•	 Management	Development	Program,	The	Wharton	 
	 School,	The	University	of	Pennsylvania
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 Executive	Development	Program,	International	 
	 Institute	for	Management	Development
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(ไม่มี)

ตำาแหน่ง	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญำโท	M.S.,	Japanese	Business	Studies,	 
	 Chaminade	University	of	Honolulu,	Hawaii	
	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ
•	 ปริญญำตรี	เศรษฐศำสตร์	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	
	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท	
(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
•	 Company	Secretary	Program	(CSP)	51/2013	
•	 Anti-Corruption:	The	Practical	Guide	(ACPG)	
•	 Board	Reporting	Program	(BRP)	
•	 Corporate	Governance	for	Executives	(CGE)	
•	 Effective	Minutes	Taking	(EMT)	
•	 Enhancing	Good	Corporate	Governance	based	on	 
	 CGR	Scorecard
การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
(ไม่มี)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
(ไม่มี)
การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(ไม่มี)
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2552-2554	 Chief	Accounting	Officer	
	 	 บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ำกัด
2555-2561	 Head	of	Finance	and	Accounting	Operations	 
	 	 บรษัิทปนูซเิมนต์ไทย	จ�ำกดั	(มหำชน)
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร	(ไม่ม)ี

การดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(1)
ตั้งแต่	2553	 กรรมกำร	ชมรมเลขำนุกำรบริษัทไทย	
	 	 สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การดำารงตำาแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทของบริษัทย่อยในเอสซีจี	 
	 ที่ได้รับมอบหมำย
ประสบการณ์ทำางาน	5	ปีย้อนหลัง	และ/หรือตำาแหน่งที่สำาคัญ
2542-2553	 ผู้จัดกำรนิติกำรและธุรกิจสัมพันธ์	
	 	 บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ำกัด
2559-2560		 ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมกำรธรรมำภิบำล	
	 	 กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	(กบข.)
จำานวนการถอืหุน้สามญัของบรษิทั	(ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2561)
•	 ของตนเอง:	1,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0001)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ:	(ไม่มี)
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร	(ไม่ม)ี

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประวัติเลขานุการบริษัท

 นายพิทยา จั่นบุญมี
 อายุ 52 ปี

 นางพรเพ็ญ นามวงษ์
 อายุ 57 ปี
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10.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ
	 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนำยวรพล	 เจนนภำ	 เป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร	 เพ่ือท�ำหน้ำทีเ่ป็นทีป่รึกษำให้ค�ำแนะน�ำแก่
กรรมกำรในกำรปฏบัิตติำมกฎหมำยเก่ียวกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ
ต่ำง	ๆ 	ของกรรมกำร	รวมทัง้จดัท�ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท	 และเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกคร้ัง	 โดย
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรที่คณะกรรมกำรแต่งต้ังข้ึนเป็นผู ้ที่ 
คณะกรรมกำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม	 เน่ืองจำกเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์สูงทีจ่ะช่วยให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำร
ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับต่ำง	 ๆ	 ตลอดจน
บรรษัทภิบำลเอสซีจีได้อย่ำงถูกต้อง

เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมกำรได้มีมติแต่งต้ังนำงพรเพ็ญ	 นำมวงษ์	 เป็น
เลขำนกุำรบรษิทัและผูช่้วยเลขำนกุำรคณะกรรมกำร	เพือ่ท�ำหน้ำที	่
จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 คณะกรรมกำรชุดย่อย	 และ
กำรประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทัง้จัดท�ำรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร
บรษิทั	รำยงำนกำรประชุมผู้ถอืหุน้	รำยงำนประจ�ำปี	ตลอดจนจดัเกบ็
เอกสำรตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด	โดยเลขำนุกำรบริษทัทีค่ณะกรรมกำร
แต่งตัง้ข้ึนเป็นผูท้ีค่ณะกรรมกำรเหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสม	 มคีวำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรงำนเลขำนกุำรบรษัิท	และด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท	 ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่
สนับสนุนงำนเลขำนุกำรบริษัท	 ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	 ระเบียบ
ข้อบังคับต่ำง	 ๆ	 ตลอดจนรับผิดชอบ	 ดูแลงำนด้ำนบรรษัทภิบำล
เอสซีจี
	 นอกจำกนี้	 บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขำนุกำรบริษัทได้รับกำรฝึก
อบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ืองด้ำนกฎหมำย	 บัญชี	 หรือ 
กำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ลขำนกุำรบรษิทั	ซึง่ในปี	2561	เลขำนกุำรบรษิทั
ได้เข้ำอบรมหัวข้อ	 Effective	Minutes	 Taking	 (EMT)	 และ	 
Enhancing	Good	Corporate	Governance	based	on	CGR	
Scorecard	จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิทัไทย	และ
มีกำรเปิดเผยประวัติ	 คุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำร
บริษัทไว้ในรำยงำนประจ�ำปี	

10.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บรหิารระดับสงู 

	 คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ผลตอบแทนพิจำรณำเสนอแนวทำงและวิธีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ของคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรชุดย่อย	และผู้บริหำรระดับสูง	 
ตลอดจนตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงและแนวโน้มในเรือ่งผลตอบแทน
ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือน�ำเสนอ 
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ชุดย่อย
	 กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่คณะกรรมกำรบริษัท
และคณะกรรมกำรชุดย่อย	 เป็นกำรพิจำรณำโดยเปรียบเทียบกับ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบรษิทัชัน้น�ำในตลำดหลกัทรพัย์ฯ	
และในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน	 ตลอดจนผลกำรด�ำเนินงำน 
ของเอสซีจี	 และเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมข้อบังคับ
บริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
	 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 11	 เมื่อวันพุธที่	 24	 มีนำคม	
2547	 มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนและโบนัสกรรมกำร	 โดยให้จ่ำย 
ค่ำตอบแทนรำยเดอืนให้แก่คณะกรรมกำร	เดอืนละ	1,800,000	บำท	
และให้ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง	ส�ำหรับโบนัสกรรมกำรนั้นมีมติ
อนมุติัให้คณะกรรมกำรเป็นผูพ้จิำรณำก�ำหนดจ�ำนวนเงนิทีเ่หมำะสม	
ทัง้น้ี	ไม่เกินร้อยละ	0.5	ของเงนิปันผลทีม่กีำรจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุน้และ
ให้ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง	 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป	 จนกว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะม ี
มติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น	 ซึ่งกำรพิจำรณำจ่ำยโบนัสดังกล่ำว
เป็นไปในแนวทำงเดียวกับกำรเติบโตของผลก�ำไรของบริษัท
	 ทั้งนี้	 นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว	บริษัทไม่มี
กำรให้สิทธิประโยชน์อื่น	ๆ	แก่กรรมกำร	
	 ส�ำหรับค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อยนั้น	 ตำมข้อบังคับ
ของบริษทั	ข้อ	40	คณะกรรมกำรบรษัิทสำมำรถก�ำหนดค่ำตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมกำรชุดย่อยได้	 อย่ำงไรก็ตำม	 เพื่อให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติ
ให้น�ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบในที่ประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้น	และก�ำหนดให้วำระค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเป็นวำระ
เพือ่อนมุตัเิป็นประจ�ำทกุปี	ซึง่ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ�ำ	2561	
(ครั้งที่	 25)	 เมื่อวันที่	 28	มีนำคม	2561	มีมติอนุมัติค่ำตอบแทน
และโบนัสกรรมกำรรวมทั้งค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรชุดย่อยใน
อัตรำเดิม

การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ
 ค่าตอบแทนรายเดือน	คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้แบ่งจ่ำย
ค่ำตอบแทนรวมให้แก่ประธำนกรรมกำร	 1.5	 ส่วนหรือคิดเป็น
จ�ำนวนเงิน	216,000	บำท	ต่อเดือน	กรรมกำรที่เหลืออีก	11	คน	
ได้รับคนละ	1	ส่วนหรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน	144,000	บำทต่อเดือน	
 โบนสักรรมการ	คณะกรรมกำรบริษัทมมีตใิห้แบ่งจ่ำยเงนิโบนสั
โดยประธำนกรรมกำรได้รับ	 1.5	 ส่วน	 และกรรมกำรได้รับคนละ	 
1	ส่วนของเงินโบนัสตำมหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมกำรบริษัทมมีตใิห้จ่ำยค่ำตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมกำรชดุย่อย	โดยก�ำหนดค่ำตอบแทนประจ�ำ	(Fixed	Fee)	และค่ำตอบแทน 
ต่อครั้งที่เข้ำประชุม	(Attendance	Fee)	ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	ปี	2561	
(1	มกรำคม-31	ธันวำคม	2561)

หมายเหตุ	
1.	ประธำนกรรมกำรบริษัท					2.	ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ						3.	ประธำนกรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน						 
4.	ประธำนกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน					5.	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
-	โบนัสกรรมกำรบริษัทที่จ่ำยในปี	2561	ประกอบด้วย	โบนัสที่ค�ำนวณจำกเงินปันผลงวดสุดท้ำยประจ�ำปี	2560	ที่จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น 
	 เมื่อวันที่	20	เมษำยน	2561		และเงินปันผลงวดระหว่ำงกำลประจ�ำปี	2561	ที่จ่ำยเมื่อวันที่	22		สิงหำคม	2561	ซึ่งแสดงรวมอยู่ใน 
	 บรรทัด	“ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร”	ในงบก�ำไรขำดทุนรวม	
*	 ในปี	2560	นำยยศ	เอื้อชูเกียรติ	ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัทถึงวันที่	17	สิงหำคม	2560	จึงได้รับโบนัสที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรใน 
	 ปี	2561	ที่ค�ำนวณจำกเงินปันผลงวดสุดท้ำยประจ�ำปี	2560	เป็นเงิน	626,087	บำท		
**	คณะกรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนไม่มีค่ำตอบแทน

  ตำาแหน่ง	 ค่าตอบแทนประจำาต่อปี	 ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม
	 	 	 (บาท)	 (บาท)

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ประธำน	 180,000	 45,000
	 	 กรรมกำร	 120,000	 30,000

	 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ	/	 ประธำน	 150,000	 37,500
	 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน		 กรรมกำร	 100,000	 25,000

	 1.		พลอำกำศเอก	สถิตย์พงษ์	สุขวิมล	1				 1,900,335.48	 -	 143,406.59	 -	 1,690,607.73	 3,734,349.80       
	 	 (เข้ำเป็นกรรมกำร	28	มี.ค.	61)	
	 	 นำยพนัส		สิมะเสถียร	 418,064.52	 -	 24,166.67	 -	 3,553,591.16	 3,995,822.35

	 2.		นำยสุเมธ		ตันติเวชกุล	2	 1,728,000.00	 -	 337,500.00	 -	 4,800,000.00	 6,865,500.00

	 3.		นำยเกษม		วัฒนชัย	3	 1,309,935.48	 -	 -	 -	 1,246,408.84	 2,556,344.32
	 	 (เข้ำเป็นกรรมกำร	28	มี.ค.	61)
	 	 นำยอำสำ		สำรสิน		 418,064.52	 -	 24,166.67	 -	 3,553,591.16	 3,995,822.35

	 4.		พันต�ำรวจเอก	ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม	 1,180,800.00	 -	 143,406.59	 -	 888,397.79	 2,212,604.38
	 	 (เข้ำเป็นกรรมกำร	25	เม.ย.	61)
	 	 นำยจิรำยุ		อิศรำงกูร	ณ	อยุธยำ	 627,096.77	 -	 -	 -	 5,309,483.51	 5,936,580.28

	 5.		นำยปรีชำ		อรรถวิภัชน์	 1,728,000.00	 300,000.00	 225,000.00	 -	 4,800,000.00	 7,053,000.00

	 6.	 นำยชุมพล		ณ	ล�ำเลียง	4	 1,728,000.00	 -	 -	 375,000.00	 4,800,000.00	 6,903,000.00

	 7.		นำยธำรินทร์		นิมมำนเหมินท์	5	 1,728,000.00	 450,000.00	 225,000.00	 -	 4,800,000.00	 7,203,000.00

	 8.		นำยประมนต์		สุธีวงศ์	 1,728,000.00	 300,000.00	 -	 275,000.00	 4,800,000.00	 7,103,000.00

	 9.		นำงธำริษำ	วัฒนเกส	 1,728,000.00	 300,000.00	 143,406.59	 -	 4,800,000.00	 6,971,406.59

	10.		นำยกำนต์		ตระกูลฮุน	 1,728,000.00	 -	 -	 -	 4,800,000.00	 6,528,000.00

	11.		นำยประสำร	ไตรรัตน์วรกุล	 1,728,000.00	 -	 -	 275,000.00	 4,069,565.22	 6,072,565.22
	 		(เข้ำเป็นกรรมกำร	26	ส.ค.	60)
	 	 นำยยศ		เอ้ือชูเกียรติ															 -	 -	 -	 -	 626,087.00	 626,087.00

	12.	 นำยรุ่งโรจน์		รังสิโยภำส	 1,728,000.00	 -	 -	 -	 4,800,000.00	 6,528,000.00

	 	 รวม	 21,406,296.77	 1,350,000.00	 1,266,053.11	 925,000.00	 59,337,732.41	 84,285,082.29

ชื่อกรรมการ รวม	
(บาท)

โบนัสกรรมการ 
บริษัทที่จ่าย
ในปี	2561*	

(บาท)

คณะกรรมการ
พิจารณา

ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และสรรหา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริษัท
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
	 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมกำรบริษทัร่วมกับคณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน
เป็นผู ้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ	่ 
โดยพจิำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำนทำงธรุกิจของบรษิทั	กำรด�ำเนนิงำน
ตำมนโยบำยท่ีได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 ประกอบกับ
สภำวกำรณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม	โดยคณะกรรมกำรพจิำรณำ 
ผลตอบแทนจะน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยำวของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
และผู้บริหำรระดับสูงของเอสซีจี	 เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท	
โดยดูจำกข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังใน
ปัจจัยต่ำง	ๆ	ดังนี้
	 1.	 ผลประกอบกำรของธุรกิจ	 โดยพิจำรณำจำกร้อยละของ	
EBITDA	 on	 Operating	 Assets	 ซ่ึงจะมีกำรตั้งเป้ำหมำยเพื่อ
ก�ำหนดค่ำร้อยละของ	EBITDA	ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก	ๆ	ปี
เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรประเมินและเปรียบเทียบ
	 2.	 เปรียบเทียบผลประกอบกำรของธุรกิจกับอุตสำหกรรม
เดียวกันทั้งตลำดภำยในประเทศและระดับสำกล
	 3.	 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำธุรกิจและกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
	 นอกจำกนั้น	 ได้น�ำผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำน
ระดับจัดกำรท่ีมีต่อกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง
ของเอสซจี	ีมำใช้ประกอบกำรพจิำรณำในคณะกรรมกำรพจิำรณำ
ผลตอบแทนด้วย

	 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในปี	2561	รวม	
13		คน		ทีไ่ด้รบัจำกบริษทัในรปูแบบเงนิเดอืน	โบนสั	เงนิตอบแทน
พเิศษ	(Variable	Pay)	และอืน่	ๆ 	รวมเป็นเงนิทัง้ส้ิน	312,141,161	บำท	
ทั้งนี้	 ในปี	 2561	 บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 
ทีส่มทบให้ผูบ้ริหำรในฐำนะพนกังำนของบริษทัจ�ำนวน	21,063,250	บำท	
 ค่าตอบแทนการเป็นกรรมการของผู้บริหารระดับสูงใน 
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	
 ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงเป็นรำยบุคคลจำกกำรเป็น
กรรมกำรในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 
	 ผูบ้รหิำรระดบัสงูทีไ่ด้รบัมอบหมำยให้เป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลักได้แก่	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	 
ธุรกิจเคมิคอลส์และธุรกิจแพคเกจจิ้ง	 จะไม่ได้รับค่ำตอบแทน
ส�ำหรบักำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอกี	เนือ่งจำกเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงู
ของเอสซีจีอยู่แล้ว
 ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำรบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
	 1.	ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	 ได้แก่	 เงินเดือน	 โบนัส	และเงิน
ตอบแทนพิเศษ	(Variable	Pay)		
	 2.	ค่ำตอบแทนอื่น	ๆ	ได้แก่	เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	

	 โดยค่ำตอบแทนของผู้บริหำรบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	 มี 
รำยละเอียดดังนี้	

 	 บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	 	 จ�ำนวนผู้บริหำร	 ค่ำตอบแทนรวม	 ค่ำตอบแทนอื่น	ๆ
	 	 	 	 (รำย)	 ที่เป็นตัวเงิน	(บำท)	 (บำท)

	 1.	 บริษัทเอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	จ�ำกัด	 	 5	 36,209,721	 3,169,764

 2.	 บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ำกัด	 	 4	 41,402,301	 2,974,400

	 3.	 บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	 	 11	 69,815,265	 5,358,410

	 ทั้งนี้	จ�ำนวนผู้บริหำรและค่ำตอบแทนของผู้บริหำรข้ำงต้น	ไม่รวมกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ในแต่ละบริษัทย่อย
ที่เป็นธุรกิจหลัก	เนื่องจำกได้รวมอยู่ในค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงเอสซีจีแล้ว

10.5 บุคลากร

	 เอสซีจียึดมั่นในอุดมกำรณ์	“เชื่อมั่นในคุณค่ำของคน”	ซึ่งเป็น
หนึ่งในอุดมกำรณ์ของเอสซีจี	 โดยให้ควำมส�ำคัญต่อคุณค่ำของ
พนักงำนซึ่งถือว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุดขององค์กร	 ท่ำมกลำง
บรบิทและสภำวะกำรแข่งขนัทำงธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็
ในปัจจุบัน	 เอสซีจีได้ปรับปรุงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลและ
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมเพื่อกำรจัดกำรบุคลำกรให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	โดยได้ปรับปรุงและพัฒนำในเรื่อง
ต่ำง	ๆ	ดังนี้

	 1.	 การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล	
	 •	 พฒันำระบบกำรสรรหำและคดัเลอืกพนกังำน	เพิม่เตมิจำก
ระบบกำรคัดเลือกที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน	 โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มำใช้	 เริ่มต้ังแต่กำรน�ำแชทบอท	 (Chatbot)	 มำประกอบกำร 
รับสมัครงำน	 กำรน�ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์	 (Artificial	 
Intelligence)	และระบบ	Automated	Video	Screening	มำใช้
คัดเลือกผู ้สมัครงำนเบื้องต้นก่อนเข้ำสู ่กำรทดสอบและกำร
สมัภำษณ์ด้วยคณะกรรมกำร	นอกจำกนีย้งัพัฒนำซอฟแวร์ส�ำหรบั
กำรคัดเลือกพนักงำน	(Recruitment	Software)	ให้ทันสมัยและ
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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	 •	 พัฒนำกำรเรียนรู้ของพนักงำน	 โดยน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้
เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและควำมสำมำรถของพนกังำนให้สอดคล้อง
กับทิศทำงของธุรกิจ	 ผ่ำนเครื่องมือและสื่อเทคโนโลยีต่ำง	 ๆ	 เช่น 
จดัท�ำสือ่กำรเรียนรู้เฉพำะเร่ือง	(Micro-learning)	ทีพ่นักงำนสำมำรถ
เข้ำถงึได้ง่ำยและสร้ำงกำรเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง	นอกจำกนีย้งัพฒันำ
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
นกัเรยีนทุนของบรษิทั	(IT	scholarship	administration)	ระบบบรหิำร 
จัดกำรคู่ธุรกิจ	(Learning	vendor	management)	เป็นต้น	รวมถงึ
น�ำระบบดิจิทัล	 และ	 gamification	 เพ่ือมอบประสบกำรณ์กำร
เรยีนรูร้ปูแบบใหม่ให้แก่พนักงำนทกุคนทกุระดบั	ซึง่พนกังำนจะได้
รับควำมสะดวกสบำยในกำรเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลำมำกขึ้นและ
ท�ำให้พนกังำนทกุคนมีโอกำสรบัผดิชอบกำรเรยีนรู้ของตนเอง	เช่น	
น�ำระบบ	AR	Technology	มำประกอบในกิจกรรมของหลักสูตร	
หรือหลักสูตรด้ำน	General	Knowledge	&	Skills	ที่น�ำหลักสูตร
แบบดจิิทัลท่ีหลำกหลำยมำให้พนกังำนเรียนรูเ้พิม่เตมิจำกกำรเรียนรู้
ในห้องเรยีนพฒันำ	Platformกำรบริหำรผลกำรปฏบิตังิำนรำยบคุคล
ของพนักงำน	 หรือ	 Individual	 Performance	Managemnt	
System:	 iPMS	 platform	 เพื่อให้กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนแต่ละคนมีควำมชัดเจน	เป็นธรรม	และมีกำรสื่อสำร
ที่ดีระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ
	 •	 พัฒนำแอปพลิเคชันส�ำหรับพนักงำน	 ในชื่อ	 Employee	
Connect	เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกให้พนกังำนสำมำรถสบืค้นข้อมลู
เกีย่วกบักำรท�ำงำน	ระเบยีบ	สวสัดกิำร	รวมถงึขออนมุตักิำรลำและ
กำรท�ำงำนล่วงเวลำ	เป็นต้น

 2.	 การพฒันาระบบการบริหารทรพัยากรบคุคลในด้านอืน่	ๆ
เอสซจีียงัคงพฒันำโครงสร้ำงและระบบกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล
ในด้ำนต่ำง	ๆ 	เพือ่ประโยชน์ในกำรจดักำรด้ำนบคุลำกร	รวมถงึสร้ำง 
ควำมพงึพอใจให้แก่พนกังำนอย่ำงต่อเนือ่ง	เช่น	ปรบัปรงุระบบกำร 
ประเมินค่ำงำนให้ชัดเจน	 ถูกต้อง	 และเป็นธรรม	 สอดคล้องกับ 
หน้ำทีง่ำนซึง่เปลีย่นไปตำมบรบิทของธรุกจิ	กำรทบทวนรปูแบบและ 
กำรจ่ำยผลตอบแทนพนกังำนทีไ่ปปฏบัิตงิำนประจ�ำในต่ำงประเทศ	 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรเติบโตของธุรกิจในภูมิภำค 
อำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง	เป็นต้น

	 3.	 การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน
	 เอสซจีีเชือ่มัน่ในคณุค่ำของคนและมุง่มัน่ในควำมเป็นเลศิ	โดย
ตระหนักว่ำ	“คน”	เป็นทรัพยำกรอันมีค่ำในกำรขับเคลื่อนเอสซีจี
ให้ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยำว	เอสซีจีจึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ที่ดีที่สุดให้แก่พนักงำนเอสซีจีทุกคน	และมุ่งมั่นพัฒนำให้พนักงำน
เป็นทั้งคนเก่งและคนดี	ร่วมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
ควำมเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจีอย่ำงยั่งยืน	
	 •	 ปรับปรุงเนื้อหำหลักสูตร	Flagship	Programs	ต่ำง	ๆ 	เช่น	
หลักสูตร	 Young	 Leader	 with	 ABC	 ในหลำยประเด็นเพื่อให้ 
ตอบโจทย์กบักำรด�ำเนนิธรุกจิในยคุปัจจบุนัมำกยิง่ขึน้	เช่น	กำรน�ำ
กำรเรียนรู้แบบดิจิทัลมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรเพื่อให้เกิด
ควำมน่ำสนใจ	รวมถึงกำรใช้	case	study	ใหม่	ๆ	จำกสถำบันกำร
ศกึษำชัน้น�ำจำกตำ่งประเทศจึงท�ำให้เนือ้หำมคีวำมเข้มขน้มำกขึ้น	
หรือหลักสูตร	Management	Development	Program	(MDP)	

หลักสูตร	Management	Acceleration	Program	(MAP)	และ
หลกัสตูร	Business	Excellence	Through	Service	Transformation	
(BEST)	 โดยได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน	 เช่น	
กำรน�ำ	Design	Thinking	และ	Agile	Process	ซึง่มุง่เน้นกำรสร้ำง
กระบวนกำรคดิให้เข้ำใจปัญหำของลกูค้ำอย่ำงลกึซึง้และน�ำมมุมอง
ที่หลำกหลำยมำสร้ำงสรรค์ควำมคิดใหม่	 ๆ	ทดสอบและปรับปรุง
เพือ่ให้ได้แนวทำงหรอืนวตักรรมทีต่อบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	 รวมทั้งมีกำรใช้	 Business	 
Model	Canvas	(BMC)	มำใช้เพือ่ให้ผูเ้รยีนเหน็ภำพรวมของธรุกจิ
และประเมนิควำมเสีย่งในกำรบรหิำรงำนได้มปีระสทิธภิำพมำกขึน้	
โดยทัง้	3	หลักสตูรข้ำงต้น	เอสซจีไีด้ร่วมออกแบบกบัสถำบันชัน้น�ำ
ของโลกอย่ำง	Duke	Corporate	Education	อีกด้วย
	 •	 เอสซีจียงัตระหนกัถงึองค์ควำมรู้ใหม่	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้อย่ำงรวดเรว็	
เพรำะองค์ควำมรู้เหล่ำนี้จะท�ำให้เอสซีจีก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง
และสำมำรถสร้ำงสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีกำรท�ำงำนใหม่	 ๆ	 ที่ดี 
กว่ำเดิม	จึงมีกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนเอสซีจีในหลำยรูปแบบ	
เช่น	 จัดกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับวิทยำกรที่เชี่ยวชำญใน 
องค์ควำมรู้ใหม่	 ๆ	 ทั้งในและต่ำงประเทศ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้พนักงำน 
เอสซจีนี�ำควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ไปประยกุต์
ใช้กับงำนของตนเอง	 หรือกำรอัพเดทควำมรู ้ของพนักงำนท่ี
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่	(New	Technology)	เป็นต้น
	 •	 พัฒนำพนักงำนโดยใช้สมรรถนะ	 (Competency)	 มำ
ประยุกต์กับทุกต�ำแหน่งงำนในเอสซีจี	 เพ่ือให้กำรเรียนรู้ของ
พนักงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง	ตอบโจทย์ธุรกิจและมีประสิทธิภำพ
สูงสุด	 และให้พนักงำนทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ของตนเองตำม
มำตรฐำนกำรท�ำงำนทีบ่รษิทัคำดหวงั	(Performance	Standard)	
โดยมำตรฐำนดังกล่ำวตอบโจทย์ธุรกิจอย่ำงแท้จริง	 ทั้งนี้	 หำก
พนักงำนคนใดยังไม่สำมำรถท�ำหน้ำที่ตำมสมรรถนะในบทบำท
หน้ำท่ีของแต่ละคนได้	สำมำรถเลอืก	70:20:10	Learning	Solutions	
ที่เป็นมำตรฐำน	 มำใช้ในกำรเรียนรู้และพัฒนำได้	 โดยกำรเรียนรู้
และกำรพัฒนำทั้งหมดเอสซีจีน�ำระบบไอทีเข้ำมำบริหำรจัดกำร 
กำรเรียนรู้	(Learning	Management	System:	LMS)	เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทั้งผู้เรียนและองค์กร
	 ณ	สิ้นปี	2561	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	มีจ�ำนวน
พนักงำน	 1,861	 คน	 ในขณะที่มีจ�ำนวนพนักงำนรวมทั้งเอสซีจี	
52,971	คน

รายละเอียดจำานวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561

บริษัท/กลุ่มธุรกิจ	 จ�ำนวนพนักงำน	(คน)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	 1,861

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	 33,199

ธุรกิจเคมิคอลส์	 5,857

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	 11,957

อื่น	ๆ	 	 97

	 รวม	 52,971
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	 ในปี	2561	คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำได้ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัททั้งในด้ำนกำรเสนอแนะนโยบำยและแนวปฏิบัติด ้ำน 
บรรษัทภิบำลของเอสซีจี	 และด้ำนกำรสรรหำผู ้ที่มีคุณสมบัติ 
เหมำะสมเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทแทนต�ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง
และที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระ
	 ในปี	 2561	 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ	 มีกำร
ประชุมรวม	 5	 คร้ัง	 ซ่ึงกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ	 
100	สรุปสำระส�ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในปี	2561	ได้ดังนี้
	 1.	 การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานบรรษทัภบิาล
ของเอสซีจี
	 ในปี	2561	คณะกรรมกำรบรษิทัได้มมีตเิหน็ชอบตำมข้อเสนอ
ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำให้มีกำรก�ำหนดและ
ทบทวนนโยบำยและแนวปฏบิตัด้ิำนบรรษทัภิบำลของเอสซจีี	ดงันี	้
	 •	 ทบทวนกำรน�ำหลกักำรก�ำกับดแูลกจิกำรท่ีดสี�ำหรบับริษัท
จดทะเบียนปี	2560	หรือ	Corporate	Governance	Code	(CG	
Code)	 ของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย	์
(ก.ล.ต.)	 มำปรับใช้กับบริบททำงธุรกิจของเอสซีจีอย่ำงละเอียด
รอบคอบ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษัทอย่ำง
ยั่งยืน	 โดยได้ก�ำหนดมำตรกำรทดแทนส�ำหรับหลักปฏิบัติที่ยัง 
ไม่ได้น�ำมำปรับใช้ในปี	2561	
	 •	 ทบทวนเกณฑ์กำรพิจำรณำเอกสำรที่ต้องแสดงก่อนเข้ำ
ประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะในกำรเข้ำ
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดควำมชัดเจน	 และอ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้แก่ผู้เข้ำประชุมให้สำมำรถลงทะเบียนได้รวดเร็วขึ้น
	 •	 ทบทวนและปรับปรุง	 “นโยบำยกำรเข้ำร่วมประชุม 
คณะกรรมกำรบรษัิท”	เพือ่ให้สอดคล้องกบัควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลย ี
และกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมปีระสิทธภิำพ	โดยให้บนัทกึกำรเข้ำร่วม
ประชุมของกรรมกำรบริษัทผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 และเปิดเผย 
ในรำยงำนประจ�ำปี	 ทั้งนี้	 กำรนับองค์ประชุมให้เป็นไปตำมที ่
กฎหมำยก�ำหนด	 เน่ืองจำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรท่ีกรรมกำร 
บริษัทให้ควำมส�ำคัญและร่วมประชุมคณะกรรมกำรผ่ำนสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่ำงยิ่ง

 2.		การเพิ่มพูนความรู ้และความสามารถของกรรมการ	 
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	 •	 แต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษำอิสระภำยนอกเพื่อประเมินผลกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเพิ่มเติมจำกกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท	 คณะกรรมกำรชุดย่อย	 และ
ประธำนกรรมกำรทีด่�ำเนนิกำรเป็นประจ�ำทกุปี	เพือ่น�ำผลกำรประเมนิ
และข้อแนะน�ำของบริษัทที่ปรึกษำมำประกอบกำรพิจำรณำ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
	 •	 จัดเสวนำเรื่อง	“Startup	Business”	ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจ
ที่สำมำรถสนับสนุนธุรกิจหลักของเอสซีจีให้เข้ำถึงควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้มำกขึ้น	หรือช่วยลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
ในรปูแบบของ	Digital	Transformation	ท�ำให้เกดิกำรพฒันำธรุกจิ
แบบครบวงจร
	 •	 จัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและ
บริกำรจำกงำนวิจัยและพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
ประกอบกำรประชมุวำงแผนธรุกจิระยะกลำง	และจดัให้คณะกรรมกำร
เข้ำเยี่ยมชมโรงงำนผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของ 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงที่เมืองเมำะล�ำไย	เมียนมำ
	 •	 สนับสนุนให้กรรมกำรเข้ำร่วมกำรประชุมและสัมมนำใน
เรือ่งทีจ่ะเป็นประโยชน์ในกำรปฏบิตัหิน้ำที	่เช่น	Board	Nomination	
and	 Compensation	 Program	 (BNCP),	 National	 Director	
Conference	“Rising	Above	Disruptions:	A	Call	for	Action”	
2018,	Independent	Director	Forum	“Tough	Boardroom	
Situations”	2018,	Chairman	Forum	“Digital	Transformation	
-	A	must	for	all	Companies”	2018,	Director	Luncheon	
Briefing	2018	จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	
(IOD)	เป็นต้น
	 •	 สรปุหลกัเกณฑ์ส�ำคญัด้ำนบรรษทัภบิำลเอสซจี	ีคูม่อืกรรมกำร	
และข้อมูลส�ำคัญของบริษัทที่จ�ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ 
กรรมกำร	 (Director	 Induction)	 ให้กรรมกำรใหม่ทรำบและ 
พึงปฏิบัติ	
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 3.	 การส่งเสริมความตระหนักรู ้และการปฏิบัติตามหลัก
บรรษัทภิบาลเอสซีจีและจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงาน
	 •	 ส่งเสริมให้กรรมกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและให้ข้อ
แนะน�ำที่เป็นประโยชน์ในกำรท�ำงำนของพนักงำน	(Tone	at	the	
top)	 โดยในปี	 2561	 ได้ด�ำเนินกำรผ่ำนคลิปวิดีโอเรื่องเอสซีจีกับ
กำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รัปชันโดยกำรสัมภำษณ์ประธำนองค์กรต่อต้ำน
คอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	 ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท	 
(นำยประมนต์	สธุวีงศ์)	เพือ่สือ่สำรให้พนกังำนเอสซจีทีัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศที่เอสซีจีไปลงทุนได้ตระหนักรู้เรื่องควำมซื่อสัตย์
สุจริต	 กำรท�ำธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้	 กำรเป็น
แบบอย่ำงในกำรต่อต้ำนคอร์รปัชันต่อภำยนอกองค์กร	บนพืน้ฐำน
ของกำรเป็น	 “คนเก่งและดี”	 โดยไม่ได้ท�ำงำนเพื่อประโยชน์ส่วน
ตนเท่ำนั้น	แต่ต้องท�ำเพื่อสังคมด้วย	ทั้งนี้	เพื่อควำมส�ำเร็จรุ่งเรือง
ของทั้งบริษัทและประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน
	 •	 เน้นให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมเห็นในเรื่อง
จรรยำบรรณ	โดยกำรจัดกิจกรรม	Janya	On	Tour	ที่โรงงำนใน
กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์	จังหวัดระยอง	รวมทั้งปรับปรุง	Web	Portal	
(Intranet)	 จรรยำบรรณเอสซีจี	 ให้พนักงำนใช้งำนได้ง่ำยยิ่งขึ้น	 
กำรจัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์	 (Standee)	 เกี่ยวกับจรรยำบรรณ
เอสซจีี	ฉบับภำษำอนิโดนเีซยี	(Bahasa)	นอกจำกนีย้งัได้จดักจิกรรม
ส่งเสริมให้พนักงำนรู้จักในเรื่อง	Integrated	GRC	(Governance,	
Risk	and	Compliance)	เพือ่น�ำไปใช้ในกำรท�ำงำนผ่ำนคลปิวดิโีอ
สัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูง	และอินโฟกรำฟฟิก	

 4.	 การจดักจิกรรมสร้างเสรมิความสมัพนัธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นและเอสซีจี
	 •	 สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้เข้ำร่วมกจิกรรมเพือ่สังคมร่วมกบัธรุกิจหลัก
ของเอสซีจีเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับทั้งผู้ถือหุ้นและ 
ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งชุมชนรอบโรงงำน	 โดยมุ่งเน้นที่กิจกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	วัฒนธรรม	สุขภำพ	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อ 
ตอบสนองนโยบำยเรือ่งเศรษฐกจิหมนุเวียน	(Circular	Economy)	 
ของเอสซีจี

 5.	 การสรรหาบคุคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำาแหน่งกรรมการ 
ที่ว่างลงในปี	2561	และที่ครบกำาหนดออกตามวาระในปี	2562
	 •	 ก�ำหนด	 “นโยบำยกำรก�ำหนดคุณสมบัติและกำรสรรหำ
กรรมกำรบรษัิท”	เพือ่สรรหำบคุคลทีเ่หมำะสมโดยอ้ำงองิจำกหลกั
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีดี่ส�ำหรับบริษทัจดทะเบยีนของตลำดหลักทรัพย์ฯ	
ก.ล.ต.	 ตลอดจนหลักเกณฑ์ของ	 IOD	 และกำรประเมินดัชนี 
ควำมยัง่ยนืดำวโจนส์	 (DJSI	 Sustainability	 Assessment-DJSI)	 
ด้ำน	 Corporate	 Governance	 โดยค�ำนึงถึงควำมหลำกหลำย 
ของโครงสร้ำงคณะกรรมกำร	 ประกอบกับคุณสมบัติ	 ควำมรู ้	 
ควำมช�ำนำญของคณะกรรมกำร	 (Board	 Skill	 Matrix)	 ให ้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีและมติของ 
ทีป่ระชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ�ำปี	2561	ของบรษิทัทีอ่นมุตักิำรแก้ไข 
ข้อบังคับของบริษัท	 โดยยกเลิกกำรก�ำหนดเป็นคุณสมบัติของ 
กรรมกำรว่ำในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นต้องมีสัญชำติไทย	
	 •	 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำรเสนอวำระกำรประชุม
และเสนอช่ือกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้น
ประจ�ำปี	2562	ระหว่ำงวันที่	16	สิงหำคม	-	15	พฤศจิกำยน	2561	
	 •	 สรรหำรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็นกรรมกำร
และกรรมกำรอสิระเพือ่เตรยีมไว้เป็น	Succession	Pool	เพือ่เสนอ
ให้คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเลอืกต้ังเป็นกรรมกำรให้สอดคล้อง 
กับกลยุทธ์และแนวทำงด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี

ในนำมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ	

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
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12.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

	 เอสซจีีด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมรบัผดิชอบ	โปร่งใส	และเป็นธรรม	
โดยยดึมัน่ในอุดมกำรณ์ซึง่ได้ถอืปฏบิตัสิบืเนือ่งกนัมำภำยใต้กรอบ
ของจรรยำบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐำนแห่งประโยชน์สุขอย่ำง
สมดุลและยั่งยืน	 โดยมีกรรมกำรบริษัทเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
ปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณเอสซีจี	
	 เอสซีจีมีควำมมุ่งหวังที่จะพัฒนำองค์กรให้เป็นแบบอย่ำงทำง
ด้ำนบรรษัทภิบำล	 โดยได้ก�ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจี	 ด้วย 
เชือ่มัน่ว่ำหลกับรรษทัภบิำลเอสซจีจีะเป็นระบบบรหิำรจดักำรทีก่่อ
ให้เกิดควำมเป็นธรรม	 โปร่งใส	 สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนและ 
เพ่ิมมูลค่ำระยะยำวให้ผู้ถือหุ้น	 รวมถึงสร้ำงควำมเชื่อม่ันต่อผู้มี 
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	 และสนันสนุน	 ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน
	 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล
ด้ำนบรรษทัภบิำลของเอสซีจ	ีทัง้กำรก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัิ	
ตดิตำมดูแลกำรปฏบิติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะจดักำร 
เอสซีจใีห้เป็นไปตำมนโยบำยบรรษทัภบิำลเอสซีจ	ีรวมถึงประเมนิผล 
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยบรรษัทภิบำลเอสซีจี	 ตลอดจนพิจำรณำ
ทบทวนแนวปฏิบัติให้มีควำมเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจและ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติทำงด้ำนบรรษัทภิบำลทั้งในระดับ 
ประเทศและระดบัสำกลเป็นประจ�ำทกุปี	โดยให้เรือ่งบรรษทัภบิำล 
เป็นวำระหลักวำระหนึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี

	 เอสซีจียึดมั่นและปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
มำอย่ำงต่อเนื่อง	ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรภำยใน
ประเทศ	เช่น	หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีดี่ส�ำหรับบริษทัจดทะเบยีน 
ของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์	และของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึงหลักเกณฑ์ตำมโครงกำร
ส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน	 (Corporate	
Governance	 Report	 of	 Thai	 Listed	 Companies-CGR)	 
ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	และหลกัเกณฑ์ 
ในระดบัสำกล	เช่น	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	
(ASEAN	CG	Scorecard)	และ	DJSI	Sustainability	Assessment	
โดยคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเป็นผู้พิจำรณำและ 
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีกำรก�ำหนด
นโยบำย	รวมถงึน�ำหลกัเกณฑ์ดงักล่ำวไปปฏบิตั	ิส�ำหรบัหลกัเกณฑ์
ในเรื่องใดท่ียังไม่ได้มีกำรก�ำหนดเป็นนโยบำยหรือยังไม่ได้น�ำไป
ปฏิบัติ	ฝ่ำยจัดกำรจะรำยงำนให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำเพื่อพิจำรณำทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี	
	 คณะกรรมกำรบริษัทได้รวบรวมองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติ 
ต่ำง	 ๆ	 ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ปฏิบัติสืบทอดต่อ	 ๆ	 กันมำ
และสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบำล	 น�ำมำประมวลไว้เป็นคู่มือ

บรรษัทภิบำลเอสซีจี	 และเร่ิมจัดพิมพ์เผยแพร่คร้ังแรกต้ังแต ่
ปี	พ.ศ.	2546	และปรับปรุงครั้งล่ำสุดเมื่อปี	2560	และได้เผยแพร่
ในรูปแบบ	e-book	บนเว็บไซต์ของบริษัท
	 ในปี	2561	เอสซีจีได้ผลประเมินในเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
และรำงวัลต่ำง	ๆ	ดังนี้
	 •	 ได ้รับผลกำรส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 
จดทะเบียน	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	
Companies-CGR)	 ประจ�ำปี	 2561	 โดยสมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	ในเกณฑ์ดีเลิศ	(Excellent)	
	 •	 ได้คะแนนประเมนิ	97	คะแนน	จำกผลประเมนิคณุภำพกำร
จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2561	 (AGM	Checklist)	 โดย
สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	
	 •	 รำงวัลเกียรติยศบริ ษัทจดทะเบียนด ้ำนควำมยั่ งยืน	 
(Sustainability	 Award	 of	 Honor)	 ใน	 SET	 Sustainablility	
Award	2018	จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ต่อเนื่องเป็น
ปีที่	4
	 •	 รำงวัลดีเด่นด้ำนนวัตกรรม	 (Outstanding	 Innovative	
Company	 Awards)	 จำกกำรประกำศผลรำงวัล	 SET	 Awards	
2018	 จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวำรสำรกำรเงิน
ธนำคำร	
	 •	 ได้รับกำรคัดเลือกให้อยู่ใน	 Thailand	 Sustainability	 
Investment	หรือรำยชื่อ	“หุ้นยั่งยืน”	ประจ�ำปี	2561	ในหมวด	
Property	&	Construction	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่4	จำกตลำดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย
	 •	 รำงวัลรำยงำนควำมยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม	ประจ�ำปี	 2018	
(Sustainability	 Report	 Award)	 6	 ปีต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ได ้
รับรำงวัลประเภท	 AWARD	OF	 SUSTAINABLE	 EXCELLENCE	
ต่อเนือ่งเป็นปีที	่3	จำกควำมร่วมมอืของสมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย	
(CSR	 Club)	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์และสถำบันไทยพัฒน์
	 	 -		รำงวัล	Best	SDGs	Reporting	2018	จำกควำมร่วมมอืของ
สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย	(CSR	Club)	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และสถำบันไทยพัฒน์
	 	 -		รำงวลักำรตลำดดเีด่น	MAT	Awards	2018	รำงวลั	Bronze	 
Award	 ประเภทธุรกิจเพื่อสังคม	 (CSR)	 จำกสมำคมกำรตลำด 
แห่งประเทศไทย

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 เอสซีจมีีนโยบำยในกำรสนบัสนนุ	ส่งเสรมิ	และอ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย	 ทุกกลุ่ม	 รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันได้ใช้ 
สทิธต่ิำง	ๆ 	ทัง้ในฐำนะนกัลงทนุในหลกัทรพัย์	และในฐำนะเจ้ำของ
บริษัท	 ด้วยวิธีกำรและมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได	้ 
โดยให้สิทธิในกำรซื้อ	 ขำย	 โอน	 หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่ำงเป็น
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อิสระ	 กำรได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจำกบริษัท	 กำรเข้ำร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้น	 กำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ	 กำรเสนอชื่อบุคคล 
เพือ่เข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั	กำรแสดงควำมคดิเห็น
ในทีป่ระชมุอย่ำงเป็นอสิระ	และกำรร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�ำคญัของ
บริษัท	 เช่น	 กำรเลือกตั้งกรรมกำร	 กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ 
กำรก�ำหนดค่ำสอบบัญชี	 กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและ 
ข้อบังคับของบริษัท	 และกำรอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผล 
ต่อทิศทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	
	 นอกเหนือจำกสิทธิพ้ืนฐำนต่ำง	 ๆ	 ข้ำงต้นแล้ว	 เอสซีจียังได้
ด�ำเนนิกำรในเรือ่งอืน่	ๆ 	ทีเ่ป็นกำรส่งเสรมิและอ�ำนวยควำมสะดวก
ในกำรใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม	ดังนี้
	 1.	 ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ถือหุ้นเก่ียวกับกำร
ด�ำเนนิธุรกจิอย่ำงชดัเจนและทนัต่อเหตกุำรณ์	โดยเปิดเผยข้อมลูนัน้ 
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของเอสซีจี	และผ่ำนทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ
	 2.	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับข้อมูลที่ชัดเจน	 เพียงพอและมี
เวลำศึกษำข้อมลูล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุผูถ้อืหุน้	บรษิทัได้เผยแพร่
ข้อมลูเกีย่วกบั	วนั	เวลำ	สถำนที	่และก�ำหนดวำระกำรประชุมผูถ้อืหุ้น 
ไว้เป็นเรือ่ง	ๆ 	อย่ำงชดัเจน	โดยเผยแพร่ข้อมลูดงักล่ำวทัง้ภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษล่วงหน้ำประมำณ	2	เดือนก่อนวันประชุม
	 ส�ำหรบัหนงัสือนดัประชมุผูถ้อืหุน้	 บริษทัได้จดัให้มีรำยละเอยีด 
ข้อมลูของแต่ละวำระ	พร้อมค�ำช้ีแจงเหตผุลประกอบ	และควำมเหน็
ของคณะกรรมกำร	 โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม 
พร้อมเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 แบบกำรลงทะเบียน	 เอกสำรและ
หลักฐำนท่ีผู้เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม	 วิธีกำร 
มอบฉันทะ	 กำรลงทะเบียน	 และหนังสือมอบฉันทะ	 บนเว็บไซต์ 
ของบรษิทัทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนั 
ประชุมผู้ถือหุ้นมำกกว่ำ	30	วัน	และจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้น	
ให้ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ	21	วัน		
	 3.		บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระหรือบุคคลใด	 ๆ	 เข้ำร่วมประชุมแทนตนได้โดย 
ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดทีบ่รษิทัได้จดัส่งไปพร้อมกบั
หนังสือนดัประชุม	 ซึง่เป็นรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สำมำรถก�ำหนดทศิทำง
กำรออกเสียงลงคะแนนได้ตำมแบบที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	
กระทรวงพำณชิย์ก�ำหนด	พร้อมข้อมลูของกรรมกำรอสิระทีบ่รษิทั
ก�ำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น	
	 ส�ำหรบัผู้ถอืหุน้ทีเ่ป็นนกัลงทนุสถำบนัหรอืผูถ้อืหุ้นทีเ่ป็นผูล้งทนุ 
ต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน	(Custodian)	ในประเทศไทย
เป็นผู ้รับฝำกและดูแลหุ้น	 บริษัทได้ประสำนงำนเรื่องเอกสำร 
และหลักฐำนท่ีจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ	 
เพือ่ให้กำรลงทะเบยีนในวนัประชุมเป็นไปอย่ำงสะดวกและรวดเรว็
ยิ่งขึ้น

	 4.		บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมเพื่อสอบถำมข้อมูล
ในแต่ละวำระหรือข้อมูลอื่น	ๆ 	ของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชมุผูถ้อืหุน้	ผ่ำนอเีมล	corporate@scg.com	หรอืตำมทีอ่ยูข่อง
บริษัท	 โดยหำกผู้ถือหุ้นต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม	 สำมำรถ
ติดต่อโดยตรงที่ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทผ่ำนช่องทำง	ดังนี้
	 •	 ที่อยู่		 อำคำรเอสซีจี	100	ปี	ชั้น	19	
	 	 			 	 1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	บำงซื่อ		 	
	 	 			 	 กรุงเทพมหำนคร	10800
	 •	 โทรศัพท์		 0-2586-3605,	0-2586-6456
	 •	 โทรสำร	 0-2586-3007
	 •	 อีเมล	 corporate@scg.com
	 5.		ในปี	2561	กรรมกำรบรษิทัเข้ำร่วมกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้
จ�ำนวน	11	คน	คิดเป็นร้อยละ	92
	 6.		บริษัทได้จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2561	ณ	
ห้องแอทธนิ	ีครสิตลั	ฮอลล์	ชัน้	3	โรงแรม	ด	ิแอทธนิ	ีโฮเทล	แบงคอ็ก	
ซึ่งสำมำรถเดินทำงได้สะดวก	เนื่องจำกอยู่ติดถนนวิทยุ	และตั้งอยู่
ไม่ไกลจำกสถำนีรถไฟฟ้ำเพลินจิต	
	 7.		บริษัทได้จัดให้มีกำรลงทะเบียนโดยใช้ระบบบำร์โค้ด	 
(Barcode)	ทีแ่สดงถึงเลขทะเบยีนของผูถ้อืหุน้แต่ละรำยทีไ่ด้จดัพิมพ์
ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ	 เพ่ือให้ข้ันตอน 
กำรลงทะเบียนเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว	 นอกจำกนี้บริษัทได้จัดให้มี 
จดุตรวจเอกสำรกรณรีบัมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้ำร่วมประชมุแทน	
และจัดเตรียมอำกรแสตมป์ส�ำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว  ้
บรกิำรให้แก่ผูร้บัมอบฉนัทะทีม่ำลงทะเบยีนเข้ำร่วมประชมุ	พร้อม 
เจ้ำหน้ำที่อ�ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรลงทะเบียน	โดยบริษัทจะ
เปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ	2	ชั่วโมง
	 8.		บรษิทัได้จดัให้มกีำรใช้บตัรยนืยนักำรลงคะแนนในทกุวำระ
ที่จะต้องมีกำรลงมติ	 เพื่อควำมโปร่งใส	และสำมำรถตรวจสอบได้	
โดยวิธีกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ	 ประธำนในที่ประชุมจะ
สอบถำมที่ประชุมว่ำผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง	 ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงชูมือ	 และลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน
พร้อมทัง้ลงลำยมอืชือ่	และเจ้ำหน้ำทีจ่ะบนัทกึคะแนนเสียงโดยกำร
สแกนบำร์โค้ดทีบ่ตัรยนืยนักำรลงคะแนน	พร้อมทัง้เกบ็บตัรดงักล่ำว	
ส่วนผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ด้วยให้ลงคะแนนและลงลำยมอืชือ่ในบตัรยนืยนั
กำรลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมอื	และจะเกบ็บตัรยนืยนักำรลงคะแนน
ที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม	
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระซึ่งมีเป็นจ�ำนวน
มำกนั้น	 บริษัทจะด�ำเนินกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	
หรืองดออกเสียงตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น
	 9.		ส�ำหรับรำยละเอียดผลกำรนับคะแนนของแต่ละวำระนั้น	
จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทรำบได้ภำยหลังจำกเสร็จสิ้น
กำรลงคะแนนในแต่ละวำระ	หรือหำกบำงวำระต้องใช้เวลำในกำร
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นับคะแนนมำกกว่ำปกติ	 ประธำนในที่ประชุมอำจขอให้ที่ประชุม
ด�ำเนินกำรพจิำรณำในวำระอืน่	ๆ	ไปก่อน	เพือ่ให้กำรประชมุเป็นไป
อย่ำงต่อเนือ่ง	และเมือ่เจ้ำหน้ำทีไ่ด้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรยีบร้อย
แล้วก็จะแจ้งให้ทีป่ระชมุทรำบรำยละเอยีดผลกำรนบัคะแนนทนัที
	 10.	บริษทัได้จดัให้มตัีวแทนของผูส้อบบญัชทีีม่คีวำมเป็นอสิระ
ท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้ตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสยีงตลอดกำรประชุมและ 
มีตัวแทนอำสำพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์อีกด้วย
	 11.	บรษิทัให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้ำประชมุภำยหลงัจำกประธำน
ในทีป่ระชมุเปิดกำรประชมุแล้ว	สำมำรถออกเสยีงลงคะแนนได้ใน
วำระทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำและยงัไม่ได้มกีำรลงมต	ิและนบัเป็น
องค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ได้เข้ำประชุมเป็นต้นไป	 จึงอำจท�ำให้มี 
ผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระไม่เท่ำกันได้	
	 12.	ในระหว่ำงกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 ประธำนที่ประชุมได้เปิด
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรือซักถำมใน
วำระต่ำง	ๆ 	อย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใด	ๆ 	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทรำบข้อมูลและรำยละเอียดในเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ	
ทัง้นี	้	ในวำระทีผู่ถ้อืหุ้นมีข้อสงสยัหรอืข้อซกัถำม	บรษิทัได้จดัเตรยีม
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค�ำตอบภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท	
	 13.	ในแต่ละวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 ผู้ถือหุ้นสำมำรถขอให้
มกีำรลงคะแนนเสยีงด้วยวธิลีบัได้	หำกมผีูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ำห้ำคน
ร้องขอ	 และท่ีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกให้ลง
คะแนนด้วยวิธีลับ
	 14.	ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้นในปี	 2561	 ที่ประชุมได้
พิจำรณำเรื่องต่ำง	 ๆ	 ตำมล�ำดับในระเบียบวำระที่ได้ก�ำหนดไว้ใน
หนงัสอืนดัประชุมทีไ่ด้ส่งให้ผู้ถือหุน้ล่วงหน้ำโดยไม่มกีำรเปลีย่นแปลง 
ล�ำดับวำระดังกล่ำว	 และไม่มีกำรขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่น
ท่ีนอกเหนือไปจำกที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น	
นอกจำกนี	้ภำยหลังจำกทีป่ระชุมได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง	ๆ 	ตำมระเบยีบ 
วำระครบถ้วนแล้ว	 ประธำนจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเพิ่ม
เติมในเรื่องที่มีควำมสนใจก่อนปิดกำรประชุม

	 15.	ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปี	2561	ที่ประชุมได้มีมติ
อนมุตักิำรแก้ไขข้อบงัคบัข้อ	19	เรือ่งกำรให้สทิธผิูถ้อืหุน้ในกำรเรยีก
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	โดยข้อบังคับก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 10	
ของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหน่ำยได้ทัง้หมด	(จำกเดมิร้อยละ	20)	จะเข้ำชือ่
กันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็น 
กำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้	 และคณะกรรมกำรต้องจัดประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น	 ภำยใน	 45	 วัน	 นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจำก 
ผู้ถือหุ้น	(จำกเดิมภำยใน	1	เดือน)
	 16.	บริษัทได้เปิดเผยมติกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	
2561	ให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระผ่ำน
ระบบ	SET	Portal	ของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของบริษัทในวันประชุม	ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
	 17.	บริษัทมีกำรบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วน	
ประกอบด้วยข้อมูลที่ส�ำคัญต่ำง	ๆ	 ได้แก่	 รำยชื่อกรรมกำรบริษัท
และฝ่ำยจดักำรทีเ่ข้ำร่วมประชมุ	ขัน้ตอนและวิธกีำรลงคะแนนเสยีง	
มติที่ประชุม	 ผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ	 รวมถึงค�ำถำม	
ค�ำชี้แจงและควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม	 และ 
จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2561	แล้วเสร็จ
ภำยใน	 14	 วันนับแต่วันประชุม	 และได้ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ	 
และกระทรวงพำณชิย์ภำยในระยะเวลำทีก่ฎหมำยก�ำหนด	พร้อมทัง้ 
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
	 18.	ภำยหลังกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมกำร 
บรรษทัภบิำลและสรรหำจะพจิำรณำค�ำถำมและข้อเสนอแนะของ
ผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จำกกำรจัดประชุม	 และเสนอคณะกรรมกำร
บรษิทัเพือ่ก�ำหนดแนวทำงด�ำเนนิกำรทีเ่หมำะสม	รวมทัง้ปรบัปรงุ
กำรจดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุ้นในปีต่อไปให้ดยีิง่ขึน้	โดยในกำรประชมุ
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2561	มข้ีอเสนอแนะจำกผูถ้อืหุ้น	ซึง่ฝ่ำยจดักำร
ได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ	
และคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและได้รับควำมเห็นชอบให้
ก�ำหนดแนวทำงด�ำเนินกำร	ดังนี้

กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณเอสซีจี	โดยในปีที่ผ่ำนมำได้มีกำรส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส�ำคัญ
ของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ	Circular	Economy	ผ่ำน	Facebook	Fanpage	ชื่อว่ำ	“Dee	Dee	Club”	(ดี๊ดีคลับ)
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	 เรื่อง	 ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	 แนวทางดำาเนินการ

	 (1)	 AI	(Artificial	
	 	 Intelligence)

	 (2)	 กำรพัฒนำอย่ำง 
	 	 ยั่งยืน

	 (3)	 กำรจ้ำงงำนผู้สงูอำยุ

เสนอแนะว่ำในอนำคตอำจจะสำมำรถน�ำ	AI	
มำใช้ในกำรสอบบัญชีได้	 ซึ่งจะท�ำให้ค่ำสอบ
บัญชีถูกลง	

เสนอให ้เชิญนักวิชำกำรที่ เกี่ยวข ้องกับ 
สิ่งแวดล้อมหรือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนจำก
ภำยนอกมำร่วมแสดงควำมคิดเห็น	 เร่ือง 
เกี่ยวกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเอสซีจี

เน่ืองจำกอัตรำกำรเกิดของประชำกรลดลง
และประเทศไทยก�ำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอำยุ	
เสนอให้มีกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ

ในกำรสอบบัญชีได้มีกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	
เช่น	 กำรใช้	 e-Audit	 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยเก็บ
รวบรวมหลกัฐำนในกำรตรวจสอบผ่ำนทำงอเิลก็ทรอนกิส์	
และมีกำรติดตำมกำรพัฒนำของ	 AI	 เพื่อพิจำรณำ
ควำมเหมำะสมในกำรน�ำมำใช้งำนต่อไป	

เอสซจีีได้จดัให้นกัวชิำกำรและสถำบนัด้ำนสิง่แวดล้อม
ร่วมให้ควำมเห็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อม	 กำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ยนื	รวมทัง้จดัให้มเีวทีในกำรอภปิรำย	แลกเปลีย่น 
ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ในด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เช่นกำรจดั	SD	
Symposium	และ	Discussion	Panel	เป็นต้น

เนื่องจำกธุรกิจของเอสซีจีเป็นธุรกิจอุตสำหกรรม	 ซึ่ง
อำจจ�ำเป็นต้องมีสภำพกำรท�ำงำนและแรงงำนใน
ระดับทีเ่หมำะสม	ซึง่เอสซีจจีะพจิำรณำอย่ำงรอบคอบ
และพยำยำมด�ำเนินกำรอย่ำงสมดุล

2.	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 บริษัทตระหนักถึงหน้ำที่ในกำรดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรำยทุกกลุ่ม	 ไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 ผู้ถือหุ้นรำยย่อย	 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดำ	นกัลงทนุสถำบนั	ผูถ้อืหุน้สญัชำตไิทย	
หรือผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ	 ให้ได้รับสิทธิและกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมและ
เท่ำเทียมกันอย่ำงแท้จริง	เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	
	 บรษิทัได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนในกำรให้สทิธผิูถ้อืหุน้
ที่จะเสนอวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	 และเสนอชื่อบุคคล
เพือ่เข้ำรบักำรพิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบ
ก�ำหนดออกตำมวำระล่วงหน้ำในช่วงเวลำ	3	เดือนจนถึงวันสิ้นสุด
รอบบัญชีประจ�ำปีของบริษัท	 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ ์
ดังกล่ำวผ่ำนทำงระบบ	 SET	 Portal	 ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
	 ส�ำหรับกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ�ำปี	 2562	 บริษัท 
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมและเสนอ 
ชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทได ้
ตั้งแต่วันที่	 16	 สิงหำคม	 -	 15	 พฤศจิกำยน	 2561	 โดยสำมำรถ 
ส่งแบบเสนอวำระกำรประชมุและ/หรอืแบบเสนอชือ่บคุคลเพือ่รบั
กำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำร	 พร้อมเอกสำรหลักฐำนที่
ก�ำหนด	ผ่ำนทำงเลขำนกุำรบรษิทั	หรอือเีมลของกรรมกำรอสิระที	่
ind_dir@scg.com	โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

	 กำรเสนอวำระกำรประชมุ	บริษทัให้สทิธผิูถื้อหุน้รำยเดยีวหรือ
หลำยรำยที่ถือหุ้น	ณ	วันที่เสนอวำระกำรประชุม	นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ	 5	 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัท	 (ไม่น้อยกว่ำ	60	ล้ำนหุ้น)	 เสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ	
โดยคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและสรรหำจะกลัน่กรองก่อนเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม	
และบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่ำเป็นวำระที่ก�ำหนดโดย 
ผู้ถือหุ้น	 แต่หำกคณะกรรมกำรบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องท่ีผู้ถือหุ้น
เสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวำระ	 บริษัทจะช้ีแจงเหตุผลให้ที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทรำบ
	 นอกจำกนี้บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พจิำรณำเข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัล่วงหน้ำ	โดยคณะ
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำ	 เพื่อสรรหำ
รวมกบับคุคลอืน่ตำมหลกัเกณฑ์กำรสรรหำบคุคลเข้ำเป็นกรรมกำร
บริษัท	 จำกนั้นจะเสนอรำยชื่อบุคคลที่ เห็นว ่ำเหมำะสมให  ้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ	 ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป
	 ทัง้นี	้	ในปีทีผ่่ำนมำไม่มผีูถื้อหุน้เสนอวำระกำรประชมุหรือเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุมผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2562	ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรดังกล่ำว	

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	
	 บริษัทให้ควำมส�ำคัญในเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทที่
ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนหรือข้อมูลที่อำจมีผลกระทบต่อ
รำคำหลกัทรพัย์ของบรษิทั	เพือ่แสวงหำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอื
ผู้อื่นในทำงมิชอบ	 ซึ่งในกำรด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี	 กรรมกำร	 
ผู้บริหำร	 พนักงำนเอสซีจี	 และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจำรณำและ 
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รับทรำบข้อมูลต่ำง	 ๆ	 ที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์และ 
ยงัไม่สำมำรถเปิดเผยต่อผูถ้อืหุน้	ผูล้งทนุ	หรอืสำธำรณชนทัว่ไปได้	 
ดังนั้นกำรใช้ข้อมูลภำยในของเอสซีจีจึงเป็นเร่ืองที่ส�ำคัญที่ต้องมี
กำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล	 อำจถูกน�ำไปใช้
ประโยชน์ในทำงที่ไม่ถูกต้อง	 และเป็นกำรเอำเปรียบบุคคลอื่น	 
ซึง่นอกจำกจะเป็นควำมผดิตำมกฎหมำยแล้วยงักระทบต่อชือ่เสยีง 
ของเอสซีจีอีกด้วย
	 ดังนั้นในปี	2560	คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติตำมข้อเสนอ
ของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำให้มีกำรจัดท�ำเป็น
นโยบำยกำรจัดกำรข้อมูลภำยในที่มีผลต่อรำคำหลักทรัพย์	 
(Insider	Trading	Policy)	รวมทั้งได้จัดท�ำแนวปฏิบัติกำรจัดกำร
ข้อมลูภำยในทีมี่ผลต่อรำคำหลักทรัพย์	(Insider	Trading	Guideline)	
เพือ่เป็นมำตรฐำนในกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	พนกังำน 
เอสซีจี	 และบุคคลภำยนอกที่มำปฏิบัติหน้ำที่ซ่ึงรู้หรือครอบครอง
ข้อมูลภำยในของเอสซีจี	 เพ่ือช่วยปกป้องบุคคลดังกล่ำวจำกกำร 
กระท�ำที่ไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	โดยได้เผยแพร่นโยบำย
และแนวปฏิบัติต่ำง	 ๆ	 ในเรื่องดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของเอสซีจ	ี 
รวมทั้งได้สื่อสำรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
	 นอกจำกนั้นยังได้ทบทวนปรับปรุงมำตรกำรห้ำมซื้อขำย 
หลกัทรพัย์ของบริษทัจดทะเบยีนในเอสซีจหีรือบริษัทจดทะเบยีนอืน่
ทีเ่ก่ียวข้องกับข้อมลูภำยใน	 (Blackout	 Period)	 เพือ่ให้สอดคล้อง 
กับพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 ฉบับแก้ไข 
เพิ่มเติม	พ.ศ.	2559	และยกระดับกำรปฏิบัติของเอสซีจีให้เป็นไป
ตำมแนวปฏิบัติที่ดีที่	ก.ล.ต.	และตลำดหลักทรัพย์ฯ	แนะน�ำ	ดังนี้
	 •	 กรรมกำร	ผูบ้ริหำร	พนกังำนเอสซจีใีนหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
กับข้อมูลภำยใน	(รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสำมีภรรยำ	และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว)	 ต้องไม่ซ้ือขำย 
หลักทรัพย์	(หลกัทรพัย์ทีต้่องรำยงำนคอื	หุน้	หลกัทรัพย์แปลงสภำพ	
ใบส�ำคญัแสดงสิทธซ้ืิอหุน้	สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ	และอนพุนัธ์ต่ำง	ๆ	
ทีม่ปัีจจัยอ้ำงองิเป็นหุน้บรษิทั)	ของบรษิทัจดทะเบยีนในเอสซจีหีรอื
บรษัิทจดทะเบยีนอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูภำยใน	ภำยในระยะเวลำ	
1	 เดือน	 ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงิน
ประจ�ำปี	และภำยใน	24	ชัว่โมง	หลงักำรเปิดเผยงบกำรเงนิดงักล่ำว
	 ท้ังนี	้ส�ำนกังำนเลขำนกุำรบรษิทัจะแจ้งเป็นจดหมำยไปยงับคุคล 
ที่เกี่ยวข้องให้ทรำบช่วงระยะเวลำ	Blackout	Period	ล่วงหน้ำ	
	 บริษัทได้ก�ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของ
บคุคลทีเ่กีย่วข้องอย่ำงสม�ำ่เสมอ	และห้ำมมใิห้พนกังำนท่ีเกีย่วข้อง
กบักำรจัดท�ำงบกำรเงนิเปิดเผยงบกำรเงนิให้บคุคลอืน่ทีไ่ม่เกีย่วข้อง 
กบักำรจดัท�ำงบกำรเงนิทรำบในช่วงตัง้แต่วนัปิดงวดของงบกำรเงนิ
จนถงึวนัเปิดเผยงบกำรเงินดงักล่ำว	นอกจำกนี	้ในกรณทีีท่รำบข้อมลู
ใด	ๆ 	ทีย่งัไม่เปิดเผยซ่ึงอำจมผีลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบรษัิท	
ต้องไม่ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท	 จนกว่ำจะพ้นระยะเวลำ	 24	
ชั่วโมงนับแต่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สำธำรณะทั้งหมดแล้ว
	 •	 กรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมนยิำมของ	ก.ล.ต.	(“ผูบ้รหิำร”)	จะ 
ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทัเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลง 
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทกรณีซื้อ	ขำย	โอน	หรือรับโอน
หลกัทรพัย์ของบรษิทั	(แบบ	59-2)	ภำยใน	3	วนัท�ำกำรผ่ำนเวบ็ไซต์
ของ	ก.ล.ต.	นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง	

	 นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรได้ตดิตำมผลกำรปฏบัิตติำมมำตรกำร
ดงักล่ำว	โดยก�ำหนดให้มกีำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์ 
ดงักล่ำวให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัทรำบทกุคร้ัง	และเปิดเผย 
ข้อมูลจ�ำนวนหุ้นที่ถือ	ณ	ต้นปี	สิ้นปี	และที่มีกำรซื้อขำยระหว่ำงปี
ของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง	 ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมไว ้
ในรำยงำนประจ�ำปี	ทัง้น้ี	ในปี	2561	ทีผ่่ำนมำ	ไม่ปรำกฏกำรกระท�ำ 
ควำมผิดของกรรมกำร	ผู้บริหำรระดับสูง	และพนักงำนที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยในแต่อย่ำงใด

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
	 บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในเรื่องกำรจัดกำรเกี่ยวกับ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผู ้ เกี่ยวข้อง	 ซึ่งหมำยถึง 
คณะกรรมกำรบริษัท	 คณะจัดกำรเอสซีจี	 และพนักงำนเอสซีจี 
อย่ำงรอบคอบ	เป็นธรรม	และโปร่งใส	โดยคณะกรรมกำรบรษิทัได้ 
ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติต่ำง	 ๆ	 ในเรื่องควำมขัดแย้ง 
ทำงผลประโยชน์	ดังนี้
	 •	 ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงต้องรำยงำนกำร
มีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง	 ซึ่งเป็นส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือ 
บริษัทย่อย	 เมื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูง 
เป็นครัง้แรก	และรำยงำนทกุคร้ังเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงข้อมูลกำรมี 
ส่วนได้เสยี	รวมถงึรำยงำนเป็นประจ�ำทกุสิน้ปี	ทัง้นี	้เลขำนกุำรบรษิทั
จะต้องจัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียดังกล่ำวให้แก่ 
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน	 
7	 วันท�ำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำน	 เพื่อให้เป็นไปตำม 
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	
นอกจำกนี้ยังส่งให้ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนตรวจสอบเพื่อใช้ 
ข้อมูลดังกล่ำวในกำรตรวจสอบและป้องกันควำมขัดแย้งทำง 
ผลประโยชน์
	 •	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 หำกกรรมกำรบริษัท 
คนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�ำลังมีกำร
พจิำรณำ	กรรมกำรทีม่ส่ีวนได้เสยีจะต้องไม่มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจ 
ในเรือ่งนัน้	โดยอำจไม่เข้ำร่วมประชมุ	หรอืงดออกเสยีง	เพือ่ให้กำร
ตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นไปอย่ำงยตุธิรรม	เพือ่ประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้นอย่ำงแท้จริง
	 •	 ในกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้องอนุมัติ 
โดยผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวำระดังกล่ำว	 ซึ่งเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับ
ของบริษัท

3.	 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 เอสซีจีมีอุดมกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม	 และ
ถอืมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	ด�ำเนนิธรุกจิโดยยดึหลกักำรสร้ำง
คณุค่ำร่วมกนัระหว่ำงองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำยเพือ่ประโยชน์
ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน	 โดยมีคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ก�ำกับดูแล 
ให้มกีำรด�ำเนนิกำรตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด	และตำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้
เป็นแนวทำงในหลักบรรษัทภิบำลเอสซีจี	 แนวปฏิบัติกำรพัฒนำ 
สูค่วำมยัง่ยนืของเอสซจีี	จรรยำบรรณเอสซจี	ีและนโยบำยต่ำง	ๆ	ที่ 
เกีย่วข้อง	รวมถงึดแูลให้มัน่ใจได้ว่ำสทิธดิงักล่ำวได้รบัควำมคุม้ครอง
และได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำมเสมอภำคอย่ำงเคร่งครัด
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	 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มี 
ส่วนได้เสยี	(Stakeholder	Engagement	Policy)	เป็นลำยลกัษณ์
อักษรข้ึนในปี	 2553	 เพ่ือให้พนักงำนมีแนวทำงที่ชัดเจนในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ	 และเพ่ิมมูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว	 และในป	ี
2554	 ได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู ้มีส ่วนได้เสีย 
แต่ละกลุ่มเป็นลำยลักษณ์อักษร	 เพื่อให้พนักงำนมีแนวปฏิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมำกขึ้น	
	 ในปี	 2560	 คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้อนุมัติให้ทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง	ๆ	เพื่อ
ให้มีนโยบำย	กลยุทธ์	แนวปฏิบัติ	และกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
ที่ครอบคลุม	ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียงและภำพลักษณ์
องค์กร	 อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมกำรสร้ำงแบรนด์และควำมได้เปรียบ
ในกำรแข่งขนั	(Competitive	Advantage)	ด้วยกำรน�ำประเดน็ของ 
ผูมี้ส่วนได้เสยีมำสร้ำงคณุค่ำเพิม่แก่องค์กร	โดยได้เผยแพร่นโยบำย
และแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงดังกล่ำวบนเว็บไซต์ของเอสซีจี
	 ทั้งนี้	 สำมำรถสรุปแนวทำงกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม 
ต่ำง	ๆ	ได้ดังนี้	

1)	 ผู้ถือหุ้น	
	 เอสซีจีให้ควำมส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐำนะเจ้ำของบริษัท	 จึง
ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้น	 รวมทั้ง 
ผู้บรหิำรและพนกังำนของเอสซจีี	มหีน้ำท่ีต้องด�ำเนินธรุกจิตำมหลกั
บรรษัทภิบำลและอดุมกำรณ์เอสซจี	ีเพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสุดและ
เพิ่มมูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว	
	 เอสซีจีเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้ำที่ในกำร
ดูแลผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม	 ทั้งสิทธิขั้นพ้ืนฐำนท่ีก�ำหนดไว้ตำม
กฎหมำยและข้อบงัคบับริษทั	อำท	ิสิทธใินกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น	
สทิธใินกำรเรยีกประชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้	กำรเสนอวำระกำรประชมุ
ล่วงหน้ำ	 กำรเลือกตั้งกรรมกำร	 สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทน 
อย่ำงเป็นธรรม	รวมถึงยงัให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในกำรเสนอแนะข้อคดิเห็น
ต่ำง	 ๆ	 เก่ียวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทผ่ำนกรรมกำรอิสระ	 

โดยทุก	ๆ 	ข้อคิดเห็นจะได้รับกำรรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อพิจำรณำต่อไป	
	 นอกเหนือจำกสิทธิขั้นพื้นฐำนต่ำง	 ๆ	 ข้ำงต้นแล้ว	 เอสซีจี 
ยังด�ำเนินกำรในเรื่องอื่น	ๆ	 เพิ่มเติมที่เป็นกำรส่งเสริมและอ�ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้	โดยได้เปิดเผยสิทธทิีผู่ถื้อหุน้
พงึได้รบัไว้ในหมวดที	่1	สทิธขิองผูถ้อืหุน้	และหมวดที	่2	กำรปฏบิตัต่ิอ 
ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันของรำยงำนประจ�ำปี

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น	
กิจกรรมสำาหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
	 เอสซีจีตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
อันดีกับผู้ถือหุ้น	 บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	
วฒันธรรม	สิง่แวดล้อมและสขุภำพ	ตลอดจนเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ 
เข้ำเยีย่มชมกจิกำรในธรุกจิหลกัของบรษิทัอย่ำงต่อเนือ่งตัง้แต่ปี	2553	
โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม	พร้อมทั้งจดหมำย
ตอบรับไปยังผู ้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์	 เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู ้ถือหุ้น 
แสดงควำมประสงค์ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง	ๆ	ที่ผู้ถือหุ้นสนใจ
สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม	 โดยบริษัทได้ท�ำกำรสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิ 
เข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง	 และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำร่วม
กิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของเอสซีจี	 และแจ้งสิทธิทำงโทรศัพท์เพื่อ
ยืนยันกำรตอบรับเข้ำร่วมกิจกรรม	
	 ส�ำหรบัปี	2561	บรษิทัได้จัดกจิกรรมเพือ่สงัคมส�ำหรบัผูถ้อืหุน้
รวม	4	ครั้ง	ดังนี้	
	 1.	กจิกรรม	“กรำบถวำยสกักำระ	สมเดจ็พระสงัฆรำชฯ”	จดัขึน้ 
เมือ่วนัที	่8	กมุภำพนัธ์	2561	โดยน�ำผูถ้อืหุน้ร่วมกรำบถวำยสกักำระ
สมเดจ็พระสงัฆรำชฯ	พระองค์ที	่20	แห่งกรงุรตันโกสนิทร์	เพือ่ควำม 
เป็นสริมิงคลและท�ำนบุ�ำรงุพระพทุธศำสนำในฐำนะพทุธศำสนกิชนทีดี่	
และเยีย่มชมสถำปัตยกรรมในบรเิวณวดัรำชบพธิสถติมหำสมีำรำม 
รำชวรวหิำรเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้ภำคภมูใิจในควำมวจิติรของงำนศลิป์ 
และสถำปัตยกรรม	ทีบ่่งบอกถงึเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของไทยที่ 
สบืทอดจำกรุน่สู่รุน่	เป็นสมบตัลิ�ำ้ค่ำของแผ่นดินทีค่นไทยภำคภมูใิจ

จัดท�ำเครื่อง	DIY	เพื่อลมหำยใจช่วยผู้ป่วยโรคหอบหืด	จ�ำนวน	320	ชิ้น	มอบให้สถำบันเด็กสุขภำพแห่งชำติมหำรำชินี
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	 2.	กจิกรรม	“เยีย่มชมโครงกำรโซลำร์ฟำร์มลอยน�ำ้”	จดัขึน้เมือ่
วันที่	27	มิถุนำยน	2561	ณ	อ�ำเภอมำบตำพุด	จังหวัดระยอง	โดย
น�ำผู้ถือหุ้นร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงกำรติดตั้งแผงโซลำร์ฟำร์ม
ลอยน�้ำ	 เพื่อกำรรับแสงอำทิตย์น�ำมำผลิตไฟฟ้ำใช้ในธุรกิจเพื่อลด
ต้นทุนค่ำไฟฟ้ำ	 ตำมนโยบำยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	
Economy)	ของเอสซีจี
	 3.	กิจกรรม	“RUN	FOR	HEROES	เดิน-วิ่ง	เพื่อผู้พิทักษ์ป่ำ”	
จัดข้ึนเมื่อวันที่	 16	 กันยำยน	 2561	 โดยร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี	 
น�ำผูถ้อืหุน้เดนิ-วิง่	เพือ่ผูพ้ทิกัษ์ป่ำ	ณ	สวนลมุพนิ	ีกรงุเทพมหำนคร	
เพื่อสร้ำงขวัญและก�ำลังใจ	 รวมทั้งตอบแทนผู้พิทักษ์ป่ำด้วยกำร 
น�ำรำยได้ทั้งหมดไปซ้ือชุดอุปกรณ์ลำดตระเวนให้แก่ผู้พิทักษ์ป่ำ	
และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนสุขภำพของผู้ถือหุ้นอีกด้วย
	 4.	กิจกรรม	 “เยี่ยมชมโรงงำนท่ำหลวง”	 จัดขึ้นเม่ือวันที่	 15	
พฤศจกิำยน	2561	โดยน�ำผูถ้อืหุ้นร่วมเยีย่มชมโรงงำนท่ำหลวงทีม่ี
กำรด�ำเนนิงำนและกำรจดักำรโรงงำนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและ 
ร่วมกิจกรรมทำสีระเบียงศูนย์เด็กเล็กและสนำมเด็กเล่น	 รวมทั้ง 
น�ำผูถ้อืหุน้ร่วมนมสักำรพระนอน	วดัสะตือ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ	
เพื่อเสริมสิริมงคลตำมประเพณีไทยโบรำณ	

กิจกรรมและสิทธิประโยชน์สำาหรับผู้ถือหุ้นกู้
	 เอสซีจียังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท
อย่ำงต่อเนื่อง	 เป็นระยะเวลำกว่ำ	 10	 ปี	 ผ่ำนกิจกรรมและสิทธิ
ประโยชน์ในหลำกหลำยรูปแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของ 
ผูถ้อืหุน้กู	้โดยในปี	2561	ได้จัดกจิกรรมและสทิธปิระโยชน์มำกมำย
หลำยรูปแบบดังนี้	
	 •	 กิจกรรมสัมมนำจ�ำนวน	 2	 คร้ังในหัวข้อ	 “รู้ทันกำรลงทุน
ตรำสำรหนีไ้ทย”	และ	“เทคโนโลย	ี4.0	กับบทบำทในธรุกจิ	Startup”	
	 •	 กิจกรรม	Workshop	 เสริมสร้ำงทักษะและเป็นงำนอดิเรก	
คุก้กีอ้ำร์ต	เตมิแต่งสสีนับนคุก้ก้ีและท�ำสมดุโน๊ต	DIY	กบั	Notebook	
paper	craft	

	 •	 คอนเสิร์ตประจ�ำปีสุดพิเศษ	 ตอน	 “เพลินเพลง	 เดอะ	
คอนเสิร์ต”	 จ�ำนวน	 2	 รอบที่รอยัล	พำรำกอน	 ฮอลล์	 ซึ่งรองรับ 
ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตำมได้กว่ำ	8,400	คน
	 •	 กิจกรรมทริปท่องเที่ยวในประเทศเส้นทำง	 สกลนคร	
แม่ฮ่องสอน	ชุมพร	ล�ำพูน-ล�ำปำง
	 •	 กิจกรรมทริปท่องเที่ยวต่ำงประเทศเส้นทำง	 เวียดนำม	 
มอนเตเนโกร	สเปน-โปรตุเกส	อียิปต์
	 •	 โครงกำรเพื่อสังคม
	 	 1)	 โครงกำร	 “หุ้นกู้เอสซีจี	 ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู”	 ท่ี 
เอสซจีีและผูถ้อืหุน้กูร่้วมกนัระดมทนุกว่ำ	1.3	ล้ำนบำท	เพือ่จดัซือ้
อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำบริจำคให้โรงเรียนในชนบทห่ำงไกลเพื่อ
พัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	ได้แก่	โรงเรียนบ้ำนรำงเฆ่	โรงเรียนวัด
สระสี่มุมและโรงเรียนบ้ำนหุบพริก	ในพื้นที่จังหวัดรำชบุรี	
	 	 2)	 กิจกรรม	Workshop	 ช่วยเหลือสังคม	 โดยผู้ถือหุ้นกู ้
เอสซจีจีดัท�ำถงุมอืกนัดงึสำยจ�ำนวน	200	ชิน้	มอบให้หน่วยบรกิำร
พยำบำลผู้ป่วยที่บ้ำน	รพ.รำมำธิบดีและจัดท�ำเครื่อง	DIY	เพื่อลม
หำยใจช่วยผู้ป่วยโรคหอบหืดจ�ำนวน	320	ชิ้น	มอบให้สถำบันเด็ก
สุขภำพแห่งชำติมหำรำชินี
	 •	 กิจกรรมพิเศษจัดชมฟุตบอลนัดพิเศษ	ฟุตบอลไทยโตโยต้ำ
ไทยลีกระหว่ำง	 เอสซีจี	 เมืองทอง	 ยูไนเต็ด	 กับบุรีรัมย์	 ยูไนเต็ด
ส�ำหรบัสมำชกิ	100	คน	และพำผูถื้อหุ้นกู้รำยส�ำคญัเข้ำร่วมกิจกรรม	
SCG	Exclusive	Golf	Tournament	
	 นอกจำกนี้สมำชิกยังสำมำรถรับส่วนลดพิเศษจำกร้ำนอำหำร
สีฟ้ำ	 ร้ำนกำแฟทรูคอฟฟี่	 สถำนีบริกำรน�้ำมันบำงจำก	 (รับสิทธิ
ประโยชน์ผ่ำนบตัรสมำชกิเท่ำนัน้)	โรงพยำบำลสมติเิวช	ร้ำนเอสซจีี	
โฮมโซลูชั่นและพันธมิตรทำงธุรกิจชั้นน�ำอีกมำกมำย	 รวมถึงเลือก
รับสิทธิประโยชน์ฟรีรำยเดือนที่คัดสรรมำให้เพื่อสมำชิกหุ้นกู้ 
เอสซีจีเท่ำนั้นผ่ำนเอสซีจี	 ดีเบนเจอร์คลับ	 โมบำย	 แอปพลิเคชัน	 
ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สำมำรถติดตำมรำยละเอียดได้จำกแอปพลิเคชัน	และ
นิตยสำร	 delight	 รำยไตรมำส	 ทุกกิจกรรมและสิทธิประโยชน ์
ยงัเป็นสิง่ยนืยนัหนกัแน่นได้ว่ำเอสซจีใีห้ควำมส�ำคญักบัทัง้ผูถ้อืหุน้กู้
และสังคมอย่ำงสม�่ำเสมอตลอดมำ

กิจกรรม	“เยี่ยมชมโรงงำนท่ำหลวง”	จัดขึ้นเมื่อวันที่	15	พฤศจิกำยน	2561	โดยน�ำผู้ถือหุ้นร่วมกิจกรรม
ทำสีระเบียงศูนย์เด็กเล็กและสนำมเด็กเล่น
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2)	 พนักงาน
ด้านการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 เอสซจีใีห้ควำมเคำรพและคุม้ครองสทิธมินษุยชนของพนกังำน
ทุกคนในทุกกิจกรรมทำงธุรกิจ	 รวมถึงบุคคลทุกคนตลอดห่วงโซ่
คณุค่ำของธรุกจิ	(Business	Value	Chain)	และผูร่้วมธรุกิจ	(Joint	
Venture)	โดยยดึถอืปฏบิติัตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศ	กำรปฏบิตั ิ
ตำมหลักสำกลว่ำด้วยสทิธิมนษุยชน	(UN	Guiding	Principles	on	
Business	and	Human	Rights)	ปฏญิญำสำกลว่ำด้วยสิทธมินษุยชน	
(United	Nations	Universal	Declaration	of	Human	Rights:	
UNUDHR)	 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ	 (United	 Nations	
Global	Compact:	UNGC)	ซึง่เอสซจีเีข้ำร่วมสนบัสนนุและปฏบิตัิ
ตำมมำตัง้แต่ปี	2555	ปฏญิญำว่ำด้วยหลกักำรและสทิธขิัน้พืน้ฐำน
ในกำรท�ำงำนขององค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ	(The	International	
Labor	Organization:	 ILO)	Declaration	on	 Fundamental	
Principles	 and	 Rights	 at	Work)	 และข้อก�ำหนดสำกลอื่น	 ๆ	 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนตำมสนธิสัญญำที่มีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตำม
	 คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนสิทธิ
มนุษยชนขึ้นเพื่อป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	โดยสื่อสำรและ
เปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยเพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติในกำร
ด�ำเนนิธุรกจิ	รวมถงึกำรจดัให้มแีละด�ำเนนิกำรตำมระบบกำรจดักำร 
ด้ำนสิทธิมนษุยชน	(Human	Rights	Due	Diligence	Process)	และ 
กำรเปิดเผยผลกำรปฏบิติัในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทั

ด้านการดูแลพนักงาน
การบริหารค่าตอบแทน
	 เอสซีจีมีกำรก�ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรบริหำร 
ค่ำตอบแทนพนกังำนทีช่ดัเจนและเปิดเผยไว้ในข้อบงัคบักำรบรหิำร
งำนบุคคล	และระเบียบและแนวปฏิบัติกำรบริหำรงำนบุคคลของ
บริษัท	โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนทุกระดับ
อย่ำงเหมำะสม	สำมำรถแข่งขันได้ในอุตสำหกรรมหรือธุรกิจ	และ
เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบทั้งกับภำยในและภำยนอกองค์กร
	 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนจะเป็นไปตำมควำมส�ำคญัหรอืค่ำของงำน	
มีกำรก�ำหนดโครงสร้ำงค่ำจ้ำงของแต่ละระดับต�ำแหน่งงำนอย่ำง
เหมำะสม	 พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนจำกผลกำรปฏิบัติงำนและ
ระดบัต�ำแหน่งงำนทีรั่บผดิชอบ	พนักงำนจะได้ค่ำตอบแทนทีเ่ท่ำเทยีม
และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบภำยในองค์กร	 ขณะเดียวกัน 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกจ็ะก�ำหนดให้สอดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกจิ	 
อัตรำเงินเฟ้อ	ดัชนีรำคำผู้บริโภค	กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัท
ในอุตสำหกรรมเดียวกันโดยมีกำรส�ำรวจกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ
พนักงำนทุกระดับกับองค์กรภำยนอกอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อให้เกิด
ควำมเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภำยนอก
	 เอสซจีกี�ำหนดงบประมำณกำรบริหำรค่ำตอบแทนทีส่อดคล้อง
กับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยำว	 โดย
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนในระยะสัน้นัน้พจิำรณำจำกผลกำรด�ำเนนิงำน
ของบรษิทัในแต่ละปี	เช่น	กำรสร้ำงยอดขำย	ก�ำไรสทุธ	ิและ	EBITDA	
ส่วนในระยะยำวพิจำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนธุรกิจใน
ระยะยำว	(Medium-Long	Term	Plan)	เช่น	กำรขยำยธรุกจิ	อตัรำ
กำรเตบิโตของก�ำไร	ส่วนแบ่งกำรตลำด	ผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำร
พฒันำอย่ำงยัง่ยืน	และกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพในกำรด�ำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่อง	

การบริหารสวัสดิการ
	 เอสซีจีมีกำรก�ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรบริหำร
สวัสดิกำรพนักงำนที่ชัดเจนและเปิดเผยไว้ในข้อบังคับกำรบริหำร
งำนบุคคล	และระเบียบและแนวปฏิบัติกำรบริหำรงำนบุคคลของ
บริษัท	โดยมุ่งเน้นกำรจัดสวัสดิกำรต่ำง	ๆ	ให้แก่พนักงำนทุกกลุ่ม
อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม	มกีำรทบทวนกำรจดัสวสัดิกำรต่ำง	ๆ	
อย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ให้สอดคล้องกบับรบิทต่ำง	 ๆ	ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	 
กำรจดัสวสัดกิำรให้แก่พนกังำนของเอสซจีคีรอบคลุมถงึครอบครวั
ของพนักงำน	 ครอบคลุมทุกช่วงระยะเวลำตั้งแต่เข้ำงำนจนหลัง
เกษยีณอำย	ุและครอบคลมุในทกุด้ำนต้ังแต่สวสัดกิำรเกีย่วกบักำร
ปฏบิตังิำน	(เช่น	เบีย้เลีย้ง	ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง	ทีพ่กั	เครือ่งแบบ 
พนกังำน)	สวสัดกิำรด้ำนสขุภำพ	(เช่น	กำรให้ค่ำรกัษำพยำบำลและ
ค่ำทนัตกรรม	กำรตรวจสขุภำพประจ�ำปี	ศนูย์กฬีำและสขุภำพ)	และ 
สวสัดิกำรเพือ่ควำมเป็นอยูห่รอืกำรช่วยเหลอืพนกังำนในกรณต่ีำง	 ๆ	
(เช่น	กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี	กำรประกนัอบุตัเิหต	ุเงนิยมื	เงนิทดแทน)	

การดูแลพนักงานในระยะยาว
	 เอสซีจีมีนโยบำยในกำรดูแลพนักงำนในระยะยำวมำอย่ำง 
ต่อเนือ่ง	โดยได้จัดให้มเีงนิกองทนุส�ำรองเลี้ยงชพีซึ่งได้จดทะเบยีน
เป็นนิติบุคคลกับกระทรวงกำรคลัง	 ตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
ส�ำรองเลีย้งชพี	พ.ศ.	2530	พนกังำนทีเ่ป็นสมำชกิจะจ่ำยสะสมเป็น 
รำยเดอืนเข้ำกองทนุในอตัรำร้อยละ	2-15	ของค่ำจ้ำงพนกังำน	และ
บรษิทัจะจ่ำยสมทบเป็นรำยเดอืนเข้ำกองทนุในอตัรำร้อยละ	5-13	
ของค่ำจ้ำงพนักงำนตำมอำยุงำนของพนักงำน	 นอกจำกนี้ยังได ้
ส่งเสรมิเรือ่งกำรดแูลพนกังำนในระยะยำวอืน่ๆ	เช่น	กำรช่วยเหลอื
ค่ำรักษำพยำบำลหลังเกษียณอำยุตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บรษิทัก�ำหนด	กำรจดัท�ำโครงกำรเตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบัพนกังำน 
ก่อนเกษียณอำยุ	 ทั้งในด้ำนสุขภำพ	 กำรบริหำรกำรเงินและกำร
ลงทุน	กำรส่งเสริมอำชีพ	กำรจัดตั้งชมรมพนักงำนต่ำง	ๆ	เป็นต้น	

ด้านการพัฒนาพนักงานและชั่วโมงการฝึกอบรม
	 เอสซจีกี�ำหนดกลยทุธ์ในกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำพนกังำนพร้อมท้ัง 
แนวทำงในกำรปฏิบัติขึ้นเพื่อใช้เป็นเป้ำหมำยและแนวทำงในกำร
ด�ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุสู่เป้ำหมำย	 โดยกลยุทธ์ในกำรเรียนรู้และ
พัฒนำของเอสซีจีประกอบด้วย
	 1.		สร้ำงกำรเรียนรู้ที่มีมำตรฐำนเดียวกันทั้งภูมิภำคอำเซียน	
โดยยดึหลกักำรพฒันำสมรรถนะตำมบทบำทหน้ำที	่(Role-based	
Competency)	 เพื่อพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรรับมือกับควำมท้ำทำยและกำรเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ
	 2.	สร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้และกำรโค้ช	 โดยให้พนักงำน
แต่ละคนต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
ของตนเอง	โดยมีผู้บังคับบัญชำเป็นผู้สนับสนุน	และจัดกำรเรียนรู้
รูปแบบใหม่ที่ให้ควำมส�ำคัญกับประสิทธิภำพของรูปแบบกำร 
เรียนรู้	ตำมแนวคิดกำรเรียนรู้แบบ	70:20:10
	 3.	เชือ่มโยงกำรเรยีนรูข้องพนกังำนเข้ำกบัระบบบรหิำรจัดกำร	
Talent	 ตั้งแต่กำรก�ำหนดคุณสมบัติ	 คัดเลือก	 พัฒนำและรักษำ	
Talent	ในองค์กร	เพือ่ให้กำรเรยีนรูข้องพนกังำนขบัเคลือ่นได้อย่ำง
สมบรูณ์และเกดิประสทิธภิำพสงูสดุ	พร้อมรองรบัควำมจ�ำเป็นของ
ธุรกิจ
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	 4.	พัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนและผู ้น�ำ	 โดยจัดต้ัง 
คณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรเรียนรู้ของ
พนกังำนข้ึนมำอย่ำงชดัเจนตัง้แต่ระดบัเอสซจีี	(Learning	Council)	
ระดับธุรกิจ	 (BU	Academy	Committee)	และในแต่ละวิชำชีพ	 
(Professional	Academy	Committee)	เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ
พนกังำนทกุคนจะได้รบักำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถได้ตรงตำม
ทีอ่งค์กรต้องกำร	รวมทัง้พฒันำผูน้�ำซึง่มทีศันคต	ิควำมรูแ้ละควำม
สำมำรถท่ีตอบโจทย์กำรแข่งขนัทำงธรุกจิ	เป็นผูน้�ำทีส่ำมำรถพฒันำ
พนักงำนให้มีศักยภำพขึ้นเป็นก�ำลังส�ำคัญของเอสซีจี
	 5.	สร้ำงปัจจัยสนับสนุนกำรเรียนรู้	 โดยน�ำระบบกำรบริหำร
จัดกำรกำรเรียนรู้	(Learning	Management	System,	LMS)	มำ
ใช้เพื่อส่งเสริมให้กำรเรียนรู้ในเอสซีจี	 มีคุณภำพและมีมำตรฐำน
เดียวกันทั้งภูมิภำคอำเซียน	และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด	พร้อมทั้ง
จัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล	 เช่น	 E-learning	 หรือ	
Gamification	อีกด้วย
	 ท้ังนี้	 เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกลยุทธ์เรื่องกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำเกิดขึ้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม	Learning	Council	ได้ก�ำหนด
นโยบำยกำรเรยีนรู้	(Learning	Policy)	ขึน้เพ่ือให้กำรจดักำรเรยีนรู้ 
ในแต่ละที่ของเอสซีจีมีมำตรฐำนเดียวกัน	โดยมีใจควำมว่ำ	
	 “เอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่ำของคนและมุ่งมั่นในควำมเป็นเลิศ	 
เรำจึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่
พนกังำนเอสซจีทีกุคน	และพฒันำให้พนกังำนทกุคนเป็นทัง้คนเก่ง
คนดี	 ร่วมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและควำมเจริญเติบโต
ให้แก่เอสซีจีอย่ำงยั่งยืน
	 1.	ส่งเสรมิให้พนกังำนทกุคนมคีวำมตืน่ตัวทีจ่ะเรียนรูส้ิง่ใหม่	ๆ	
อยู่เสมอ	 และสำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ต่ำง	 ๆ	 ได้อย่ำง
รวดเร็ว	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนควำมสำมำรถขององค์กรและ
ทศิทำงของธรุกจิ	ตลอดจนเพือ่ให้พร้อมรบัมอืกบัสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว
	 2.	จัดท�ำระบบพืน้ฐำนในกำรเรยีนรูแ้ละระบบทรัพยำกรมนษุย์
อืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องให้เอือ้ต่อกำรพฒันำพนกังำน	และจะพฒันำควำม
รูค้วำมสำมำรถของพนกังำนตำมบทบำทหน้ำทีแ่ละมำตรฐำนกำร
ท�ำงำนที่ก�ำหนด	 เพ่ือให้ทุกคนสำมำรถประสบควำมส�ำเร็จตำม 
เป้ำหมำยที่วำงไว้	ทั้งของตนเองและองค์กร
	 3.	ส่งเสริมกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จำกผู้อ่ืนและจำกกำร
เข้ำอบรมหรอืค้นคว้ำด้วยตวัเอง	จงึจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีพ่นักงำนทกุคน
ต้องรับผิดชอบกำรเรียนรู้ของตนเอง	เพื่อค้นหำศักยภำพในตัวเอง
และบรรลุเป้ำหมำยในชีวิตกำรท�ำงำนที่ต้องกำร	 โดยผู้น�ำในทุก
ระดับจะรับบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู ้และ
สนบัสนนุพนกังำนโดยกำรเป็นโค้ชและพีเ่ลีย้ง	เพือ่ร่วมสร้ำงควำม
ส�ำเร็จและเติบโตไปพร้อม	ๆ	กัน”
	 และเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้
ในเอสซีจี	 ตำมนโยบำยกำรเรียนรู้ให้หน่วยงำนส่วนกลำงและ 
แต่ละธุรกิจ	เอสซีจีได้ก�ำหนด	“แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดอบรม”	 
ขึ้นเพื่อให้กำรจัดกำรเรียนรู ้ในเอสซีจีมีคุณภำพและมำตรฐำน
เดียวกันในทุก	ๆ	ที่ไม่ว่ำจะเป็นในหรือต่ำงประเทศ	ซึ่งแนวปฏิบัติ
ดงักล่ำวประกอบด้วยกำรก�ำหนดมำตรฐำนต่ำง	ๆ 	เช่นกำรจัดอบรม	
คุณสมบัติวิทยำกร	และเอกสำรประกอบกำรสอน	เป็นต้น
	 ในปี	2561	เอสซจีพีฒันำกำรเรยีนรูข้องพนกังำนอย่ำงต่อเนือ่ง	
และกระตุ้นให้พนักงำนตื่นตัวกับกำรเรียนรู้ด้วยตัวเองมำกขึ้น	 

รวมทัง้กำรปรบัปรงุวธิกีำรพัฒนำพนกังำนในรปูแบบต่ำง	ๆ 	เพือ่รองรบั 
พฤตกิรรมกำรเรยีนรูท้ีเ่ปลีย่นไปของพนกังำน	เช่น	กำรปรบัหลกัสตูร 
ต่ำง	ๆ 	ด้วยกำรเพิม่วธิกีำรเรยีนรูผ่้ำน	Digital/mobile	technology	
ปรบัปรงุเนือ้หำทำงด้ำนดจิทิลัเพิม่เตมิ	ฯลฯ	เพือ่ให้พนกังำนทกุคน 
ได้ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ดีขึ้น	ทั้งนี้	พนักงำนทุกคนยังคงมีกำร
ประเมิน	Competency	และจดัท�ำแผนพฒันำตนเอง	(IDP)	ร่วมกับ 
ผูบ้งัคบับญัชำต่อเนือ่งเป็นประจ�ำทกุปี	 จงึมัน่ใจได้ว่ำเอสซจีมีุง่มัน่ 
ที่จะพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ของพนักงำนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ	 เพื่อให้
พนักงำนทุกระดับได้รับกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรด�ำเนินงำน
ธุรกิจอย่ำงยั่งยืนและพัฒนำศักยภำพของตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง
	 ปี	 2561	 พนักงำนเอสซีจีมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน	 13	 วัน	 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำพนกังำนทัง้ภำยในและภำยนอก	
1,524	ล้ำนบำท

3)	 ลูกค้า
	 เอสซีจีมุ่งม่ันสร้ำงสรรค์นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อส่งมอบ
สินค้ำและบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำ 
ทัง้ด้ำนคณุภำพและรำคำทีเ่ป็นธรรม	โดยสนิค้ำและบรกิำรจะต้อง
มีควำมปลอดภัยในระดับมำตรฐำนสำกล	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
และเสริมสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน	ด้วยกำรใช้กลยุทธ์ควำมเป็น
เลิศในกำรด�ำเนินงำน	เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมมั่นใจและได้รับควำม
พึงพอใจสูงสุด	 และได้จัดให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรบริหำร
ลูกค้ำสัมพันธ์ในทุกธุรกิจ	 เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้ำและ
บรกิำร	รวมถงึกำรให้ค�ำปรกึษำเกีย่วกบัวธิกีำรแก้ปัญหำ	กำรบรกิำร
หลงักำรขำย	รวมถงึรบัข้อร้องเรยีนเมือ่เกดิปัญหำ	เพือ่น�ำข้อเสนอแนะ
ไปจดัท�ำเป็นแผนงำนส�ำหรบัปรบัปรงุประสทิธภิำพกำรด�ำเนนิงำน
ให้ดีมำกขึ้น
	 เอสซีจีมีกระบวนกำรบริหำรเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้ำ	โดยมีปัจจัยหลักส�ำคัญคือ	Voice	of	Customer	จึงได้มีกำร
ส�ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำในแต่ละกลุ่มธรุกจิเป็นประจ�ำทกุปี	
เพือ่วดัระดับควำมคำดหวงั	และควำมพงึพอใจของลกูค้ำ	และน�ำเอำ
ควำมต้องกำรเชิงลึกของลูกค้ำมำพัฒนำต่อยอดเป็นนวัตกรรม 
ใหม่	ๆ 	อำท	ิกำรพฒันำนวตักรรมทีค่รอบคลมุระบบงำน	Knowledge	
Management,	e-Service,	e-Selling	และ	Business	Warehouse	
เพ่ือรบัฟังควำมคิดเหน็ของลกูค้ำ	(Customer	Feedback	Process)	
ส่งผลให้มรีะบบศนูย์กลำงฐำนข้อมลูลกูค้ำส�ำหรบักำรขำยและกำร
ให้บรกิำร	รวมทัง้มรีะบบวเิครำะห์ข้อมลูพฤตกิรรมกำรบรโิภคของ
ลูกค้ำ	 เพื่อเรียนรู้ควำมต้องกำรของลูกค้ำและสร้ำงควำมพึงพอใจ
ให้แก่ลกูค้ำในระยะยำว	ทัง้น้ี	ในกำรส�ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำ
ในปี	2561	ผ่ำนช่องทำง	SCG	Contact	Center	เอสซจีมีผีลส�ำรวจ
ควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ที่ร้อยละ	100

4)	 คู่ค้า/คู่ธุรกิจ
	 เอสซจีปีฏบิติัตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำทีส่จุรติ	โปร่งใส	
โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและสัญญำที่ก�ำหนด	
จรรยำบรรณเอสซีจี	 และค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครัด	 โดย
มกีำรพจิำรณำรำคำซือ้ทีเ่หมำะสมและยตุธิรรม	โดยค�ำนงึถงึควำม
สมเหตุสมผลด้ำนรำคำ	คุณภำพ	และบริกำรที่ได้รับ	มีกำรก�ำหนด
ระเบียบในกำรจัดหำและกำรด�ำเนินกำรต่ำง	ๆ	ที่ชัดเจน	ไม่เรียก
หรอืรบัทรพัย์สนิ	หรอืผลประโยชน์ใด	ๆ 	จำกคูค้่ำ	สนบัสนนุกำรจดัหำ
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ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 หลีกเลี่ยงกำรซื้อสินค้ำกับคู่ค้ำที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน	 หรือละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ	 และไม่ท�ำธุรกิจ 
กับคู่ค้ำที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย	
	 ส�ำหรับคู่ธุรกิจ	 เอสซีจีมีนโยบำยในกำรดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่อง
สภำพแวดล้อม	 ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 และผลตอบแทนที่
จะได้รับ	โดยกำรเข้ำไปให้ควำมรู้	ให้ค�ำปรึกษำและสร้ำงแรงจูงใจ
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม	 และกำร 
ส่งเสรมิควำมปลอดภยัด้วยกำรให้กำรรบัรองระบบควำมปลอดภัย 
คู ่ธุรกิจ	 และพิจำรณำค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมและยุติธรรม	 
นอกจำกนี	้ ยงัส่งเสรมิกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถและพฒันำควำมรู้
ทั้งในงำนและนอกงำนของคู่ธุรกิจให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	 และสนับสนุนให้คู ่ธุรกิจมีกำรพัฒนำ 
ควำมรู้	เพื่อให้กำรท�ำงำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
	 เอสซีจีได้จัดท�ำจรรยำบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี	 (SCG	 Supplier	
Code	 of	 Conduct)	 เพ่ือให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีควำมเข้ำใจท่ี 
ถกูต้อง	และเป็นแนวทำงให้คู่ธรุกจิร่วมกนัปฏิบตัตินเป็นพลเมอืงดี
ควบคู่ไปกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ค�ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเป็นรูปธรรม	 ตลอดจนใช้เป็นมำตรฐำนในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกัน	โดยคู่ธุรกิจของเอสซีจีจะต้องลงนำมตอบรับจรรยำบรรณ
คู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มท�ำธุรกิจกับบริษัท	
	 คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัใินกำร
จัดหำและคัดเลือกคู่ค้ำ/คู่ธุรกิจของเอสซีจี	 โดยก�ำหนดไว้อย่ำง
ชัดเจนถึงนโยบำยกำรจัดหำและกำรคัดเลือกคู ่ค ้ำ/คู ่ธุรกิจ	
คุณสมบัติและกำรสมัครเป็นคู่ค้ำ/คู่ธุรกิจ	 รวมถึงขั้นตอนกำรท�ำ
ธุรกิจกับเอสซีจี	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ำเอสซีจีจะด�ำเนินกำรคัดเลือก
คู่ค้ำ/คู่ธุรกิจอย่ำงมีระบบ	เป็นธรรม	โปร่งใส	และสนับสนุนคู่ค้ำ/
คู่ธุรกิจที่ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม	มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม	และบรษิทัจะไม่ท�ำธุรกรรมกับบคุคลหรือนติบุิคคล
ที่กระท�ำผิดกฎหมำย	 หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต	 และ 
เผยแพร่นโยบำยดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของเอสซีจี

5)	 ผู้ร่วมลงทุน
	 เอสซีจีเคำรพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู ้ร่วมทุน 
ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม	 ไม่เอำเปรียบผู ้ร ่วมทุน	 ตลอดจนให  ้
ควำมร่วมมืออย่ำงดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
กำรด�ำเนนิงำนของกจิกำรร่วมทนุให้มคีวำมแขง็แกร่ง	สนบัสนนุให้
มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และร่วมกันพิจำรณำ
ก�ำหนดแผนธุรกิจ	 ร่วมกันพิจำรณำจัดสรรผลประโยชน์อย่ำง 
เหมำะสม	 โปร่งใส	 รวมทั้งติดตำม	 และผลักดันให้กำรด�ำเนินงำน
ของกิจกำรร่วมทุนเป็นไปตำมกรอบของกฎหมำยและแนวทำง 
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื	ทัง้นี	้เพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนของกจิกำรร่วมทนุ
ประสบผลส�ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกำรร่วมทุน

6)	 เจ้าหนี้
	 คณะกรรมกำรบริษัทค�ำนึงถึงควำมเสมอภำคของทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง	ควำมซื่อสัตย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และยึดมั่นในกำรสร้ำง
ควำมเช่ือถือและกำรปฏิบตัต่ิอเจ้ำหนีอ้ย่ำงเป็นธรรม	โดยมนีโยบำย
และแนวทำงปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้	ดังนี้
	 1.			จดัท�ำสญัญำกับเจ้ำหน้ีทกุประเภทอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย	
เสมอภำคเป็นธรรม	และโปร่งใส	โดยไม่เอำเปรียบคู่สัญญำ

	 2.			ไม่ใช้วธิกีำรทุจรติ	หรอืปกปิดข้อมลูหรอืข้อเทจ็จรงิส�ำคญัใด	ๆ 	
ที่อำจท�ำให้เจ้ำหนี้ได้รับควำมเสียหำย
	 3.			ปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญำต่ำง	ๆ 	ที่ได้ท�ำไว้กับ
เจ้ำหนี้ทุกประเภทอย่ำงเคร่งครัด	ถูกต้องตรงไปตรงมำ	
	 4.		 ช�ำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เจ้ำหนี้ทุกประเภทอย่ำง
ครบถ้วนและตรงตำมก�ำหนดเวลำที่ได้ตกลงไว้
	 นอกจำกนีเ้พือ่รกัษำควำมเชือ่มัน่ต่อเจ้ำหนี	้เอสซจียีงัให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่
เหมำะสม	มกีำรสือ่สำรกบัเจ้ำหนีถ้งึสถำนะของธรุกิจอย่ำงสม�ำ่เสมอ	
และมุ่งมั่นในกำรรักษำสัมพันธภำพที่ยั่งยืนกับเจ้ำหนี้

7)	 ชุมชน
	 เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	
และถือม่ันในอุดมกำรณ์กำรด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม	 
โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต	 และเสริมสร้ำง
ประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้ำไปด�ำเนินธุรกิจทั้งใน
ประเทศไทยและอำเซียน	รวมทั้งปลูกฝังจิตส�ำนึก	และส่งเสริมให้
พนกังำนและผูเ้กีย่วข้องปฏิบตัตินเป็นพลเมอืงดทีีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบ
และท�ำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม	นอกจำกนี้	ยังเปิดโอกำส
ให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงกำรต่ำง	 ๆ	 รวมทั้งเสนอควำมคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะหรือ 
ข้อร้องเรียนที่เป็นผลมำจำกกำรด�ำเนินงำนของเอสซีจี	โดยมุ่งหวัง
ให้อุตสำหกรรมและชุมชนสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงยั่งยืน
	 เอสซีจีเชื่อว่ำชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรำกฐำนในกำร
พฒันำประเทศให้เจรญิก้ำวหน้ำ	จงึมุง่เน้นกำรพฒันำและยกระดบั
คณุภำพชวีติคนในชมุชนตำมควำมต้องกำรของชมุชนเป็นหลกั	โดย
มีคณะกรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนท�ำหน้ำที่
ก�ำหนดนโยบำย	มอบแนวทำงกำรด�ำเนนิกจิกรรม	และส่งเสรมิกำรมี 
ส่วนร่วมของพนักงำน	 ภำครัฐ	 ภำคีเครือข่ำย	 และชุมชนในพื้นที่ 
ในกำรขบัเคลือ่นกิจกรรมร่วมกนั	ทัง้นี	้เอสซจีแีบ่งกำรบรหิำรจดักำร
ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนออกเป็น	2	ส่วนดังนี้
	 •	 ด้านชมุชนโดยรอบโรงงาน	ซึง่เน้นนโยบำยกำรดูแลคณุภำพ
ชีวิตของชุมชนท้องถิ่น	 โดยทีมงำนชุมชนสัมพันธ์	 รวมทั้งร่วมกับ
ภำคธรุกจิในพืน้ทีร่วมกลุม่กนัเพือ่ดแูลชมุชน	เช่น	“กลุม่โรงปนูรกัษ์
ชมุชน”	และ“โครงกำรสมำคมเพือ่นชุมชน”	ซึง่มุง่หวงัให้อตุสำหกรรม 
และชมุชนอยูร่่วมกนัได้อย่ำงยัง่ยนื	ดแูลชมุชนด้ำนสขุภำพอนำมยั	
กำรมอบทุนกำรศึกษำแก่คนในท้องถิ่น	 กำรยกระดับมำตรฐำน
โรงงำนสู่อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ	 กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เก่ียวกับ 
กำรดแูลชมุชน	และกำรจดัอบรมเพือ่สร้ำงควำมรูค้วำมสำมำรถใน
ด้ำนต่ำง	ๆ	ให้คนในชุมชน
	 •	 ด้านสังคมโดยรวม	 เน้นกำรพัฒนำศักยภำพในตัวคน	 ให้
สำมำรถด�ำเนินกำรยกระดับคุณภำพชีวิตได้ด้วยตนเอง	 และสร้ำง
ควำมอยู่ดีกินดีของสังคม	 ผ่ำนโครงกำรที่ตรงกับปัญหำของสังคม
อย่ำงแท้จริง	 ผสำนองค์ควำมรู้	 ควำมเชี่ยวชำญขององค์กรเข้ำกับ
ศักยภำพของสังคม	เช่น	“โครงกำรรักษ์น�้ำ	จำกภูผำสู่มหำนที”	ที่
น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริ	จำกภูผำ	สู่มหำนที	มำขยำยผลกำรดูแล
จัดกำรน�้ำให้เหมำะสมกับแต่ละพื้นที่	 สร้ำงต้นน�้ำที่ดี	 กลำงน�้ำท่ี
สมบูรณ์	 สู่ปลำยน�้ำที่ยั่งยืน	 ให้ชุมชนพึ่งพำตนเอง	 วำงแนวทำง
บริหำรจดักำรน�ำ้ด้วยตนเอง	และด�ำเนนิชวีติทีอ่ยูร่่วมกับธรรมชำติ
ได้อย่ำงสมดลุ	“โครงกำร	Sharing	a	Brighter	Vision”	ซึง่เอสซจีี 
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ร่วมกบัองค์กรภำยนอกพำจกัษแุพทย์ไปช่วยผ่ำตดัตำต้อกระจกให้
กับผู้ป่วยยำกไร้ในพ้ืนที่เมืองเมำะล�ำไย	 ประเทศเมียนมำ	 ท�ำให ้
ผู้ป่วยสำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้	และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
	 ท้ังนี	้สำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัควำมรบัผดิชอบต่อ
ชุมชน	สิ่งแวดล้อมและสังคมได้ในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

8)	 หน่วยงานราชการ
	 เอสซีจีได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในกำรท�ำธุรกรรมกับรัฐไว้ใน
จรรยำบรรณเอสซีจีและนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน	 โดยจะต้อง
ปฏบิติัตำมกฎหมำยและระเบียบปฏบิติัทีเ่กีย่วข้องในแต่ละท้องถิน่
อย่ำงเคร่งครัด	และต้องไม่กระท�ำกำรใด	ๆ 	ที่อำจจูงใจให้พนักงำน
ในหน่วยงำนรำชกำรมกีำรด�ำเนนิกำรทีไ่ม่ถกูต้องเหมำะสม	รวมถงึ
ให้ควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนรำชกำร	ทัง้ทำงด้ำนวชิำกำรและกำร
สนบัสนนุกจิกรรมต่ำง	ๆ 	ตลอดจนรบัฟังควำมคดิเหน็	ข้อเสนอแนะ
หรือข้อร้องเรียนต่ำง	ๆ	ของหน่วยงำนรำชกำร

9)	 สื่อมวลชน
	 เอสซีจีให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรแก่
สือ่มวลชนอย่ำงรวดเรว็	ถกูต้อง	โปร่งใส	เพือ่ให้สือ่มวลชนสำมำรถ
สื่อสำรต่อไปยังสำธำรณชนได้อย่ำงถูกต้องและทันเหตุกำรณ์	
นอกจำกนี้	 ยังสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่ำงจริงจังและ 
ต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ตำมควำมสนใจของสื่อมวลชน	 อำทิ	 
กำรเรยีนเชญิเข้ำร่วมงำนแถลงข่ำว	หรือกิจกรรมเพ่ือสังคมของบรษัิท	 
รวมถงึสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดกีบัสือ่มวลชน	อำท	ิ กำรแลกเปลีย่น 
ควำมคิดเห็นระหว่ำงกันเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ	หรือกำรสนับสนุน
กิจกรรมวิชำกำรของสื่อมวลชน	บนพื้นฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ

10)		 คู่แข่ง
	 เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจโดยมีนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่ำง
เป็นธรรม	 ตำมกรอบของกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	 โดย 
ยึดม่ันในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้จรรยำบรรณเอสซีจี	 อย่ำงมี
จริยธรรม	โปร่งใส	รวมทั้งไม่เอำเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีกำรอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมำย	ไม่แสวงหำข้อมลูทีเ่ป็นควำมลบัด้วยวธิกีำรทีไ่ม่สจุริต
หรือไม่เหมำะสม	 ไม่กระท�ำกำรใด	 ๆ	 ที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำของคูแ่ข่ง	ไม่ท�ำลำยชือ่เสยีงของคูแ่ข่งด้วยกำรกล่ำวหำ
ในทำงร้ำยโดยปรำศจำกข้อมูลควำมจริง	 ตลอดจนสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้เกิดกำรค้ำอย่ำงเสรี	หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกำรตกลงใด	ๆ 	
ที่เป็นกำรผูกขำด	ลด	หรือกำรจ�ำกัดกำรแข่งขัน	เป็นต้น

11)		 ภาคประชาสังคม	นักวิชาการ	ผู้นำาความคิด	
	 เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรด�ำเนินธุรกิจที ่
ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 โปร่งใส	 และสำมำรถตรวจสอบได้	 อีกทั้งยัง
ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของมมุมอง	ควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะ
ที่มำจำกภำคประชำสังคม	 เพ่ือน�ำมำสะท้อนถึงประเด็นต่ำง	 ๆ	 
ที่องค์กรสำมำรถพัฒนำเพื่อสร้ำงคุณค่ำและประโยชน์ให้แก่สังคม	
โดยตัง้แต่ปี	2553	จนถงึปัจจบุนั	คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื
ได้จัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น	(Opinion	Panel)	จำกผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภำครำชกำร	เอกชน	และองค์กรอิสระ	โดยมุ่งเน้นกำรดูแลและ
สร้ำงคุณค่ำให้สังคม	 ชุมชน	 รวมทั้งกำรขยำยผลสู่อุตสำหกรรม	

ตลอดห่วงโซ่อุปทำนของเอสซีจี	เพื่อให้เกิดแนวทำงร่วมกันในกำร
ด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน	

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
	 เอสซีจีเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะ
ควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้	ซึ่งข้อเสนอแนะต่ำง	ๆ	จะได้
รับกำรรวบรวม	 กลั่นกรอง	 เพื่อรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูงและ
คณะกรรมกำรบริษัทตำมล�ำดับต่อไป
	 เลขำนุกำรบริษัท	 โทรศัพท์:	0-2586-6098	
	 อีเมล:	corporate@scg.com
	 นักลงทุนสัมพันธ์		 โทรศัพท์:	0-2586-3309	
	 อีเมล:	invest@scg.com
	 บริษทัได้เปิดช่องทำงให้พนกังำน	รวมถงึผูมี้ส่วนได้เสยีภำยนอก 
สำมำรถตดิต่อ	เสนอควำมคดิเหน็	ร้องเรยีน	และรำยงำนกำรกระท�ำ 
ที่ไม่ถูกต้อง	 ผ่ำนช่องทำง	Whistleblowing	 System	 ในระบบ
อินทรำเน็ต	 (ส�ำหรับพนักงำน)	 และเว็บไซต์	 www.scg.com	
(ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น	 ๆ)	 เพื่อด�ำเนินกำรตำมกระบวนกำรดัง
ต่อไปนี้
	 •	 พนักงำนหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำง
ที่ก�ำหนด	 โดยข้อมูลที่เก่ียวข้องถือเป็นควำมลับ	 และจะเปิดเผย 
เท่ำที่จ�ำเป็น	 บริษัทมีมำตรกำรในกำรคุ้มครองผู้ให้เบำะแสหรือ 
ผูร้้องเรยีน	 โดยกำรด�ำเนนิกำรตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตวัผูร้้องเรยีน 
หรือแหล่งข้อมูล	 ผู้ร้องเรียนสำมำรถร้องขอให้บริษัทก�ำหนด
มำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมหรือบริษัทอำจก�ำหนดมำตรกำร
คุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหำกเห็นว่ำเป็นเร่ืองท่ีม ี
แนวโน้มที่จะเกิดควำมเสียหำยหรือควำมไม่ปลอดภัย
	 •	 ส�ำนักงำนตรวจสอบรับเร่ืองร้องเรียนเพ่ือตรวจสอบถึง 
ข้อเทจ็จริงเบือ้งต้น	โดยด�ำเนนิกำรอย่ำงรดักมุเพือ่ให้ทรำบข้อเทจ็
จริงภำยใน	 30-60	 วัน	 ทั้งนี้	 จะมีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำให้ 
ผู้แจ้งเรื่องทรำบในกรณีที่สำมำรถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
	 •	 ในกรณีที่พบว่ำมีควำมผิดเกิดขึ้นจริง	 จะก�ำหนดให้ตั้ง 
คณะกรรมกำรสอบสวนเพือ่ตดัสนิและพจิำรณำลงโทษ	และรำยงำน 
เร่ืองทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 และ 
คณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
	 ในกรณทีีผู่ม้ส่ีวนได้เสียต้องกำรติดต่อกบัคณะกรรมกำรบรษิทั
โดยตรงโดยไม่ผ่ำนฝ่ำยจัดกำร	 เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ	
รำยงำนกำรทุจริต	 กำรท�ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณซึ่งอำจ
เกี่ยวข้องกับผู้บริหำร	 สำมำรถร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรบริษัท
ผ่ำนกรรมกำรอิสระที่อีเมล	ind_dir@scg.com

4.		การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 เอสซีจีให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำรเปิดเผยสำรสนเทศ	 เนื่องจำก
เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วน 
ได้เสีย	 จึงมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องมีกำรควบคุมและก�ำหนดมำตรกำร
ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทั้งที่เป็นสำรสนเทศทำงกำรเงินและท่ี
ไม่ใช่ทำงกำรเงินให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 มีสำระส�ำคัญ
ครบถ้วนเพียงพอ	โปร่งใส	เชื่อถือได้	และทันเวลำ
	 เอสซจีไีด้มกีำรก�ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมลู	(Disclosure	
Policy)	 ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงำนยึดถือเป็น 
แนวปฏบิติัแล้วตัง้แต่ปี	2551	โดยในปี	2560	คณะกรรมกำรบรษิทั
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ได้อนมุตัใิห้มกีำรปรบัปรงุนโยบำยดงักล่ำวให้สอดคล้องกบักฎหมำย 
ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน	 รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของ	 ก.ล.ต.	 และ
ตลำดหลกัทรพัย์ฯ	ทัง้นี	้เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	สำธำรณชน	และ
ผูม้ส่ีวนได้เสียต่ำง	ๆ 	มัน่ใจได้ว่ำเอสซจีไีด้เปิดเผยข้อมลูอย่ำงถกูต้อง
ชัดเจน	สอดคล้องกบักฎหมำย	และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทยีมกนั	ซึ่งรำย
ละเอียดของนโยบำยและแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
และบุคคลทั่วไปทรำบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี	
	 เอสซีจียึดถือปฏิบัติตำมกฎหมำย	กฎเกณฑ์	ข้อบังคับต่ำง	ๆ 	ที่
ก�ำหนดโดยส�ำนกังำน	ก.ล.ต.	ตลำดหลกัทรพัย์ฯ	และหน่วยงำนอืน่
ของรัฐอย่ำงเคร่งครัด	 และติดตำมกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อยำ่ง
สม�ำ่เสมอ	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำได้เปิดเผยข้อมลูอย่ำงถกูต้อง	และเป็น
หลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส	อำทิ
	 1.	จัดท�ำแบบรำยงำนต่ำง	ๆ 	ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัผูด้�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง	และรำยงำนต่อ	ก.ล.ต.	
	 2.	ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงต้อง
รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง	 ซึ่ง
เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท
หรอืบรษัิทย่อย	ตำมหลกัเกณฑ์	รปูแบบ	และวธิกีำรทีบ่รษิทัก�ำหนด
	 3.	ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรต้องเปิดเผย/รำยงำนกำรซื้อ
ขำย/ถอืครองหุน้สำมญัของบรษัิทให้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรทรำบ
ทุกครั้งที่มีกำรประชุม	 และรำยงำนกำรถือหุ้นกู้ของบริษัท	 และ 
หุน้สำมญัของบรษิทัในเครอืฯ	ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู	
รวมท้ังกำรถอืหุน้สำมญัของคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะ
ของบุคคลดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบทุกไตรมำส	และ
เปิดเผยจ�ำนวนหุ้นทีถ่อื	ณ	ต้นปี	สิน้ปี	และทีม่กีำรซือ้ขำยระหว่ำงปี 
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี
	 4.	จัดท�ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำน 
ทำงกำรเงนิ	และแสดงไว้คูกั่บรำยงำนผู้สอบบญัชีในรำยงำนประจ�ำปี	
	 5.	เผยแพร่หนงัสือนัดประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้และรำยงำนประจ�ำปี 
ภำยใน	120	วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
	 6.	เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังล่ำสุดไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท
	 7.	เปิดเผยบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
ชุดย่อย	 จ�ำนวนคร้ังของกำรประชุม	 และจ�ำนวนคร้ังที่กรรมกำร
แต่ละคนเข้ำประชุมเป็นรำยบุคคล
	 8.	เปิดเผยวันเดือนปี	 ที่ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรบริษัท
ในรำยงำนประจ�ำปี
	 9.	เปิดเผยวิธีกำรสรรหำกรรมกำร	และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
	 10.	เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและ 
ผูบ้รหิำรระดบัสงู	รวมทัง้รปูแบบ	ลกัษณะ	และจ�ำนวนค่ำตอบแทน
ทีก่รรมกำรแตล่ะคนได้รบัจำกกำรเปน็กรรมกำรในคณะกรรมกำร
ชุดย่อยเป็นรำยบุคคล
	 11.	เปิดเผยข้อมูลกำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมกำร 
ที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	 (IOD)	 เป็น 
รำยบุคคล
	 12.	 เปิดเผยโครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำนและกำรลงทนุในบริษทัย่อย	
บริษัทร่วม	กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน	และบริษัทอื่น	ๆ	อย่ำงชัดเจน
	 13.	เปิดเผยค่ำสอบบัญชี	 และค่ำบริกำรอื่นนอกเหนือจำก 
ค่ำสอบบัญชีในรำยงำนประจ�ำปี

	 14.	เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 
บนเว็บไซต์ของบริษัท
	 15.	เปิดเผยนโยบำยกำรดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม	 และ 
ผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
	 16.	 เปิดเผยนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและผลกำรปฏิบตังิำน
ตำมนโยบำย
	 17.	เปิดเผยโครงกำรลงทุนที่ส�ำคัญต่ำง	ๆ	และผลกระทบที่มี
ต่อโครงกำรลงทุน	 โดยเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศผ่ำนระบบ	 SET	
Portal	 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ	 และเว็บไซต์ของเอสซีจี	 เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	สื่อมวลชน	และผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบข้อมูลที่
ถูกต้อง	ทั่วถึง	และโปร่งใส	
	 นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มี	 “จรรยำบรรณ 
นกัลงทุนสมัพนัธ์”	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องนกัลงทุน
สมัพนัธ์ของเอสซีจเีป็นไปอย่ำงถกูต้องเหมำะสม	และเป็นธรรมกบั
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของเอสซีจ ี
ที่เกี่ยวข้องกับงำนนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์มี
แนวทำงที่ชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนตำมหลักบรรษัทภิบำลเอสซีจ	ี
อนัจะท�ำให้เกดิกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบับริษัทและสร้ำงควำมมัน่ใจ
ให้กับผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 สำธำรณชน	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	
เพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน	

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
	 เอสซีจีให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง	
ครบถ้วน	 โปร่งใส	 ทั้งข้อมูลทำงกำรเงิน	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 และ
ข้อมูลอื่น	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 นอกจำกกำรเปิดเผยข้อมูลตำมหน้ำที่ 
ภำยใต้ข้อบังคับของกฎหมำยแล้ว	 เอสซีจียังได้พัฒนำช่องทำงใน 
กำรสื่อสำรข้อมูลและข่ำวสำรผ่ำนสื่อที่หลำกหลำยเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	อำทิ
	 1.	จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์	เพื่อเป็นช่องทำงติดต่อ
โดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

เอสซีจีจัดแถลงผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำทุกไตรมำส	
แก่นักลงทุน	นักวิเครำะห์และสื่อมวลชน
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	 2.	แถลงข่ำวผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำไตรมำส	 รวมทั้งข่ำว
โครงกำรลงทุนและกิจกรรมที่ส�ำคัญของเอสซีจีเป็นประจ�ำ
	 3.	แถลงผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำไตรมำสแก่นักลงทุนและ 
นักวิเครำะห์
	 4.	จัดกิจกรรมพบพนักงำนเพ่ือชี้แจงนโยบำยและแนวทำง
กำร	ด�ำเนินธุรกิจ
	 5.	จัดกจิกรรมพบนกัลงทนุและผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง	ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ
	 6.	 บรรยำยให้ควำมรูใ้นหวัข้อต่ำง	ๆ 	ในกำรสมัมนำระดบัชำติ
และระดับนำนำชำติ
	 7.	 จัดโครงกำรเยี่ยมชมกิจกำรและโรงงำนให้แก่ผู ้ถือหุ้น	 
นักลงทุน	 นักวิเครำะห์	 นักวิชำกำร	 ชุมชน	 สื่อมวลชน	 และผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องต่ำง	ๆ
	 8.	 เผยแพร่ข่ำวผ่ำนส่ือมวลชนในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 ข่ำว
ประชำสัมพันธ์	ภำพข่ำว	บทควำม	สื่อโฆษณำ	และโซเชียลมีเดีย
ต่ำง	ๆ
	 9.	 จัดท�ำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น	ๆ	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเอสซีจี	
อำทิ	 รำยงำนประจ�ำปี	 รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 วำรสำร 
ผู้ถือหุ้นกู้	 วำรสำรลูกค้ำ	 วำรสำรผู้แทนจ�ำหน่ำย	 และวำรสำร
พนักงำน
	 10.	เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรถึงพนักงำนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ต่ำง	ๆ	อำทิ	อินทรำเน็ต	อีเมล	และโซเชียลมีเดีย
	 11.	 เปิดเผยข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์	 www.scg.com	และโซเชียล 
มเีดยี

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	
	 หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจีได้ท�ำหน้ำที่ติดต่อ
สื่อสำรกับนักลงทุนสถำบัน	 นักลงทุนรำยย่อย	 ผู้ถือหุ้น	 รวมทั้ง 
นักวิเครำะห์	และหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมและ
เป็นธรรม	 โดยหำกผู้ถือหุ้นต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติมสำมำรถติดต่อ
โดยตรงที่หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์	 อีเมล	 invest@scg.com	 
ซึง่ในปี	2561	ได้มกีำรจดักิจกรรมต่ำง	ๆ 	เพ่ือให้กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	
และผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่ได้พบปะกบันักลงทนุรำยย่อย	นักลงทนุสถำบนั	
และนกัวเิครำะห์	อย่ำงสม�ำ่เสมอ	โดยได้น�ำเสนอผลกำรด�ำเนนิงำน	
งบกำรเงิน	ฐำนะกำรเงิน	ค�ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร	
(Management	 Discussion	 &	 Analysis)	 ตลอดจนแนวโน้ม 
ในอนำคต	สรุปได้ดังนี้
	 •	 จัดกิจกรรมเพื่อให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 เอสซีจี	 และ 
ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่	 เอสซีจี	 พบปะนักลงทุนสถำบันในประเทศ	
(Domestic	Roadshow	และ	Conference)	 เพื่อชี้แจง	สื่อสำร	
และสร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง	 บนแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และ
ข้อมูลทั่วไปของเอสซีจี	รวม	8	ครั้ง
	 •	 เพือ่ให้ควำมรูแ้ละสร้ำงควำมเข้ำใจเชิงลกึในแต่ละธรุกจิของ
เอสซีจี	บริษัทได้จัดกิจกรรม	โดยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของแต่ละ
ธุรกิจเป็นผู้ให้ควำมรู้	สื่อสำรกลยุทธ์	และทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ
ให้แก่นักวิเครำะห์	และนักลงทุนสถำบันในประเทศรวม	2	ครั้ง
	 •	 จัด	 Analyst	 Conference	 พร้อม	 Press	 Conference	 
ทุกไตรมำส	รวม	4	ครั้ง	
	 •	 จัด	Roadshow	ในต่ำงประเทศ	รวม	9	ครั้ง

	 •	 จัด	 Site	 Visit	 ในกลุ่มธุรกิจหลัก	 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ 
พื้นฐำนเรื่องกระบวนกำรผลิต	 โดยเน้นขั้นตอนกำรผลิต	 ต้ังแต ่
เริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้ำ	รวม	3	ครั้ง
	 •	 Company	Visit	ทั้งแบบ	One-on-One	Meeting,	Group	
Meeting	 และ	 Conference	 Call	 เพื่อให้นักลงทุนได้ซักถำม
แนวทำงด�ำเนินงำนและกลยุทธ์ของบริษัท	 ตลอดจนกำรตอบ 
ข้อซักถำมจำกนักลงทุนโดยตรงผ่ำนทำงอีเมลและโทรศัพท์อย่ำง
สม�่ำเสมอ
	 หำกผู้ถือหุ้นต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมสำมำรถติดต่อโดยตรงท่ี
หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงดังต่อไปนี้	
	 	 ที่อยู่			 1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	บำงซื่อ	
	 	 	 	 	 กรุงเทพมหำนคร	10800
	 	 โทรศัพท์		 0-2586-3309
	 	 อีเมล		 invest@scg.com

5.	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1	โครงสร้างของคณะกรรมการ	
	 คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยบคุคลซ่ึงมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ
เป็นที่ยอมรับ	 เป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้ำหมำยของบริษัท	 โดยร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงในกำร
ก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยกำรด�ำเนินงำนทั้งระยะสั้น	ระยะยำว	
ตลอดจนก�ำหนดนโยบำยกำรเงิน	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 และ 
ภำพรวมขององค์กร	 รวมทั้งกำรทบทวนนโยบำยและแผนงำน
ส�ำคัญของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี	 มีบทบำทส�ำคัญในกำรจัดสรร
ทรพัยำกรส�ำคญัตำมเป้ำหมำย	ตลอดจนก�ำกบัดแูลตรวจสอบ	และ
ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของเอสซีจี	 และผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ผู้บริหำรระดับสูงให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเป็นอิสระ	
	 ข้อบงัคบัของบรษิทัก�ำหนดให้มกีรรมกำรไม่น้อยกว่ำ	9	คน	แต่ 
ไม่เกิน	 12	 คน	 ซ่ึงแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 
ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้	
	 1.	 พลอำกำศเอก		 ประธำนกรรมกำร*
	 	 สถิตย์พงษ์	สุขวิมล
	 2.	 นำยสุเมธ	ตันติเวชกุล		 รองประธำนกรรมกำร	
	 	 	 และกรรมกำรอิสระ
	 3.	 นำยเกษม	วัฒนชัย	 กรรมกำร*
	 4.	 พันต�ำรวจเอก		 กรรมกำร**
	 	 ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม	 	
	 5.	 นำยปรีชำ	อรรถวิภัชน์		 กรรมกำรอิสระ
	 6.	 นำยชุมพล	ณ	ล�ำเลียง		 กรรมกำรอิสระ
	 7.	 นำยธำรินทร์	นิมมำนเหมินท์	 กรรมกำรอิสระ
	 8.	 นำยประมนต์	สุธีวงศ์		 กรรมกำรอิสระ
	 9.	 นำงธำริษำ	วัฒนเกส		 กรรมกำรอิสระ
	 10.	 นำยกำนต์	ตระกูลฮุน		 กรรมกำร
	 11.	 นำยประสำร	ไตรรัตน์วรกุล	 กรรมกำร
	 12.	 นำยรุ่งโรจน์	รังสิโยภำส	 กรรมกำรและ
	 	 	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
หมำยเหตุ:		
	 *			 เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรเมื่อวันที่	28	มีนำคม	2561
	 **		 เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรเมื่อวันที่	25	เมษำยน	2561
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	 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	 
1	คน	คือ	กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	และกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	
11	คน	ซึ่งกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในภำคอุตสำหกรรม	 หรือ
กำรจดักำรองค์กรขนำดใหญ่ทีเ่ป็นประโยชน์กบักำรบรหิำรกจิกำร
ของบรษิทั	และไม่มกีรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหำรคนใดด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ในช่วง	 2	 ปีที่ผ่ำนมำ	 รำยละเอียดปรำกฏ
ตำมประวัติคณะกรรมกำรบริษัทในรำยงำนประจ�ำปี	
	 บรษิทัมกีรรมกำรอสิระจ�ำนวน	6	คน	คดิเป็นกึง่หนึง่ของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด	 โดยมีกรรมกำรอิสระที่เป็นผู้หญิง	 1	 คน	 โดย
กรรมกำรอสิระจะท�ำหน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของฝ่ำยจดักำร	
เสนอแนะและแสดงควำมคดิเหน็	สนบัสนนุนโยบำยทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ถือหุ้น	หรือคัดค้ำนแนวทำงที่อำจก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม	
หรือไม่โปร่งใสซึ่งอำจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 และ 
ผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่ำง	ๆ 	ดแูลให้บรษิทัก�ำหนดและเปิดเผยนโยบำย
ด้ำนกำรดแูลกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีใน
ระดับสำกล	 บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญเร่ืองควำมหลำกหลำยของ
กรรมกำร	เพือ่เพิม่ศกัยภำพในกำรสรรหำบคุคลทีม่คีวำมเหมำะสม
เป็นกรรมกำรให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนนิธรุกิจของบรษิทั	คณะกรรมกำร 
บรษิทัโดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและสรรหำ 
จึงได้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2561	พิจำรณำแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	29	โดยยกเลิกกำรก�ำหนดเป็นคุณสมบัติ
ของกรรมกำรว่ำในกรณทีี่ไม่ได้เปน็ผูถ้อืหุ้นต้องมสีญัชำตไิทย	ซึง่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตำมที่เสนอ

5.2	ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	
(ปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 เมื่อวันที่	 20	 
ธันวำคม	2560)	
	 ให้คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
	 1.	บริหำรกิจกำรให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น	
(Fiduciary	Duty)	โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�ำคัญ	4	ประกำร	คือ
	 	 1.1	 กำรปฏิบัตหิน้ำทีด้่วยควำมรบัผดิชอบ	ระมดัระวงัและ
รอบคอบ	(Duty	of	Care)
	 	 1.2	 กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	 (Duty	 of	
Loyalty)
	 	 1.3	 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของ
บรษิทั	มตคิณะกรรมกำรบรษิทัและมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	(Duty	of	
Obedience)
	 	 1.4	 กำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง	 ครบถ้วน	
โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และทันเวลำ	(Duty	of	Disclosure)
	 2.	ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร	ในเรือ่งจ�ำนวน
กรรมกำร	สัดส่วนกรรมกำรอิสระ	รวมทั้งคุณสมบัติที่หลำกหลำย	
เพื่อให้เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
	 3.	ก�ำหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี	โดยมีกำรทบทวนและอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
	 4.	พจิำรณำแผนหลกัในกำรด�ำเนนิงำน	งบประมำณ	เป้ำหมำย
และนโยบำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิ	ตลอดจนพฒันำขดีควำมสำมำรถ
ของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสำกล

	 5.	ติดตำมดูแลให้มีกำรน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ	 และ
ติดตำมกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำนทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจ	และระดับ
เอสซีจี	 โดยก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนอย่ำง
สม�่ำเสมอ	 รวมทั้งให้นโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุงกำร
ด�ำเนินงำนของธุรกิจ	 โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย	
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนกำรพัฒนำ
บุคลำกรของเอสซีจี
	 6.	จดักำรบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบั
ของบริษัท	มติคณะกรรมกำรบริษัท	และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
ด้วยควำมรับผิดชอบ	ระมัดระวังและรอบคอบ	และควำมซื่อสัตย์
สุจริต	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
	 7.	ก�ำกับดูแลและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
มลูคำ่แก่เอสซีจคีวบคู่กบักำรสร้ำงคุณประโยชนต์อ่ผูม้ีส่วนไดส้ว่น
เสียทุกฝ่ำย
	 8.	ก�ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และมำตรกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
	 9.	ก�ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง	 และก�ำกับดูแลให้มี 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล	 
รวมทั้งมีกำรทบทวนและประเมินระบบกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
อย่ำงสม�ำ่เสมอ	และเมื่อระดับควำมเสี่ยงมีกำรเปลี่ยนแปลง
	 10.	ก�ำกับดูแลและพัฒนำบรรษัทภิบำลของเอสซีจีให้อยู่ใน
ระดับสำกล	 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ติดตำมให้มี 
กำรปฏบิตั	ิและเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏบิตัติำมหลกับรรษทัภบิำล 
และจรรยำบรรณเอสซีจี
	 11.	ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีจิตส�ำนึกในจริยธรรมและ
คุณธรรม	 และปฏิบัติตำมหลักบรรษัทภิบำล	 จรรยำบรรณ	 และ
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันของเอสซีจี	 พร้อมทั้งก�ำกับดูแลให้มี
ระบบกำรควบคุมภำยใน	 และกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม	 
เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและกำรใช้อ�ำนำจอย่ำงไม่ถูกต้อง	
รวมทั้งป้องกันกำรกระท�ำผิดกฎหมำย	
	 12.	ตดิตำมดแูลสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถใน
กำรช�ำระหนี้	รวมทั้งแผนหรือกลไกในกำรแก้ไขหำกเกิดปัญหำ
	 13.	ก�ำกับดูแลให้ระบบกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินและ 
กำรเปิดเผยข้อส�ำคัญต่ำง	ๆ 	ถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวลำ	เป็นไปตำม 
กฏเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
	 14.	ดูแลให้มั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่อง
ส�ำคญัของเอสซีจ	ีเคำรพสิทธิและปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นและผูม้ีสว่นได้
เสียอื่น	 อย่ำงเป็นธรรมและโปร่งใส	 ก�ำกับดูแลให้มีกระบวนกำร
และช่องทำงในกำรรับและจัดกำรกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์
จะแจ้งเบำะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงมีประสิทธิผล	 และ
เปิดโอกำสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ำยสำมำรถตดิต่อ/ร้องเรยีนในเรือ่ง
ที่อำจเป็นปัญหำกับคณะกรรมกำรได้โดยตรง
	 15.	พิจำรณำแผนพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและแผนสืบทอด
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 และก�ำกับดูแลให้มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ�ำทุกปี	
และมรีะบบกำรพจิำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผูบ้รหิำรระดบัสงู
ที่รอบคอบ	 โปร่งใส	 สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบและผลกำร
ด�ำเนินงำนเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยำว



96

	 16.	ประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัเป็น
ประจ�ำทกุปี	โดยให้มีกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนเป็น	3	แบบ	คอื
ประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทโดยรวม	 (As	 a	
Whole)	ประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล	(Self-Assessment)	และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนกรรมกำร	 รวมทั้งติดตำม 
ผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อย
เพื่อพิจำรณำร่วมกันในคณะกรรมกำรบริษัท	 และทบทวนแบบ
ประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรบริษทัเป็นประจ�ำสม�ำ่เสมอ
	 17.	ก�ำกบัดแูลให้มกีระบวนกำรสรรหำและเลอืกตัง้บคุคลเป็น
กรรมกำรบริษัทอย่ำงโปร่งใส	 และมีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยอย่ำงเหมำะสม
	 18.	อุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงพอเพียง	 เข้ำร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประชุมผูถ้อืหุน้	เว้นแต่ในกรณี
ที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมกำรบริษัทท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมจะ
ต้องแจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรอืเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิทั
ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
	 19.	ติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่
อำจเกดิขึน้ระหว่ำงบรษัิทกบัฝ่ำยจดักำรคณะกรรมกำร	หรอืผูถ้อืหุน้	
ก�ำกับดูแลให้มีกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน
ของเอสซีจีและกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับ
เอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
	 20.	พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนือ่ง	
เข้ำอบรมหรือเข้ำร่วมในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำรหรือกิจกรรมสัมมนำที่เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
	 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรบริษัทอำจขอค�ำปรึกษำ 
จำกที่ปรึกษำอิสระภำยนอกหรือผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพอื่น	ๆ	หำก
เห็นว่ำมีควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

5.3	บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	
(ปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 เมื่อวันที่	 20	 
ธันวำคม	2560)	
	 ให้ประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
	 1.	พิจำรณำก�ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ร่วมกับกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 และดูแลให้กรรมกำรบริษัทได้รับ
ข้อมูลอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	ชัดเจน	และทันเวลำก่อนกำรประชุม	
เพื่อให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถตัดสินใจได้อย่ำงเหมำะสม	
	 2.	เป็นผู้น�ำของคณะกรรมกำรบริษัท	 และเป็นประธำนใน 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
	 	 2.1	 ด�ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทตำมระเบียบ 
วำระ	ข้อบังคับของบริษัท	และกฎหมำย
	 	 2.2	 จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ	 และส่งเสริมให้กรรมกำร
บริษัททุกคนอภิปรำย	แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่	เป็น
อิสระ	 และใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบ	 โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ำยอย่ำงครบถ้วน
	 	 2.3	 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องด�ำเนินกำรต่อไป
อย่ำงชัดเจน
	 	 2.4	 ก�ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยไม่มี
กรรมกำรบริษัทที่มำจำกฝ่ำยจัดกำร

	 3.	เป็นผู้น�ำในกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมระเบียบวำระ	
ข้อบังคับของบริษัท	 และกฎหมำย	 โดยจัดสรรเวลำให้เหมำะสม	
รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน	
และดูแลให้มีกำรตอบข้อซักถำมของผู ้ถือหุ ้นอย่ำงเหมำะสม 
และโปร่งใส
	 4.	สนับสนุนและเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตำมหลัก
บรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณของเอสซีจี
	 5.	เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท
กับฝ่ำยจัดกำร	 และสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่และฝ่ำยจัดกำรตำมนโยบำยของบริษัท
	 6.	ก�ำกับดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลและกำรจดักำรอย่ำงโปร่งใส 
ในกรณีที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 7.	ก�ำกับดูแลให ้คณะกรรมกำรบริษัทมีโครงสร ้ำงและ 
องค์ประกอบที่เหมำะสม
	 8.	ก�ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
โดยรวม	 คณะกรรมกำรชุดย่อยชุดต่ำง	 ๆ	 และกรรมกำรบริษัท 
แต่ละคน	เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล

5.4	อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมกำรบรษิทัมอี�ำนำจอนมุติัเรือ่งต่ำง	ๆ 	ของบรษัิทตำม
ขอบเขตหน้ำทีท่ี่ก�ำหนดโดยกฎหมำย	ข้อบงัคบัของบรษิทั	กฎบตัร
คณะกรรมกำรบรษิทั	และมตท่ีิประชมุผูถ้อืหุน้	ซึง่รวมถงึกำรก�ำหนด 
และทบทวนวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	กลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิงำน	แผนหลกั
ในกำรด�ำเนนิงำน	นโยบำยในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง	แผนงบประมำณ 
และแผนกำรด�ำเนินงำนธุรกิจประจ�ำปี	 แผนธุรกิจระยะปำนกลำง	
กำรก�ำหนดเป้ำหมำยทีต้่องกำรของผลของกำรด�ำเนนิงำน	กำรตดิตำม 
และประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนให้เป็นไปตำมแผนทีก่�ำหนดไว้	และ
กำรดแูลรำยจ่ำยลงทนุ	(Capital	Expenditure)	รำยกำรระหว่ำงกนัที่ 
ส�ำคญั	กำรเข้ำควบรวมกจิกำร	กำรแบ่งแยกกจิกำร	และกำรเข้ำร่วมทนุ

5.5	การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบรษิทักบั
ฝ่ายจัดการ
	 เอสซีจีได้แบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำง 
คณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำรเอสซีจีอย่ำงชัดเจนตำมคู่มือ
อ�ำนำจด�ำเนินกำรของบริษัท	โดยกรรมกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ในกำร
ก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร 
เอสซีจีในระดับนโยบำย	 ขณะที่ฝ ่ำยจัดกำรเอสซีจีท�ำหน้ำท่ี 
บริหำรงำนในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนด	 ดังนั้น	
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่จึงเป็นบุคคล 
คนละคนกัน	 โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องผ่ำนกำรคัดเลือกจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท	 เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีควำมเหมำะสมที่สุด	
นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทยังเป็นผู้ก�ำหนดแผนกำรสืบทอด
ต�ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูง	 และมีกำรทบทวนแผนดังกล่ำว 
เป็นประจ�ำทุกปี	 โดยมีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่
เป็นผู้บริหำรโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำประชุมในวำระดังกล่ำว
	 ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	และไม่มี
ส่วนร่วมในกำรบรหิำรงำนของเอสซีจ	ีตลอดจนไม่มีอ�ำนำจลงนำม
ผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงกำรก�ำกับดูแล 
เชงินโยบำยในภำพรวมของบรษิทักบักำรบริหำรงำนได้อย่ำงชดัเจน	
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	 ส�ำหรับฝ่ำยจัดกำรเอสซีจีได้รับมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่ให ้
ด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยต่ำง	 ๆ	 ที่ก�ำหนดไว้	 รับผิดชอบผลกำร
ด�ำเนินงำนโดยรวม	 ควบคุมค่ำใช้จ่ำยและงบลงทุนตำมขอบเขตที่
คณะกรรมกำรอนมุตัใินแผนงำนประจ�ำปี	ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำย
ด้ำนบุคคล	 แก้ไขปัญหำหรือควำมขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร	
และด�ำรงไว้ซึ่งกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.6	วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท
จำานวนปีที่ดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท
	 ข้อบังคบัของบรษิทัได้ก�ำหนดจ�ำนวนปีทีด่�ำรงต�ำแหน่งในแต่ละ
วำระของกรรมกำรบรษิทัเป็นไปตำมพระรำชบัญญตับิรษิทัมหำชน
จ�ำกัด	 พ.ศ.	 2535	 โดยในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
กรรมกำรบริษัทต้องออกจำกต�ำแหน่งจ�ำนวน	1	 ใน	3	ถ้ำจ�ำนวน
กรรมกำรแบ่งออกให้ตรงเป็น	3	ส่วนไม่ได้กใ็ห้ออกโดยจ�ำนวนใกล้
ท่ีสุดกับส่วน	 1	 ใน	 3	 ทั้งนี้	 กรรมกำรบริษัทที่จะต้องออกจำก
ต�ำแหน่งนั้นให้พิจำรณำจำกกรรมกำรบริษัทที่อยู่ในต�ำแหน่งนำน
ที่สุดเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่งก่อน	 ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมกำร 
ทั้งสิ้นจ�ำนวน	12	คน	จึงมีกรรมกำรที่ออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ
ปีละ	4	คน	อย่ำงไรก็ตำม	กรรมกำรบริษัทที่ออกไปนั้นอำจได้รับ
เลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งอีกก็ได้

วาระการดำารงตำาแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ
	 กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรไม่เกิน	 3	
วำระตดิต่อกนั	โดยเริม่นบัวำระแรกตัง้แต่วนัทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั
มีมติอนุมัติในวันท่ี	 25	 พฤษภำคม	 2554	 และครบก�ำหนดกำร 
ด�ำรงต�ำแหน่งในแต่ละวำระในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 
ที่ตนครบก�ำหนดออกตำมวำระ	ทั้งนี้	คณะกรรมกำรอำจเสนอชื่อ
กรรมกำรดงักล่ำวให้ทีป่ระชมุสำมญัผูถื้อหุน้พจิำรณำเลอืกตัง้กลบั
เข้ำเป็นกรรมกำรต่อไปได้ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร	 แต่ให้
คุณสมบัติควำมเป็นอิสระของกรรมกำรนั้นสิ้นสุดลง

5.7	นโยบายการดำารงตำาแหน่งในสถาบันภายนอกเอสซีจีของ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
การกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไป
ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	
	 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำหนดจ�ำนวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรบริษัทจะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	
เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในกำรที่กรรมกำรบริษัท 
สำมำรถอุทิศเวลำส�ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 
คณะกรรมกำรบริษัทจึงก�ำหนดเป็นนโยบำยให้กรรมกำรบริษัท
ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไม่เกิน	 4	 บริษัท	 ซึ่ง 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ปฏิบัติตำมนโยบำยน้ีอย่ำงเคร่งครัด	 ไม่มี
กรรมกำรคนใดด�ำรงต�ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่เกนิ	4	บรษิทั	
นอกจำกนีบ้รษิทัมแีนวปฏบิตัใินกรณกีรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่จะเข้ำ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัอืน่	โดยจะมกีำรเสนอเรือ่งกำรด�ำรง 
ต�ำแหน่งในบรษิทัอืน่เพ่ือให้คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมเหน็ชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอก 
เอสซจีขีองผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
และฝ่ำยจัดกำรของบริษัทสำมำรถเป็นกรรมกำรในบริษัทอ่ืน 
ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	หรือใช้เวลำของบริษัทท�ำงำนใน 
สถำบันภำยนอกได้ใน	3	กรณี	ดังนี้
	 (1)	 กำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในองค์กรของภำครัฐซึ่งไม่ได ้
ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคกำรเมือง	 และเป็นกำรให  ้
ควำมช่วยเหลือแก่ทำงรำชกำรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
	 (2)	 กำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในองค์กรของเอกชนที่ต้ังขึ้น 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 เช่น	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	
หอกำรค้ำไทย	สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจ	ฯลฯ
	 (3)	 กำรเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในองค์กรภำคเอกชนทีต่ัง้ขึน้เพือ่
กำรค้ำและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท	 และไม่ใช้เวลำอันจะ
เป็นผลเสียแก่บริษัท
	 ทั้งนี้	 ให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่เสนอขออนุมัติกำรเข้ำด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอืน่หรอืสถำบนัภำยนอกจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั	และในกรณขีองพนกังำนจดักำรให้เสนอขออนมุตัติำมอ�ำนำจ
ด�ำเนินกำรของบริษัท	 โดยให้พิจำรณำตำมเจตนำรมณ์ของบริษัท
ที่มุ่งให้พนักงำนทุ่มเทและต้ังใจท�ำงำน	 ตลอดจนอุทิศเวลำกำร
ท�ำงำนให้กบับรษิทัอย่ำงเตม็ที	่รวมทัง้ปฏบิตัติำมแนวจรรยำบรรณ
เร่ืองควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงำนจะไม่
ประกอบกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่เป็นหรืออำจเป็นกำรแข่งขัน
กับกิจกำรของบริษัท	 อนึ่งกำรพิจำรณำอนุมัติให้พนักงำนเป็น
กรรมกำรหรอืใช้เวลำของบรษิทัท�ำงำนให้กบัสถำบนั/บรษิทัภำยนอก	
เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมเป็น 
กรณี	ๆ 	ไป	ซึ่งบริษัทได้สื่อสำรให้พนักงำนจัดกำรที่เกี่ยวข้องทรำบ
โดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

5.8	การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
	 เอสซีจีจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและทบทวน 
ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ชดุย่อยเป็นประจ�ำทกุปี	อย่ำงน้อยปีละ	1	ครัง้	โดยแบ่งกำรประเมนิ
ออกเป็น	 2	 แบบ	 คือ	 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
คณะกรรมกำรทั้งคณะ	 (As	 a	Whole)	 และกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของตนเอง	 (Self-Assessment)	 และได้จัดให้ม ี
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนกรรมกำร	 ซึ่งผล 
กำรประเมินน้ัน	 คณะกรรมกำรบริษัทได้วิเครำะห์และหำข้อสรุป
เพ่ือก�ำหนดมำตรกำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท�ำงำน 
ของคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
	 ส�ำหรับกระบวนกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
คณะกรรมกำรทั้งคณะ	 (As	 a	Whole)	 และกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของตนเอง	 (Self-Assessment)	 นั้น	 คณะกรรมกำร 
บรรษัทภิบำลและสรรหำจะพิจำรณำทั้งแบบประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย	 
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนกรรมกำร	 รวมถึง
แบบสอบถำมควำมต้องกำรทรำบข้อมูลเพื่อเพ่ิมพูนควำมรู  ้
ควำมสำมำรถในกำรปฏบิติัหน้ำทีข่องกรรมกำร	ก่อนทีจ่ะเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ	
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 คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	 ผลประเมินการปฏิบัติงาน	 ผลประเมินการปฏิบัติงาน
	 	 	 	 ของคณะกรรมการทั้งคณะ																		 ของตนเอง
	 	 	 	 (As	a	Whole)	 (Self-Assessment)
	 	 	 	 (ร้อยละ)	 (ร้อยละ)

 1.	 คณะกรรมกำรบริษัท	 97	 94

	 2.	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 100	 98

	 3.	 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ	 100	 99

	 4.	 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน	 94	 95

การประเมนิผลกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูของ
เอสซีจี	
	 คณะกรรมกำรบริษทัร่วมกับคณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน 
เป็นผู ้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ	่ 
โดยพจิำรณำจำกผลกำรด�ำเนินงำนทำงธรุกจิของบรษิทั	กำรด�ำเนนิงำน
ตำมนโยบำยท่ีได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 ประกอบกับ 
สภำวกำรณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม		โดยคณะกรรมกำรพจิำรณำ
ผลตอบแทนจะน�ำข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ในกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูงของเอสซีจี	 เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท	 โดยพิจำรณำจำกข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและ
เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่ำง	ๆ	ดังนี้
	 1.	 ผลประกอบกำรของธุรกิจ	 โดยพิจำรณำจำกร้อยละของ	
EBITDA	 on	 Operating	 Assets	 ซ่ึงจะมีกำรตั้งเป้ำหมำยเพื่อ
ก�ำหนดค่ำร้อยละของ	EBITDA	ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก	ๆ	ปี
เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรประเมินและเปรียบเทียบ
	 2.	 เปรียบเทียบผลประกอบกำรของธุรกิจกับอุตสำหกรรม
เดียวกันทั้งตลำดภำยในประเทศและระดับสำกล
	 3.	 ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำธุรกิจและกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

	 นอกจำกนั้นได้น�ำผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำน
ระดับจัดกำรที่มีต่อกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง
ของเอสซจี	ีมำใช้ประกอบกำรพจิำรณำในคณะกรรมกำรพจิำรณำ
ผลตอบแทนด้วย	

การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษา
อิสระภายนอก
	 นอกเหนอืจำกกำรประเมนิผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำร 
ทั้งคณะ	 (As	 a	Whole)	 และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ตนเอง	 (Self-Assessment)	 ซึ่งด�ำเนินกำรเป็นประจ�ำทุกปีแล้ว	
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรจัดให้มีกำร 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทโดยที่ปรึกษำ 
อสิระภำยนอกทกุ	ๆ 	3	ปี	เพือ่น�ำมำพฒันำแนวทำงกำรปฏบิตัหิน้ำท่ี 
ของคณะกรรมกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ 
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	ปี	2560	และกำรประเมนิ 
เรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ	DJSI	โดยได้ด�ำเนินกำรครั้งแรกใน 
ปี	2558	

	 ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้
กรรมกำรบริษัททุกคนเพ่ือประเมินผลกำรปฏิบั ติงำนของ 
คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อยท่ีตนด�ำรงต�ำแหน่ง	
หลังจำกนั้นส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทจะสรุปผล	 และน�ำเสนอ 
ผลประเมินต่อคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ	 และ 

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบก่อนน�ำส่งผลกำรประเมินให้
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรชุดย่อยต่อไป	
	 ทัง้นี	้ในปี	2561	ผลประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชุดย่อยนั้น	สรุปได้	ดังนี้
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	 องค์ประกอบหลัก	 คะแนน	(ร้อยละ)

	 1	 โครงสร้างการดำาเนินงาน	(Structure) 
	 	 (1)	 โครงสร้ำงและกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร	 95.4
	 	 (2)	 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท	 95.2

	 2.	 บุคลากร	(People) 
	 	 (1)	 บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ	 97.5
	 	 (2)	 พฤติกรรมและวัฒนธรรม	 97.4
	 	 (3)	 โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท	 95.0

	 3.	 กระบวนการปฏิบัติงานและการเข้าถึงข้อมูล	(Process	and	Information)	
	 	 (1)	 กำรก�ำกับดูแลรำยงำนและกำรเปิดเผยข้อมูล	 97.3
	 	 (2)	 กำรก�ำกับดูแลหน่วยงำนด้ำนกำรควบคุมบริษัท	 97.0
	 	 (3)	 กำรอบรมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำรบริษัท	 94.0

	 ในปี	 2560	 คณะกรรมกำรบริษัทโดยกำรเสนอแนะของ 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำได้คัดเลือกบริษัทอีวำย	
คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จ�ำกัด	เป็นที่ปรึกษำภำยนอกที่เป็นอิสระ
ให้เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท 
ในปี	 2561	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงสร้ำง	 หน้ำที ่
ควำมรับผิดชอบ	โดยเปรียบเทียบกับมำตรฐำนสำกล	เพื่อก�ำหนด
แนวทำงในกำรพฒันำทกัษะควำมรู้ควำมสำมำรถของคณะกรรมกำร 
บรษิทั	อกีทัง้เพือ่เพิม่มำตรฐำนส�ำหรับกระบวนกำรประเมนิประสิทธิผล
ของคณะกรรมกำรบรษิทัให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนกำรปฏบิตัสิำกล
และหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

หลักการและวิธีการประเมิน
	 ทีป่รกึษำอสิระภำยนอกได้ก�ำหนดปัจจยัและองค์ประกอบกำร
ประเมนิทีเ่กีย่วข้องกบัโครงสร้ำง	องค์ประกอบ	บทบำทหน้ำทีค่วำม
รบัผิดชอบ	กำรปฏบิติังำน	และกำรพฒันำทกัษะ	ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของคณะกรรมกำรบริษัท	 ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่ำง	 ๆ	 ทุกด้ำน	 

และได้เข้ำร่วมประชุมกับผู้รับผิดชอบโครงกำรและผู้ประสำนงำน
โครงกำรของบริษัทจัดท�ำแบบประเมินคณะกรรมกำรบริษัทและ
สมัภำษณ์กรรมกำรบรษิทั	ผูบ้รหิำรและฝ่ำยจดักำรทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง
กบัปัจจยัและองค์ประกอบกำรประเมนิข้ำงต้นในรูปแบบทัง้ภำษำ
ไทยและภำษำอังกฤษ	 รวมทั้งรวบรวมและสอบทำนเอกสำรท่ี
เกีย่วข้อง	ข้อมลูทีเ่ผยแพร่บนเวบ็ไซต์	ตลอดจนข้อมลูประกอบอืน่	ๆ 	
ที่จ�ำเป็นในกำรประเมินผลรวมถึงจรรยำบรรณเอสซีจี	 (Code	 of	
Conduct)	 จำกน้ันจึงประเมินระดับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรบรษิทัโดยเทยีบเคยีงกบัหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดแีละ
บรษิทับรษัิทจดทะเบยีนช้ันน�ำในตลำดหลกัทรพัย์ของประเทศไทย
และต่ำงประเทศ

ผลการประเมิน
	 จำกผลกำรตอบแบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์กรรมกำร
บริษัทและผู้บริหำร	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	96	ดังนี้

	 คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและสรรหำได้พิจำรณำข้อเสนอแนะ
ของที่ปรึกษำภำยนอกที่สำมำรถน�ำมำปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อก่อให้
เกิดประโยชน์กับบริษัทและสอดคล้องกับควำมคำดหวังที่เพิ่มขึ้น
ของผูม้ส่ีวนได้เสยีต่ำง	ๆ 	เช่น	สถำบนัจดัอนัดบั	(Rating	Agencies)	
องค์กรท่ีมีหน้ำที่ตรวจสอบ	 (Governance	 Watchdog)	 
และหน่วยงำนก�ำกับดูแล	 (Regulator)	 และได้น�ำเสนอให  ้
คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบและให้ข ้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
เพื่อน�ำไปประกอบกำรก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบรรษัทภิบำล
ของเอสซีจีในล�ำดับต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง	
	 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำได้เห็นควรให้มีกำร 
จัดกิจกรรมท่ีจะช่วยเพิ่มพูนควำมรู ้ที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และ 
ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรอย่ำงต่อเนือ่ง	โดยได้เริม่กำรจดัเสวนำ 

แลกเปลีย่นประสบกำรณ์และควำมคดิเห็นระหว่ำงกรรมกำรบรษิทั
และผู้บริหำรระดับสูง	 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกตั้งแต่ป	ี
2554	เป็นต้นมำ
	 ส�ำหรบัปี	2561	คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและสรรหำได้จดั
ให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงแบ่งออก
เป็น	3	กิจกรรม	ดังนี้	
	 1)		จัดเสวนำในหัวข้อ	 “Startup	 Business”	 เม่ือวันที่	 6	
สงิหำคม	2561	เพือ่ส่งเสรมิให้กรรมกำรมคีวำมเข้ำใจรปูแบบธรุกจิใหม่
ที่สำมำรถสนับสนุนธุรกิจหลักของเอสซีจีให้เข้ำถึงควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้มำกขึ้น	หรือช่วยลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ
ในรปูแบบของ	Digital	Transformation	ท�ำให้เกดิกำรพฒันำธรุกจิ
แบบครบวงจร	โดยผู้ก่อตั้งโครงกำร	Startup	ที่เอสซีจีร่วมลงทุน
ได้น�ำเสนอรูปแบบของโครงกำรและกำรท�ำงำนของธุรกิจดังกล่ำว	
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกรรมกำรอย่ำงกว้ำงขวำง	
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การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการเป็นรายบุคคลในปี	2561

  	 รายชื่อกรรมการ	 	 	 รายละเอียดกิจกรรมที่เข้าร่วม

	 1.		พลอำกำศเอก	สถิตย์พงษ์	สุขวิมล	 -	 ร่วมชมกำรจัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและบริกำรจำกงำนวิจัย
	 	 	 	 และพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี

	 2.	นำยสุเมธ	ตันติเวชกุล	 -	 ร่วมชมกำรจัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและบริกำรจำกงำนวิจัย
	 	 	 	 และพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี

	 3.		นำยเกษม	วัฒนชัย	 -	 ร่วมชมกำรจัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและบริกำรจำกงำนวิจัย
	 	 	 	 และพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
	 	 	 -	 ร่วมเยี่ยมชมโรงงำนผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และ
	 	 	 	 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงที่เมืองเมำะล�ำไย	เมียนมำ

	 4.	พันต�ำรวจเอก	 -	 ร่วมชมกำรจัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและบริกำรจำกงำนวิจัย
	 	 ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม	 	 และพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี

	 5.	นำยปรีชำ	อรรถวิภัชน์	 -		 ร่วมเสวนำหัวข้อ	“Startup	Business”	
	 	 	 -		 ร่วมชมกำรจัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและบริกำรจำกงำนวิจัย
	 	 	 	 และพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
	 	 	 -	 ร่วมเยี่ยมชมโรงงำนผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และ
	 	 	 	 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงที่เมืองเมำะล�ำไย	เมียนมำ

	 6.	นำยชุมพล	ณ	ล�ำเลียง	 -			ร่วมชมกำรจัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและบริกำรจำกงำนวิจัย
	 	 	 	 และพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี

	 7.	นำยธำรินทร์	นิมมำนเหมินท์	 -			ร่วมเสวนำหัวข้อ	“Startup	Business”	
	 	 	 -			ร่วมชมกำรจัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและบริกำรจำกงำนวิจัย
	 	 	 	 และพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
  

	 2)		จัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและ
บริกำรจำกงำนวิจัยและพัฒนำของทั้งสำมกลุ่มธุรกิจหลักของ 
เอสซีจีเมื่อวันที่	 24	 สิงหำคม	 2561	 สอดรับไปกับกำรประชุม
วำงแผนธุรกิจระยะกลำง	 เพื่อให้กรรมกำรบริษัท	 นักวิจัยและ
พัฒนำ	 ตลอดจนผู้บริหำรด้ำนนวัตกรรมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
และให้ค�ำแนะน�ำเพื่อต่อยอดโครงกำรต่ำง	 ๆ	 ของเอสซีจีให ้
กว้ำงขวำงและเพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจมำกยิ่งขึ้น
	 3)		จัดให้คณะกรรมกำรเข้ำเยีย่มชมโรงงำนผลติปนูซเีมนต์และ
กิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงที่ 
เมอืงเมำะล�ำไย	ประเทศเมยีนมำ	ระหว่ำงวนัที	่10-11	พฤศจกิำยน	
2561	เพือ่ส่งเสรมิและเพิม่พนูให้กรรมกำรมปีระสบกำรณ์ในธรุกจิ
หลกัของบรษิทั	นอกจำกนีย้งัเป็นกำรให้โอกำสพนกังำนท้องถิน่ได้

น�ำเสนอผลงำนกำรปรบัปรงุงำนในด้ำนต่ำง	ๆ 	และรำยงำนกำรท�ำ 
กิจกรรมเพื่อชุมชนให้กรรมกำรรับทรำบอย่ำงใกล้ชิด	
	 นอกจำกนี	้เอสซจียีงัสนบัสนนุให้กรรมกำรบรษิทั	และผูบ้รหิำร
ระดับสูงเข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี	รวมทัง้พบปะแลกเปลีย่นควำมคดิเห็นกบัคณะกรรมกำรบรษิทั	
และผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรต่ำง	 ๆ	 อยู่เสมอ	 ทั้งหลักสูตรที่ 
จัดโดยหน่วยงำนที่ดูแลกำรฝึกอบรมของเอสซีจี	 และหลักสูตร 
ที่จัดโดยหน่วยงำนก�ำกับดูแลของรัฐ	 หรือองค์กรอิสระ	 อำทิ	
หลักสูตรกรรมกำรบริษัทของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย	(IOD)	ทั้งนี้	เพื่อน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพัฒนำ
องค์กรต่อไป



101

	 	รายชื่อกรรมการ	 	 	 รายละเอียดกิจกรรมที่เข้าร่วม

	 8.	นำยประมนต์	สุธีวงศ์	 -			ร่วมเสวนำหัวข้อ	“Startup	Business”	
	 	 	 -			ร่วมชมกำรจัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและบริกำรจำกงำนวิจัย
	 	 	 	 และพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
	 	 	 -	 Director	Luncheon	Briefing	2018	จัดโดย	IOD

	 9.	นำงธำริษำ	วัฒนเกส	 -	 ร่วมเสวนำหัวข้อ	“Startup	Business”	
	 	 	 -	 ร่วมชมกำรจัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและบริกำรจำกงำนวิจัย
	 	 	 	 และพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
	 	 	 -		 ร่วม	Chairman	Forum	“Digital	Transformation	-	A	must	for	all	Companies”	 
	 	 	 	 2018	จัดโดย	IOD
	 	 	 -	 ร่วม	Independent	Director	Forum	“Tough	Boardroom	Situations”	2018	
	 	 	 	 จัดโดย	IOD
	 	 	 -	 ร่วม	National	Director	Conference	“Rising	Above	Disruptions:	A	Call	for	
	 	 	 	 Action”	2018	จัดโดย	IOD

	 10.	นำยกำนต์	ตระกูลฮุน	 -		ร่วมเสวนำหัวข้อ	“Startup	Business”	
	 	 	 -			ร่วมชมกำรจัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและบริกำรจำกงำนวิจัย 
	 	 	 	 และพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
	 	 	 -		 ร่วมเยี่ยมชมโรงงำนผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และ 
	 	 	 	 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงที่เมืองเมำะล�ำไย	เมียนมำ
	 	 	 -	 ร่วม	Chairman	Forum	“Digital	Transformation	-	A	must	for	all	Companies”	 
	 	 	 	 2018	จัดโดย	IOD

	 11.	นำยประสำร	ไตรรัตน์วรกุล	 -		 ร่วมเสวนำหัวข้อ	“Startup	Business”	
	 	 	 -	 ร่วมชมกำรจัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและบริกำรจำกงำนวิจัย 
	 	 	 	 และพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
	 	 	 -	 ร่วมเยี่ยมชมโรงงำนผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์
	 	 	 	 และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงที่เมืองเมำะล�ำไย	เมียนมำ
	 	 	 -	 Board	Nomination	and	Compensation	Program	(BNCP)	5/2018	จัดโดย	IOD	
	 	 	 -	 ร่วม	National	Director	Conference	“Rising	Above	Disruptions:	A	Call	for	
	 	 	 	 Action”	2018	จัดโดย	IOD

	 12.	นำยรุ่งโรจน์	รังสิโยภำส	 -	 ร่วมเสวนำหัวข้อ	“Startup	Business”	
	 	 	 -	 ร่วมชมกำรจัดแสดงสินค้ำนวัตกรรมและพัฒนำกำรของสินค้ำและบริกำรจำกงำนวิจัย
	 	 	 	 และพัฒนำของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
	 	 	 -		 ร่วมเยี่ยมชมโรงงำนผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์
	 	 	 	 และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำงที่เมืองเมำะล�ำไย	เมียนมำ
	 	 	 -	 ร่วม	National	Director	Conference	“Rising	Above	Disruptions:	A	Call	for	
	 	 	 	 Action”	2018	จัดโดย	IOD
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	 ประวัติกำรเข้ำร่วมอบรมหลักสูตรท่ีจัดโดยสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	 (IOD)	 ของกรรมกำรปรำกฏอยู่ใน
ประวัติของกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในหมวดโครงสร้ำงกำรจัดกำร
	 ในด้ำนกำรสนบัสนนุกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบริษัท
นั้น	 เอสซีจีมีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรและเลขำนุกำรบริษัทท�ำ
หน้ำทีป่ระสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำรเอสซจีี	
และมีส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ดูแลประสำนงำนด้ำน
กฎหมำย	 กฎเกณฑ์ต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมกำรบริษัท	 และประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติ 
คณะกรรมกำรบริษัท
	 เอสซจีไีด้จดัท�ำคูม่อืกรรมกำรบรษิทั	ซึง่รวบรวมสรปุกฎหมำย	
กฎเกณฑ์	 และประกำศที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท	 ตลอดจน
กฎบัตรของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย	 นโยบำย 
ด้ำนบรรษัทภิบำลเอสซีจี	และแนวปฏิบัติต่ำง	ๆ	เพื่อให้กรรมกำร
รบัทรำบบทบำท	หน้ำที	่ควำมรับผดิชอบ	และแนวปฏิบตัใินหน้ำที่
กรรมกำร	ซึ่งส่งให้กรรมกำรบริษัททุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น	

การเตรียมความพร้อมสำาหรับการเป็นกรรมการบริษัท
	 ในปี	 2561	 เอสซีจีได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรบริษัท	 (Director	 
Induction	 Program)	 ส�ำหรับกรรมกำรที่ได้รับกำรเลือกต้ัง 
รำยใหม่เพื่อให้กรรมกำรที่เข้ำรับต�ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
อย่ำงเร็วที่สุด	 โดยมีเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนในเรื่อง 
ต่ำง	ๆ 	ตำมแผนงำนปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่	(Orientation	Program)	
3	ด้ำน	ดังนี้
	 1)	 รวบรวมข้อมูลที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับกรรมกำรเพื่อประโยชน ์
ในกำรตรวจสอบดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับกรรมกำร
	 2)	 จดัส่งข้อมลูทีส่�ำคญัและจ�ำเป็นในกำรปฏิบตัหิน้ำทีเ่กีย่วกบั
กรรมกำรบรษิทั	เช่น	หนังสอืบรคิณห์สนธแิละข้อบงัคบับรษิทั	คูม่อื
กรรมกำรบรษัิท	คูม่อืกรรมกำรบรษิทัจดทะเบียน	สรปุผลกำรด�ำเนนิงำน	
สรปุหลกัเกณฑ์ส�ำคญัด้ำนบรรษทัภบิำลเอสซจี	ีและคูม่อืส�ำคญัของ
บริษัทท่ีจ�ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร	 เป็นต้น	 เพื่อให้
กรรมกำรมีข้อมูลอ้ำงอิงและสำมำรถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
	 3)	 จัดให้มีกำรพบปะหำรือกับประธำนกรรมกำร	 กรรมกำร
บรษิทั	ฝ่ำยจดักำรเอสซจี	ีหรอืผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยต่ำง	ๆ 	เพือ่รบัทรำบ	
และสอบถำมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี

12.2 คณะกรรมการชุดย่อย

	 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อย	 ได้แก่	
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและสรรหำ	
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน	 และคณะกรรมกำรกิจกำร
สงัคมเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื	เพือ่ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ฉพำะเรือ่ง	และ
เสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบ	 โดยได ้
จัดให้มีกฎบัตรส�ำหรับคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อก�ำหนดหน้ำที ่
และควำมรับผิดชอบ	 และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่ำวบนเว็บไซต์
ของบริษัทด้วย	 นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งคณะ
กรรมกำรชุดย่อยเฉพำะเรื่องชุดอื่น	 ๆ	 ตำมควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทท่ีเป็นกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	 
4	 คน	 โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 และ 
มีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนบัญชี	 หรือกำรเงินที่เป็นท่ียอมรับ	
โดยมีนำยธำรินทร์	นิมมำนเหมินท์	และนำงธำริษำ	วัฒนเกส	เป็น
กรรมกำรตรวจสอบทีเ่ป็นผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอที่
จะท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้	โดย
ท�ำหน้ำที่สอบทำนกำรด�ำเนินงำนให้ถูกต้องตำมนโยบำยและ
ระเบยีบข้อบงัคบั	ตลอดจนกฎหมำย	ระเบยีบปฏบิตั	ิและข้อก�ำหนด
ของหน่วยงำนก�ำกบัดแูล	ส่งเสรมิให้พฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงนิ
และบัญชีให้เป็นตำมมำตรฐำนสำกล	 รวมทั้งสอบทำนให้มีระบบ
กำรควบคุมภำยใน	 ระบบตรวจสอบภำยใน	 และระบบบริหำร 
ควำมเสี่ยงที่รัดกุม	 เหมำะสม	 ทันสมัย	 และมีประสิทธิภำพ	 
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมคิดเห็น
ได้อย่ำงอิสระ	
	 ทั้งนี้	 ส�ำนักงำนตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ	 ซึ่งปัจจุบัน 
นำยพทิยำ	จัน่บญุม	ีผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนตรวจสอบ	เป็นผูด้แูลงำน 
ดงักล่ำว	และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ	รวมทัง้มกีำร
ปรกึษำหำรือกบัผูส้อบบญัช	ีทีป่รกึษำ	และผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกฎหมำย	
และบัญชเีป็นประจ�ำ	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมกีำรประชมุ
ร่วมกับผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำประชุมอย่ำงน้อย 
ปีละ	 1	 คร้ัง	 เพ่ือขอควำมเห็นจำกผู้สอบบัญชีในเร่ืองต่ำง	 ๆ	 
นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรตรวจสอบยังมีที่ปรึกษำภำยนอกท่ีเป็น
อิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	จ�ำนวน	4	คน	ประกอบด้วย
	 1.	 นำยธำรินทร์	นิมมำนเหมินท์	 ประธำนกรรมกำร 
	 	 	 	 	 	 ตรวจสอบ
	 2.	 นำยปรีชำ	อรรถวิภัชน์	 	 กรรมกำรตรวจสอบ
	 3.	 นำยประมนต์	สุธีวงศ์	 	 กรรมกำรตรวจสอบ
	 4.	 นำงธำริษำ	วัฒนเกส	 	 กรรมกำรตรวจสอบ

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
	 กรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู ่ในต�ำแหน่งครำวละ	 3	 ปี	 
โดยครบรอบออกตำมวำระในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	
ทั้งนี้	 เม่ือครบก�ำหนดออกตำมวำระก็อำจได้รับกำรพิจำรณำ 
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้	
	 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น
นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ	 ให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนข้ึนเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน	 
เพือ่ให้กรรมกำรตรวจสอบมจี�ำนวนครบตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั
ก�ำหนด	 โดยบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทนอยู ่ใน 
ต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรตรวจสอบ 
ซึ่งตนแทน

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่	 20	
ธันวำคม	2560)	
	 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
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ด้านการกำากับดูแล	 การบริหารความเสี่ยง	 การกำากับดูแลการ
ปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
	 1.	 สอบทำนให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผย
ข้อมูลในงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 และ 
ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำระบบรำยงำนทำงกำรเงินให้ทัดเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ	
	 2.	 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	 กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไป
ซึ่งสินทรัพย์	หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย	และข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
	 3.	 สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง	
กระบวนกำรท�ำงำน	กำรควบคมุ	กำรก�ำกบัดแูลด้ำนกำรปฏบิตังิำน	
และด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยั
ของข้อมูลและระบบเครือข่ำยสื่อสำรที่มีประสิทธิผล	 สอดคล้อง
ตำมมำตรฐำนสำกล
	 4.	 สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน
อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องตำมแนวทำงของหน่วยงำนก�ำกับ
ดแูลต่ำง	ๆ 	แนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุรติ	
(CAC)	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	 (IOD)	 และ 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติแห่งชำต	ิเริม่ตัง้แต่ 
กำรส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนักรู้	(Awareness)	กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง	 กำรควบคุมภำยใน	 กำรสร้ำงระบบงำนเชิงป้องกัน	 
กำรรำยงำนกำรกระท�ำควำมผดิ	กำรตรวจสอบ	จนถงึกำรสอบทำน
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันตำมที่
ส�ำนักงำนตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
	 5.	 สอบทำนให้บริษัทมีกระบวนกำรควบคุมและติดตำมกำร
ปฏิบัติงำน	 (Compliance)	 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรพัย์	ระเบยีบ	ข้อบงัคับ	และกฎหมำยอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
	 6.	 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในตำมกรอบ
แนวทำงกำรควบคุมภำยใน	 (Internal	 Control	 Framework:	
COSO	 2013)	 และกำรตรวจสอบภำยใน	 (Internal	 Audit)	 ที่ 
เหมำะสมและมีประสิทธิผลตำมวิธีกำรและมำตรฐำนสำกลที่
ยอมรับโดยทั่วไป	และพิจำรณำ	“แบบประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน”	ซึง่ส�ำนกังำนตรวจสอบได้ตรวจสอบและ
ประเมินแล้ว	 เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่
เพียงพอ	และน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
	 7.	 สอบทำนสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก�ำหนดมำตรกำร
ป้องกันภำยในองค์กร	 รวมทั้งสอบทำนกระบวนกำรภำยในของ
บริษัทเกี่ยวกับกำรแจ้งเบำะแสและกำรรับข้อร้องเรียน
	 8.	 สอบทำนให้มรีะบบงำนเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กบั
หน่วยงำนเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ	และประสทิธผิลในกำรปฏบิตังิำน
ให้ดียิ่งขึ้น

ด้านอื่น	ๆ
	 9.	 พิจำรณำคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้ำงบุคคลซ่ึงมี 
ควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท	 รวมทั้งเสนอ 
ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	และประเมนิประสิทธภิำพ 
กำรท�ำงำนของผู้สอบบัญชี	

	 10.	 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 โดยเปิดเผย
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	 ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	 และมีควำมเห็นในเร่ืองต่ำง	 ๆ	
ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ
	 11.	 สอบทำนและให้ควำมเหน็ในกำรปฏบิตังิำนของส�ำนกังำน 
ตรวจสอบภำยใน	 และประสำนงำนกับผู้สอบบัญชี	 และจัดให้ม ี
กำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม
อย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 12.	 พิจำรณำอนุมัติแผนงำนตรวจสอบภำยใน	 งบประมำณ	
และก�ำลังพลของส�ำนักงำนตรวจสอบภำยใน	 รวมทั้งให้ควำมเห็น
ชอบในกำรแต่งตั้ง	 ถอดถอน	 โยกย้ำย	 หรือเลิกจ้ำงผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนตรวจสอบภำยใน
	 13.	 พจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	
โดยพิจำรณำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และรำยงำนต่ำง	ๆ	รวมทั้งสำย
กำรบังคับบัญชำ	และสอบทำนให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบของส�ำนักงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล
	 14.	 สอบทำนให้กรรมกำรตรวจสอบมีกำรประเมินผลกำร
ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยรวม	และกำรประเมนิ
ผลกำรปฏิบัติงำนของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี	
	 15.	 ปฏบัิตกิำรอ่ืนใดตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดหรอืคณะกรรมกำร 
บริษัทจะมอบหมำย	
	 ในกำรปฏบิตังิำนตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที	่ให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีอ�ำนำจเรียก	 สั่งกำรให้ฝ่ำยจัดกำร	 หัวหน้ำหน่วยงำน
หรอืพนกังำนของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องมำให้ควำมเหน็	ร่วมประชมุหรอื
ส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ�ำเป็น	รวมทั้งแสวงหำควำมเห็น
ที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำจ�ำเป็นด้วย 
ค่ำใช้จ่ำยของบริษัท
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบตังิำนภำยในขอบเขตหน้ำทีแ่ละ
ควำมรบัผดิชอบตำมค�ำสัง่ของคณะกรรมกำรบรษิทั	คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทโดยตรงต่อ 
ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	 หลังจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบกรณีที่ 
ผู้สอบบัญชีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำกรรมกำร	ผู้จัดกำร	หรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทกระท�ำควำมผิด
ตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	มำตรำ	281/2	
วรรคสอง	 มำตรำ	 305	 มำตรำ	 306	 มำตรำ	 308	 มำตรำ	 309	 
มำตรำ	 310	 มำตรำ	 311	 มำตรำ	 312	 หรือมำตรำ	 313	 ให้ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบด�ำเนินกำรตรวจสอบและรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบในเบื้องต้น	 ให้ส�ำนักงำน	 ก.ล.ต.	 และผู้สอบบัญชี
ทรำบภำยใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชี
	 2.	 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	หำกพบ
หรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท�ำดังต่อไปนี้	 ซึ่งอำจมีผล 
กระทบอย่ำงมนียัส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำนของ
บริษัท	 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของ
บริษัท	 เพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นสมควร
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	 	 (1)	 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 	 (2)	 กำรทจุริตหรือมส่ิีงผิดปกติหรือมคีวำมบกพร่องทีส่�ำคญั 
ในระบบควบคุมภำยใน
	 	 (3)	 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	
ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ฯ	หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจ
ของบริษัท
	 หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือคณะจัดกำรไม่ด�ำเนินกำรให้มี
กำรแก้ไขปรับปรุงภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำหนด	
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือ
กำรกระท�ำดังกล่ำวต่อส�ำนักงำน	ก.ล.ต.	หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ

2.	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
	 ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจ�ำนวน	 6	 คน	 ซึ่งกรรมกำร 
ทุกคนไม่เป็นผู้บริหำร	โดยเป็นกรรมกำรอิสระ	4	คนและประธำน
กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเป็นกรรมกำรอิสระ	ท�ำหน้ำที่
เสนอ	ทบทวน	ก�ำกับดูแลงำนด้ำนบรรษัทภิบำล	พิจำรณำสรรหำ
ผู้ท่ีสมควรได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัททดแทนกรรมกำรทีค่รบ
รอบออกตำมวำระหรอืกรณอีืน่	ทบทวนระบบกำรประเมนิผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย	
และท�ำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
	 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ	 จ�ำนวน	 6	 คน	
ประกอบด้วย	
	 1.	นำยสุเมธ	ตันติเวชกุล	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 	 บรรษัทภิบำลและสรรหำ
	 2.	พลอำกำศเอก		 กรรมกำรบรรษัทภิบำล
	 	 สถิตย์พงษ์	สุขวิมล	 และสรรหำ*
	 3.	พันต�ำรวจเอก		 กรรมกำรบรรษัทภิบำล
	 	 ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม		 และสรรหำ*
	 4.	นำยปรชีำ	อรรถวภิชัน์	 กรรมกำรบรรษทัภบิำล
	 	 	 และสรรหำ
	 5.	นำยธำรินทร์	นิมมำนเหมนิท์		 กรรมกำรบรรษัทภิบำล 
	 	 	 และสรรหำ
	 6.	นำงธำรษิำ	วฒันเกส	 กรรมกำรบรรษทัภบิำล
	 	 	 และสรรหำ*
หมำยเหตุ:		*	เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรรษทัภบิำลและสรรหำ
เมื่อวันที่	25	เมษำยน	2561

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
	 กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
ครำวละ	 3	 ปี	 โดยครบรอบออกตำมวำระในวันประชุมสำมัญ 
ผู ้ถือหุ ้นประจ�ำปี	 ทั้งน้ี	 เมื่อครบก�ำหนดออกตำมวำระก็อำจ 
ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
ให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
	 1.	 ก�ำหนดขอบเขตและนโยบำยด้ำนบรรษทัภบิำลของเอสซจีี
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ
	 2.	 เสนอแนะแนวปฏิบัติด้ำนบรรษัทภิบำลของเอสซีจีต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท	 พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำร
บริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบำล

	 3.	 ติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะจัดกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนบรรษัทภิบำลของเอสซีจี
	 4.	 พิจำรณำทบทวนแนวปฏิบัติด้ำนบรรษัทภิบำลของเอสซีจี
ให้เหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัต ิ
ในระดับสำกล	 และเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้มี 
กำรพิจำรณำปรับปรุงให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง
	 5.	 ก�ำกับดูแลให้มีนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันที่เหมำะสม 
เพียงพอต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ
	 6.	 พจิำรณำทบทวนควำมเป็นอสิระของคณะกรรมกำรบรษิทั	
รวมทั้งกำรมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นในกำรปฏิบัติหน้ำที่
	 7.	 พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท
	 8.	 เสนอแนะวธิกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร 
บรษิทัคณะกรรมกำรชดุย่อยชดุต่ำง	ๆ 	และประธำนกรรมกำร	โดย
พิจำรณำทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี	 รวมทั้งติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมนิให้คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ	เพือ่น�ำไปปรบัปรงุประสทิธิภำพ 
ในกำรปฏบิตังิำนและเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมสำมำรถของกรรมกำร
บรษิทั
	 9.	 รำยงำนควำมคบืหน้ำและผลกำรปฏบิติังำนต่อคณะกรรมกำร 
บริษัททุกครั้งหลังมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำอย่ำงสม�่ำเสมอ
	 10.	ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
บริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี	 
และก�ำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทัเพือ่แทนกรรมกำร
บริษัทท่ีครบวำระ	 โดยพิจำรณำสรรหำกรรมกำรบริษัทท่ีมี
คุณสมบัติหลำกหลำยทั้งในด้ำนทักษะ	 ประสบกำรณ์	 เพศ	 และ
ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
	 11.	พิจำรณำสรรหำบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมมำด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัททดแทนกรรมกำรบริษัทที่ครบวำระหรือ
กรณอีืน่	ๆ 	โดยค�ำนงึถงึควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงคณะกรรมกำร	
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติ
	 12.	จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 และ
คณะจดักำรของบรษิทั	เพือ่เสนอให้คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ
	 13.	พิจำรณำทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัท
ในเรื่องโครงสร้ำง	 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ	 รวมทั้งแนวปฏิบัติ
ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย	 พิจำรณำ
ทบทวนและเสนอแนะหำกมกีำรเปลีย่นแปลงใด	ๆ 	เกีย่วกบักฎบตัร	
(Charter)	 ของคณะกรรมกำรบริษัท	 และคณะกรรมกำรชุดย่อย
ชุดต่ำง	ๆ	เพื่อให้มีควำมเหมำะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
	 14.	ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล
และสรรหำเป็นประจ�ำทุกปี	 โดยประเมินกำรปฏิบัติงำนของ 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำโดยรวมทั้งคณะ	 (As	 a	
Whole)	และประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล	(Self-Assessment)
	 15.	ปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องอื่น	 ๆ	 ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท 
มอบหมำย	
	 ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ให้คณะกรรมกำร 
บรรษัทภิบำลและสรรหำมีอ�ำนำจเรียก	 ส่ังกำรให้ฝ่ำยจัดกำร	
หวัหน้ำหน่วยงำนหรอืพนกังำนของบรษัิททีเ่ก่ียวข้องมำให้ควำมเหน็	
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ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรท่ีเห็นว่ำเก่ียวข้องจ�ำเป็น	 นอกจำกนั้น	
คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและสรรหำอำจขอค�ำปรกึษำจำกทีป่รกึษำ
อิสระภำยนอกหรือผู ้เชี่ยวชำญในวิชำชีพอื่น	 ๆ	 หำกเห็นว่ำมี 
ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด

3.	 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
	 ประกอบด้วยกรรมกำรบรษิทัจ�ำนวน	3	คน	ซึง่กรรมกำรทุกคน
ไม่เป็นผู้บริหำร	 โดยเป็นกรรมกำรอิสระ	 2	 คน	 และประธำน
กรรมกำรพจิำรณำผลตอบแทนเป็นกรรมกำรอสิระ	ท�ำหน้ำทีศ่กึษำ
พจิำรณำตดิตำมควำมเปลีย่นแปลงและแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทน
ของคณะกรรมกำรบริษัท	 รวมทั้งผู้บริหำรระดับสูงของเอสซีจ	ี 
เพื่อเสนอเป็นนโยบำยค่ำตอบแทนที่สำมำรถจูงใจให้กับผู้บริหำร
ระดบัสูงของเอสซจีใีนกำรบรหิำรกจิกำรของบรษิทัให้เจรญิก้ำวหน้ำ	
ตลอดจนสำมำรถรักษำคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร	
	 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน	จ�ำนวน	3	คน	ประกอบด้วย
	 1.	 นำยชุมพล	ณ	ล�ำเลียง	 ประธำนกรรมกำร	
	 	 	 พิจำรณำผลตอบแทน
	 2.	 นำยประมนต์	สุธีวงศ์	 กรรมกำรพิจำรณำ 
	 	 	 ผลตอบแทน
	 3.	 นำยประสำร	ไตรรัตน์วรกุล		 กรรมกำรพิจำรณำ 
	 	 	 ผลตอบแทน

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
	 กรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทนมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 
ครำวละ	 3	 ปี	 โดยครบรอบออกตำมวำระในวันประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 ทั้งนี้	 เมื่อครบก�ำหนดออกตำมวำระก็อำจได้รับ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
	 ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทนมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้
	 1.	 เสนอแนวทำงและวิธีกำรกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก  ่
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยชุดต่ำง	 ๆ	 ที่ 
คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้	ซ่ึงรวมถึงโบนัสประจ�ำปีและเบีย้ประชมุ
	 2.	 เสนอนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนให้แก่คณะจัดกำร
เอสซีจี	 (Management	 Remuneration)	 ซ่ึงรวมถึงเงินเดือน	 
โบนัสประจ�ำปี	 โดยให้สอดคล้องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
และผลกำรปฏิบัติงำนของคณะจัดกำรเป็นรำยบุคคล	 ในกรณีที ่
เห็นสมควร	 ให้ว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำเพื่อให้ค�ำแนะน�ำกำรด�ำเนิน
โครงกำร
	 3.	 ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	เพือ่
ก�ำหนดค่ำตอบแทนก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
	 4.	 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะจัดกำรเอสซีจีเป็น 
รำยบุคคลตำมข้อเสนอของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 เพ่ือก�ำหนด 
ค่ำตอบแทนก่อนน�ำเสนอขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปี
	 5.	 พิจำรณำงบประมำณกำรขึ้นค่ำจ้ำง	 กำรเปลี่ยนแปลง 
ค่ำจ้ำงและผลตอบแทน	 เงินรำงวัลประจ�ำปีของพนักงำนจัดกำร
ระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษัท

	 6.	 พิจำรณำทบทวน	 ศึกษำ	 ติดตำมควำมเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท	 รวมท้ัง 
คณะจัดกำรเอสซีจีอย่ำงสม�่ำเสมอเพ่ือน�ำเสนอคณะกรรมกำร
บริษัทอนุมัติ
	 7.	 พจิำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทัและ
คณะจัดกำรเอสซีจี	เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นน�ำอื่น	ๆ	
ที่มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเดียวกัน	เพื่อให้เอสซีจีรักษำควำมเป็น
ผู้น�ำในตลำดธุรกิจอุตสำหกรรมนั้น	 ๆ	 และเพ่ือเป็นกำรสร้ำง 
แรงจูงใจในกำรบริหำรงำนให้เจริญก้ำวหน้ำ
	 8.	 รำยงำนควำมคบืหน้ำและผลกำรปฏบิติังำนต่อคณะกรรมกำร
บรษัิททกุคร้ังหลงัมกีำรประชมุคณะกรรมกำรพจิำรณำผลตอบแทน 
อย่ำงสม�่ำเสมอ
	 9.	 ประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลตอบแทนและรำยงำนผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำรบริษัท 
ทรำบ
	 10.	พจิำรณำทบทวนและเสนอแนะหำกมีกำรเปลีย่นแปลงใด	ๆ	
เกี่ยวกับกฎบัตร	 (Charter)	 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน 
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมำะสมและ 
มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ
	 11.		ปฏบัิตหิน้ำทีอ่ื่น	ๆ	ตำมทีค่ณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย
	 ในกำรปฏิบัติงำนตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลตอบแทนมีอ�ำนำจเรียก	สั่งกำรให้ฝ่ำยจัดกำร	หัวหน้ำ
หน่วยงำนหรือพนักงำนของบริษัทที่เก่ียวข้องมำให้ควำมเห็น	 
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสำรท่ีเห็นว่ำเก่ียวข้องจ�ำเป็น	 นอกจำกนั้น	
คณะกรรมกำรพจิำรณำผลตอบแทนอำจขอค�ำปรกึษำจำกทีป่รกึษำ
อิสระภำยนอกหรือผู้เช่ียวชำญในวิชำชีพอ่ืน	 ๆ	 หำกเห็นว่ำมี 
ควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่อง 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด

4.	 คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจ�ำนวน	5	คน	ผู้บริหำรระดับสูง
และผู้ทรงคุณวุฒิ	3	คน	รวมเป็น	8	คน	ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย
และแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกจิกำรสงัคมเพือ่กำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืน	 เสนอแนะกำรก�ำหนดงบประมำณประจ�ำปี	 ส�ำหรับกำร
ด�ำเนินกิจกำรดังกล่ำว	 รวมทั้งติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนและ
รำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรบริษัท
	 คณะกรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนจ�ำนวน	
8	คน	ประกอบด้วย
	 1.	นำยเกษม	วัฒนชัย		 ประธำนกรรมกำรกิจกำร 
	 	 	 สังคมเพื่อกำรพัฒนำ 
	 	 	 อย่ำงยั่งยืน*
	 2.	นำยสุเมธ	ตันติเวชกุล		 กรรมกำรกิจกำรสังคม 
	 	 	 เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
	 3.	นำยกำนต์	ตระกูลฮุน	 กรรมกำรกิจกำรสังคม 
	 	 	 เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
	 4.	นำยประสำร	ไตรรัตน์วรกุล		กรรมกำรกิจกำรสังคม 
	 	 	 เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
	 5.	นำยรุ่งโรจน์	รังสิโยภำส		 กรรมกำรกิจกำรสังคม 
	 	 	 เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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	 6.	นำยขจรเดช	แสงสุพรรณ	 กรรมกำรกิจกำรสังคม 
	 	 	 เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
	 7.	นำยชลณัฐ	ญำณำรณพ	 กรรมกำรกิจกำรสังคม 
	 	 	 เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
	 8.	นำยยุทธนำ	เจียมตระกำร	 กรรมกำรกิจกำรสังคม 
	 	 	 เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
หมำยเหตุ:	 *	 เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรกิจกำรสังคม 
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเมื่อวันที่	25	เมษำยน	2561

12.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง

กรรมการอิสระ
	 บริษัทก�ำหนดสดัส่วนของกรรมกำรทีม่คีณุสมบติัเป็นกรรมกำร
อิสระให้มีไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ�ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมด	
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมกำรอิสระ	 จ�ำนวน	 6	 คน	 ได้แก่	 นำยสุเมธ	 
ตนัตเิวชกลุ	นำยปรีชำ	อรรถวภิชัน์	นำยชมุพล	ณ	ล�ำเลียง	นำยธำรนิทร์	
นิมมำนเหมินท์	นำยประมนต์	สุธีวงศ์	และนำงธำริษำ	วัฒนเกส

ข้อกำาหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทั	ซึง่มคีวามเข้มงวด 
กว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	
	 กรรมกำรอิสระ	 (Independent	Director)	 ของบริษัท	ต้อง
เป็นกรรมกำรที่มีคุณสมบัติ	ดังนี้
	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษิทั	บริษทัใหญ่	บริษทัย่อย	บริษทัร่วม	ผู้ถอืหุน้รำยใหญ่	
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	 ทั้งน้ี	 ให้นับรวมกำรถือหุ้นของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น	ๆ	ด้วย
	 2.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน	ลกูจ้ำง	
พนกังำน	ทีป่รกึษำทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�ำ	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของ
บรษิทั	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกนั	
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะ
ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	 2	 ปี	 ทั้งนี้	
ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น
ข้ำรำชกำร	หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	
หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	หรือโดยกำร
จดทะเบียนตำมกฎหมำย	 ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ	 คู่สมรส	 
พี่น้อง	 และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	 ของกรรมกำรรำยอื่น	 
ผูบ้รหิำร	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	ผูม้อี�ำนำจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบั
กำรเสนอให้เป็นกรรมกำร	 ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ
บริษัท	หรือบริษัทย่อย
	 4.	 ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจกบับรษิทั	บรษิทัใหญ่	
บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของ
บรษิทั	ในลักษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระ
ของตน	รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุ 
ของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทั	บรษัิทใหญ่	บรษิทัย่อย	
บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี
	 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง	 รวมถึงกำรท�ำรำยกำร
ทำงกำรค้ำท่ีกระท�ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร	 กำรเช่ำหรือ 
ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์	รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร	หรือ
กำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน	ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม	

ค�้ำประกัน	 กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึง
พฤติกำรณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมี
ภำระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่	 20	 ล้ำนบำทขึ้นไป	 แล้วแต่
จ�ำนวนใดจะต�่ำกวำ่	 ทั้งนี้	 กำรค�ำนวณภำระหนี้ดังกลำ่วให้เป็นไป
ตำมวิธีกำรค�ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว	ให้
นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง	1	ปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	
บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของ
บริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือหุ้นส่วน
ของส�ำนักงำนสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	
บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของ
บริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ	2	ปี
	 6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด	ๆ	ซึ่งรวมถึง
กำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน	ซึ่ง
ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ	 2	 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท	 บริษัทใหญ	่
บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของ
บริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี
	 7.	 ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ
กรรมกำรของบรษิทั	ผูถื้อหุน้รำยใหญ่	หรอืผูถ้อืหุ้นซ่ึงเป็นผูเ้กีย่วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท
	 8.	 ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท	บริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	
ลูกจ้ำง	 พนักงำน	 ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ	 หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ	1	ของจ�ำนวนหุน้ทีมี่สทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัอืน่ซึง่
ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นียั
กับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
	 9.	 สำมำรถเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทเพื่อ
ตัดสินใจในเรื่องต่ำง	ๆ	ได้โดยอิสระ
	 10.	ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเหน็อย่ำงเป็น
อิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
	 11.	สำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผู ้ ถือหุ ้นทุกรำยอย่ำง 
เท่ำเทียมกัน
	 12.	สำมำรถดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
	 13.	ไม่เคยต้องค�ำพพิำกษำว่ำได้กระท�ำควำมผดิตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจ
สถำบันกำรเงิน	กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันชีวิต	กฎหมำยว่ำด้วย
กำรประกันวินำศภัย	กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน	 หรือกฎหมำยที่เก่ียวกับธุรกิจกำรเงินในท�ำนอง
เดียวกัน	ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ	โดย
หน่วยงำนที่มีอ�ำนำจตำมกฎหมำยนั้น	 ทั้งนี้	 ในควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์	 หรือ
กำรบริหำรงำนที่มีลักษณะเป็นกำรหลอกลวง	ฉ้อฉล	หรือทุจริต
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	 14.	หำกมีคุณสมบัติตำมข้อ	 1-13	 กรรมกำรอิสระอำจได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนิน
กิจกำรของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย ้ง	 โดยมี 
กำรตัดสินใจแบบองค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้โดยไม่ถือ 
ว่ำกรรมกำรอิสระเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
	 ในรอบปี	 2561	 กรรมกำรอิสระของบริษัททั้ง	 6	 คน	 ไม่มี 
ควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวชิำชพีทีม่มูีลค่ำเกนิกว่ำ
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน 
ว่ำด้วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
แนวทางการสรรหากรรมการ
	 คณะกรรมกำรบรรษัทภบิำลและสรรหำมหีน้ำทีส่รรหำรำยชือ่
บุคคลท่ีมคุีณสมบตัเิหมำะสมเป็นกรรมกำรและกรรมกำรอสิระเพือ่
เตรียมไว้เป็น	 Succession	 Pool	 ซึ่งรวมถึงกำรพิจำรณำรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอแนะโดยผู้ถือหุ้น	 กรรมกำร	 ตลอดจนผู้ที่ผ่ำน
กำรอบรมตำมท�ำเนียบรำยช่ือกรรมกำรที่แนะน�ำโดย	 IOD	 (IOD	
Chartered	Directors)	 ที่มีควำมรู้	 ควำมช�ำนำญในด้ำนที่บริษัท
ต้องกำรตำม	Board	Skill	Matrix	ซึง่จะมีกำรพจิำรณำทบทวนเป็น
ประจ�ำทกุปี	เพือ่	ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และแนวทำงด�ำเนนิธรุกจิ
ของเอสซีจี	
	 ในปี	 2561	 คณะกรรมกำรบริษัทโดยกำรเสนอแนะของ 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำได้พิจำรณำก�ำหนด	
“นโยบำยกำรก�ำหนดคุณสมบัติและกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท”	
โดยอ้ำงอิงจำกหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจด
ทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์ฯ	 ก.ล.ต.	 ตลอดจนหลักเกณฑ์ของ	
IOD	กำรประเมินดัชนีควำมยั่งยืนดำวโจนส์	(DJSI	Sustainability	
Assessment-DJSI)	ด้ำน	Corporate	Governance	โดยค�ำนึงถึง
ควำมหลำกหลำยของโครงสร้ำงคณะกรรมกำร	 ประกอบกับ
คุณสมบัติ	ควำมรู้	ควำมช�ำนำญของคณะกรรมกำร	(Board	Skill	
Matrix)	ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของเอสซจีแีละ
มติของที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2561	ของบริษัทที่อนุมัติ
กำรแก้ไขข้อบงัคบัของบรษิทั	โดยยกเลกิกำรก�ำหนดเป็นคณุสมบตัิ
ของกรรมกำรว่ำในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นต้องมีสัญชำติไทย	โดย
ก�ำหนดเป็น	3	ข้อหลกัซึง่ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัแล้ว	ดงันี้	
	 1.	 หลักการ
	 กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรถือเป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญ
อย่ำงยิ่งตำมหลักบรรษัทภิบำลเอสซีจี	 เน่ืองจำกคณะกรรมกำร
บริษัทถือว่ำเป็นผู้ที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดกลยุทธ์และ
แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของเอสซีจ	ี
คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำหนด
คุณสมบัติและกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทขึ้น
 2.	 นโยบายการกำาหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการ
บริษัท
	 คณะกรรมกำรบรษิทัควรประกอบด้วยกรรมกำรทีม่คีณุสมบตัิ
ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 มีควำมหลำกหลำย	 ทั้งในด้ำน
ทักษะ	 ประสบกำรณ์	 ควำมรู้และควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท	 ตลอดจนไม่จ�ำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง	 เพศ	
อำย	ุเชือ้ชำต	ิและสญัชำต	ิเพือ่ให้บรษัิทสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์

และเป้ำหมำยทำงธุรกิจ	 รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีกำร
บรหิำรจดักำรตำมหลกับรรษทัภบิำลเอสซจีทีีก่่อให้เกดิควำมเป็นธรรม	
โปร่งใส	 สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่ำระยะยำวให้กับ 
ผู้ถือหุ้นและสร้ำงควำมเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	 ซึ่งจะ 
ช่วยน�ำพำให้เอสซีจีเติบโตอย่ำงยั่งยืน
	 3.	 การสรรหากรรมการบริษัท	
	 คณะกรรมกำรบรษัิทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำล
และสรรหำพิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็น
กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดออกตำมวำระหรอืกรณอีืน่	 ๆ	
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อ 
ลงมตแิต่งตัง้	โดยคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและสรรหำคดัเลอืก
จำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐำนและควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำย
อำชีพ	 มีภำวะผู้น�ำ	 วิสัยทัศน์กว้ำงไกล	 เป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม	 มีประวัติกำรท�ำงำนที่โปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย	 รวมทั้งม ี
ควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ	 โดย 
ควรค�ำนึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
 3.1.	คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
	 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำควรพิจำรณำและ
ก�ำหนดคุณลักษณะเฉพำะบุคคลของผู้ท่ีจะคัดเลือกเพ่ือเสนอชื่อ
เป็นกรรมกำรในด้ำนต่ำง	ๆ	เช่น
	 	 -	 ควำมมีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ	 (Integrity	 and	
Accountability)
	 	 -	 กำรตัดสินใจด ้วยข ้อมูลและเหตุผล	 ( Informed	 
Judgment)
	 	 -	 ควำมมีวุฒิภำวะและควำมม่ันคง	 เป็นผู้รับฟังที่ดีและ 
กล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงและเป็นอิสระ
	 	 -	 ยึดม่ันในกำรท�ำงำนอย่ำงมีหลักกำรและมำตรฐำนเยี่ยง
มืออำชีพ
	 	 -	 คุณลักษณะอื่น	 ๆ	 ที่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำเห็นว่ำมีควำมส�ำคัญ
	 3.2	ความรู้ความชำานาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ
	 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำควรพิจำรณำก�ำหนด
องค์ประกอบของควำมรูค้วำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนทีจ่�ำเป็นต้องมใีน
คณะกรรมกำร	และจัดท�ำ	Board	Skill	Matrix	 เพื่อประกอบใน
กำรสรรหำและเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมเป็นกรรมกำร	 ควำมรู้
ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนดังกล่ำวเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมกำร
สำมำรถก�ำหนดกลยทุธ์และนโยบำย	รวมทัง้ก�ำกบัดแูลให้มกีำรปฏบัิติ
ตำมกลยุทธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิผล	เช่น
	 	 -	 ควำมรู้ทำงบญัชแีละกำรเงนิ	(Accounting	and	Finance)
	 	 -	 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรซ่ึงรวมถึงกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล	 (Organization	 and	Human	 Resource	
Management)
	 	 -	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management)
	 	 -	 กำรจัดกำรในภำวะวิกฤต	(Crisis	Management)
	 	 -	 ควำมรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั	(Industry	Knowledge)
	 	 -	 กำรตลำดระหว่ำงประเทศ	(International	Marketing)
	 	 -	 กำรก�ำหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์	(Strategic	Planning)
	 	 -	 ควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนอื่น	 ๆ	 ที่คณะกรรมกำร 
บรรษัทภิบำลและสรรหำเห็นว่ำจ�ำเป็นต่อบริษัทในระยะ	3	-	5	ปี
ข้ำงหน้ำ	เช่น	ควำมรูเ้กีย่วกบัพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	(E-commerce)	
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กำรวิจัยและพัฒนำ	(Research	and	Development)	กำรควบ
รวมกิจกำร	(Merger	&	Acquisition)	ฯลฯ
	 3.3	ความหลากหลายของกรรมการ
	 นอกเหนือจำกกำรก�ำหนดองค์ประกอบสองประกำรดังกล่ำว
ข้ำงต้นแล้ว	คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและสรรหำยงัอำจพจิำรณำ
ก�ำหนดแนวทำงเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยของคุณสมบัติอ่ืน	 ๆ	 
ของกรรมกำรทั้งคณะ	เช่น	เพศ	อำยุ	เชื้อชำติ	และสัญชำติ	ฯลฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ
	 1.	 กำรเสนอช่ือบุคคลให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั้งเป็น 
กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดออกตำมวำระ	คณะกรรมกำร 
บรรษทัภบิำลและสรรหำจะเป็นผูส้รรหำเพือ่เสนอให้คณะกรรมกำร 
บริษัทพิจำรณำก่อนเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 และเป็นสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัทีจ่ะเสนอชือ่บคุคลอืน่	ส่วนอ�ำนำจ 
ในกำรพิจำรณำเลือกผู้ใดเป็นกรรมกำรเป็นอ�ำนำจของผู้ถือหุ้น
	 2.	 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 3.	 ในกำรเลอืกตัง้กรรมกำร	ให้ใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืก
กรรมกำรเป็นรำยบุคคล	 และผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที ่
ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรได้ไม่เกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น	โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
	 4.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็น 
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลือกต้ัง 
ในคร้ังนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำ 
มีคะแนนเสียงเท่ำกันอันจะท�ำให้เกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะ 
เลือกตั้งในครั้งนั้น	 ให้ประธำนในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีก 
เสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขำดเพ่ือให้ได้จ�ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลือกตั้ง 
ในครั้งนั้น

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงของเอสซีจี
	 บริษัทมีแผนกำรคัดเลือกบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบใน
ต�ำแหน่งงำนบริหำรที่ส�ำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม 
และโปร่งใส	 เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทได้ผู ้บริหำรที่มีควำมเป็น 
มืออำชีพและบริหำรได้โดยเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือ 
รำยอื่นใด	 โดยมีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเป็น 
ผู ้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่	 และ 
คณะจัดกำรของบริษัท	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็น 
ผู้พิจำรณำ	ทั้งนี้	กระบวนกำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงของเอสซีจี	
เริ่มจำกกำรคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ำมำร่วมงำน	 และ 
มุง่เน้นรบัคนรุน่ใหม่ท่ีมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ	(Young	Talent)	และ 
พัฒนำสร้ำงควำมพร้อมให้ทุกคนมีโอกำสเติบโตก้ำวหน้ำขึ้นสู ่
ระดับผู้บริหำรในอนำคต	(Future	Leader)	 ได้	 โดยผ่ำนขั้นตอน
กำรประเมินพนักงำนที่มีศักยภำพสูง	 (High	 Potential)	 ซ่ึง 
ทุกคนจะได ้รับกำรพัฒนำตำมแผนที่วำงไว ้ เป ็นรำยบุคคล	 
(Individual	 Development	 Plan)	 มีกำรมอบหมำยงำนที ่
ท้ำทำย	 รวมทั้งหมุนเวียนงำน	 เพื่อพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น�ำและ 
ควำมรอบรู ้ในงำนทุกด้ำน	 ซึ่งกำรเตรียมบุคลำกรของเอสซีจ ี
ดังกล่ำว	 ได้ด�ำเนินกำรกับพนักงำนทุกระดับให้มีควำมพร้อม 
ในกำรทดแทนกรณีที่มีต�ำแหน่งงำนว่ำงลง

12.4 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

	 คณะกรรมกำรบริษทัได้ก�ำหนดกลไกในกำรก�ำกบัดแูล	รวมถงึ
กำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ด้วย
กำรกระจำยอ�ำนำจให้กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 เอสซีจี	 และ/หรือ
กรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ของแต่ละกลุม่ธรุกจิเป็นผูค้วบคมุดแูลแทน
คณะกรรมกำรบริษัท	 เช่น	 กำรเป็นผู้พิจำรณำตัวบุคคลที่จะเป็น
ตวัแทนของบรษิทัไปเป็นกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุ	
โดยรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ	
	 ส�ำหรบัจ�ำนวนตวัแทนของบรษิทัทีจ่ะส่งเข้ำไปนัน้	จะพจิำรณำ
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น	ๆ	อย่ำงไร
ก็ตำม	 เพื่อให้กำรดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมทกุ	ๆ 	ไตรมำส	กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	เอสซีจี	 
และ/หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ของแต่กลุ่มธุรกิจจะต้องมำ 
น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ 
คณะกรรมกำรบริษัททรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 
และน�ำส่งรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท 
รับทรำบในเดือนที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	
	 นอกจำกนี้ 	 ยังมีกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และ 
ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและผู้บริหำรที่จะเป็นตัวแทนของ
บริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยกำรจัดท�ำคู่มืออ�ำนำจ
ด�ำเนินกำรส�ำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เอสซีจีเข้ำไปลงทุน
และทบทวนคู ่มืออ�ำนำจด�ำเนินกำรอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้
สอดคล้องกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัททั้งที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทยและในต่ำงประเทศ
	 ส�ำหรับกลไกในกำรก�ำกับดูแลเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูล 
ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำน	กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทั
ย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เก่ียวโยง	 กำรได้มำหรือ
จ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์	 หรือกำรท�ำรำยกำรที่ส�ำคัญให้ครบถ้วน 
ถูกต้องนั้น	มีปรำกฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	
โดยก�ำหนดไว้ว่ำกำรด�ำเนนิกำรหรอืรำยกำรต่ำง	ๆ 	ดงักล่ำวข้ำงต้น
ให้ปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรตำมประกำศตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดและใช้บังคับ
	 นอกเหนอืจำกคูม่อือ�ำนำจด�ำเนนิกำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในฐำนะผู้ก�ำกับดูแล	 ได้ประเมินประสิทธิผลของกำรก�ำกับดูแล	 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง	และกำรควบคุมภำยในของบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วมท่ีมีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหำรผ่ำนกำรปฏิบัติงำน 
ของส�ำนักงำนตรวจสอบ	 ซึ่งกำรวำงแผนกำรตรวจสอบจะอยู่บน 
พื้นฐำนของควำมเสี่ยงในแต่ละบริษัท	 (Risk-based	 Audit	 
Planning)	 โดยตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน	
ควำมมปีระสทิธิผล	ประสทิธภิำพของกำรปฏบัิตงิำนและงบกำรเงนิ	
นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบได้มมีตเิรือ่งกำรตรวจสอบกำร
ปฏบิติังำนด้วยตนเอง	(Business	Self	Audit)	เพือ่สร้ำงระบบงำน
เชิงป้องกันก่อนที่ควำมผิดพลำดจะเกิดขึ้น	 โดยให้บริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับแต่ละบริษัท	 เน้นกำร
พิจำรณำทั้งกระบวนกำรเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กร	 โดย
บริษัทและส�ำนักงำนตรวจสอบร่วมกันประเมินควำมเสี่ยง	
ก�ำหนดกำรควบคุมภำยใน	สัญญำณเตือนภัย	และรำยงำนเพื่อใช้
ในกำรตดิตำม	ซึง่ในกรณคีวำมเสีย่งเปลีย่นแปลงต้องปรบัปรงุกำร
ควบคุมภำยในให้สอดคล้องกันด้วย	 โดยบริษัทจะน�ำผลที่ได้จำก
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กำรประเมินเสนอที่ประชุมฝ่ำยจัดกำรและส่งส�ำเนำให้ส�ำนักงำน
ตรวจสอบเพือ่ใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรตรวจสอบตำมควำมเสีย่ง
ต่อไป	 อนึ่งผู้สอบบัญชีภำยนอกจะน�ำเสนอผลกำรประเมินกำร
ควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส
	 นอกจำกนี้	ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้ก�ำหนดวิธี
กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของธุรกิจด้ำน	 Innovation	 ตำมที่
คณะจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงเอสซีจีเสนอ	 ส�ำหรับโครงกำรที ่
เข้ำข่ำยต้องก�ำหนดเกณฑ์ช้ีวัด	 เช่น	 OKR	 (Objective	 &	 Key	
Result)	หรือ	Stage	Gate	เพื่อน�ำเข้ำระบบทบทวนและรำยงำน
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมเกณฑ์ชี้ วัดที่ขออนุมัติต่อฝ่ำยจัดกำร 
ทุกไตรมำส	และแจ้งหน่วยงำน	Corporate	Risk	Management	
เพื่อทรำบและยกเว้นจำกกำรติดตำมตำมเกณฑ์สัญญำณเตือนภัย
ที่ใช้ส�ำหรับธุรกิจในช่วงกำรด�ำเนินกำรปกติ	ก่อนพิจำรณำในเรื่อง
ต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องตำมที่เห็นสมควรต่อไป
	 ในกำรบรหิำรจดักำรระหว่ำงบรษัิทกบัผูร่้วมทนุอืน่	เพือ่ให้กำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและมปีระสทิธิผลนัน้	ทัง้สองฝ่ำยจะต้องมคีวำมเข้ำใจ
ในเรื่องต่ำง	ๆ 	อำทิ	กำรแบ่งหน้ำที่ในกำรบริหำรงำน	กำรมีอ�ำนำจ
ควบคมุ	กำรแบ่งผลตอบแทนอย่ำงถกูต้องตรงกนัและเป็นธรรมกบั
ทกุฝ่ำย	เอสซจีจีงึได้มกีำรจดัท�ำข้อตกลงระหว่ำงบริษทักับผูถ้อืหุน้อืน่	
(Shareholders’	 Agreement)	 โดยเอสซีจีเคำรพซึ่งสิทธิของ 
ผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรำยอย่ำงเป็นธรรม	 รวมท้ังให้
ควำมร่วมมืออย่ำงดีกับผู้ร่วมทุน	 ทั้งนี้	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของ
กจิกำรร่วมทนุประสบผลส�ำเรจ็ตำมวัตถปุระสงค์ของกจิกำรร่วมทุน

12.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

	 บริษัทก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ
อย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยำบรรณเอสซีจ	ี 
ข้อบังคับพนักงำน	 รวมถึงนโยบำยกำรจัดกำรข้อมูลภำยในที่มีผล
ต่อรำคำหลักทรัพย์	ซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั	โดยมมีำตรกำรท่ีเก่ียวข้องได้แก่กำรห้ำมกรรมกำร	ผูบ้รหิำร	
พนกังำน	และบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูภำยใน	รวมทัง้คูส่มรส
หรอืผูท้ีอ่ยูก่นิด้วยกนัฉนัสำมีภรรยำและบตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภำวะ	
ซื้อขำยหลักทรัพย์	 (หลักทรัพย์ที่ต้องรำยงำนคือ	 หุ้น	 หลักทรัพย์
แปลงสภำพ	ใบส�ำคัญแสดงสทิธซิือ้หุน้	สญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ	และ
อนพุนัธ์ต่ำง	ๆ 	ทีม่ปัีจจยัอ้ำงอิงเป็นหุน้บรษิทั)	ของบรษิทัจดทะเบยีน 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล	ในช่วงเวลำ	1	เดือน	ก่อนเปิดเผยงบกำรเงิน	
(Blackout	Period)	ก่อนมกีำรเปิดเผยงบกำรเงนิรำยไตรมำสและ
งบกำรเงนิประจ�ำปี	และภำยใน	24	ช่ัวโมง	หลังกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ
ดงักล่ำว	รวมถึงกำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์ของ
กรรมกำรและผู้บริหำร	ทั้งตำมที่	ก.ล.ต.	ก�ำหนด	และกำรรำยงำน
เป็นประจ�ำในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
	 นอกจำกมำตรกำรดังกล่ำวแล้ว	 บริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติ
กำรจัดกำรข้อมูลภำยในที่มีผลต่อรำคำหลักทรัพย์	 ซึ่งครอบคลุม 
วธิกีำรปฏบิตัต่ิอข้อมลูภำยในของบรษิทัเพือ่ลดควำมเสีย่งทีข้่อมลู
จะถูกน�ำไปใช้อย่ำงไม่เหมำะสม	 ทั้งน้ี	 รำยละเอียดของนโยบำย 
และแนวปฏิบัติในเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน	 เปิดเผยอยู่ในรำยงำน
ประจ�ำปีหัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	 หมวดกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่ำงเท่ำเทียมกัน	และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของเอสซีจี

12.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 บรษิทัและบริษทัย่อยจ่ำยค่ำสอบบญัชใีห้เคพเีอม็จปีระเทศไทย	
และเคพีเอ็มจีในต่ำงประเทศ	 ซึ่งเป็นส�ำนักงำนสอบบัญชีท่ี 
ผู ้สอบบัญชีประจ�ำปี	 2561	 สังกัด	 รวมทั้งบุคคลหรือกิจกำร 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่ำนมำมีจ�ำนวนเงินรวม	 57.97	 ล้ำนบำท	 
ซึง่ไม่รวมค่ำสอบบัญชีที่จ่ำยโดยบริษัทร่วม
	 ทั้งนี้	 บริษัทที่เป็นส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มี 
ควำมสมัพนัธ์	หรอืส่วนได้เสยีใด	ๆ 	กบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิำร/ 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว

ค่าสอบบัญชีประจำาปี	2561
	 1.	 ค่ำสอบบญัชีงบกำรเงนิประจ�ำปี	และค่ำสอบทำนงบกำรเงนิ
รำยไตรมำสของบริษทัและงบกำรเงนิรวม	เป็นเงนิจ�ำนวน	5.99	ล้ำนบำท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

	1.	 ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจ�ำปี	 								
		 ของบริษัท	 276,000		 บำท

	2.	 ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรวมประจ�ำปีและ
		 ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท
		 และงบกำรเงินรวม	 5.72	 ล้ำนบำท

 	 รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	 5.99	 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

	1.	 ค่ำสอบบัญชีประจ�ำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	
		 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทย่อย
		 ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
		 -	 จ�ำนวนบริษัทย่อย	 131	 บริษัท
		 -	 จ�ำนวนเงิน	 25.34	 ล้ำนบำท

	2.	 ค่ำสอบบัญชีประจ�ำปีของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ	
		 -	 จ�ำนวนบริษัทย่อย	 78	 บริษัท
		 -	 จ�ำนวนเงิน	 26.64	 ล้ำนบำท

	รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	 51.98	 ล้านบาท

	 2.	 ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจ�ำปีของบริษัทย่อย	 และ 
ค่ำสอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสของบริษทัย่อยทีจ่ดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ	 ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี	 ประเทศไทย	และ 
เคพเีอม็จใีนต่ำงประเทศ	โดยบรษิทัย่อยเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำสอบบญัชี

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี		
	 บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรตรวจรับรองรำยงำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ยนื	จ�ำนวน	1.80	ล้ำนบำท	และบรษัิทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทน
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน
จ�ำนวนเงินรวม	2.86	ล้ำนบำท	และค่ำที่ปรึกษำทำงด้ำนภำษีและ 
กำรให้บรกิำรอืน่จ�ำนวน	13.50	ล้ำนบำท	ให้แก่ส�ำนกังำนสอบบญัชี 
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี	
และส�ำนักงำนสอบบัญชีดังกล่ำว
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12.7 การทบทวนการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีหรือ 
Corporate Governance Code ของส�านักงาน ก.ล.ต. ไป
ปรับใช้

	 คณะกรรมกำรบริษัทโดยกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร 
บรรษัทภิบำลและสรรหำได้พิจำรณำกำรน�ำหลักปฏิบัติตำมหลัก
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2560	 หรือ	
Corporate	Governance	Code	(CG	Code)	ทีอ่อกโดยส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 มำปรับใช้
โดยได้พิจำรณำและตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในฐำนะผู้น�ำของ
องค์กร	 (Governing	 Board)	 โดยกรรมกำรทั้งหมดได้พิจำรณำ 
หลักปฏิบัติดังกล่ำวโดยละเอียดรอบคอบและเข้ำใจถึงประโยชน์
และควำมส�ำคัญของกำรน�ำหลักปฏิบัติตำม	 CG	 Code	 ซึ่งเน้น 
กำรบูรณำกำรประเด็นทำงสังคม	สิ่งแวดล้อม	และกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร	 เพื่อน�ำไปใช้สร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรเพื่อกำรพัฒนำ 
อย่ำงยั่งยืนเป็นอย่ำงดีประกอบด้วย	8	หมวดหลักดังนี้
	 หลักปฏิบัติ	 1	 ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรในฐำนะผูน้�ำองค์กรทีส่ร้ำงคณุค่ำให้แก่กจิกำรอย่ำง
ยัง่ยนื	(Establish	Clear	Leadership	Roles	and	Responsibilities	
of	the	Board)
	 หลักปฏิบัติ	 2	 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของ
กิจกำรที่เป็นไปเพื่อควำมยั่งยืน	 (Define	 Objectives	 that	 
promote	Sustainable	Value	Creation)
	 หลักปฏิบัติ	 3	 เสริมสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิทธิผล	 
(Strengthen	Board	Effectiveness)
	 หลักปฏิบัติ	 4	 สรรหำและพัฒนำผู้บริหำรระดับสูงและ 
กำรบริหำรบุคลำกร	 (Ensure	 Effective	 CEO	 and	 People	 
Management)
	 หลักปฏิบัติ	5	ส่งเสริมนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำง
มคีวำมรบัผดิชอบ	(Nurture	Innovation	and	Responsible	Business)
	 หลักปฏิบัติ	 6	 ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในท่ีเหมำะสม	 (Strengthen	 Effective	 Risk	 
Management	and	Internal	Control)
	 หลักปฏิบัต	ิ7	รกัษำควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผย
ข้อมูล	(Ensure	Disclosure	and	Financial	Integrity)
	 หลักปฏิบัติ	 8	 สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรกับ 
ผู้ถือหุ้น	 (Ensure	Engagement	and	Communication	with	
Shareholders)
	 อย่ำงไรก็ตำม	ส�ำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมำะสมส�ำหรับกำร
ด�ำเนนิธรุกจิของเอสซีจนีัน้	คณะกรรมกำรบรษิทัได้มกีำรพจิำรณำ
ก�ำหนดมำตรกำรทดแทนทีเ่หมำะสมและได้บนัทกึไว้เป็นส่วนหนึง่
ของมติคณะกรรมกำรเพ่ือให้มีกำรพิจำรณำทบทวนเป็นประจ�ำ 
ทุกปี	โดยปี	2561	มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติปรำกฏตำมหัวข้อ	
12.8

12.8 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่อง
อื่น ๆ

 บรษิทัน�ำหลักกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีดี่ส�ำหรับบริษทัจดทะเบยีน	
ปี	 2555	 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปปฏิบัติอย่ำง 
ต่อเนื่อง	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทยังคงพิจำรณำโดยใช้เกณฑ ์
ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี	 2560	 หรือ	 Corporate	 Governance	 Code	 (CG	 Code)	 
ที่ออกโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย ์และ
ตลำดหลักทรัพย์	 มำปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมของธุรกิจของ 
เอสซีจี	 ในปี	 2561	 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมำตรกำร
ทดแทนที่เหมำะสม	ดังต่อไปนี้
	 1.	ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ
	 	 •	 ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรเป็นผู้บริหำรของผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่	 อย่ำงไรก็ตำม	 คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดบทบำทและ
ทบทวนหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน	 โดยเน้นท่ี
ประโยชน์ของบริษัท	 ผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยเป็น 
ส�ำคญั	รวมทัง้จดัให้กรรมกำรทกุคนประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ
ประธำนกรรมกำรอย่ำงสม�่ำเสมอทุกปี		
	 2.	 ก�ำหนดจ�ำนวนวำระที่จะด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้นำน
ทีส่ดุของกรรมกำร	เช่น	ไม่เกนิ	3	วำระตดิต่อกนั	และก�ำหนดจ�ำนวน
วำระทีจ่ะด�ำรงต�ำแหน่งตดิต่อกนัได้นำนทีส่ดุของกรรมกำรชดุย่อย	
รวมทั้งก�ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระต่อเนื่องกันไม่เกิน	 9	 ปี	 
นับจำกวันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้งแรก	 และหำกจะให้
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป	ต้องพิจำรณำถงึควำมจ�ำเป็นตำมควำมเหมำะสม
	 	 •	 ปัจจุบัน	 คณะกรรมกำรมีกำรพิจำรณำวำระกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย	 ตำม
คณุสมบตัขิองกรรมกำรแต่ละคน	รวมถึงพจิำรณำควำมหลำกหลำย	
และควำมรูค้วำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนทีจ่�ำเป็นต้องมใีนคณะกรรมกำร	
โดยใช้	Board	Skill	Matrix	เป็นข้อมลูประกอบกำรพจิำรณำสรรหำ
กรรมกำร	
	 	 •	 ในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2561	มกีรรมกำร
อิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน	 9	 ปี	 ที่ครบก�ำหนดออกจำก
ต�ำแหน่งตำมวำระ	 1	 คน	 คือ	 นำยอำสำ	 สำรสิน	 โดยนำยอำสำ	
สำรสิน	 ได้แจ้งควำมประสงค์ไม่ขอรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
บริษัทอีก	
	 ปัจจุบัน	 บริษัทมีกรรมกำรอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน	 
9	ปี	รวม	3	คน	ได้แก่	นำยธำรินทร์	นิมมำนเหมินท์	(ครบก�ำหนด
ออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระในปี	2562	ซึง่ได้แจ้งควำมประสงค์ไม่ขอ 
เข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี	2562)	นำยสุเมธ	ตันติเวชกุล	และนำยปรีชำ	อรรถวิภัชน์	
(ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระในปี	 2563	 ทั้งสองคน)	
ทั้งนี้	 คำดว่ำจ�ำนวนกรรมกำรอิสระที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องเกิน	 
9	ปี	จะทยอยลดลง	และจะสำมำรถปฏบิติัสอดคล้องกับ	CG	Code	
ได้ตั้งแต่ปี	2564	เป็นต้นไป	
	 3.	 สมำชกิของคณะกรรมกำรสรรหำเป็นกรรมกำรอสิระทัง้คณะ
	 	 •	 ปัจจบุนั	คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและสรรหำประกอบ 
ด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	6	คน	เป็นกรรมกำรอิสระ	4	คน	ซึ่งมำกกว่ำ 
กึง่หนึง่ของกรรมกำรทัง้คณะ	และประธำนกรรมกำรบรรษทัภบิำล
และสรรหำ	เป็นกรรมกำรอสิระ	อย่ำงไรกด็	ีบรษิทัจะมกีำรพิจำรณำ
กำรเข้ำเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง	ๆ	 เป็นประจ�ำ
ทุกปี	 โดยพิจำรณำจำกทั้งคุณสมบัติและควำมเหมำะสมตำมท่ี
ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดย่อย	
	 นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนดังกล่ำวข้ำงต ้นแล้ว	 บริษัทยังมี 
แนวปฏิบตัอิืน่	ๆ	ทีเ่ก่ียวข้องกับกำรก�ำกับดแูลกจิกำรทีดี่	อธบิำยได้	
ดังนี้
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เอสซีจีได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงำนรู้จักเรื่อง	
Integrated	GRC	เพื่อน�ำไปใช้ในกำรท�ำงำน	ผ่ำนคลิปวีดีโอ
สัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูง	และอินโฟกรำฟฟิก

กำรประชำสัมพันธ์จรรยำบรรณเอสซีจี	 
ฉบับภำษำอินโดนีเซีย

การส่งเสริมการตระหนักรู้ในด้านบรรษัทภิบาลและ	 
Governance,	Risk	and	Compliance	(Integrated	GRC)
	 เอสซีจีเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจมำกว่ำ	 100	 ปี	 
โดยก่อตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทแรก	 ๆ	 เมื่อปี	 2456	 ตำม 
พระบรมรำชโองกำรในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	
รัชกำลที่	6	แห่งรำชวงศ์จักรี	และสืบทอดต่อเนื่องมำจนถึงรัชสมัย
ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ	บดินทรเทพยวรำงกูร	
รัชกำลที่	 10	 แห่งรำชวงศ์จักรี	 โดยเป็นบริษัทที่ได้รับกำรยอมรับ
และเป็นแบบอย่ำงขององค์กรอื่นในด้ำนบรรษัทภิบำลที่ดี
	 กำรท่ีเอสซีจีเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงมำได้ถึงปัจจุบันเพรำะ
มีอุดมกำรณ์ในด้ำนกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม	 ซ่ึงคณะ
กรรมกำรบริษัท	 ฝ่ำยจัดกำร	 ตลอดจนพนักงำนทุกระดับได้ถือ
ปฏิบัติและให้ควำมส�ำคัญอย่ำงสม�่ำเสมอตลอดมำ	คือ
	 •	 ตั้งมั่นในควำมเป็นธรรม	
	 •	 มุ่งมั่นในควำมเป็นเลิศ
	 •	 เชื่อมั่นในคุณค่ำของคน	
	 •	 ถือมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม
	 ในปี	2530	คณะกรรมกำรบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติเป็น
ลำยลักษณ์อักษร	 เรียกว่ำ	 “จรรยำบรรณเครือซิเมนต์ไทย”	หรือ
ในปัจจุบันเรียกว่ำ	 “จรรยำบรรณเอสซีจี”	 เพื่อให้พนักงำนมี
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอุดมกำรณ์ของเอสซีจี	 โดย
มีกรรมกำรบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี	 และมีกำรปรับปรุง
เรือ่ยมำเพือ่ให้สอดคล้องกับววิฒันำกำรของเอสซจีี	และเหมำะสม
กับสภำพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
	 นอกจำกนี้	 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักในเรื่อง
จรรยำบรรณเอสซีจี	 จึงได้จัดให้มีกำรให้ควำมรู้และส่งเสริมกำร
ปฏบิตัติำมจรรยำบรรณเอสซจีใีห้แก่พนกังำนทกุคน	ทกุระดบั	เน้น
กำรสร้ำงจิตส�ำนึกให้แก่พนักงำนต้ังแต่เริ่มเข้ำงำน	 โดยมอบคู่มือ
จรรยำบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงำนทุกคน	ทุกระดับ	เน้นกำรสร้ำง
จิตส�ำนึกให้แก่พนักงำนทุกคนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
น�ำไปใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด	 และเป็นปัจจัย

ส�ำคัญในกำรประเมินศักยภำพของพนักงำนเป็นประจ�ำทุกปี	 โดย
ในปี	2561	ได้มีกำรจัดกิจกรรมต่ำง	ๆ	ที่หลำกหลำย	สรุปได้ดังนี้
	 •	 ส่งเสริมให้กรรมกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและให้ 
ข้อแนะน�ำทีเ่ป็นประโยชน์ในกำรท�ำงำนของพนกังำน	(Tone	at	the	
top)	 โดยในปี	 2561	 ได้ด�ำเนินกำรผ่ำนคลิปวิดีโอเรื่องเอสซีจีกับ
กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันโดยกำรสัมภำษณ์ประธำนองค์กร 
ต่อต้ำนคอร์รปัชนั	(ประเทศไทย)	ซึง่เป็นกรรมกำรอสิระของบรษิทั	
(นำยประมนต์	สธุวีงศ์)	เพือ่ส่ือสำรให้พนกังำนเอสซจีทีัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศที่เอสซีจีไปลงทุนได้ตระหนักรู้เรื่องควำมซื่อสัตย์
สุจริต	 กำรท�ำธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้	 กำรเป็น
แบบอย่ำงในกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนัต่อภำยนอกองค์กร	บนพืน้ฐำน
ของกำรเป็น	“คนเก่งและด”ี	โดยไม่ได้ท�ำงำนเพือ่ประโยชน์ส่วนตน
เท่ำนั้น	 แต่ต้องท�ำเพ่ือสังคมด้วย	 ทั้งนี้	 เพ่ือควำมส�ำเร็จรุ่งเรือง 
ของทั้งบริษัทและประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน	 รวมทั้ง	 GRC	 Inspire	
Clips	โดยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	เพือ่สร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรน�ำ	
GRC	ไปใช้ในกำรท�ำงำนจริง	โดยเน้นย�้ำว่ำ	“GRC	ไม่ลองไม่เป็น”
	 •	 เน้นให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมเห็นในเรื่อง
จรรยำบรรณ	โดยกำรจดักจิกรรม	Janya	On	Tour	ผ่ำนตวักำร์ตูน	
(Mascot)	 “มิสเตอร์จันย่ำ	 (Mr.	 Janya)”	ที่โรงงำนในกลุ่มธุรกิจ
เคมคิอลส์	จงัหวดัระยอง	รวมทัง้ปรบัปรงุ	Web	Portal	(Intranet)	
จรรยำบรรณเอสซีจีให้พนักงำนใช้งำนได้ง่ำยยิ่งขึ้น	กำรจัดท�ำป้ำย
ประชำสมัพนัธ์	(Standee)	เกีย่วกบัจรรยำบรรณเอสซีจ	ีฉบบัภำษำ
อินโดนีเซีย	 (Bahasa)	 นอกจำกนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
พนกังำนรูจ้กัเรือ่ง	Integrated	GRC	เพือ่น�ำไปใช้ในกำรท�ำงำนผ่ำน
คลิปวิดีโอสัมภำษณ์ผู้บริหำรระดับสูง	และอินโฟกรำฟฟิก	
	 ทัง้นี	้ยงัคงมกีำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งอืน่	ๆ	ต่อเนือ่งจำกปีทีผ่่ำนมำ	
เช่น	 กำรสื่อสำรในเร่ืองจรรยำบรรณให้พนักงำนใหม่ที่เข้ำร่วม
หลกัสตูรกำรฝึกอบรม	SCG	Ready	Together	และได้เพิม่ช่องทำง 
ในกำรติดตำมกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องจรรยำบรรณ 
เอสซีจีและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรเสนอควำมคิดเห็น	
และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ที่เกี่ยวกับจรรยำบรรณเอสซีจี	 ผ่ำน
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กำรสื่อสำรเรื่องเอสซีจีกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	
จำกกรรมกำรถึงพนักงำนเอสซีจี

ช่องทำง	Facebook	Fanpage	ชื่อว่ำ	 “Dee	Dee	Club”	 (ดี๊ดี
คลับ)	เพื่อเป็นศูนย์กำรเรียนรู้เรื่องจรรยำบรรณเอสซีจี	
	 นอกจำกนี้	 เอสซีจียังได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์
ของเอสซจีใีนเรือ่งจรรยำบรรณเอสซีจตีลอดจนกำรพัฒนำแนวปฏบิติั
ด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของเอสซจีใีห้กบับรษิทัและองค์กรอืน่	ๆ 	
ทั้งภำครัฐและเอกชนที่มีควำมสนใจ	 เพื่อช่วยสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงมีจรรยำบรรณ	มีกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นธรรม	และ
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
	 เอสซีจีได้ก�ำหนดนโยบำยกำรคุ้มครองและให้ควำมเป็นธรรม
แก่พนักงำนที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริต	 หรือ 
ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับบริษัทจรรยำบรรณ
เอสซจี	ีและนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนั	(Whistleblowing	Policy)	
โดยมีคณะท�ำงำนก�ำหนดนโยบำยและให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณเอสซีจี	ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูง
ในหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแลในเรื่องต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และตัวแทน
ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรระดบัสงูในแต่ละกลุม่ธรุกจิท�ำหน้ำทีต่ดิตำมผลกำร 
ด�ำเนินงำน	 ตลอดจนให้ค�ำปรึกษำในเรื่องต่ำง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง 
โดยได้ก�ำหนดช่องทำงให้พนักงำนแสดงควำมคิดเห็น	 และ 
ตัง้ค�ำถำมทีเ่ก่ียวข้องกบัจรรยำบรรณเอสซีจบีนเวบ็ไซต์ภำยใน	เรือ่ง	 
“จรรยำบรรณเอสซีจี”	 และ	 “ระบบให้ค�ำปรึกษำจรรยำบรรณ 
เอสซีจี”

การดำาเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
	 เอสซีจีให้ควำมส�ำคัญเร่ืองกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	 โดยคณะ
กรรมกำรบริษัทได้อนุมัตินโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน	 ซึ่งผ่ำน 
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ	 เพื่อ
ก�ำหนดเป็นแนวปฏิบตัทิีช่ดัเจนในกำรด�ำเนนิธรุกจิและปลกูฝังเป็น
วัฒนธรรมองค์กร	 สอดคล้องตำมอุดมกำรณ์	 4	 เร่ือง	 “ตั้งมั่นใน
ควำมเป็นธรรม	คือกำรท�ำงำนอย่ำงซื่อสัตย์	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	
และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยอย่ำงให้เกียรติ	 จริงใจ	 เป็นมิตร	
และเป็นธรรม”	 (นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน	 สำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่	www.scg.com)
	 เอสซีจียังคงมุ่งมั่นด�ำเนินกำรตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน
อย่ำงต่อเนื่อง	ส่งผลให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	 (มหำชน)	ซึ่ง
ผ่ำนกำรรบัรองเป็น	Certified	Company	จำกคณะกรรมกำรแนวร่วม
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต้ังแต่วันที่	 5	
กรกฎำคม	2556	และได้ผ่ำนกำรประเมนิเพ่ือต่ออำยกุำรรับรองใหม่	
(Recertified	 Company)	 ในปี	 2559	 ทั้งบริษัทย่อยของ 
เอสซีจีที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังผ่ำน
กำรรับรองเป็น	 Certified	 Company	 (ยกเว้นบริษัทเอสซีจ	ี 
เซรำมิกส์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรของกำรรับรอง
เป็น	 Certified	 Company	 เน่ืองจำกกำรควบบริษัทแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่	1	สิงหำคม	2561)	
	 ตำมประกำศของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตแห่งชำติ	 (ป.ป.ช)	 เรื่อง	 “คู่มือแนวทำงกำรก�ำหนด
มำตรกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสมส�ำหรบันติบิคุคลในกำรป้องกนั
กำรให้สินบนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ	และ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ”	 ตำมมำตรำ	 123/5	 
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรทจุรติ	พ.ศ.	2542	ในปี	2560	เอสซจีไีด้เน้นย�ำ้และ
ปลูกฝังให้พนักงำนทุกคนตระหนักถึงกำรกระท�ำที่อำจก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยงกำรคอร์รัปชัน	 โดยมีกำรวิเครำะห์ข้อบ่งชี้	 ประเมิน 
ควำมเสีย่งกำรเกดิคอร์รปัชนัอย่ำงสม�ำ่เสมอ	ถอืเป็นควำมเสีย่งหนึง่
ภำยใต้ควำมเส่ียงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติกำรปฏิบัติตำมประกำศ	ป.ป.ช.	
มำตรำ	123/5	ซึง่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	เอสซจีไีด้สือ่สำรถงึพนกังำนทกุคนผ่ำน	
“Message	 from	 CEO”เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส�ำคัญ 
ของฝ่ำยบริหำรระดับสูงสุด	(Tone	at	the	top)
	 นอกจำกนี	้เอสซจีไีด้สร้ำงระบบงำนเชงิป้องกนั	ก�ำหนดวธีิกำร
ลดควำมเสี่ยงและกำรควบคุม	 (Risk	Mitigation	and	Control)	
ผู้รับผิดชอบ	 มำตรกำรติดตำม	 กำรสอบทำนและประเมินผล 
กำรบริหำรควำมเส่ียงส�ำหรับให้พนักงำนใช้เป็นแนวทำงปฏิบัต ิ
เพื่อป้องกันกำรเกิดคอร์รัปชัน	โดยมีส�ำนักงำนตรวจสอบประเมิน	
ติดตำมกำรก�ำกับดูแลที่ดี	 กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ	 และ
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีกำรเข้ำตรวจสอบ
	 ในปี	 2561	 เอสซีจียังคงสร้ำงควำมตระหนักรู้	 ควำมเข้ำใจให้
กรรมกำร	 ผู้บริหำร	 และพนักงำนในกำรน�ำไปปฏิบัติจริงตำม
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน	 และสอดคล้องตำมประกำศ	 ป.ป.ช.	
มำตรำ123/5	แห่งพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	พ.ศ.	2542		อย่ำงต่อเนื่อง	โดย
ได้ด�ำเนินกำร	ดังนี้
	 1.	 กำรสื่อสำรผ่ำน	 VDO	 Clip	 เรื่องเอสซีจีกับกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชัน	โดยประธำนองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)
	 2.	 จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้	 (Awareness)	 ให้
ควำมรู้	 และพัฒนำระบบเชิงป้องกันในเรื่องกำรทุจริต	 คอร์รัปชัน	
(Proactive	and	Preventive	System)	อย่ำงต่อเนื่อง	
	 	 1)	กำรจดัท�ำแบบทดสอบ	“Ethics	e-testing”	ซึง่แบ่งเป็น	
3	 ระดับ	 สอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ 
พนักงำน	 โดยทดสอบพนักงำนในเรื่องคุณธรรม	 อุดมกำรณ์	 4	 
จรรยำบรรณ	และนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนัของเอสซีจ	ีแบบทดสอบฯ	 
ประกอบด้วยเน้ือหำเพื่อให้พนักงำนเรียนรู้	 เข้ำใจกำรปฏิบัติตำม
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กิจกรรม	“Janya	on	Tour”	ที่โรงงำนในกลุ่ม
ธุรกิจเคมิคอลส์	จังหวัดระยอง

มิสเตอร์จันย่ำ	(Mr.Janya)	สื่อสำรเรื่อง
จรรยำบรรณเอสซีจีอย่ำงทั่วถึง

นโยบำย	 ซึ่งได้มีกำรทบทวนแบบทดสอบเร่ืองนโยบำยต่อต้ำน
คอร์รัปชันให้สอดคล้องกับประกำศ	 ป.ป.ช.	 มำตรำ123/5	 
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต	 พ.ศ.	 2542	 โดยพนักงำนคนไทยทุกคน 
ต้องผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ	 100	 นอกจำกนี้ยังได้ท�ำกำรวิเครำะห์ 
กำรตอบแบบทดสอบของพนักงำน	 และส่ือสำรให้พนักงำนเกิด 
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
	 	 2)	กำรปลูกฝังควำมตระหนักรู้ของบทบำท	อ�ำนำจ	หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ	 (Responsibility	 &	 Accountability	 
Awareness)	 ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมที่ดีตำม
แนวทำง	Three	Lines	of	Defense
	 	 3)	กำรส่ือสำรกรณศีกึษำเรือ่งกำรทจุรติทีส่�ำคญัโดยสะท้อน
ภำพควำมรับผิดชอบตำมแนวทำง	Three	Lines	of	Defense
	 3.	กำรใช้ระบบ	Compliance	Management	System	ใน
กำรควบคุมและติดตำมกำรปฏิบัติด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	 
เพื่อก�ำหนดบทบำท	ควำมรับผิดชอบ	ตั้งแต่กำรรวบรวมกฎหมำย	
กฎเกณฑ์	กำรประเมินควำมเสี่ยง	กำรควบคุม	ติดตำม	ตรวจสอบ	
กำรรำยงำนซึ่งรวมถึงกำรรำยงำนภำยในและภำยนอกเอสซีจี
	 4.	 จัดท�ำ	 “แบบประเมินกำรปฏิบัติงำน	 Anti-corruption	
Compliance”	ส�ำหรับหน่วยงำนทีม่คีวำมเสีย่งสงู	ได้แก่	หน่วยงำน 
จัดหำงำนโครงกำร	 หน่วยงำนขำยงำนโครงกำร	 หน่วยงำนรัฐกิจ
สัมพันธ์	 หน่วยงำนวิศวกรรม	 เป็นต้น	 โดยแบบประเมินจะระบุ 
ข้อบ่งชี/้สญัญำณทีอ่ำจท�ำให้เกิดคอร์รัปชัน	และวธิกีำรลดควำมเสีย่ง
และกำรควบคุม	 (Risk	 Mitigation	 and	 Control)	 ทั้งด้ำน 
ระบบงำน	 และด้ำนกำรปฏิบัติของพนักงำน	 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำน
และผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้วยตนเอง	
ปฏิบัติตำมวิธีกำรควบคุมได้ถูกต้อง	และน�ำผลกำรประเมินตนเอง
มำวำงแผนปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	
นอกจำกน้ีมีกำรสื่อสำรเพ่ิมเติมเพื่อให้พนักงำนทรำบถึงกำร 
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและบทลงโทษตำมประกำศ	 ป.ป.ช.	
มำตรำ	123/5	แห่งพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

กิจกรรมที่เอสซีจีทำาต่อเนื่องมาโดยตลอด
	 1.	 กำรเผยแพร ่และกำรสื่อสำรท�ำควำมเข ้ำใจในคู ่มือ 
จรรยำบรรณเอสซจี	ีและนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนัให้กบัพนกังำน
ทุกคนรับทรำบ	 ปฏิบัติ	 และมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนวิดีโอคลิป	 
(VDO	 Clip)	 “ชีวิตดี๊ดีกับ	 SCG	 Code	 of	 Conduct”	 “จันย่ำ 
ออนทัวร์”	และ	“กำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน”	
	 2.	 ผู้บริหำรพบพนักงำน	เพื่อชี้แจงข้อมูลต่ำง	ๆ	ของบริษัทซึ่ง
รวมถึงกำรชี้แจงนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกำสให ้
ซักถำมเพื่อท�ำควำมเข้ำใจ
	 3.	 กำรอบรมในเร่ืองกำรปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณ	 และ
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันในหลำยหลักสูตร/ช่องทำงต่ำง	ๆ	 เพื่อ
ตอกย�้ำควำมเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจี	ดังนี้
	 	 -		หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่
	 	 -		หลักสูตร	SCG	Ready	Together
	 	 -		หลักสูตร	Business	Concept	Development
	 	 -		หลักสูตร	Leading	Yourself
	 	 -		หลักสูตร	Facilitative	Leadership
	 	 -		หลกัสตูรกำรก�ำกบัดแูลทีด่สี�ำหรบัพนกังำนบงัคบับญัชำ	
และพนักงำนจัดกำร	(ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ)
	 4.	 จุลสำร	IA	Letter	ผ่ำนทำงอีเมลของพนักงำนทุกคน
	 5.	 ระบบให้ค�ำปรกึษำจรรยำบรรณเอสซีจแีละนโยบำยต่อต้ำน
คอร์รัปชันใน	Banner	ที่หน้ำ	Web	Intranet	SCG	
	 6.	 เผยแพร่แนวคิดเร่ืองกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันไปสู่คู ่ธุรกิจ	
(Suppliers)	 ร่วมกันน�ำหลักกำรและแนวคิดกำรปฏิบัติตัวเป็น
พลเมืองดีควบคู่ไปกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อชุมชน	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	 โดยเอสซีจีได้จัดท�ำ	 “จรรยำบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี”	 
ให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีน�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต้ังแต่ปี	 2556	 ที่ 
เน้นย�้ำควำมมุ่งมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจี	 โดยมี
หลักกำร	 5	 ข้อ	 คือ	 1)	 จริยธรรมทำงธุรกิจ	 2)	 แรงงำนและ 
สทิธมินษุยชน	3)	อำชวีอนำมยั	และควำมปลอดภยั	4)	สิง่แวดล้อม	
และ	5)	กฎหมำยและข้อก�ำหนด	ซึ่งในปี	2561	มีคู่ธุรกิจเข้ำร่วม
ลงนำมเพิ่มมำกขึ้น	 และจำกผลกำรตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจท�ำให้ 
เอสซีจมีคีวำมม่ันใจทีจ่ะเสรมิสร้ำงคนดอีอกสูส่งัคมให้มำกขึน้ต่อไป
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นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูล 
หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต	 หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 
กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	จรรยาบรรณเอสซีจี	และนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชัน	(Whistleblowing	Policy)
	 เอสซีจีให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 และ
เปิดโอกำสให้พนกังำนและผูม้ส่ีวนได้เสยีต่ำง	ๆ 	สำมำรถแจ้งข้อมลู
หรอืให้เบำะแสหำกพบเหน็กำรฝ่ำฝืน	หรอืพบควำมผดิปกตใินกำร
ด�ำเนนิธุรกจิของเอสซจี	ีอำท	ิกำรก�ำกบัดแูล	คณุธรรม	จรรยำบรรณ	
กำรทุจริต	กำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน	กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์	
ข้อบงัคับทีก่ฎหมำยก�ำหนด	และนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนัในกำร
ด�ำเนินธุรกิจ	ผ่ำนช่องทำงต่ำง	ๆ 	ที่ก�ำหนด	เพื่อให้มีกำรตรวจสอบ
ข้อมูลข้อร้องเรียนตำมกระบวนกำรที่ระบุไว้ใน	 “แนวปฏิบัติ		 
Whistleblowing	Policy	ของเอสซีจ”ี	และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ	คณะกรรมกำรบรษิทั	นอกจำกนีย้งัมกีำรให้ข้อมูลในกำร
ตดิต่อกบัผูร้้องเรยีนอย่ำงชดัเจน	โดยเปิดเผยกระบวนกำรและช่อง
ทำงในเว็บไซต์ของบริษัท
	 ทั้งนี้	 เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่ำง	 ๆ	 ว่ำกำรรำยงำนหรือให้ข้อมูลหรือเบำะแสน้ันจะไม่ท�ำให ้
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำย	 เอสซีจีจึง
ได้ก�ำหนดกลไกส�ำหรบัคุม้ครองและบรรเทำควำมเดอืดร้อนเสยีหำย
ให้แก่ผู้ที่ได้รำยงำนหรือให้ข้อมูลที่ถูกกระท�ำโดยไม่เป็นธรรม	เช่น	
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่	 โดยส�ำนักงำนตรวจสอบเป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบดูแลรักษำควำมปลอดภัยของระบบ	 จัดให้มี	 Server	 
แยกเป็นอิสระจำกกำรใช้งำนอื่น	ๆ
	 เอสซีจีมีช่องทำงกำรร้องเรียนดังนี้
	 •	 ช่องทำงภำยในส�ำหรับพนักงำน	 สำมำรถร้องเรียนได้ทั้ง
แบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ	
	 1.	 Banner	ในหน้ำแรกของ	Web	Intranet	SCG	ซึ่งพนักงำน
เอสซีจีสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกคน	โดยสำมำรถเลือกผู้รับข้อร้องเรียน
ได้	ดังนี้
	 	 -	 ผู้บังคับบัญชำที่ตนไว้วำงใจ
	 	 -	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรบุคคลกลำง
	 	 -	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนตรวจสอบ
	 	 -	 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท
	 	 -	 กรรมกำรบริษัท	
	 2.	 ท�ำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้ำงต้น	หรือ
	 3.	 ส่งอีเมลไปถึงกรรมกำรอิสระที่	ind_dir@scg.com
	 •	 ส�ำหรับบุคคลภำยนอก	 สำมำรถร้องเรียนได้ทำงเว็บไซต์	
www.scg.com	 ใน	 “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแส	 
เอสซีจี”	เป็นกำรร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อ	และสำมำรถเลือกผู้รับ
ข้อร้องเรียนได้	ดังนี้
	 	 -	 ส�ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท
	 	 -	 ส�ำนักงำนตรวจสอบ
	 	 -	 คณะกรรมกำรอิสระ		
	 	 -		คณะกรรมกำรตรวจสอบ
	 	 	 หรือ	ท�ำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้ำงต้น

	 ผู้ร้องเรียนสำมำรถติดตำมผลกำรร้องเรียนผ่ำนระบบได้	 ซึ่ง
ระบบงำนดงักล่ำวเป็นเครือ่งมอืทีส่�ำคญัในกำรควบคมุและป้องกนั
กำรทุจริตและคอร์รัปชัน
	 ในปี	2561	มีข้อร้องเรียนผ่ำนระบบรับข้อร้องเรียนที่ให้บุคคล
ภำยนอกและพนักงำนมีส่วนร่วมในกำรแจ้งเบำะแสของผู้กระท�ำ
ควำมผิดอันเกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย	นโยบำย	ระเบียบ
บริษัท	อุดมกำรณ์	4	และจรรณยำบรรณ	รวมทั้งสิ้น	21	เรื่อง	สรุป
ได้ดังนี้	
	 1.	 จ�ำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมดท่ีสอบสวนแล้วเสร็จ	 28	 เรื่อง	
(รวมข้อร้องเรียนของปี	2560	จ�ำนวน	11	เรื่อง)
	 2.	 ประเภทข้อร้องเรียนที่สอบสวนแล้วเสร็จ
	 	 •	 ไม่ปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนั/นโยบำยแข่งขัน 
	 	 	 ทำงกำรค้ำ	0	เรื่อง
	 	 •	 ผิดจรรยำบรรณ	เรื่อง	ผลประโยชน์ทับซ้อน		3	เรื่อง
	 	 •	 ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ	13	เรื่อง
	 3.	 ควำมเสียหำยและบทลงโทษ
	 	 •	 มูลค่ำควำมเสียหำยรวม	0.89	ล้ำนบำท	
	 	 •	 บทลงโทษ
	 	 	 -		พ้นสภำพกำรเป็นพนักงำน	(ปลดออก/ไล่ออก)	3	คน
	 	 	 -		อื่น	ๆ	14	คน
	 4.	 เอสซีจีมีกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตและกำร 
ไม่ปฏิบตัติำมกฎ	ระเบยีบต่ำง	ๆ	และจรรยำบรรณ	โดยผูป้ฏบิตังิำน	
(First	Line)	อย่ำงสม�่ำเสมอ	ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยจะน�ำข้อร้องเรียน
ที่เกิดขึ้นมำก�ำหนดจุดควบคุม	 เพื่อปรับปรุงให้กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น	 โดยมีส�ำนักงำนตรวจสอบท�ำหน้ำที่ในกำร
ประเมนิประสทิธภิำพ	ประสทิธผิลของกำรประเมนิควำมเสีย่งและ
กำรควบคุมภำยใน	 และรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
สม�่ำเสมอ	 นอกจำกนี้ยังมีกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	 สร้ำง 
ควำมตระหนักรู้แก่พนักงำน	 และกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ด	ี
(Role	Model)	โดยผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงต่อเนื่อง



115

รายงานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน13

	 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้
รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท	 ภำยใต้หน้ำที่และ 
ควำมรับผิดชอบท่ีก�ำหนดไว้ในกฎบัตรอย่ำงรอบคอบ	 เป็นธรรม	
และสมเหตสุมผล	โดยพจิำรณำผลตอบแทนเปรยีบเทยีบกับบรษัิท 
จดทะเบียนและบริษัทชั้นน�ำอื่น	 ๆ	 ที่อยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกัน
หรือที่มีขนำดใกล้เคียงกัน
	 ในระหว่ำงปี	 2561	 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทนได ้
มีกำรประชุมจ�ำนวน	6	ครั้ง	และประชุมนัดพิเศษจ�ำนวน	1	ครั้ง	 
รวมเป็นจ�ำนวน	 7	 ครั้ง	 เพื่อพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะ
กรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง	 ๆ	 ก่อนเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ	 รวมถึง
พจิำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	ผูบ้รหิำรระดบัสูง
ของเอสซีจีให้เหมำะสมกับผลกำรปฏิบัติงำน	 และสอดคล้อง 

กบัผลประกอบกำรโดยรวมของเอสซีจ	ีเพือ่รกัษำควำมเป็นผูน้�ำใน 
อุตสำหกรรม
	 นอกจำกนี้	 ยังให้ควำมเห็นและค�ำแนะน�ำต่อฝ่ำยจัดกำร	 
เรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล	 เพื่อสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้พนักงำน	
ตลอดจนรักษำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถให้คงอยู่กับองค์กร

ในนำมคณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน

นายชุมพล ณ ล�าเลียง

ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
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	 เอสซีจี	 มุ่งมั่นด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของชุมชนและสังคมทั้งในประเทศไทยและ 
ในอำเซียน	 โดยมุ่งเน้นสร้ำงควำมควำมเข้มแข็งให้ชุมชนสำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้	ทั้งด้ำนจิตใจ	คือ	ส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ชมุชนให้คดิแก้ปัญหำด้วยตนเอง	ด้ำนสงัคม	คอื	สนบัสนนุให้ชมุชน
มีคุณธรรมประจ�ำใจ	 สำมัคคีช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน	 และ
ด้ำนเศรษฐกิจ	 คือ	 พัฒนำชุมชนให้มีควำมมั่นคงทำงรำยได้	 
ด้วยกำรลดรำยจ่ำย	 เพิ่มรำยได้	 และมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับควำม
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
	 ในปีทีผ่่ำนมำ	เอสซีจ	ีด�ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมทัง้ในประเทศไทย 
และอำเซียน	 ได้สร้ำงควำมสุขให้กับผู้รับ	 และควำมปล้ืมปิติให ้
กับผู้ให้	 ได้สัมผัสถึงควำมตั้งใจของชุมชนในกำรร่วมกันพัฒนำ
คุณภำพชีวิต	 เพื่อให้ก้ำวทันกับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม
	 ทีส่�ำคญัคอื	กำรผสำนพลงัแห่งควำมร่วมมอื	ระหว่ำงภำคธรุกจิ	
ภำครัฐ	และภำคประชำสังคม	ส่งผลให้โครงกำรเพื่อสังคมประสบ
ผลควำมส�ำเร็จ	และสำมำรถขยำยผลออกไปในวงกว้ำง

พลิกฟื้นชุมชนบึงบางซื่อ
สู่ชุมชนเมืองต้นแบบ

	 เอสซีจี	 ผนึกก�ำลังภำครัฐ	 เอกชน	 และชุมชน	 ร่วมพลิกฟื้น 
ชุมชนแออัดรอบบึงบำงซื่อ	ยกระดับคุณภำพชีวิตชุมชน	ลดควำม
เหลือ่มล�ำ้ของสงัคม	ภำยใต้โครงกำรสำนพลงัประชำรฐั	กำรพฒันำ
พื้นที่บึงบำงซื่อ	 โดยมอบที่ดิน	 61	 ไร่	 ซ่ึงเมื่อกว่ำ	 100	 ปีที่แล้ว	 
เคยเป็นแหล่งวัตถุดิบในกำรผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงำนปูนซีเมนต์
บำงซือ่	และพฒันำให้เป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม	ทัง้ด้ำนทีอ่ยู่
อำศัย	และบึงน�้ำสำธำรณะ	
	 ในด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยั	พฒันำให้เป็นต้นแบบทีอ่ยู่อำศยัชมุชนเมือง	
ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบตำมวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ตนเอง	ตั้งแต่กำรออกแบบบ้ำน	กำรประกอบอำชีพ	และส่งเสริม
ให้ชุมชนออมทรัพย์	 เพ่ือสร้ำงที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง	 มีที่พัก

อำศัยทั้งสิ้น	197	ยูนิต	เป็นบ้ำนทำวน์เฮ้ำส์	60	ยูนิต	อำคำรชุดพัก
อำศัย	4	ชั้น	3	อำคำร	133	ยูนิต	และบ้ำนกลำงส�ำหรับผู้สูงอำยุที่
ไม่มีผู้ดูแล	 ไม่มีรำยได้	 อีก	 4	 ยูนิต	 พร้อมพื้นที่ส่วนกลำงเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน	ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี	2563
	 ด้ำนพื้นที่สำธำรณะ	จะพัฒนำบึงน�้ำเป็นแก้มลิงของกรุงเทพฯ	
ช่วยแก้น�้ำท่วม	รวมทั้งพัฒนำให้เป็นบึงน�้ำสวนสำธำรณะที่มีควำม
ร่มรื่น	 สวยงำม	 เหมำะเป็นสถำนที่ออกก�ำลังกำย	 แหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ	ส�ำหรับประชำชนทั่วไป

รักษ์น�้า จากภูผาสู่มหานที พลิกฟื้นสมดุลธรรมชาติ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง

	 เอสซีจี	 น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริกำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำง
ยั่งยืนมำด�ำเนินโครงกำรรักษ์น�้ำ	 เพื่ออนำคตอย่ำงต่อเนื่องกว่ำ	 
10	 ปี	 ครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	 ทั้งต้นน�้ำ	 กลำงน�้ำ	 และ 
ปลำยน�้ำ	
	 ในปี	 2561	 ได้ขยำยผลเป็นโครงกำรรักษ์น�้ำ	 “จากภูผา	 
สู่มหานที”	 สร้ำง	 “ฝายชะลอนำ้า”	 เพ่ือให้มีต้นน�้ำท่ีดี	 ส่งต่อ 
กลำงน�ำ้ทีม่	ี“สระพวง”	และ	“แก้มลงิ”	ช่วยกกัเกบ็น�ำ้ไว้ใช้ท�ำกำร
เกษตรอย่ำงเพียงพอ	และลงสู่ปลำยน�้ำ	ฟื้นคืนระบบนิเวศชำยฝั่ง
ทะเลด้วย	 “บ้านปลา”	 เพื่อพลิกฟื้นอำชีพประมงพื้นบ้ำนอย่ำง
ยั่งยืน	 โดยสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนให้เข้ำใจถึงกำรบริหำร
จัดกำรน�้ำในพื้นที่ตนเองอย่ำงแท้จริง	 เกิดควำมสมดุลทำงด้ำน
ทรัพยำกร	และสำมำรถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่ำงพอเพียง
	 ปัจจุบนั	เอสซจีไีด้ร่วมกับชมุชนและจติอำสำ	สร้ำงฝำยชะลอน�ำ้
แล้วกว่ำ	 84,000	 ฝำย	 สร้ำงสระพวงเชิงเขำส่งต่อน�้ำเพ่ือท�ำ 
กำรเกษตร	7	สระ	และจัดท�ำระบบแก้มลิง	8	พื้นที่	เพื่อแก้ปัญหำ 
ภัยแล้งอย่ำงยั่งยืน	 ตลอดจนวำงบ้ำนปลำไปแล้ว	 1,940	 หลัง	 
เพ่ือฟื ้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศชำยฝั ่งทะเลภำคตะวันออก 
และภำคใต้
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พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน

	 เอสซีจี	มีควำมตั้งใจที่จะพัฒนำและต่อยอดวิสำหกิจชุมชนให้
เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน	เพื่อสำมำรถสร้ำงรำยได้ที่มั่นคง	และน�ำกลับ
มำสร้ำงประโยชน์ให้ชุมชน	 ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มี
จิตส�ำนึกรักบ้ำนเกิด	 และมีควำมมุ่งมั่นที่จะกลับมำช่วยพัฒนำ
ชุมชนให้เข้มแข็ง
	 ชุมชนรอบพื้นที่โรงงำนสำมำรถยกระดับสู่วิสำหกิจจ�ำนวน 
มำก	 อำทิ	 ธุรกิจเคมิคอลส์	 สนับสนุนชุมชนผลิตกล้วยแปรรูป 
ตุ้ยนุ้ย	 ขนมเปี๊ยะแปดเซียน	 น�้ำพริกบ้ำนเพชร	 และสละลอยแก้ว
สองสลึง	 ฯลฯ	 รวมถึงพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่
จังหวัดระยอง	 ที่น�ำเอำวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชุมชน	 เป็น
จุดขำยให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีและกำรด�ำเนินชีวิตของชุมชน	
ซึง่ชมุชนเหน็ว่ำจะสำมำรถช่วยสร้ำงรำยได้เสรมินอกเหนอืจำกกำร
ประกอบอำชีพ	 ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	 สนับสนุนเส้นเทปกระดำษ	 
(Paper	 Band)	 วัสดุเหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิตของกลุ่มให้แก่
ชุมชน	เพื่อน�ำไปสร้ำงสรรค์งำนหัตถกรรมจักสำนที่มีจุดเด่น	และ
แตกต่ำงจำกสินค้ำทั่วไป	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	 
ส่งเสรมิให้ชมุชนประกอบอำชพีเพำะเมลด็พนัธุพ์ชื	แปรรปูผลผลติ
กำรเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมูลค่ำเพ่ิม	 และมีเอกลักษณะ 
โดดเด่นเป็นสินค้ำประจ�ำจังหวัด	

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอาเซียน

	 กำรศึกษำเป็นรำกฐำนส�ำคัญของกำรพัฒนำสังคม	 เอสซีจ ี
จึงจัดท�ำโครงกำร	SCG	Sharing	the	Dream	เพือ่มอบทนุกำรศึกษำ 
ให้กับเยำวชนทั้งในประเทศไทยและอำเซียน	 ช่วยสร้ำงโอกำสให้
นักเรียนทุนจ�ำนวนมำกได้สำนฝันท่ีจะศึกษำต่อเพื่ออนำคตที่ดี 
ให้กับตนเอง	 ในปี	 2561	 ได้มอบทุนกำรศึกษำรวม	 6,200	 ทุน	 
เป็นทนุในประเทศไทย	4,560	ทนุ	และในอำเซยีน	6	ประเทศ	ได้แก่	
เวยีดนำม	อนิโดนเีซยี	กมัพชูำ	เมยีนมำ	ลำว	และฟิลปิปินส์	จ�ำนวน	
1,640	 ทุน	 ครอบคลุมทุนส�ำหรับเด็กและเยำวชนผู้ด้อยโอกำส	 

ทุนบุตรผู้พิทักษ์ป่ำ	 ทุนอำชีวะฝีมือชน	 คนสร้ำงชำติ	 ทุนระดับ
มัธยมศึกษำ	 และระดับอุดมศึกษำ	 ในสำขำวิชำที่สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ	
	 คณุภำพชวีติทีด่ขีองคนในอำเซยีน	 เป็นอกีหนึง่ภำรกจิทีเ่อสซจีี
มุง่ม่ันด�ำเนนิงำนควบคูก่บักำรด�ำเนนิธรุกจิ	โดยเฉพำะหำกมอีำกำร
ป่วยที่ส่งผลกระทบกับกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน	 เช่น	 โรคตำ
ต้อกระจก	 ที่ท�ำให้ผู้ป่วยบำงคน	 ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้	 
หรือรู้สึกว่ำตนเองเป็นภำระของผู้อื่น	 ส่งผลกระทบกับจิตใจของ 
ผู ้ป่วยเป็นอย่ำงมำก	 เอสซีจีจึงร่วมกับโรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว	
(องค์กำรมหำชน)	 ด�ำเนินโครงกำรผ่ำตัดต้อกระจก	 Sharing	 a	
Brighter	Vision	ครั้งที่	4	เพื่อผู้ป่วยยำกไร้ในพื้นที่เมืองเมำะล�ำไย	
(Mawlamyine)	รัฐมอญ	และเมืองผำอัน	(Hpa-an)	รัฐกะเหรี่ยง	
ประเทศเมียนมำ	ณ	โรงพยำบำล	General	เมืองเมำะล�ำไย	ในปี	
2561	 ผ่ำตัดผู้ป่วยตำต้อ	 245	 รำย	 โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับกำรผ่ำตัด 
ตำต้อตั้งแต่ปี	2558	จนถึงปัจจุบันรวม	867	รำย	
	 นอกจำกนี้	 เอสซีจียังได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับกำรป้องกันโรค
ต้อกระจกตำ	 และกำรดูแลรักษำดวงตำอย่ำงถูกวิธี	 ในประเทศ 
เมียนมำผ่ำนทำงสื่อสิ่งพิมพ์	สื่อโทรทัศน์	และอินเทอร์เน็ต	รวมถึง
เชิญชวนให้ชำวเมียนมำได้ร่วมถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรดูแล 
คนใกล้ตัวที่มีปัญหำโรคตำผ่ำนสังคมออนไลน์ด้วยแฮชแท็ก	 
#SharingAlinn	(แบ่งปันแสงสว่ำง)	อีกด้วย
	 เอสซีจีเชื่อว ่ำกำรที่สังคมส่วนรวมมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	 
สำมำรถพึ่งพำตัวเอง	 และต่อยอดให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงทำง
สังคมในเชิงบวก	 เป็นสิ่งที่ประเมินค่ำไม่ได้	 จึงตั้งม่ันที่จะด�ำเนิน
ธรุกจิควบคูไ่ปกบักำรสร้ำงภมูคิุม้กนัทีด่แีก่ชมุชนและสงัคมร่วมกนั	
เพื่อให้สังคมนั้นเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 
ในนำมคณะกรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

เกษม วัฒนชัย

ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม15

“สระพวงเชิงเขำ”	ที่ชุมชนบ้ำนสำแพะ	อ.แจ้ห่ม	
จ.ล�ำปำง	เพื่อกำรท�ำเกษตรแบบอินทรีย์และ
ปลูกไม้ผลยืนต้น	เพิ่มรำยได้ให้กับชุมชน

	 ตลอดระยะเวลำกว่ำ	105	ปีที่ผ่ำนมำ	เอสซีจีมุ่งมั่นสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน	ผ่ำนโครงกำร
ทีเ่อสซจีีและชุมชนร่วมกนัยกระดบัคณุภำพชวีติให้ดข้ึีน	และพฒันำ
ต่อยอดให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้ที่มั่นคง	ลดรำยจ่ำย	และมีภูมิคุ้มกัน
ที่ช่วยให้ปรับตัวได้ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ส่งมอบคุณค่าความยั่งยืนสู่ชุมชน
การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ ต้นแบบที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง

	 พื้นที่บึงบำงซื่อ	61	ไร่	ซึ่งในอดีตเมื่อ	100	ปีที่แล้ว	เป็นแหล่ง
วตัถดุบิในกำรผลติปนูซเีมนต์ของโรงงำนปนูซเีมนต์บำงซือ่	จนเมือ่
หยุดกำรใช้งำนเมื่อปี	2511	ได้ปรับพื้นที่เป็นบึงน�้ำสำธำรณะ	และ
มีชุมชนเข้ำมำอำศัยอยู่อย่ำงแออัด	 เอสซีจี	 มุ่งหวังที่จะยกระดับ
คุณภำพชีวิตชุมชนโดยรอบบึงบำงซื่อ	จึงร่วมกับภำครัฐ	และภำค
เอกชน	 ภำยใต้โครงกำรสำนพลังประชำรัฐ-กำรพัฒนำพื้นท่ีบึง 
บำงซื่อ	เพื่อพลิกฟื้นสภำพที่อยู่อำศัย	และคุณภำพชีวิตของชุมชน
กว่ำ	200	ครอบครัว	ให้เป็น	“ต้นแบบที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง”	ที่
ใช้ประโยชน์พืน้ทีอ่ย่ำงคุม้ค่ำ	เปิดโอกำสให้ชมุชนมส่ีวนร่วมในกำร
ออกแบบอย่ำงเหมำะสมกับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่	 และมีส่วนร่วม
บริหำรจัดกำรกำรอยู่อำศัยในอนำคต	พร้อมพัฒนำเป็นบึงน�้ำสวน
สำธำรณะ	เพื่อประโยชน์กำรออกก�ำลังกำยและพักผ่อนหย่อนใจ
	 บ้ำนทำวน์เฮ้ำส์	60	ยูนิต	อำคำรชุดพักอำศัย	4	ชั้น	3	อำคำร	
รวม	133	ยูนิต	และบ้ำนกลำงส�ำหรับผู้สูงวัยที่อยู่อำศัยเพียงล�ำพัง	
มีปัญหำสุขภำพและไม่สำมำรถผ่อนสินเชื่อได้อีก	4	ยูนิต	รวม	197	
ยนูติ	จะแล้วเสรจ็ในปี	2563	พร้อมเป็นทีอ่ยูอ่ำศยัทีม่ัน่คงและสร้ำง
ควำมสุขที่ยั่งยืนให้กับชุมชนบึงบำงซื่อ	

รักษ์น�้า จากภูผา สู่มหานที บริการจัดการน�้าอย่างยั่งยืน

	 ทรพัยำกรธรรมชำตทิีเ่ปลีย่นแปลงไป	ส่งผลกระทบกบัวถิชีีวติ
ของชมุชนเป็นอย่ำงมำก	โดยเฉพำะชมุชนเกษตรกรรมทีต้่องอำศัย
น�ำ้ในกำรประกอบอำชพี	เอสซจี	ีจงึน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำร	ิ“จำก
ภูผำ	 สู่มหำนที”	 มำต่อยอดโครงกำร	 “รักษ์น�้ำเพ่ืออนำคต”	 ที่
ด�ำเนินกำรมำกว่ำ	10	ปี	ขยำยผลเป็นโครงกำร	“รักษ์น�้ำ	จำกภูผำ	
สู่มหำนที”	ดูแลจัดกำรน�้ำทั้งต้นน�้ำ	กลำงน�้ำ	และปลำยน�้ำ	
	 ในปี	2561	ร่วมกบัชมุชนสร้างต้นนำา้ทีด่	ีด้วยฝำยชะลอน�ำ้อกี
กว่ำ	 8,600	 ฝำย	 ในพื้นที่	 จ.ล�ำปำง	 ระยอง	 กำญจนบุรี	 สระบุรี	
รำชบุรี	และนครศรีธรรมรำช	ขยำยกำรน�ำน�้ำจำกสระพวงเชิงเขำ
ทีช่มุชนบ้ำนสำแพะ	อ.แจ้ห่ม	จ.ล�ำปำง	มำใช้ท�ำเกษตรแบบอนิทรย์ี
และปลกูไม้ผลยนืต้น	เพิม่รำยได้ให้กบัชมุชน	จดัท�ำระบบกลางนำา้
ทีส่มบูรณ์	โดยร่วมกบัชมุชนป่ำภถู�ำ้	ภกูระแต	อ.แวงน้อย	จ.ขอนแก่น	
และมูลนิธิอุทกพัฒน์	 ในพระบรมรำชูปถัมภ์	 ขยำยกำรท�ำระบบ
แก้มลิงไปสู่ชุมชนใกล้เคียงที่ลุ่มน�้ำชีไหลผ่ำน	 ท�ำให้เพิ่มปริมำณ 
น�ำ้กกัเกบ็ในพืน้ที	่จ.ขอนแก่น	กำฬสนิธุ	์ร้อยเอด็	สูป่ลายนำา้ทีย่ัง่ยนื 
เพื่อฟื ้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศร่วมกับชุมชนประมงชำยฝั่ง	 
โดยสร้ำงบ้ำนปลำ	 ด้วยท่อ	 PE100	 ไปวำงในพืน้ท่ีภำคตะวนัออก	 

ที่	 จ.ระยอง	 เพิ่มอีก	 500	หลัง	 และสร้ำงบ้ำนปลำด้วยนวตักรรม 
ปนูงำนโครงสร้ำงทนทำนพเิศษ	ไปวำงในพ้ืนทีภ่ำคใต้ทีบ้่ำนมดตะนอย	
ต.เกำะลบิง	อ.กันตงั	จ.ตรัง	จ�ำนวน	300	หลงั	ส่งผลให้มปีลำกลบัมำ 
อยู่ในพื้นที่เพิ่มมำกขึ้น
				 โครงกำรรกัษ์น�ำ้	จำกภผูำ	สูม่หำนท	ีสร้ำงฝำยชะลอน�ำ้ในพืน้ที่
ต้นน�ำ้แล้ว	84,266	ฝำย	สร้ำงสระพวงเชงิเขำส่งต่อน�ำ้ท�ำกำรเกษตร
แล้ว	7	สระ	จัดท�ำระบบแก้มลิงในพื้นที่กลำงน�้ำแล้ว	8	พื้นที่	และ
วำงบ้ำนปลำ	1,900	หลัง	ในพื้นที่ปลำยน�้ำ	กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
ที่ดีท�ำให้ผลิตผลของชุมชนเพิ่มขึ้น	 ส่งผลต่อรำยได้ที่มำกขึ้น	 และ
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย	

พัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อความมั่งคงของคนในชุมชน

	 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และส่งเสริมวิสำหกิจให้ชุมชนมีรำยได้ที่
มัน่คง	จะช่วยลดควำมเหล่ือมล�ำ้	และสร้ำงควำมเข้มแขง็อย่ำงยัง่ยนื	
เม่ือชุมชนในพ้ืนที่อนุรักษ์น�้ำ	 มีผลผลิตกำรเกษตรที่ดี	 เอสซีจ	ี 
มุ่งหวังที่จะต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น	
และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นสินค้ำประจ�ำจังหวัด	
		 ชุมชนรอบโรงงำนเอสซีจีที่ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมี 
มลูค่ำเพิม่	อำท	ิพืน้ที	่จ.ระยอง	ธรุกจิเคมคิอลส์	เป็นพีเ่ล้ียงสนบัสนนุ 
ให้ชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์ตนเอง	 ขอกำรรับรองมำตรฐำนต่ำง	 ๆ	
จนเป็นวสิำหกจิชมุชนผลติกล้วยแปรรปูตุย้นุ้ย	ขนมเป๊ียะแปดเซยีน	
น�ำ้พรกิบ้ำนเพชร	และสละลอยแก้วสองสลงึ	รวมถงึพฒันำเส้นทำง
ท่องเทีย่ววถิชีมุชนทีน่�ำเอำวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ชมุชนมำเป็น
จดุขำยนกัท่องเทีย่ว	พืน้ที	่จ.กำญจนบรุ	ีธรุกจิแพคเกจจิง้	สนบัสนนุ
เส้นเทปกระดำษ	(Paper	Band)	วสัดเุหลอืใช้จำกกระบวนกำรผลติ
ให้ชุมชนท่ำตะคร้อ	สร้ำงสรรค์งำนหตัถกรรมจกัสำนทีม่จีดุเด่นเป็น
สินค้ำใหม่ที่สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน	พื้นที่	จ.ล�ำปำง	ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	 ต่อยอดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับ
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ชุมชนท่ำตะคร้อ	จังหวัดกำญจนบุรี	
น�ำ	“เส้นเทปกระดำษ”	วัสดุเหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิต
สร้ำงสรรค์งำนหัตถกรรมจักสำน

สินค้ำเกษตร	เพิม่ช่องทำงกำรตลำด	ให้กบัชมุชนบ้ำนแป้นใต้	ชมุชน
บ้ำนแม่แจ๋ม	และชมุชนบ้ำนเมำะหลวง	ช่วยให้ชมุชนอำชพีทีม่ัน่คง
และมีรำยได้เพิ่มขึ้น	

เพ่ิมคณุค่าวสัดุเหลอืใช้ เสรมิรายได้ ลดรายจ่ายให้ชมุชน

	 ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด	 สำมำรถหมุนเวียนกลับมำใช้
ประโยชน์ใหม่ได้อย่ำงคุ้มค่ำ	 เอสซีจี	 จึงส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับของเสียหรือของเหลือใช้	ด้วย
นวตักรรมกำรเพิม่คณุค่ำ	อำท	ิปุ๋ยจากไส้เดอืนดนิ	น�ำกำกตะกอนจำก 
ระบบบ�ำบัดน�ำ้เสยีในโรงงำนมำเลีย้งไส้เดอืนดนิ	 เปล่ียนกำกตะกอน 
เป็นผลติภณัฑ์ใหม่ในรูปของมลูไส้เดือนและน�ำ้หมกัจำกมลูไส้เดอืนดนิ	
พร้อมส่งต่อควำมรูใ้ห้ชมุชนและโรงเรยีนทีส่นใจน�ำไปด�ำเนนิกำรต่อ	
ช่วยลดค่ำปุย๋และเป็นรำยได้เสรมิ	ปุย๋สำาหรบัเพาะกล้าข้าวนาโยน 
น�ำตะกอนดินจำกวัสดุเหลือใช้ของโรงงำนมำผสมกับดินในชุมชน	
และใส่น�ำ้หมกัชวีภำพสตูรพเิศษ	ท�ำเป็นปุย๋ดนิอดัเมด็ให้เกษตรกร
น�ำไปใช้ในกำรเพำะปลูก	 และท�ำเป็นดินส�ำหรับเพำะกล้ำข้ำว
ส�ำหรบันำโยน	ช่วยลดค่ำปุย๋ให้ชมุชนได้เป็นจ�ำนวนมำก	การบรหิาร
จัดการนำ้าเพื่อการเกษตร	 น�ำน�้ำที่ผ่ำนกระบวนกำรบ�ำบัดแล้วให ้
ชุมชนรอบโรงงำนใช้ในกำรท�ำนำ	 และปลูกพืชผักอื่น	 ๆ	 โดย 
วำงแผนและก�ำหนดระบบชลประทำนให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่	
มีกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำและผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ใช้น�้ำ 
บ�ำบัดของโรงงำนตำมมำตรฐำนอย่ำงต่อเน่ือง	 ท�ำให้ชุมชนได้มี 
น�้ำใช้ตลอดทั้งปี	เสริมอำชีพและสร้ำงรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการจัดการขยะครบวงจร

	 ระบบกำรจัดกำรของเสียและขยะที่มีประสิทธิภำพ	 ช่วยให้
สำมำรถหมุนเวียนทรัพยำกรกลับมำใช้ใหม่ได ้อย ่ำงคุ ้มค ่ำ	 
ตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 เอสซีจีจึงส่งเสริมให้ชุมชนเห็น
ควำมส�ำคัญและร่วมด�ำเนินกำรจัดกำรขยะในหลำกหลำยรูปแบบ	
อำทิ	เทศบาลตำาบลบ้านสา	อ.แจ้ห่ม	จ.ลำาปาง	จัดกำรขยะแบบ
ครบวงจร	มธีนำคำรขยะรบัซ้ือขยะคดัแยกแล้วจำกครวัเรอืน	มศีนูย์
จัดกำรวัสดุไม่ใช้แล้วที่คัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอันตรำย	 
และน�ำส่วนทีเ่หลอืท�ำเป็นเชือ้เพลงิแขง็ทดแทน	หรอื	RDF	(Refuse	
Derived	Fuel)	ขำยให้กับโรงงำนปนูซิเมนต์ไทย	ล�ำปำง	ชุมชนเขาไผ่	
อ.เมือง	 จ.ระยอง	 ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะให้ถูกต้อง	
โดยมีธนำคำรขยะรีไซเคิลรับซื้อขยะ	 เพื่อน�ำไปจัดกำรต่ออย่ำง
เหมำะสม	และรบัฝำกแต้มสะสม	เพือ่ชมุชนแลกเป็นเงนิหรอืสนิค้ำ	
ชุมชนบ้านรางพลับ	 อ.บ้านโป่ง	 จ.ราชบุรี	 ชุมชนแต่ละบ้ำน 
คดัแยกขยะ	ลดกำรใช้ถงุพลำสตกิและโฟม	น�ำขยะอนิทรีย์	มำท�ำเป็น
ปุ๋ยด้วยไส้เดือนดิน	เพื่อน�ำกลับมำใช้ในกำรเพำะปลูกของชุมชน

ปันโอกาส วาดอนาคต สร้างประโยชน์เพื่อสังคม

	 คุณภำพชีวิตท่ีดีของคนในสังคม	 เกิดขึ้นได้จำกควำมร่วมมือ
ร่วมใจกันของทุกภำคส่วน	มลูนธิเิอสซจีจีงึจดัท�ำโครงกำรปันโอกำส	
วำดอนำคต	 เพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำนเอสซีจีจิตอำสำ	 ท�ำงำน 
ร่วมกับชุมชน	 โดยน�ำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองสร้ำงสรรค์
โครงกำรที่เป็นประโยชน์	ช่วยพัฒนำให้ชุมชนเกิดควำมยั่งยืน	
	 ตลอดระยะเวลำกว่ำ	 12	 ปีที่ผ่ำนมำ	 มีโครงกำรดี	 ๆ	 เกิดขึ้น 
รวมแล้ว	 2,059	 โครงกำรทั่วประเทศ	 จำกควำมร่วมมือของ 
พนักงำนเอสซีจีกว่ำ	30,000	คน	หลำยโครงกำรด�ำเนินกำรอย่ำง

ต่อเนื่อง	 อำทิ	 โครงกำรปันน�้ำใจหลังคำเพื่อน้อง	 ปี	 12	ณ	 ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก	อบต.แช่ช้ำง	อ.สันก�ำแพง	จ.เชียงใหม่	ที่พนักงำน
เอสซีจีไปช่วยซ่อมแซมหลังคำให้ทำงโรงเรียน	 แล้วยังให้ควำมรู้ 
กับช่ำงชุมชนที่ไปร่วมงำนให้มีทักษะอย่ำงมืออำชีพ	 สำมำรถ 
ขยำยงำนช่ำงมุงหลังคำในอนำคตได้	 โครงกำรท่องเที่ยวเบิกบำน	 
ชมพลับพลงึธำรทีค่รุะบรุ	ีปีที	่4	กำรอนรัุกษ์ต้นพลบัพลงึธำร	ต้นไม้
หำยำกและใกล้สญูพนัธุ	์ให้คงอยูเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ใน
พื้นที่จังหวัดพังงำ	 โครงกำรน�้ำดื่มเพื่อน้อง	 ปี	 4	 ที่โรงเรียนบ้ำน 
วงัขอนพำดหนองแวง	จ.ขอนแก่น	โดยตดิตัง้ระบบบเครือ่งกรองน�ำ้ 
ที่ได้มำตรฐำน	 ช่วยปรับปรุงคุณภำพน�้ำดื่มให้ถูกสุขอนำมัย	 และ
เพิ่มจุดบริกำรน�้ำดื่มสะอำดให้กับโรงเรียน	นับเป็นควำมภำคภูมิใจ
ของพนกังำนเอสซีจทีีม่ส่ีวนร่วมรบัผิดชอบต่อสงัคม	สร้ำงประโยชน์	
และควำมสุขให้กับชุมชน

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน
รถโรงเรียนอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของเด็กไทย

	 ปัญหำเด็กติดอยู่ในรถโรงเรียนจนเป็นเหตุให้เกิดกำรบำดเจ็บ
กระทั่งเสียชีวิต	 เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ	 เอสซีจี	 โลจิสติกส์	จึงใช้ควำม
เช่ียวชำญด้ำนนวตักรรมและเทคโนโลยโีลจสิตกิส์	พฒันำโครงกำร	
“Smile	Kid	School	Bus	รถโรงเรยีนอจัฉรยิะเพือ่ควำมปลอดภัย”	
ซึ่งเป็นระบบปัญญำประดิษฐ์	(Artificial	Intelligence	:	AI)	ของ
ศูนย์ปฎิบัติกำรควำมปลอดภัย	 Logistics	 Command	 Center	
(LCC)	 ที่มีมำตรฐำน	 ควบคู่กับกำรใช้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
เอสซีจีที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมและมำกประสบกำรณ์	 ช่วยติดตำม
สถำนะกำรเดนิทำงของบตุรหลำนบนรถโรงเรยีนแบบ	Real-Time	
ด้วยกำรแจ้งเตอืนผ่ำนแอปพลเิคชนั	Smile	Kid	School	Bus	และ
กล้อง	CCTV	ตลอด	24	ชั่วโมง	
	 ปัจจบุนั	มโีรงเรยีนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ	ในกรงุเทพฯ	ปรมิณฑล	
และต่ำงจังหวัดมำกกว่ำ	40	จังหวัด	โดยเริ่มน�ำร่องที่ศูนย์เด็กเล็ก	
อบต.ห้วยม่วง	จังหวัดขอนแก่น	 เป็นแห่งแรก	ซึ่งได้รับผลตอบรับ
เป็นอย่ำงดี	 จนน�ำไปสู่แผนงำนขยำยโครงกำรร่วมกับจังหวัด
ขอนแก่น	 ภำยใต้แนวคิด	 Smart	 City	 และยังคงมุ่งมั่นเดินหน้ำ
ขยำยผลให้ครบ	77	จงัหวดั	เพือ่ช่วยป้องกนัปัญหำเดก็ตดิอยูใ่นรถ
โรงเรียน	และผลักดันให้เกิดสังคมแห่งควำมปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน
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“Sharing	a	Brighter	Vision”	เอสซีจีและโรงพยำบำล
บ้ำนแพ้ว	ร่วมคืนดวงตำที่สดใสให้กับผู้ป่วยต้อกระจก
ในพื้นที่รัฐมอญ	และรัฐกะเหรี่ยง	ประเทศเมียนมำ

“อำชีวะฝีมือชน	คนสร้ำงชำติ”	ทุนกำรศึกษำ
พร้อมพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนให้เป็นคนเก่งและดี

HANDS FOR HEROES ร่วมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า

	 บทบำทหน้ำทีข่องผูพ้ทิกัษ์ป่ำทีต้่องดแูลผนืป่ำอนรุกัษ์กว่ำ	73	
ล้ำนไร่	 ในขณะที่มีผู้พิทักษ์ป่ำอยู่เพียง	20,000	คน	นับเป็นภำระ 
ทีห่นกัหน่วงมำก	มลูนธิเิอสซจี	ีจงึเข้ำมำแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำน
กำรศึกษำให้กับบุตรผู้พิทักษ์ป่ำ	 เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในกำร
ปฏิบัติหน้ำทีอ่ย่ำงไม่ต้องห่วงหน้ำพะวงหลงั	ปัจจบัุนได้มอบทุนกำร
ศึกษำดังกล่ำวแล้ว	366	ทุน	
	 ในปี	2561	มลูนธิฯิ	ยงัได้รณรงค์ให้สงัคมได้รบัรูถ้งึควำมส�ำคญั
ของกำรท�ำงำนของผู้พิทักษ์ป่ำ	 โดยจัดท�ำโครงกำรควำมร่วมมือ 
เพื่อผู้พิทักษ์ป่ำ	 HANDS	 FOR	HEROES	 เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำคส่วนต่ำง	ๆ	ทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน	ภำคประชำสังคม	
สือ่มวลชน	รวมถงึประชำชนทัว่ไปในกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุกำร
ท�ำงำนของผูพ้ทิกัษ์ป่ำ	ผ่ำนกำรเข้ำร่วมกจิกรรมต่ำง	ๆ 	ได้แก่	Paint	
for	Heroes,	Run	for	Heroes	เดิน-วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่ำ	Song	for	
Heroes	 เวทีนี้เพื่อผู้พิทักษ์ป่ำ	 รำยได้ทั้งหมดจำกกำรจัดกิจกรรม	
ซึ่งไม่หักค่ำใช้จ่ำย	 ได้น�ำไปจัดซ้ืออุปกรณ์ลำดตระเวนที่จ�ำเป็น 
ให้แก่ผู้พิทักษ์ป่ำ	 เพื่อสร้ำงขวัญก�ำลังใจและสนับสนุนกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของผู้พิทักษ์ป่ำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

	 บุคลำกรสำยอำชีพเป็นก�ำลังส�ำคัญของกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมและควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศ	 มูลนิธิ
เอสซีจี	 ด�ำเนินโครงกำร	 “อำชีวะฝีมือชน	คนสร้ำงชำติ”	 ตั้งแต่ปี	
2556	 เพื่อส่งเสริมกำรเรียนอำชีวะ	 โดยมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ 
ผูเ้รยีนอำชวีศกึษำตัง้แต่	ระดบั	ปวช.1	-	ปวส.2	เป็นทนุทีไ่ม่มภีำระ
ผูกพันต้องใช้คืน	 รวมทั้งมีกำรพัฒนำศักยภำพนักเรียนทุนให้เป็น
คนเก่งและดี	
	 ปัจจุบัน	 มอบทุนแล้ว	 2,250	 ทุน	 และในปี	 2561	 มูลนิธิฯ	 
เล็งเห็นว่ำ	 “ครูอำชีวะ”	 เป็นบุคคลส�ำคัญที่จะพัฒนำให้นักเรียน
ประสบควำมส�ำเร็จ	 จึงจัดกิจกรรม	 “ครูเรำเจ๋ง	 เก่ง	 อยำกอวด”	
เพือ่สรรหำครอูำชวีะทีเ่ป็นแบบอย่ำงในกำรสอนลกูศษิย์ให้ประสบ
ควำมส�ำเรจ็	 โดยให้นกัเรยีนอำชวีศกึษำทัว่ประเทศน�ำเสนอเรือ่งรำว 
ครขูองตนเอง	เพือ่คดัเลอืกเป็นครอูำชวีะต้นแบบ	10	คน	ร่วมศกึษำ
ดูงำนกำรเรียนกำรสอนอำชีวะที่ประสบควำมส�ำเร็จของประเทศ
ญี่ปุ่น	แล้วน�ำประสบกำรณ์กลับมำถ่ำยทอดให้กับนักเรียนต่อไป

ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีสู่อาเซียน
Sharing the Dream

	 กำรศึกษำเป็นรำกฐำนส�ำคัญของกำรพัฒนำสังคม	โดยเฉพำะ
เด็กและเยำวชนที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชำติในอนำคต	
แต่ยงัมเีดก็และเยำวชนอกีหลำยคนในท้องถิน่ทรุกนัดำรในภมูภิำค
ต่ำงๆ	 ทั่วประเทศ	 ที่ยังขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ	 มูลนิธิเอสซีจี 
จงึได้สนบัสนนุทนุกำรศกึษำภำยใต้โครงกำร	Sharing	the	Dream	
ให้กับเยำวชนทั้งในประเทศไทย	 ช่วยสร้ำงโอกำสให้นักเรียนทุน 
ได้สำนฝันในกำรศึกษำต่อเพื่ออนำคตที่ดีให้กับตนเอง	 เป็นทุน 
ให้เปล่ำ	 โดยไม่มีภำระผูกพันต้องใช้คืน	 และเป็นทุนกำรศึกษำต่อ
เนื่องจนถึงระดับปริญญำตรี	 ในปี	 2561	 มูลนิธิฯ	 ได้สนับสนุน 
ทุนกำรศึกษำทั่วประเทศ	4,560	ทุน	ครอบคลุมถึงทุนส�ำหรับเด็ก
และเยำวชนผู้ด้อยโอกำส	ทุนบุตรผู้พิทักษ์ป่ำ	 ทุนอำชีวะฝีมือชน	
คนสร้ำงชำติ	ทุนระดับมัธยมศึกษำ	และระดับอุดมศึกษำ	ในสำขำ
วิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ	
	 เอสซจี	ียงัได้มอบทุนกำรศกึษำให้กับเยำวชนทีเ่ป็นคนเก่งและ
ดี	มีผลกำรเรียนดีและมีควำมกตัญญูต่อครอบครัว	ใน	6	ประเทศ
อำเซียน	ได้แก่	เวียดนำม	อินโดนีเซีย	กัมพูชำ	เมียนมำ	ลำว	และ
ฟิลิปปินส์	จ�ำนวน	1,640	ทุน	

Sharing a Brighter Vision

	 ด้วยกำรสร้ำงคณุภำพชวีติทีด่เีป็นหนึง่ในภำรกจิส�ำคญัของกำร
ด�ำเนินธุรกิจ	 เอสซีจี	 มุ่งมั่นยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน 
ในประเทศอำเซียน	 โดยเฉพำะที่ส่งผลกระทบกับกำรใช้ชีวิต 
ประจ�ำวัน	 อำทิ	 ประเทศเมียนมำ	 มีผู้ป่วยท่ีเป็นโรคตำต้อกระจก
เป็นจ�ำนวนมำก	บำงรำยไม่สำมำรถช่วยเหลอืตวัเองได้	หรอืรูส้กึว่ำ
ตนเองเป็นภำระลูกหลำน	ส่งผลกระทบต่อจิตใจ	เอสซีจีจึงร่วมกับ
โรงพยำบำลบ้ำนแพ้ว	 (องค์กำรมหำชน)	 ด�ำเนินโครงกำรผ่ำตัด
ต้อกระจก	Sharing	a	Brighter	Vision	อย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่	4	
โดยน�ำคณะจักษุแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญและอุปกรณ์เครื่องมือ
กำรรักษำที่ทันสมัย	 เดินทำงไปรักษำผู้ป่วย	 ณ	 โรงพยำบำล	 
General	 เมืองเมำะล�ำไย	ประเทศเมียนมำ	 ในปี	 2561	 ได้ขยำย
กำรรักษำผู้ป่วยยำกไร้เพิ่มข้ึน	 โดยขยำยขอบเขตผู้ป่วยจำก 
เมอืงเมำะล�ำไย	(Mawlamyine)	รฐัมอญ	ไปสูเ่มอืงผำอนั	(Hpa-an)	
รัฐกะเหรี่ยง	สำมำรถผ่ำตัดผู้ป่วยตำต้อได้	245	รำย	โดยมีผู้ป่วยที่
ได้รับกำรผ่ำตัดตำต้อตั้งแต่ปี	2558	จนถึงปัจจุบัน	รวม	867	รำย
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1. การควบคุมภายใน

	 เอสซีจีมีวิสัยทัศน์ในกำรเป็นผู้น�ำตลำดในภูมิภำค	 โดยมุ่ง
ด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับกำรเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนให้
แก่อำเซียนและทุกชุมชนที่เข้ำไปด�ำเนินงำน	มุ่งสร้ำงคุณค่ำให้แก่
ลูกค้ำ	 พนักงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	ภำยใต้คุณภำพกำร
บริหำรงำนระดับโลก	 สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบำล	 และมี
มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภยัสงู	อกีทัง้ยงัมุง่ยกระดบัคณุภำพชวีติ
และควำมเป็นอยู่ของผู้บริโภคด้วยสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ
จำกกระบวนกำรด�ำเนินงำน	 กำรพัฒนำเทคโนโลยี	 และกำร
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่มีควำมเป็นเลิศ	 คณะจัดกำรเชื่อว่ำกำรจะ
ก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น�ำได้นั้นต้องมีระบบกำรก�ำกับดูแล	 กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง	กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	และกำรควบคุมภำยใน
ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล	 
ทั้งกำรปฏิบัติงำนและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 เอสซีจีม ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแล	
กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	 กำรควบคุม
ภำยใน	 และกำรตรวจสอบภำยในโดยอ้ำงองิมำตรฐำนสำกลในกำร
ปฏบิตังิำนดังนี้
	 -	 กำรก�ำกับดูแล	 อ ้ ำง อิง 	 Organ izat ion	 for	 
	 	 	 	 	 Economic	 Co-operation	 and	 
	 	 	 	 	 Deve lopmen t 	 (OECD ) /	 
	 	 	 	 	 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
	 	 	 	 	 (SET)/	 สมำคมส่งเสริมสถำบัน 
	 	 	 	 	 กรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)
	 -	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 อ้ำงอิง	 COSO	 Enterprise	 Risk	 
	 	 	 	 	 Management/	ISO	31000
	 -		กำรก�ำกับดูแล	 อ้ำงองิตำมกฎหมำยและระเบยีบที ่
	 	 กำรปฏิบัติงำน	 เกี่ยวข้อง/	ISO	19600
	 -		กำรควบคุมภำยใน	 อ้ำงอิง	COSO	Internal	Control	 
	 	 	 	 	 Framework	2013/COBIT5
	 คณะกรรมกำรบริษัท	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 และคณะ
จัดกำรก�ำหนดให้กำรควบคุมภำยในของเอสซีจีเป็นไปตำมกรอบ
กำรควบคุมภำยในของ	 COSO	 2013	 (The	 Committee	 of	
Sponsoring	Organization	of	Tradeway	Commission)		โดย
มีส�ำนักงำนตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำที่ประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในตำมแบบประเมินของส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และ
รำยงำนต่อคณะจัดกำร	จำกนัน้น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัท
ในกำรประชุมคณะกรรมกำร	ครั้งที่	226	เมื่อวันที่	28	พฤศจิกำยน	
2561	 โดยมีกรรมกำรอิสระ	 6	 ท่ำน	 ซึ่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ	 
4	ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย
	 คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแบบประเมนิทกุข้อโดยกำรซกัถำม 
ข้อมลูจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะจัดกำร	และผูอ้�ำนวยกำร 

ส�ำนักงำนตรวจสอบแล้ว	 มีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน
ของเอสซีจีมีควำมเหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อกำร
ด�ำเนินธุรกิจ	 เป็นไปตำมกฎหมำย	 ระเบียบต่ำง	 ๆ	ตลอดจนดูแล
รักษำทรัพย์สินและใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ทั้งนี้	 ไม่พบ
ข้อบกพร่องที่มีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน
	 เอสซีจีปลูกฝังให้คณะจัดกำร	 หัวหน้ำงำน	 และพนักงำน
ตระหนกัเรือ่งกำรก�ำกับดแูล	กำรบรหิำรควำมเสีย่ง	กำรก�ำกบัดแูล
กำรปฏิบัติงำน	และกำรควบคุมภำยใน	 โดยคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเอสซีจีมีจ�ำนวนบุคลำกรอย่ำงเพียงพอในกำร
ด�ำเนินกำรตำมระบบดังกล่ำว	 รวมทั้งมีระบบกำรควบคุมภำยใน
ส�ำหรับติดตำมควบคุมดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย	 เพื่อ
ป้องกันทรัพย์สินของเอสซีจีจำกกำรน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มี
อ�ำนำจ	รวมถึงกำรท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงเพียงพอแล้ว
	 คณะจดักำรในฐำนะผูก้�ำกบัดูแลต่อจำกคณะกรรมกำรบรษัิท
ได้ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือต่ำง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับควำม 
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ	 เพื่อสร้ำงระบบงำนเชิงป้องกัน 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ	 โดยเฉพำะปี	 2561	 
คณะจดักำรได้อนมุตัหิลกักำรหรอืเครือ่งมอืกำรก�ำกบัดแูล/ควบคมุ
ต่ำง	ๆ	ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยง	ดังนี้

1.1	 Proactive	and	Preventive	System	
	 เอสซีจีมีกำรขยำยกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศ	 ปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำยและอยู่ได้อย่ำงยั่งยืนคือ	
พนักงำนต้องมีคุณธรรม	จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน	เพื่อเป็นกำร
ส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรม	จรรยำบรรณให้กบัพนกังำน	เอสซจีไีด้
จัดท�ำระบบเชิงป้องกัน	 (Proactive	and	Preventive	System)	
ซึ่งประกอบด้วย
	 1.1.1	 แบบทดสอบ	“Ethics	e-testing”	เพือ่ปลกูฝัง	ให้ควำมรู้	 
	 	 	 สร้ำงควำมตระหนกัรู	้(Awareness)	ให้กบัพนกังำนทกุ 
	 	 	 ระดับเป็นประจ�ำทุกปีและสำมำรถน�ำเรื่องคุณธรรม	 
	 	 	 อุดมกำรณ์	 4	 จรรยำบรรณ	 และนโยบำยต่อต้ำน 
	 	 	 คอร์รัปชันมำปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง 
	 	 	 เหมำะสม	 ให้เกิดผลได้จริง	 โดยในปี	 2561	 ได้จัด 
	 	 	 ต่อเนือ่งมำเป็นปีที	่4	โดยมกีำรทบทวนแบบทดสอบให้ 
	 	 	 สอดคล้องกับประกำศของคณะกรรมกำรป้องกันและ 
	 	 	 ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ	 (ป.ป.ช.)	 เร่ืองกำรให ้
	 	 	 สินบนเจ้ำหน้ำที่รัฐ	รวมถึงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกำร 
	 	 	 ปฏบิติังำน	นโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ	นโยบำยกำร 
	 	 	 จัดกำรข้อมูลภำยในท่ีมีผลต่อรำคำหลักทรัพย์	 และ 
	 	 	 นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีที่ประกำศเม่ือ 
	 	 	 ปี	2560	และ	SCG	e-	Policy	e-Testing	ต่อเนื่องเป็น 
	 	 	 ปีที่	 2	 ซึ่งพนักงำนของเอสซีจีทุกคนผ่ำนกำรทดสอบ	 
	 	 	 ร้อยละ	100	นอกจำกนีไ้ด้มกีำรวเิครำะห์กำรตอบแบบ	
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	 	 	 ทดสอบของพนกังำน	และสือ่สำรให้พนกังำนทกุระดบั 
	 	 	 เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
	 1.1.2	 ผลกัดนัแนวทำง	“ควำมรับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
	 	 	 และกำรควบคุมที่ดีตำมแนวทำงป้องกัน	 3	 ระดับ	 
	 	 	 (Three	Lines	of	Defense)”	ซึ่งเป็นแนวทำงที่ได้รับ 
	 	 	 กำรยอมรับในระดับสำกล	 เอสซีจีส่งเสริม	 ผลักดันให ้
	 	 	 ผูป้ฏบัิตงิำนและหวัหน้ำงำนในแต่ละบรษิทั/หน่วยงำน	 
	 	 	 (First	Line)	หน่วยงำนสนบัสนนุ	(Second	Line)	และ 
	 	 	 ส�ำนกังำนตรวจสอบ	(Third	Line)	ประยกุต์ใช้แนวทำง 
	 	 	 ดังกล่ำวในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 ต้ังแต่กำร 
	 	 	 ประเมินควำมเสี่ยง	 ก�ำหนดกำรควบคุม	 ติดตำมและ 
	 	 	 ประเมินผล	 ซึ่งผู้ท�ำหน้ำที่เป็น	 First	 Line	 ถือว่ำเป็น 
	 	 	 ผู้ทีมี่บทบำทส�ำคญัทีส่ดุทีท่�ำให้แนวทำงดงักล่ำวประสบ 
	 	 	 ควำมส�ำเรจ็และมปีระสทิธภิำพ	เอสซีจเีสรมิสร้ำงควำม 
	 	 	 ตระหนักรู้ในหลำกหลำยรูปแบบ	เช่น	ให้	First	Line	 
	 	 	 ล�ำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงำนเป็นผู ้ส่ือสำรกับ 
	 	 	 พนักงำน	จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร	(Workshop)	เพื่อ 
	 	 	 น�ำแนวทำงไปใช้ในกำรปฏิบัติจริง	(Execution)
	 1.1.3	กำรสื่อสำร	“กรณีศึกษำ	เรื่องกำรทุจริต	กำรไม่ปฏิบัติ 
	 	 	 ตำมกฎหมำย	ระเบยีบ	นโยบำยบริษทั	และจรรยำบรรณ”	 
	 	 	 ให้พนักงำนเกิดควำมตระหนักในกำรปฏิบัติงำนและ 
	 	 	 ป้องกันกำรเกิดเหตุกำรณ์ซ�้ำ

1.2	 การบูรณาการการกำากับดูแล	 การบริหารความเสี่ยง	 การ 
	 กำากบัดแูลการปฏบิตังิาน	และการควบคมุภายใน	(Integrated	 
	 Governance,	Risk	Management,	Compliance	and	 
	 Internal	Control;	Integrated	GRC)
	 เอสซีจีด�ำเนินกำรด้ำนกำรก�ำกับดูแล	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง	
กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	และกำรควบคุมภำยใน	(GRC)	และ
ยกระดบัสูม่ำตรฐำนสำกล	Integrated	GRC	เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ	
ประสิทธิผล	ลดควำมซ�ำ้ซ้อนในกำรปฏบิตังิำน	ตัง้แต่กำรก�ำกบัดแูล	
กำรก�ำหนดกลยุทธ์	กำรบริหำรควำมเสี่ยง	จนถึงกำรติดตำมผล	มี
กำรส่ือสำรโดยผู้บริหำรระดับสูงเพื่อให้พนักงำนทุกคนเห็นควำม
ส�ำคัญในกำรน�ำ	 GRC	 มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน	 เพื่อสนับสนุนกำร
ท�ำงำนของพนักงำนให้น�ำไปสู่กำรเติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

1.3	 การกำากบัดแูลการปฏบิตังิาน	และการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ 
	 ที่เกี่ยวข้อง
	 เอสซีจีได้ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแล
กำรปฏิบัติงำน	 (Compliance	 Policy	 &	 Guideline)	 เพื่อใช ้
เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำน	โดยมรีะบบกำรบรหิำรงำนด้ำนกำร
ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	 (Compliance	 Management	 
System-CMS)	เป็นกลไกส�ำคญัในกำรก�ำกบัดแูลกำรปฏบิติังำนที่
ท�ำให้กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล	โดยวำงพื้นฐำนให้ผู้ปฏิบัติงำนในฐำนะ	First	Line	มี
กระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีมั่นใจได้ว่ำจะป้องกันควำมเส่ียงจำกกำร
ไม่ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์	และมีหน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
เป็นผู้สนบัสนนุกำรน�ำระบบกำรบรหิำรงำนดงักล่ำวไปปฏบิตัอิย่ำง
เป็นรูปธรรม	โดยสร้ำงควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	ควำมตระหนักรู้ให้กับ 
ผู้ปฏิบัติงำน	ให้ค�ำปรึกษำ	ก�ำหนดกำรควบคุม	เพื่อบริหำรจัดกำร

ไม่ให้เกดิควำมเสีย่งจำกกำรไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย	ระเบยีบต่ำง	ๆ 	
(Compliance	 Risk)	 อย่ำงต่อเนื่อง	 และในปี	 2561	 เอสซีจีได ้
จัดท�ำแนวปฏิบัติ	 (Guideline)	 และรำยกำรตรวจประเมิน	 
(Checklist)	 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมนโยบำย 
ส�ำคัญของเอสซีจีเพิ่มเติม	 ได้แก่	 นโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	
(Anti-trust	 Policy)	 นโยบำยกำรจัดกำรข้อมูลภำยในที่มีผลต่อ
รำคำหลักทรัพย์	 (Insider	 Trading	 Policy)	 และนโยบำยกำร 
เปิดเผยข้อมูล	(Disclosure	Policy)

1.4	 การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
	 เอสซีจีจัดท�ำแนวปฏิบัติกำรก�ำกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่อ
ต้ำนคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้องตำม	 ISO19600	 เพื่อเป็นแนวทำงให้
บริษัท/หน่วยงำน	 (First	 Line)	 ที่มีควำมเสี่ยงสูงด้ำนคอร์รัปชัน 
ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ	 โดยมีหน่วยงำน
สนับสนุน	 (Second	 Line)	 เป็นที่ปรึกษำ	 ให้ค�ำแนะน�ำ	 และมี
ส�ำนกังำนตรวจสอบ	(Third	Line)	ท�ำหน้ำทีป่ระเมนิประสทิธภิำพ
และประสิทธิผลตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน	 เพื่อสร้ำงควำม
มัน่ใจให้คณะจดักำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และคณะกรรมกำร
บริษัท	 นอกจำกนี้	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ได้สื่อสำรให้กรรมกำร
บรษิทั	คณะจดักำร	พนกังำนทุกคนต้องปฏบิตัติำมประกำศ	ป.ป.ช.	
มำตรำ	123/5	โดยพนกังำนจัดกำรในฐำนะฝ่ำยบริหำร	(First	Line	
ระดับสูง)	 ต้องประเมินควำมเสี่ยง	 ก�ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสม	
ผลักดัน	สื่อสำร	และปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน	และใน
ปี	2561	ประธำนองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)	สื่อสำร
ผ่ำน	VDO	Clip	เรื่องเอสซีจีกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน	เพื่อเน้นย�้ำ
ให้พนกังำนตระหนักถงึควำมส�ำคญัของกำรต่อต้ำนคอร์รปัชนั	โดย
มีส�ำนักงำนตรวจสอบจัด	Workshop	 เรื่อง	 Anti-Corruption	
Compliance	 Checklist	 ให้กับหน่วยงำนที่มีควำมเส่ียงสูง	 
เพื่อประเมินควำมเสี่ยงและก�ำหนดแนวทำงป้องกัน/ควบคุม 
ควำมเสี่ยงในกำรเกิดคอร์รัปชัน

1.5	 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง	(Business	Self	 
	 Audit)	
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบในฐำนะผู้ก�ำกับดูแลประสิทธิผล 
ของกำรควบคุมภำยใน	 มีมติให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
ด้วยตนเอง	 (Business	 Self	 Audit)	 เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิด 
ในเชงิป้องกนัควำมเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ	ซึง่สอดคล้อง
กับกรอบกำรควบคุมภำยในของ	COSO	2013	ที่กล่ำวถึงบทบำท	
หน้ำที่	 ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำง	 Three	
Lines	 of	 Defense	 ส�ำนักงำนตรวจสอบร่วมกับหน่วยงำน
สนบัสนนุและทมี	Business	Self	Audit	(Second	Line)	พจิำรณำ
แนวทำงปฏบิตังิำน	กำรเป็นทีป่รกึษำให้แก่ผู้ปฏบิตังิำน	(First	Line)	
ในกำรประเมนิควำมเสีย่งของธรุกิจ	กำรประเมนิควำมเพยีงพอและ
ควำมมีประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน	 รวมทั้งแบ่งปัน
แนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล	 (Success	 Cases)	 ร่วมกัน	 เพ่ือ 
เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน	 ลดควำมซ�้ำซ้อนในกำรสร้ำง 
ระบบงำนเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงำน	 ท�ำให้สำมำรถตอบสนอง 
ได้ทันต่อควำมเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วใน 
ปัจจุบัน
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1.6	 การกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการรักษา 
	 ความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูและระบบเครอืข่ายสือ่สาร	
	 1.6.1	บริษัทแต่งตั้งคณะท�ำงำน	SCG	IT	Governance	ท�ำ 
	 	 	 หน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย	 และระเบียบกำรใช้เทคโนโลยี 
	 	 	 สำรสนเทศและกำรสือ่สำรของเอสซีจ	ี(SCG	e-Policy)	 
	 	 	 เพื่อให้พนักงำนเอสซีจีทุกคนถือปฏิบัติในทิศทำง 
	 	 	 เดียวกัน	 นอกจำกนี้ในปี	 2561	 มีกำรแต่งต้ัง	 SCG	 
	 	 	 Personal	Data	Protection	Steering	Committee	 
	 	 	 ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย	 แนวปฏิบัติ	 ระบบจัดกำร 
	 	 	 ข้อมลูส่วนบคุคลของบรษิทัในเอสซจี	ีเพือ่ให้กำรด�ำเนนิ 
	 	 	 กำรด้ำนกำรคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลมคีวำมปลอดภยั 
	 	 	 และสอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกล	เป็นไปตำมกฎหมำย	 
	 	 	 ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ
	 1.6.2	ออกแบบและปรบัเปลีย่นโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมด้ำน	 
	 	 	 Network	ในส่วนกำรจดัเกบ็ข้อมลู	และระบบงำนออก 
	 	 	 เป็น	Zone	ต่ำง	ๆ	(Sensitive,	Non-Sensitive,	Legacy)	 
	 	 	 ตำมล�ำดบัชัน้และควำมส�ำคญัของข้อมลู	 เพือ่ให้ระบบ 
	 	 	 เครือข่ำยมีควำมปลอดภัยมำกขึ้น	 และลดควำมเสี่ยง 
	 	 	 ในกำรถูกโจมตีทำง	Cyber
	 1.6.3	แต่งตั้งคณะท�ำงำน	 Cybersecurity	 Governance	 
	 	 	 Committee	 เพ่ือก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำง 
	 	 	 เทคโนโลยีสำรสนเทศของเอสซีจี	 ให้สอดคล้องกับ 
	 	 	 แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจและป้องกันภัยคุกคำมจำก	 
	 	 	 Cyber	ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	และในปี	2561	 
	 	 	 บริษัทมีกำรควบคุมกำรเข้ำถึงเครือข่ำยภำยในของ 
	 	 	 เอสซีจีจำกเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ปลอดภัย	 โดย 
	 	 	 ติดตั้งระบบ	Network	 Access	 Control	 เพื่อตรวจ 
	 	 	 เช็คควำมปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนกำร 
	 	 	 เชือ่มต่อเครือข่ำย

1.7	 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ	 Continuous	 
	 Monitoring	&	Continuous	Auditing	ให้กับธุรกิจ
	 เอสซีจีมีกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศที่หลำกหลำย	 เพื่อช่วย
ติดตำมสัญญำณควำมผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลำ	 ส�ำนักงำน
ตรวจสอบจึงได้จัดท�ำรำยงำนจำกระบบ	Continuous	Monitoring	
&	Continuous	Auditing	ให้กับหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ในบริษัท	เพื่อ
เป็นเครื่องมือวิเครำะห์	ติดตำม	แก้ไขรำยกำรผิดปกติ	และก�ำหนด
วธิกีำรป้องกนั	โดยกำรวเิครำะห์ข้อมลูและแสดงผลแบบกรำฟ	เพือ่
ให้ผูใ้ช้งำนสำมำรถวเิครำะห์ผลได้ง่ำย	รวดเร็ว	และมปีระสทิธภิำพ
ยิ่งขึ้น

1.8	 ระบบการรับข้อร้องเรียน	
	 เอส ซี จี ได ้พัฒนำระบบกำรรับข ้ อร ้ อ ง เรี ยน 	 (SCG	 
Whistleblowing	 System)	 ส�ำหรับพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อแจ้งเบำะแสกำรปฏิบัติท่ีไม่เป็นไป 
ตำมหลักบรรษัทภิบำล	คู่มือจรรยำบรรณ	กำรก�ำกับดูแล	ระเบียบ	
ข้อบังคับ	 กฎหมำยและนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน	 รวมถึง 
กำรกระท�ำทุจริต	 โดยพนักงำนสำมำรถแจ้งผ่ำน	 Web	 SCG	 
Intranet	และผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกแจ้งผ่ำนเว็บไซต์	www.scg.
com	หรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนทำง	 e-mail/	 จดหมำย	

โดยเอสซีจีก�ำหนดข้ันตอนกำรด�ำเนินงำนเม่ือได้รับข้อร้องเรียน 
ไว้อย่ำงชัดเจน	 ตั้งแต่กำรรวบรวมข้อเท็จจริงโดยท�ำเป็นควำมลับ	
กำรต้ังคณะท�ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริง	 กำรตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน	 กำรพจิำรณำอนุมัตกิำรลงโทษ	 รวมไปถงึกำรรำยงำนผล
ข้อร้องเรยีน	 นอกจำกนี้ผู้ร้องเรียนสำมำรถติดตำมผลข้อร้องเรียน
ผ่ำนระบบได้	 ซ่ึงระบบดังกล่ำวช่วยส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจ 
อย่ำงมีคุณธรรมและพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมำกยิ่งขึ้น	 ส�ำหรับเรื่อง 
ควำมปลอดภัยจะใช้	 Password	 2	 ชั้นและใช้	 Server	 แยกเป็น
อิสระจำกกำรใช้งำนอื่น	 ๆ	 เพ่ือรักษำควำมปลอดภัยและป้องกัน
กำรรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. การตรวจสอบภายใน

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำกับดูแลให้กำรปฏิบัติงำนของ
ส�ำนักงำนตรวจสอบมีควำมเป็นอิสระ	 เที่ยงธรรม	 มีจรรยำบรรณ	
และมคีวำมเชีย่วชำญเยีย่งมอือำชพีตำมมำตรฐำนวชิำชพีกำรตรวจ
สอบภำยในที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลทั้งมำตรฐำนสำกล
ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน	(The	Institute	of	Internal	Auditors: 
IIA)	 และมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	 (Information	 Systems	 Audit	 and	 Control	 
Association	:	ISACA,	Global	Technology	Audit	Guide	:	GTAG)	
โดยมกีฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและส�ำนกังำนตรวจสอบ	
ซึ่งได้ก�ำหนดภำรกิจ	 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน	 อ�ำนำจและหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบ	 ตลอดจนแนวทำงกำรด�ำเนินงำนตรวจสอบไว้
อย่ำงชดัเจนและมกีำรทบทวนเป็นประจ�ำทกุปีให้เหมำะสมอยูเ่สมอ
	 นอกจำกแผนงำนตรวจสอบที่พิจำรณำตำมควำมเสี่ยง	 (Risk	 
Based	Audit	Planning)	แล้ว	ส�ำนักงำนตรวจสอบได้พัฒนำงำน 
ตรวจสอบโดยเน้นกำรสร้ำงระบบงำนเชงิป้องกนัและเป็นประโยชน์	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลให้กับเอสซีจี	 ยกระดับกำร
ให้ควำมเชื่อมั่น	 (Assurance)	 กำรให้ค�ำปรึกษำ	 (Advise)	 และ
เข้ำใจธุรกิจในเชิงลึก	 (Insight)	 โดยมีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญในปี	
2561	ดังนี้

2.1	 การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 
	 และต่อเนื่อง	(High	Value	Services)
	 เพื่อเสริมสร้ำงให้หน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ในเอสซีจีมีแนวทำงปฏิบัติ
งำนครอบคลุมทั้งด้ำนกำรก�ำกับดูแล	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง	 กำร
ก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	 และกำรควบคุมภำยในที่ดี	 (GRC)	
ส�ำนักงำนตรวจสอบได้ด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้
	 2.1.1	จัดตั้งหน่วยงำน	Internal	Audit	Digitalization	
	 	 	 เพือ่รองรบักำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีำงด้ำน	Digital	 
	 	 	 ทั้งกำรสนับสนุนกลุ่มธุรกิจและน�ำเทคโนโลยี	 Digital	 
	 	 	 มำประยุกต์ใช้ในงำนตรวจสอบ
	 2.1.2	ผลักดันแนวทำง	Three	Lines	of	Defense	
	 	 	 สร้ำงควำมตระหนักรู้	 (Awareness)	 และผลักดัน 
	 	 	 แนวทำงควำมรบัผดิชอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำร 
	 	 	 ควบคมุทีด่ตีำมแนวทำงป้องกนั	3	ระดบั	(Three	Lines	 
	 	 	 of	Defense)	โดยจดัประชมุเชงิปฏบิตักิำร	(Workshop)	 
	 	 	 เพ่ือส่ือสำรให้ผู ้บังคับบัญชำและผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจ 
	 	 	 บทบำทของตนเองและน�ำไปประยกุต์ใช้ในกำรปฏบิตังิำน	 
	 	 	 จัดท�ำ	 Presentation	 ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำน	 
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	 	 	 GRC	 ใช้สื่อสำรในแนวทำงเดียวกันผ่ำนกำรประชุม 
	 	 	 เชิงปฏิบัติกำร	 (Workshop)	 รวมทั้งประสำนงำนกับ	 
	 	 	 Second	 Line	 ได้แก่	 หน่วยงำนบริหำรควำมเส่ียง	 
	 	 	 หน่วยงำน	 Compliance	 และหน่วยงำน	 Business	 
	 	 	 Self	 Audit	 เพ่ือบูรณำกำร	 (Integrated)	 กำร 
	 	 	 ปฏิบัติงำนและแลกเปล่ียนมุมมองในกำรสร้ำงมูลค่ำ 
	 	 	 เพิ่มให้กับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง		
	 2.1.3	ประเมินประสิทธิผลกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำง	 
	 	 	 COSO	2013
	 	 	 ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพกำรควบคุม 
	 	 	 ภำยใน	 (Internal	Control	Assessment)	ของเอสซีจี 
	 	 	 ให้สอดคล้องตำม	COSO	2013	เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ 
	 	 	 ทัง้	3	ด้ำน	คอืด้ำนกำรปฏิบัติงำน	ด้ำนกำรรำยงำน	และ 
	 	 	 ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ	 ระเบียบ	 และสอดคล้องตำม 
	 	 	 แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม 
	 	 	 ภำยในของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย ์
	 	 	 และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ก.ล.ต.)	น�ำเสนอ 
	 	 	 คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทให ้
	 	 	 ควำมเห็นชอบเพื่อน�ำเสนอในรำยงำนประจ�ำปีและ 
	 	 	 แบบฟอร์ม	56-1	
	 2.1.4	กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบคุมส�ำหรับระบบ 
	 	 	 งำนใหม่ของบริษัท
	 	 	 ส�ำนกังำนตรวจสอบท�ำหน้ำทีต่รวจสอบ	ประเมนิ	และ 
	 	 	 ให้ค�ำแนะน�ำกบัผูป้ฏบิตังิำน	(First	Line)	และหน่วยงำน	 
	 	 	 Second	Line	 เพื่อให้ควำมเชื่อมั่นกับคณะกรรมกำร 
	 	 	 บรษิทัและคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำกำรบรหิำรควำม 
	 	 	 เส่ียง	 กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	 และกำรควบคุม 
	 	 	 ภำยในของเอสซีจีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 
	 	 	 นอกจำกนีย้งัมกีำรประเมนิควำมเสีย่งและกำรควบคุม 
	 	 	 ภำยในส�ำหรับระบบงำนใหม่	ๆ 	ของเอสซีจีและบริษัท 
	 	 	 ย่อย	 เมื่อพบว่ำมีจุดที่ต้องปรับปรุง	ผู้ตรวจสอบจะให้ 
	 	 	 ควำมรู้	จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร	(Workshop)	และให้ 
	 	 	 ค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัขัน้ตอนปฏบิตังิำนทีถ่กูต้องและกำร 
	 	 	 ควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม	รวมทัง้ตดิตำมผลกำรปฏบิติั 
	 	 	 งำนหลังจำกให้ค�ำปรึกษำ	 โดยในปี	 2561	 ส�ำนักงำน 
	 	 	 ตรวจสอบมีกำรให้ค�ำปรึกษำในกำรน�ำเทคโนโลยี	 
	 	 	 Blockchain	Robotic	Process	Automation	มำช่วย 
	 	 	 ในกำรปฏิบัติงำน	 เพื่อลดควำมเสี่ยงเรื่อง	 Digital	 
	 	 	 Transformation	 ตลอดจนจัดท�ำแนวทำงกำรลด 
	 	 	 ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำน	 ได้แก่	 กำรจัดหำผ่ำน	 
	 	 	 E-Commerce	กำรช�ำระเงินด้วย	Corporate	Credit	 
	 	 	 Card	เป็นต้น
	 2.1.5	กำรตั้งทีมตรวจสอบในต่ำงประเทศ	 (Overseas	 
	 	 	 Internal	Audit	Teams)
	 	 	 ปัจจุบันเอสซีจีมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศเป็นจ�ำนวน 
	 	 	 มำกอย่ำงต่อเนื่อง	ตำมวิสัยทัศน์ของเอสซีจีที่จะก้ำวสู่ 
	 	 	 กำรเป็นผู ้น�ำในภูมิภำค	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนใน 
	 	 	 ต่ำงประเทศมปีระสทิธภิำพและสอดคล้องกบันโยบำย 
	 	 	 ของเอสซีจี	 คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงอนุมัติให้มี 
	 	 	 กำรต้ังทีมตรวจสอบในต่ำงประเทศ	 เพื่อประเมิน 

	 	 	 ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรก�ำกับดูแล	กำร 
	 	 	 บริหำรควำมเสี่ยง	 กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	กำร 
	 	 	 ควบคุมภำยใน	 และลดควำมเสี่ยงด้ำนควำมแตกต่ำง 
	 	 	 ทำงวัฒนธรรม	 ภำษำ	 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	 และ 
	 	 	 ระเบียบต่ำง	ๆ	ซึ่งกำรปฏิบัติงำนอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับ 
	 	 	 ดูแลของส�ำนักงำนตรวจสอบในประเทศไทย	 ปัจจุบัน 
	 	 	 มีผู ้ตรวจสอบต่ำงประเทศ	 (Country	 Internal	 
	 	 	 Auditor)	 เป็นชำวเวียดนำมและอินโดนีเซีย	 ซึ่งมีกำร 
	 	 	 พัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้ตรวจสอบต่ำงประเทศผ่ำน 
	 	 	 กระบวนกำร	 On	 the	 Job	 Training	 (OJT)	 โดย 
	 	 	 มอบหมำยให้ปฏิบัติงำนตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม 
	 	 	 ธุรกิจเดียวกัน	 ซ่ึงต้ังอยู่ในประเทศอ่ืน	 ๆ	 เพ่ือเพิ่ม 
	 	 	 ประสบกำรณ์	มมุมองต่ำง	ๆ 	รวมถงึน�ำไปปรับใช้ในงำน 
	 	 	 ตรวจสอบในประเทศของตน	และพฒันำทกัษะกำรเป็น 
	 	 	 ที่ปรึกษำ	(Advisory	Role)	ผ่ำนกำรเป็นวิทยำกรโดย 
	 	 	 ใช้ภำษำท้องถิ่น
	 2.1.6	กำรตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
	 	 	 จำกแผนงำนของกลุ ่มธุรกิจที่ ให ้ควำมส�ำคัญกับ	 
	 	 	 Digital	 Transformation	 มำสร้ำงนวัตกรรมใหม่	 
	 	 	 เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กร	 อีกท้ังบริษัทยังคง 
	 	 	 ขยำยกำรลงทุนทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง		 
	 	 	 มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนที่มีลักษณะเฉพำะตัว 
	 	 	 ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	 	 และแนวโน้มควำมเสี่ยงด้ำน	 
	 	 	 Cybersecurity	 ที่สูงขึ้นมำก	 จึงจ�ำเป็นต้องน�ำระบบ 
	 	 	 เทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่	 ๆ	 มำใช้เพื่อสนับสนุนกำร 
	 	 	 ด�ำเนนิธรุกจิ	 มกีำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
	 	 	 ที่ส�ำคัญโดยมีตัวแทนจำกส�ำนักงำนตรวจสอบร่วม 
	 	 	 เป ็นที่ปรึกษำ	 ให ้ค�ำแนะน�ำในกำรก�ำหนดกำร 
	 	 	 ควบคุมที่เหมำะสม	 ทดสอบระบบกำรควบคุม	 รวม 
	 	 	 ทั้งภำยหลังกำรติดต้ังระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบ 
	 	 	 เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 (IT	 Audit)	 ด�ำเนินกำร 
	 	 	 ตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง	 และเพ่ือลดควำมเส่ียงด้ำน 
	 	 	 เทคโนโลยีสำรสนเทศนอกเหนือจำกกำรจัดอบรม 
	 	 	 เรื่อง	Security	Awareness	“Cyber	Aware	Talks”	 
	 	 	 และ	 IT	 Security	 ให้กับพนักงำนระดับต่ำง	 ๆ	 แล้ว 
	 	 	 ส�ำนักงำนตรวจสอบได้ด�ำเนินกำร	ดังนี้			
	 	 	 •	 จัดท�ำ/ปรับปรุงเอกสำรกำรควบคุมภำยในเพื่อ 
	 	 	 	 รองรับกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีเปลี่ยนแปลงจำก 
	 	 	 	 กำรน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้	
	 	 	 •	 จัดท�ำอ�ำนำจด�ำเนินกำรเรื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศ
	 	 	 •	 จัดอบรมให้ควำมรู้พนักงำน	IT	และ	Vendor	ที่ว่ำ 
	 	 	 	 จ้ำงมำพัฒนำระบบงำน	ในเรื่องกำรเขียนโปรแกรม 
	 	 	 	 อย่ำงไรให้ปลอดภัย	 (Secure	 Coding)	 และกำร 
	 	 	 	 ทดสอบเจำะระบบปฏิบัติงำน	(Penetration)	
	 2.1.7	กำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน	
	 	 	 เอสซีจีให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำม 
	 	 	 โปร่งใสและเป็นธรรมมำโดยตลอด	เริ่มตั้งแต่ปี		2555	 
	 	 	 เอสซีจีได้เข้ำร่วมภำคีเครือข่ำยต่อต้ำนคอร์รัปชันและ 
	 	 	 ผ่ำนกำรรับรองเป็น	Certified	Company	จำกคณะ 
	 	 	 กรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร 
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	 	 	 ต่อต้ำนกำรทุจริต	เมื่อวันที่	5	กรกฎำคม	2556	และ 
	 	 	 ในปี	 2559	 เอสซีจีผ่ำนกำรประเมินเพ่ือต่ออำยุกำร 
	 	 	 รับรองใหม่	(Recertified	Company)		รวมถึงบริษัท 
	 	 	 ย่อยของเอสซีจีที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย	์ 
	 	 	 (ยกเว้นบริษัทเอสซีจี	 เซรำมิกส์	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 อยู่ 
	 	 	 ระหว่ำงด�ำเนินกำรขอกำรรับรองเป็น	 Certified	 
	 	 	 Company	 เนื่องจำกกำรควบบริษัทแล้วเสร็จเม่ือ 
	 	 	 วันที่	1	สิงหำคม	2561)	นอกจำกนี้เอสซีจียังคงมุ่งมั่น 
	 	 	 ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รปัชนัอย่ำงต่อเนือ่ง	 
	 	 	 โดยส�ำนักงำนตรวจสอบร่วมกับธุรกิจจัดประชุมเชิง 
	 	 	 ปฏิบัติกำร	 (Workshop)	 เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำร 
	 	 	 ประเมนิควำมเสีย่งในกำรเกิดทจุรติคอร์รปัชนั	และกำร 
	 	 	 ควบคุมให้กับหน่วยงำนที่มีควำมเส่ียงสูง	 และมีกำร 
	 	 	 สือ่สำรเพิม่เตมิเพือ่ให้พนกังำนทรำบถึงบทลงโทษตำม 
	 	 	 มำตรำ	123/5	แห่งพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
	 	 	 ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

2.2	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำานักงานตรวจสอบ
	 ส�ำนกังำนตรวจสอบก�ำหนดให้มกีำรประเมนิผลควำมพึงพอใจ
จำกผู้รับกำรตรวจสอบเพื่อให้กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนมีควำม
ชัดเจนและมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับนโยบำยและแผนงำน	 
โดยก�ำหนดดัชนีชี้วัดควำมพึงพอใจงำนให้ควำมเชื่อม่ัน	 (Key	 
Performance	Indicators:	KPIs)	ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	85	ของแต่ละ
โครงกำรตรวจสอบ	 ปี	 2561	 ได้รับควำมพึงพอใจผ่ำนเกณฑ์ที่
ก�ำหนด	ซึ่งผลประเมินดังกล่ำวได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจ
สอบทุกปี	 และใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนตรวจสอบต่อไป

2.3	 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
	 เพื่อพัฒนำควำมเป็นมืออำชีพและควำมรอบรู้ทำงธุรกิจของ
ผู้ตรวจสอบ	ส�ำนักงำนตรวจสอบด�ำเนินกำร	ดังนี้
	 2.3.1	กำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพตรวจสอบ	 (Internal	 Audit	 
	 	 	 Global	Knowledge)
	 	 	 •	 ตดิตำมแนวปฏบิตัทิีด่ด้ีำนกำรก�ำกบัดแูล	กำรบรหิำร 
	 	 	 	 ควำมเสี่ยง	 กำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	และกำร 
	 	 	 	 ควบคุมภำยในของสถำบันวิชำชีพชั้นน�ำทั้งในและ 
	 	 	 	 ต่ำงประเทศ	 เพื่อน�ำมำพัฒนำประยุกต์ใช้ในงำน 
	 	 	 	 ตรวจสอบให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของ 
	 	 	 	 เอสซีจี
	 	 	 •	 สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำและอบรมควำมรู้อย่ำง 
	 	 	 	 ต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอก	 เพื่อให้มีควำมรู	้ 
	 	 	 	 ควำมสำมำรถ	ควำมเชีย่วชำญทำงวิชำชพีตรวจสอบ 
	 	 	 	 ภำยใน	และเพิ่มทักษะด้ำนอื่นที่จ�ำเป็นต่อเอสซีจี
	 	 	 •	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภำยในพัฒนำ 
	 	 	 	 ตนเอง	 ด้วยกำรสอบวุฒิบัตรทำงวิชำชีพตรวจสอบ 
	 	 	 	 หรือวิชำชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบ	โดยใน 
	 	 	 	 ปี	 2561	 ส�ำนักงำนตรวจสอบบรรลุเป้ำหมำยกำร 
	 	 	 	 ส่งเสริมให้ผู ้ตรวจสอบภำยในได้รับวุฒิบัตรทำง 
	 	 	 	 วิชำชีพ	

	 2.3.2	 กำรพฒันำควำมรอบรู้ทำงธรุกจิ	(Business	knowledge)
	 	 	 •	 พัฒนำควำมรู้ทำงธุรกิจ	 (Business	Acumen)	 ให้ 
	 	 	 	 แก่ผู้ตรวจสอบภำยใน	 โดยเชิญตัวแทนของแต่ละ 
	 	 	 	 ธุรกิจ	 และบุคคลภำยนอกมำให้ควำมรู้ทำงธุรกิจ 
	 	 	 	 และกำรเปล่ียนแปลงท่ีส�ำคัญของธุรกิจ	 เพ่ือให ้
	 	 	 	 ผู ้ตรวจสอบสำมำรถประเมินควำมเสี่ยงและให้ 
	 	 	 	 ค�ำปรึกษำที่ปฏิบัติได้จริง
	 	 	 •	 มนีโยบำยสรรหำบคุลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ 
	 	 	 	 ในกำรปฏิบัติงำน	 โดยโอนย้ำยพนักงำนที่มีควำมรู	้ 
	 	 	 	 ควำมสำมำรถจำกหน่วยงำนอื่นมำเป็นผู้ตรวจสอบ 
	 	 	 	 และโอนย้ำยออกเพื่อเพิ่มควำมรู้ด้ำนอื่น
	 	 	 •	 จัดให้มกีำรแลกเปลีย่นควำมรูใ้นประเดน็ทีน่่ำสนใจ 
	 	 	 	 หรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสำระส�ำคัญภำยในส�ำนักงำน 
	 	 	 	 ตรวจสอบเป็นประจ�ำ
	 2.3.3	ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	(IT	Knowledge)
	 	 	 •	 น�ำควำมรูท้ำงด้ำนเทคโนโลยมีำใช้ในงำนตรวจสอบ 
	 	 	 	 ทั้งกระบวนกำรตรวจสอบ	 กำรสร้ำงเครื่องมือเพื่อ 
	 	 	 	 วิเครำะห์ข้อมูล	 ติดตำมสัญญำณควำมผิดปกติ	 
	 	 	 	 (Warning	 Signal/Red	 Flag)	 ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 
	 	 	 	 รวมทัง้ลดควำมเสยีหำยท่ีเกดิขึน้จำกควำมผดิพลำด 
	 	 	 	 ในกำรปฏิบัติงำนและกำรทุจริตให้แก่ธุรกิจ
	 	 	 •	 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของผู้ตรวจสอบให้ 
	 	 	 	 สำมำรถตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำในกำรก�ำกับ 
	 	 	 	 ดูแลงำนตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับ 
	 	 	 	 มำตรฐำนสำกลได้	 เช่น	 สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตร 
	 	 	 	 ผู้ประกอบวิชำชีพด้ำนกำรตรวจสอบ	ควบคุม	และ 
	 	 	 	 รับรองระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบ 
	 	 	 	 สำรสนเทศ	(The	Certified	Information	Systems	 
	 	 	 	 Auditor:	CISA)
	 	 	 •	 สร้ำง	IT	Awareness	ให้ผู้ตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง	 
	 	 	 	 เพือ่เตรยีมควำมพร้อมเรือ่ง	Digital	Transformation
	 2.3.4	กำรพัฒนำงำน	Integrated	Audit
	 	 	 ส�ำนกังำนตรวจสอบสนบัสนนุกำรตรวจสอบในลกัษณะ	 
	 	 	 Integrated	 Audit	 อย่ำงต่อเนื่อง	 โดยกำรจัดทีม 
	 	 	 ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและ 
	 	 	 ผูต้รวจสอบระบบงำน	IT	ด�ำเนนิกำรตรวจสอบร่วมกนั	 
	 	 	 เพือ่เสนอแนะปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนและตดิตำม 
	 	 	 ควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้น	 โดยน�ำระบบเทคโนโลยี 
	 	 	 สำรสนเทศมำเพิ่มประสิทธิภำพงำนตรวจสอบ	
	 2.3.5	กำรพัฒนำด้ำน	Soft	Side	
	 	 	 จัดสัมมนำหลักสูตรด้ำน	 Soft	 Side	 เพื่อพัฒนำแนว 
	 	 	 ควำมคิด	 เปลี่ยนกรอบควำมเชื่อ	 สร้ำงแรงบันดำลใจ	 
	 	 	 และพัฒนำสู่แนวคิดใหม่ที่จะน�ำศักยภำพในตนเอง 
	 	 	 ออกมำใช้ได้อย่ำงสูงสุด	 น�ำไปสู่กำรวำงแผนที่จะ 
	 	 	 ปรับปรุงตนเอง	 เพ่ือให้ประสบควำมส�ำเร็จในชีวิต 
	 	 	 ส่วนตัวและกำรท�ำงำน		
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การบริหาร
ความเส่ี ยง17

	 ท่ำมกลำงควำมท้ำทำยของธรุกิจและควำมต้องกำรทีเ่ปลีย่นไป 
ของลูกค้ำ	 เอสซีจีเชื่อมั่นว่ำกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร	 คือส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เอสซีจีบรรลุเป้ำหมำยในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ	 และช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีควำมพร้อมในกำรปรับตัวได้
อย่ำงรวดเร็ว	เพื่อรองรับปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำง	ๆ	ที่มีควำมซับซ้อน
และรนุแรงมำกขึน้	นอกจำกนี	้เอสซจียีงัให้ควำมส�ำคญัในกำรสร้ำง
ควำมตระหนักรู้เร่ืองกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้แก่ทุกคนใน
บริษัทอย่ำงต่อเน่ือง	 รวมถึงมุ่งมั่นให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภำพ	 ต้ังแต่ระดับกำรวำงกลยุทธ์	 กำรปฏิบัติงำน	 และ 
กำรตัดสินใจในกำรลงทุนด�ำเนินธุรกิจใหม่	 ๆ	 เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่องค์กร	 ผู ้ถือหุ ้น	 และผู ้มีส่วนได้เสีย	 รวมถึงกำรส่งต่อ 
สิ่งที่ดีกว่ำให้ลูกค้ำ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ตำมค�ำมั่นสัญญำของ
เอสซีจี	PASSION	FOR	BETTER

กรอบการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

	 เอสซจีมีกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร	(Enterprise	Risk	
Management	 Framework)	 ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล	 
โดยกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง	เอสซีจี	ประกอบด้วย
	 1.	 การกำาหนดกลยุทธ์
	 เอสซีจีก�ำหนดวัตถุประสงค์และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้	
(Risk	Appetite)	ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงชัดเจนเพื่อให้กำร
บริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปในทิศทำงเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

 2.	 โครงสร้างและความรบัผิดชอบในการบรหิารความเสีย่ง
ของเอสซีจี
	 ผงัโครงสร้ำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งของเอสซจี	ีแสดงให้เห็นตำม
แผนภำพดังนี้

แผนภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

สำยกำรรำยงำน
ประสำนงำนและแลกเปลี่ยนข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักงานตรวจสอบกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

คณะกรรมการ
•	 คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	เอสซีจี
•	 คณะกรรมกำร	SCG	Crisis	Management	
•	 คณะกรรมกำรกำรเงิน	เอสซีจี
•	 คณะกรรมกำร	Commodity	Price	Risk	
	 Management
•	 คณะกรรมกำรอื่น	ๆ 	ที่คณะจัดกำรแต่งตั้งขึ้น
	 ตำมควำมเหมำะสม

หน่วยงาน
•	 หน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง*
•	 หน่วยงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน*
•	 หน่วยงำนพัฒนำบรรษัทภิบำล*
•	 หน่วยงำนอื่น	ๆ	เช่น	หน่วยงำน	Business	
	 Continuity	Management	and	IT	Strategy

*	คณะท�ำงำนส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ของพนักงำน
กลุ่มวิชำชีพ	Governance,	Risk	&	Compliance

คณะจัดการบริหารความเสี่ยงประจำากลุ่มธุรกิจ
•	 ผู้ดูแลงำนบริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Champions)
•	 เจ้ำของควำมเสี่ยง	(Risk	Owners)

การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจี
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำที่เป็นตัวแทนคณะกรรมกำร
บรษัิท	ในกำรก�ำหนดนโยบำยและก�ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ของเอสซีจ	ีและท�ำหน้ำท่ีประเมนิประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมเสีย่ง	 
เพือ่ให้มัน่ใจว่ำกำรบรหิำรควำมเสีย่งด�ำเนนิไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และประสิทธิผล	และสอดคล้องกับแนวทำงที่ก�ำหนด

สำานักงานตรวจสอบ
	 ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบหน่วยระดับแรก	 (หน่วยงำนปฏิบัติงำน)	
และหน่วยระดบัสอง	(ระดบัหัวหน้ำงำน	หน่วยงำนบรหิำรควำมเสีย่ง	
และหน่วยงำนก�ำกับและสนับสนุนอื่น	 ๆ)	 เพื่อให้ควำมเชื่อม่ัน 
ว่ำมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ เหมำะสม	 และรำยงำนผลต่อ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	นอกจำกนี	้ยงัให้ค�ำปรกึษำแก่หน่วยงำน 
ผู้รับกำรตรวจและมีกำรส่ือสำรควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบกลับมำยังผู้ปฏิบัติงำนเพื่อน�ำไปปรับปรุงต่อไป

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง	เอสซีจี
	 ประกอบไปด้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผู้ช่วยผูจ้ดักำรใหญ่
ในแต่ละสำยธุรกิจ	 โดยมีกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 เอสซีจี	 เป็น
ประธำน	 คณะจัดกำรบริหำรควำมเส่ียง	 เอสซีจี	 มีหน้ำที่ควำม 
รับผิดชอบหลัก	ดังนี้
	 1.	 ก�ำหนดโครงสร้ำงและผูร้บัผดิชอบในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
	 2.	 พิจำรณำและอนุมัตินโยบำย	 กลยุทธ์	 กรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง	และแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
	 3.	 ทบทวนควำมเสี่ยง	 (SCG	 Risk	 Profile)	 และติดตำม 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

 3.	 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
	 เอสซีจีน�ำกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงมำใช้ในกำรด�ำเนินงำน
หลัก	3	ด้ำน	ได้แก่	กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์	กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของโครงกำรลงทุน	 และกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน 
กำรด�ำเนินงำน	 โดยกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ถูกรวบรวม
ไว้ใน	“คูม่อืกำรบรหิำรควำมเสีย่ง”	โดยแบ่งตำมกระบวนกำรหลกั	4	
ขั้นตอน	1)	ระบุควำมเสี่ยง/โอกำสในกำรด�ำเนินธุรกิจ	2)	ประเมิน
ควำมเส่ียง	 3)	 ก�ำหนดมำตรกำรจัดกำร	 และก�ำหนดดัชนีชี้วัด 
ควำมเสีย่ง	(Key	Risk	Indicators)	และดชันชีีว้ดัผลกำรด�ำเนนิงำน	
(Key	Performance	Indicators)	ซึง่เป็นท้ัง	Leading	และ	Lagging	
Indicator	 เพื่อคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ควำมเส่ียงและเพ่ือควบคุม
กิจกรรมลดควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย	 และ	 4)	 รำยงำน 
ควำมเสี่ยงต่อคณะจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ	 และ
คณะจัดกำรบรหิำรควำมเสีย่งเอสซจีตีำมล�ำดบั	ก่อนทีจ่ะรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบไตรมำสละครั้ง
 
 4.	 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง
	 เอสซจีตีระหนกัดว่ีำวฒันธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบส�ำคญั
ต่อควำมส�ำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยง	ดังนั้น	เอสซีจีได้ก�ำหนด
ให้ผู้บริหำรเป็นผู้สื่อสำรถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง	
และเป็นต้นแบบในกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 รวมถึงสร้ำงวิธีกำรน�ำ

กำรบริหำรควำมเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผลในทำงปฏิบัติ	 โดยก�ำหนดให้
มีกำรใช้ภำษำควำมเสี่ยงทีต่รงกัน	มีกำรก�ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้	 และมีระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน	
ก�ำหนดบทบำท	หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของผู้รบัผดิชอบควำมเสีย่ง
แต่ละเร่ือง	 สนับสนุนให้มีกำรก�ำหนดวำระเร่ืองควำมเส่ียงใน 
กำรประชุมหลัก	 ๆ	 ของแต่ละบริษัท	 และก�ำหนดให้กำรบริหำร
ควำมเสีย่งเป็นส่วนหนึง่ในหลกัสตูรกำรฝึกอบรมและพฒันำกรรมกำร	
ผู้บริหำร	 และพนักงำน	 ส่งเสริมให้มีกำรแบ่งปันประสบกำรณ์ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงระหว่ำงหน่วยงำนและบริษัทเพื่อสื่อสำร
ประโยชน์ของกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนือ่ง	รวมถงึได้พัฒนำ
สือ่กำรอบรมในรปูแบบ	Digital	Learning	เพือ่สร้ำงควำมตระหนกั
รู้ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้กับพนักงำนในวงกว้ำง
ต้ังแต่พนักงำนเริ่มปฏิบัติงำนกับเอสซีจี	 นอกจำกนี้	 หน่วยงำน
บริหำรควำมเสี่ยง	หน่วยงำนพัฒนำบรรษัทภิบำล	และหน่วยงำน
ก�ำกบัดแูลกำรปฏบิติังำนได้ประสำนควำมร่วมมอืในกำรสือ่สำรให้
พนักงำนทุกคนได้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ	 และเห็นประโยชน์ที่
พนักงำนจะได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำง	 GRC	 อย่ำง 
ต่อเนื่อง	

ความเสี่ยงหลัก โอกาสในการด�าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ใน
การจัดการความเสี่ยง

	 ป ี 	 2561	 เอสซีจีประ เ มินควำมเสี่ ย งที่ ส� ำ คัญโดยมี 
ควำมสอดคล้องกับประเด็นด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	ดังนี้

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	สุขภาพ	และสิ่งแวดล้อม
 1.	 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ	
กำรด�ำเนินธุรกิจในประเทศก�ำลังพัฒนำที่ยังไม่ให้ควำมส�ำคัญ 
กับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพ	 รวมถึงกำรขยำย 
กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และธุรกิจขนส่งท้ังในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ	 อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยจำก 
กำรท�ำงำนและควำมปลอดภัยบนท้องถนนได้	
 •		 น�ำระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพ	 อำทิ	
ระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	
(OHSAS	 18001)	 และระบบกำรตรวจประเมินประสิทธิผลด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	 (Safety	 Performance	 
Assessment	 Program)	 ไปสร้ำงมำตรฐำนให้บริษัทของเอสซีจี 
ในประเทศต่ำง	ๆ	รวมถึงขยำยแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ	 เพื่อให้
ร่วมกันน�ำหลักกำรและแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำม
ปลอดภยัไปปฏบิตัแิละขยำยผลออกสู่สังคมในวงกว้ำง	
 •		 บังคับใช้	 “9	 กฎพิทักษ์ชีวิต”	 กับพนักงำนและคู่ธุรกิจ	 
เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้รถ 
ใช้ถนน	 รวมถึงเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู ้	 และมีบทลงโทษ 
ส�ำหรับผู ้ไม่ปฏิบัติตำมเพื่อให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
จนกลำยเป็นวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร	 นอกจำกนี้	 
ธุรกิจซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ำงยังได้เพิ่มข้อห้ำมเรื่องกำรจอดรถ 
บนไหล่ทำง	 เพื่อลดควำมเสี่ยงและยกระดับมำตรฐำนด้ำน 
ควำมปลอดภัยและสุขภำพ
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 •		 ในปี	 2561	 เอสซีจีได้จัดต้ังคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย
ในกำรเดินทำงและกำรขนส่งขึ้นใหม่เพ่ือก�ำหนดมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยในกำรโดยสำรและกำรให้บริกำรขนส่ง	 รวมถึงส่งเสริม
พฤติกรรมกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัยส�ำหรับพนักงำนและคู่ธุรกิจ 
อย่ำงต่อเนื่องตำมมำตรฐำนสำกล						
	 เอสซีจีเชื่อว่ำควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนสำมำรถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน	ป้องกันกำรหยุดชะงักทำงธุรกิจ	และ
ไม่ก่อให้เกดิต้นทนุทีไ่ม่จ�ำเป็น	รวมถงึส่งผลในเชิงบวกต่อภำพลกัษณ์
ขององค์กร	 สินค้ำและบริกำรของบริษัท	 ที่เกิดจำกควำมเชื่อม่ัน 
ของลูกค้ำ	คู่ธุรกิจ	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ๆ

 2.	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
สิ่งแวดล้อม
	 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภำวะโลกร้อนส่งผลต่อ
วิกฤตกำรณ์น�้ำท่วมน�้ำแล้ง	 รวมถึงควำมคำดหวังที่มำกขึ้นจำก 
ผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องกำรให้บริษัทเปิดเผยและจัดกำรประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศตำมสัตยำบันควำม
ตกลงปำรีส	 (Paris	 Agreement)	 ในกำรก�ำหนดเป้ำหมำย 
ในระยะยำวในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก	และแนวทำงจำก
คณะกรรมกำรดูแลเสถียรภำพทำงกำรเงินในกำรเปิดเผยข้อมูล
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับสภำพภูมิอำกำศ	(Financial	Stability	
Board’s	 Task	 Force	 on	 Climate-related	 Financial	 
Disclosures	 หรือ	 TCFD)	 	 ที่อำจส่งผลต่อควำมต่อเนื่องใน 
กำรด�ำเนินธุรกิจ	ชื่อเสียงของบริษัท	หรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจำกกำร
ด�ำเนินงำนและจำกค่ำชดเชยควำมเสียหำยต่ำง	ๆ	
 •		 ปฏิบตัติำมนโยบำยกำรบริหำรจดักำรน�ำ้	(3R)	อย่ำงเคร่งครดั	
ด้วยกำรลดกำรใช้น�้ำ	 (Reduce)	 กำรบ�ำบัดน�้ำเสียและน�ำน�้ำกลับ
มำใช้ซ�้ำ	 (Reuse/Recycle)	 และกำรสร้ำงทดแทน	 (Replenish)	
ส�ำหรบักระบวนกำรผลติในโรงงำน	 รวมถงึประสำนงำนกับภำครัฐ	
เพื่อสนับสนุนโครงกำรป้องกันกำรขำดแคลนน�้ำก�ำหนดนโยบำย	
เป้ำหมำย	 และกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	 โดยภำยในป	ี 
2568	 จะลดกำรใช้น�้ำจำกภำยนอกต่อหน่วยกำรผลิตลง	 23%	 
(เมื่อเทียบกับปีฐำน	2557)
 •		 ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง	
อำท	ิน้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริในกำรดแูลจดักำรน�ำ้ให้เหมำะสมกบั
พืน้ที	่ผ่ำนกำรมส่ีวนร่วมกบัคนในชมุชน	ภำยใต้	“โครงกำรรกัษ์น�ำ้
จำกภูผำสู่มหำนที”	
 •		 เข้ำร่วม	Global	Cement	and	Concrete	Association	
(GCCA)	และก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก	
23%	 จำกกรณีปกติในปีฐำน	 2550	 ภำยในปี	 2573	 เพ่ือให้
สอดคล้องกับขีดจ�ำกัดที่ยอมรับในระดับสำกล	 คืออุณหภูมิเฉลี่ย 
ผิวโลกเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน	2	องศำเซลเซียส	(2	degree	Scenarios)	
ส�ำหรับอุตสำหกรรมซีเมนต์		
 •		 เพิม่ปรมิำณกำรใช้เชือ้เพลงิทดแทนและพลงังำนทำงเลอืก	
อำทิ	 ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์	 กำรทดลองปลูกและใช้พืช
พลังงำน	เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก	รวมถึงจัดท�ำโครงกำร
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก	อำท	ิโครงกำรผลติไฟฟ้ำจำกลมร้อน
เหลอืทิง้	และโครงกำรลดอตัรำกำรใช้พลงังำนควำมร้อนหรอืไฟฟ้ำ
ต่อหน่วยกำรผลิต	

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ
 3.	 ความเสีย่งจากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงข้อบงัคบั	
กฎหมาย	และระเบียบวิธีปฏิบัติ
	 ควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติตำมไม ่
ครบถ้วน	 อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ	 กฎหมำย	 
และระเบียบวิธีปฏิบัติ	 ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท	
กำรลงโทษและค่ำปรับ	และกำรเสียโอกำสทำงธุรกิจ	
 •		 ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	และสื่อสำร
ให้พนักงำนเอสซีจีทุกคนปฏิบัติตำม	
 •		 ก�ำหนดให้มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของ 
ภำครัฐ	 กฎหมำย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ในประเทศที่เอสซีจีด�ำเนิน
ธุรกิจอย่ำงใกล้ชิด	รวมถึงสร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย	ระเบียบ	และข้อบังคับ
 •		 จดัตัง้คณะกรรมกำร	และคณะท�ำงำน	SCG	Personal	Data	
Protection	 เพื่อก�ำหนดนโยบำย	 แนวปฏิบัติ	 และระบบจัดกำร
ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในเอสซีจีให้มีควำมปลอดภัย	 และ
สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลและกฎหมำยทั้งในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ
 •		 ติดตำมกำรประกำศใช้กฎหมำยกำรควบคุมสินค้ำท่ี
เกีย่วข้องกบักำรแพร่ขยำยอำวธุทีม่อีำนภุำพท�ำลำยล้ำงสงู	(Weapon	
of	Mass	Destruction	หรือ	WMD)	และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ให้กับพนักงำนเก่ียวกับมำตรกำรควบคุมสินค้ำที่ใช้ได้สองทำง	 
(Dual-Use	Items	หรอื	DUI)	เพือ่เตรยีมควำมพรอ้มในกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
 •		 ตดิตำมกำรออกมำตรกำรป้องกนักำรถกูกดักร่อนฐำนภำษี
และกำรโอนก�ำไรไปต่ำงประเทศ	 (Base	 Erosion	 and	 Profit	
Shifting	 หรือ	 BEPS)	 โดยองค์กรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
และกำรพัฒนำ	 (OECD)	 เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนภำษีท่ีอำจ 
เกดิขึน้ในอนำคต	ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อชือ่เสยีง	และกำรยอมรบั
ให้ประกอบกิจกำรจำกสังคมและชุมชนในประเทศนั้น	ๆ
 •		 ปรับปรุงจรรยำบรรณเอสซีจีให้สอดคล้องกับกฎหมำย 
และระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงสม�่ำเสมอ	 รวมถึง 
กำรจัดท�ำแบบทดสอบ	“Ethics	e-Testing”	ในเรื่องอุดมกำรณ์	4	
ของเอสซจีี	นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชนัของบรษิทั	นโยบำยด้ำน
สิทธิมนุษยชน	 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน	 นโยบำย 
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ	 นโยบำยกำรจัดกำรข้อมูลภำยในที่มีผล 
ต่อรำคำหลักทรัพย์	และนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล
 •		 สือ่สำรเรือ่งกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุทีด่ี	
ตำมแนวทำงป้องกัน	3	ระดับ	(Three	Lines	of	Defense)	ให้กับ
พนกังำนทกุระดับ	เพ่ือป้องกันกำรไม่ปฏบิติัตำมกฎระเบยีบและข้อบงัคบั

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา
 4.	 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจากสื่อสังคมออนไลน์		
	 สือ่สงัคมออนไลน์กลำยเป็นช่องทำงกำรสือ่สำรทีผู่บ้รโิภคนยิม
ใช้เพื่อสื่อสำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเก่ียวกับสินค้ำ	 บริกำร
และองค์กร	 ในกรณีที่ตกเป็นข่ำวเชิงลบ	 เนื้อหำดังกล่ำวสำมำรถ
แพร่กระจำยได้อย่ำงรวดเร็วในวงกว้ำงและอำจส่งผลกระทบต่อ 
ชื่อเสียงของบริษัท	
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 •		 จัดให้มีคณะท�ำงำนเพ่ือติดตำมดูแลเหตุกำรณ์ที่เป็น 
ควำมเส่ียงต่อช่ือเสยีงและภำพลกัษณ์บนสือ่สงัคมออนไลน์	มรีะบบ 
กำรสื่อสำรทั้งในสถำนกำรณ์ปกติและในภำวะวิกฤต	
 •		 จัดท�ำแนวปฏิบัติกำรส่ือสำรเมื่อเกิดภำวะวิกฤตหรือ
เหตุกำรณ์ที่เป็นควำมเส่ียงต่อชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กรบน
ส่ือสังคมออนไลน์	 และชี้แจงแนวปฏิบัติดังกล่ำวให้กับหน่วยงำน
ภำยในท่ีเกีย่วข้องทรำบ	รวมทัง้มกีำรซ้อมเพือ่รบัมอืกบัวกิฤตทีอ่ำจ
จะเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที
 •		 จัดให้มกีำรแบ่งปันควำมรูเ้กีย่วกับกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อ
ชื่อเสียงและภำพลักษณ์องค์กรบนสื่อสังคมออนไลน์	 รวมถึงกรณี
ศึกษำต่ำง	ๆ	ให้กับหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง
 •		 ขยำยกำรตรวจและติดตำมควำมเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อ 
ชือ่เสยีงและภำพลกัษณ์องค์กรบนสือ่สงัคมออนไลน์ไปในประเทศ
แถบภูมิภำคอำเซียนที่เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจอยู่
 •		 น�ำเทคโนโลยดีจิทิลัมำวเิครำะห์ควำมคดิเหน็ของลกูค้ำและ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง	ๆ	ต่อสินค้ำ	บริกำร	และกำรด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี	 เพื่อประเมินควำมเคลื่อนไหว	 ควำมพึงพอใจ	 และ 
ควำมคำดหวังของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้เสียในเชิงรุก
 
	 5.	 ความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญา		
	 เอสซจีใีห้ควำมส�ำคัญต่อกำรพฒันำสนิค้ำและบรกิำรท่ีมมีลูค่ำ
เพิม่	(HVA)	อย่ำงต่อเนือ่งเพือ่เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและ
ยกระดับอุตสำหกรรม	 กำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำจึงม ี
ควำมส�ำคัญในกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรถูกละเมิดตรำสินค้ำและ
นวัตกรรมต่ำง	ๆ	ของเอสซีจี
 •		 มีหน่วยงำนและระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำง
ปัญญำทั้งในระดับเอสซีจีและระดับกลุ ่มธุรกิจ	 เพ่ือป้องกัน 
กำรละเมดิและกำรถกูละเมดิ	 รวมถงึกำรจดัฝึกอบรมพนกังำนให้มี
ควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจเกีย่วกับแนวปฏิบตัด้ิำนทรพัย์สนิทำงปัญญำ	
จำกควำมมุ่งม่ันน�ำกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำมำเป็น
กลยุทธ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะเวลำกว่ำ	10	ปี	
ในปี	2561	เอสซีจีได้รับรำงวัล	IP	Champion	2018	ด้ำนองค์กร
ทีม่กีำรบรหิำรจดักำรทรพัย์สนิทำงปัญญำดเีด่น	สำขำองค์กรธรุกจิ	
ประเภทองค์กรขนำดใหญ่	 จัดโดยกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ	
กระทรวงพำณิชย์	และได้รับรำงวัล	Asia	IP	Elite	Award	2019	
ทำงด้ำน	 Industrial	 Team	 of	 The	 Years	 จัดโดยนิตยสำร	 
Intellectual	Asset	Management		

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง
	 6.	 ความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค	
	 ในหลำยปีท่ีผ่ำนมำควำมเสี่ยงด้ำนกำรเมืองและควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงภูมิภำคทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น	 ส่งผลต่อเสถียรภำพทำง
เศรษฐกิจและควำมปลอดภัยในกำรท�ำธุรกิจระหว่ำงประเทศ	 
ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจของเอสซีจี	
 •		 ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดและสร้ำงเครือข่ำยกับ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมขัดแย้งระหว่ำงภูมิภำคทั้งในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุกำรณ์ส�ำหรับเตรียมแผน
จัดกำรควำมเสี่ยงและควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ		

 •		 จัดท�ำกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ส�ำหรับเหตุกำรณ์ที่คำดว่ำ
จะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี	 เพื่อเตรียมแผน
รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม		
 •		 หน่วยงำน	Business	Continuity	Management	(BCM)	
ในระดับเอสซีจีและระดับกลุ ่มธุรกิจท�ำหน้ำที่ในกำรติดตำม	
ประเมนิ	และสือ่สำรข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกบัสถำนกำรณ์และแจ้งเตอืน
ไปยังผู้ที่อำจได้รับผลกระทบเพ่ือเตรียมควำมพร้อมตำมแผน 
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ	

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
	 7.	 การขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น
	 ปัญหำควำมไม่สมดลุของตลำดแรงงำนในกลุม่ประเทศอำเซยีน
และกำรเข้ำสูส่งัคมผูส้งูอำยใุนประเทศไทยและในหลำย	ๆ 	ประเทศ	
ส่งผลให้จ�ำนวนประชำกรในวัยท�ำงำนเริ่มลดลง	 นอกจำกน้ี 
ยงัส่งผลให้เกิดกำรแย่งชิงแรงงำนในบำงพืน้ท่ี	และโครงสร้ำงค่ำจ้ำง
ในบำงประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่ำงมำก	
 •		 สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน 
ต่ำง	 ๆ	 ในอำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อรับนักศึกษำเก่งและดีเข้ำ 
ฝึกงำนและท�ำงำน
 •		 น�ำเทคโนโลยีเคร่ืองจักรอัตโนมัติและหุ ่นยนต์มำใช้ใน
กระบวนกำรผลิตเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเอสซีจ	ี
และรองรับสภำวะขำดแคลนแรงงำนในอนำคต	 อำทิ	 กำรสร้ำง 
หุ่นยนต์เพ่ือใช้ตรวจสอบ	 ซ่อมแซม	 ในพ้ืนที่อันตรำย	 รวมถึง 
กำรพัฒนำหุ่นยนต์บินส�ำรวจส�ำหรับกำรบินส�ำรวจในโรงงำน
ปิโตรเคมี	 โดยหุ่นยนต์ดังกล่ำวสำมำรถพัฒนำเป็นกำรให้บริกำร 
กับลูกค้ำอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ภำยนอกได้
 •		 พัฒนำระบบกำรสรรหำและคัดเลือกพนักงำนด้วยกำรน�ำ
เทคโนโลยดีจิิทลัมำใช้	เริม่ตัง้แต่กำรน�ำแชทบอท	(Chatbot)	มำใช้
ในกำรรับสมัครงำน	 น�ำเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์	 (Artificial	 
Intelligence)	และระบบ	Automated	Video	Screening	มำใช้
ในกำรคัดเลือกผู้สมัครงำนเบื้องต้นก่อนเข้ำสู ่กำรทดสอบและ 
กำรสมัภำษณ์ด้วยคณะกรรมกำร	นอกจำกนี	้ยงัได้พฒันำซอฟต์แวร์
ส�ำหรับกำรคัดเลือกพนักงำน	 (Recruitment	 Software)	 ให้ 
ทันสมัยและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
 •		 ในปี	 2561	 เอสซีจีจัดกิจกรรมเปิดบ้ำน	 “SCG	 Open	
House”	 ต้อนรับนักศึกษำและคนรุ่นใหม่เป็นครั้งแรก	 ภำยใต้
แนวคิด	“Discover	Our	Passion,	Discover	Your	Passion”	
เพ่ือแสดงให้คนรุ่นใหม่เห็นว่ำ	 เอสซีจีเป็นองค์กรที่พร้อมปรับ 
ให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล	 เน้นกำรพัฒนำนวัตกรรม	 
เพื่อดึงดูดคนที่มีควำมสำมำรถเข้ำมำท�ำงำนกับองค์กร

 8.	 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและ
วัตถุดิบหลัก	
	 รำคำน�้ำมันดิบในตลำดโลกมีแนวโน้มผันผวนจำกนโยบำย 
คว�ำ่บำตรประเทศอหิร่ำนและกำรปรบัขึน้อตัรำดอกเบีย้ของประเทศ 
สหรัฐอเมริกำ	 รวมถึงผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำระหว่ำง
สหรัฐอเมริกำและจีน	 ส่งผลให้รำคำพลังงำนและสินค้ำโภคภัณฑ์	
อำทิ	รำคำแนฟทำ	รำคำน�้ำมันเตำ	มีแนวโน้มผันผวน	นอกจำกนี้ 
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ถ่ำนหิน	 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้ำง	 และธุรกิจแพคเกจจิ้ง	 มีแนวโน้มผันผวนเนื่องจำก
มำตรกำรควบคุมกำรน�ำเข ้ำถ ่ำนหินของประเทศจีนและ 
กำรก�ำหนดโควต้ำส่งออกถ่ำนหินของรัฐบำลอินโดนีเซีย	
 •		 ปรับกลยุทธ ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงให ้ เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์	 อำทิ	 กำรปิดควำมเส่ียง	 (Hedging)	 เพื่อลด 
ควำมผันผวนของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์และเพ่ือบริหำรต้นทุนให้
สำมำรถแข่งขันได้	 กำรลดปริมำณสินค้ำคงคลัง	 และกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งจัดซื้อถ่ำนหินให้มีควำมหลำกหลำย	
 •		 บรหิำรจัดกำรด้วยระบบ	Integrated	Business	Excellence	
(IBE)	เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในระบบกำรผลติและกำรวำงแผนงำน
อย่ำงเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่คุณค่ำ	(Value	Chain)
 •		 พัฒนำสินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง	(HVA)	ที่สำมำรถ
เพิม่ยอดขำยและท�ำก�ำไรเพิม่ขึน้เพือ่ลดควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวน
ของต้นทุนวัตถุดิบ
 •		 ใช้เทคโนโลยเีพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและลดต้นทนุ	และเพิม่
สัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรปรับตัว
เพิ่มขึ้นของรำคำพลังงำน	เช่น	ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์	ขยะ
มูลฝอยและชีวมวล	

ความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน
	 9.	 ความเสีย่งเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลเพือ่รองรบั 
การเติบโตในอนาคต
	 กำรขยำยธุรกิจของเอสซีจท้ัีงในประเทศไทยและภมูภิำคอำเซยีน	 
ส่งผลต่อควำมหลำกหลำยของพนักงำนที่เพ่ิมขึ้นและกำรพัฒนำ 
ขีดควำมสำมำรถของทรพัยำกรบคุคลเพือ่ให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ
ในกำรท�ำงำน	 เอสซีจีจึงได้ปรับปรุงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
 •		 สื่อสำรนโยบำยและข้อปฏิบัติด ้ำนสิทธิมนุษยชนแก่
พนักงำนและผู ้เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 รวมถึงประเมิน 
ควำมเสี่ยงด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน	 ในทุกกลุ่มธุรกิจและ
ด�ำเนินกำรป้องกันประเด็นควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่ำงครบถ้วน	
 •		 สร ้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู ้และกำรโค้ชตำมแนวคิด	
70:20:10	โดยเน้นกำรเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ	จำกกำรลงมอืท�ำ 
และศกึษำจำกข้อผดิพลำด	โดยมผีูบ้งัคบับญัชำเป็นผูใ้ห้ค�ำแนะน�ำ	
เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 รวมถึง
กำรพัฒนำควำมรู้ทำงด้ำนธุรกิจให้แก่พนักงำนในแต่ละระดับ	 
เสริมด้วยหลักสูตรพัฒนำทักษะด้ำนภำวะควำมเป็นผู้น�ำและ 
กำรท�ำงำนเป็นทีม	
 •		 น�ำเทคโนโลยเีข้ำมำใช้เพิม่ประสทิธภิำพและควำมสำมำรถ
ในกำรเรียนรู้ของพนักงำน	 ให้สอดคล้องกับทิศทำงของธุรกิจ	 
ผ่ำนเครือ่งมอืและสือ่เทคโนโลยต่ีำง	ๆ 	อำท	ิกำรจัดท�ำสือ่กำรเรยีนรู้
เฉพำะเรื่อง	 (Micro-learning)	 ซึ่งพนักงำนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
และสำมำรถสร้ำงกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	 กำรพัฒนำ	 Platform	 
ในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลของพนักงำน	 (iPMS	 
Platform)	 เพื่อให้กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
แต่ละคนมีควำมชัดเจน	 เป็นธรรม	 และมีกำรส่ือสำรที่ดีระหว่ำง 
ผู้บังคับบัญชำกับพนักงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ	

ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
	 10.	ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
	 ในปี	2561	ค่ำเงนิบำทมคีวำมผนัผวน	โดยช่วงต้นปีค่ำเงนิบำท
แขง็ค่ำจำกเศรษฐกจิไทยทีข่ยำยตวัได้ด	ีอย่ำงไรกต็ำม	ในครึง่ปีหลงั
ประเด็นควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน
รุนแรงขึ้น	ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก	ท�ำให้
ค่ำเงนิในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้รวมถงึค่ำเงนิบำทอ่อนค่ำ
เมือ่เทยีบจำกต้นปี	แต่เนือ่งจำกประเทศไทยมเีสถยีรภำพทำงกำรเงนิ
มำกกว่ำประเทศอืน่	ๆ	ในภูมภิำค	ท�ำให้ค่ำเงนิบำทผนัผวนน้อยกว่ำ 
เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น	ๆ	ส�ำหรับปี	2562		ค่ำเงินบำทมีแนวโน้ม
ผนัผวนมำกขึน้เมือ่เทยีบกับปี	2561	จำกควำมไม่แน่นอนทัง้ภำยในและ
ภำยนอกประเทศ	อำท	ิควำมขดัแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรฐัอเมรกิำ 
และจีน	กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก	รวมถึง
นโยบำยกำรเงินของประเทศมหำอ�ำนำจ	
 •		 คณะกรรมกำรกำรเงินเอสซีจีเป็นผู้พิจำรณำและตัดสินใจ
ใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินให้เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์	 รวมถึง 
มมีำตรกำรในกำรบริหำรรำยได้กบัรำยจ่ำยทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ
ให้สอดคล้องกัน	 (Natural	 Hedge)	 และตกลงกับคู่ค้ำเพ่ือรับ 
หรือจ่ำยเงินตรำต่ำงประเทศตำมสกุลเงินของท้องถิ่นในระดับท่ี
เหมำะสม	 และมีกำรพิจำรณำกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ 
แลกเปลี่ยนส�ำหรับโครงกำรลงทุนตำมควำมเหมำะสม

 11.ความเสี่ยงจากสงครามการค้า	 การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก	และการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน
	 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐ 
อเมริกำและจีนจะยังคงยืดเยื้อและอำจส่งผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องใน 
วงกว้ำงมำกขึ้น	 รวมถึงปัญหำกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนอำจส่งผลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อเศรษฐกิจของ
ภูมิภำคอำเซียนและเศรษฐกิจโลก	นอกจำกปัจจัยควำมเสี่ยงด้ำน
สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีนจะส่งผลให้เกิดกำร
ชะลอตัวเศรษฐกิจโลกแล้ว	สงครำมกำรค้ำครั้งนี้อำจเปลี่ยนแปลง
ห่วงโซ่กำรผลิตของโลกอีกด้วย	 ควำมเสี่ยงดังกล่ำวอำจส่งผลกระ
ทบทั้งทำงบวกและลบต่อเอสซีจี	 อำทิ	 บริษัทมีโอกำสขำยสินค้ำ
บำงประเภทไปในตลำดที่เดิมจีนซื้อจำกสหรัฐอเมริกำ	 หรือ	
สหรัฐอเมริกำซื้อจำกจีนได้มำกข้ึน	 ในทำงกลับกันอำจเกิดกำร
แข่งขันในอำเซียนสูงขึ้นเน่ืองจำกสินค้ำจำกประเทศจีนจะไหลเข้ำ
มำในภูมิภำคนี้มำกขึ้น	 นอกจำกนี้	 กำรเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ ่
กำรผลิตและกำรย้ำยฐำนกำรผลิตอำจส่งผลต่อแผนกำรขยำย	 
กำรผลิต	ต้นทุนกำรผลิต	และต้นทุนสินค้ำของเอสซีจีอีกด้วย	
 •		 จัดตั้ง	 Country	 Business	 Support	 Office	 ในแต่ละ
ประเทศที่ เอสซีจีไปลงทุน	 เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ต ่ำง	 ๆ	 
อย่ำงใกล้ชิด	และจัดท�ำรำยงำนสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงในประเทศ
ยุทธศำสตร์ต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในกำรบริหำรควำมเสี่ยง	 และใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
กำรลงทนุขององค์กร	(Portfolio	Management)	รวมถงึวิเครำะห์
สถำนกำรณ์	 (Scenario	 Analysis)	 และกำรวิ เครำะห  ์
ควำมอ่อนไหว	 (Sensitivity	 Analysis)	 เพื่อประเมินผลกระทบ 
จำกเหตุกำรณ์เสี่ยง	
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 •		 เพิ่มกำรส่งออกตำมทิศทำงของตลำดโลกและเน้นขยำย 
กำรส่งออกไปยงัสหรฐัอเมรกิำ	กำรขยำยธุรกจิโลจสิตกิส์ในประเทศ
จีน	 และพัฒนำระบบกำรขนส่งข้ำมแดนระหว่ำงจีนและอำเซียน 
ในรูปแบบ	Total	Supply	Chain	Solution	บริเวณจีนตอนใต้
 •		 ให้ควำมส�ำคัญในเรือ่งกำรลดต้นทนุ	อำท	ิลดต้นทนุพลงังำน
และส่งเสริมกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนในโรงงำน	เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิตและลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
อำทิ	 กำรน�ำ	 Blockchain	 มำใช้ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
กับคู่ค้ำ
 •		 พัฒนำนวัตกรรมสินค ้ ำและบริกำรที่ มีมู ลค ่ ำ เพิ่ ม 
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรผู้บริโภคให้รวดเร็วและ
ดีขึ้น	ในปี	2561	ได้ร่วมกับส�ำนักงำนนวัตกรรมและควำมร่วมมือ	
(กรงุเทพ)	สถำบนับัณฑติวทิยำศำสตร์จนี	(CAS	ICCB)	เพือ่ต่อยอด
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมสินค้ำและบริกำรในด้ำนต่ำง	ๆ	

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	
	 12.	ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์	
	 กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจและวิธีกำรท�ำงำนที่
พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมำกขึ้น	 กำรน�ำระบบอัตโนมัติมำใช้ใน
โรงงำนและกระบวนกำรผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต	 
รวมถงึแนวโน้มกำรเชือ่มโยงข้อมลูของอปุกรณ์และส่วนงำนต่ำง	ๆ 	
ในโรงงำนอุตสำหกรรมผ่ำนอินเทอร์เน็ต	ส่งผลให้กำรด�ำเนินธุรกิจ
มีควำมเส่ียงต่อภัยคุกคำมทำงไซเบอร์มำกขึ้น	 อำทิ	 กำรโจมตี
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต	กำรถูกโจรกรรมข้อมูล
กำรพัฒนำสินค้ำและผลิตภัณฑ์	 ข้อมูลทำงกำรค้ำ	 และข้อมูล 
ส่วนตวัของพนกังำน	ซึง่อำจส่งผลกระทบทำงกำรเงนิ	ควำมต่อเนือ่ง
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 ชื่อเสียงของตรำสินค้ำ	 และควำมน่ำเชื่อถือ 
ของบริษัท	
 •		 เอสซีจีได้ก�ำหนดนโยบำยกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	
(SCG	 e-Policy	 2017)	 และแผนควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ที่
ครอบคลุมกำรใช้งำนและกำรป้องกันภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 
ที่ส�ำคัญส�ำหรับบริษัทของเอสซีจีทั้งในและต่ำงประเทศ	 อำทิ	 
กำรจ�ำแนกชั้นควำมลับและกำรจัดกำรข้อมูล	 แนวทำงกำรใช ้
ส่ือสังคมออนไลน์ที่ถูกวิธีและระเบียบกำรใช้งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศส�ำหรบัพนักงำนทีป่ฏบิตังิำนเก่ียวข้องกับทรัพยำกรบคุคล
 •		 ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรใช้เทคโนโลยี
ให้กับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกำรจัดอบรมและกิจกรรมต่ำง	ๆ	
เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนเทคโนโลย ี
อย่ำงถูกต้องและมีควำมปลอดภัยจำกกำรถูกคุกคำมทำงไซเบอร์	
 •		 ตรวจประเมนิควำมเสีย่งทำงไซเบอร์กบัระบบคอมพวิเตอร์
ที่ใช้ควบคุมกระบวนกำรผลิตและด�ำเนินกำรป้องกันควำมเสี่ยง
 
 13.	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล	
(Digital	Transformation)
	 กำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็วเข้ำมำ 
มีบทบำทอย่ำงมำกในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและกำรท�ำธุรกิจ	
อำทิ	กำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้บริโภคผ่ำนสื่อดิจิทัลที่มำกขึ้น	กำรน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรท�ำกำรตลำด	 กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ

ออนไลน์	และกำรให้บริกำรขนส่ง	ซึง่ในระยะยำวกำรเปลีย่นแปลง
ดังกล่ำวเป็นควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสภำพกำรณ์ของตลำด	
พฤติกรรมของผู ้บริ โภคในกำรเลือกซ้ือสินค ้ำและบริกำร	 
กำรแข่งขันทำงธุรกิจที่เพ่ิมสูงขึ้น	 นอกจำกนี้	 ยังส่งผลต่อกำร 
เปลี่ยนรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจและต้นทุนในกำรท�ำธุรกิจอีกด้วย
โดยควำมเสี่ยงดังกล่ำวอำจส่งผลต่อธุรกิจของเอสซีจี	ดังนี้	
 •		 ผลกระทบต่อสนิค้ำ	รปูแบบกำรด�ำเนนิธรุกจิ	และช่องทำง 
กำรจดัจ�ำหน่ำยแบบเดมิของเอสซจีี	เช่น	จำกเดมิลกูค้ำซือ้ผ่ำนร้ำน
ขำยวสัดกุ่อสร้ำงแบบดัง้เดมิ	เปลีย่นเป็นกำรซือ้ทีศ่นูย์ค้ำปลกีวสัดุ 
ก่อสร้ำงทีท่นัสมยัมำกขึน้	รวมถงึกำรซือ้สนิค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์		
 •		 คู่แข่งที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจำกเทคโนโลยีดิจิทัลท�ำให้คู่แข่ง 
จำกอุตสำหกรรมที่ต ่ำงกันสำมำรถเข้ำมำแข่งขันกันได้โดย 
แทบจะไม่มีอุปสรรคขวำงกั้น	 เช่น	คู่แข่งที่มำจำกเจ้ำของช่องทำง 
กำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำวัสดุก่อสร้ำงออนไลน์
	 อย่ำงไรก็ตำม	 เทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นโอกำสในกำรสร้ำงธุรกิจ
ใหม่	ๆ	ที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กร	ดังนั้นเอสซีจีได้ก�ำหนดให้มี
กำรตดิตำมและวเิครำะห์แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงด้ำนเทคโนโลยี
ดจิทิลัเพ่ือน�ำมำพฒันำกำรท�ำงำนและปรบักลยทุธ์ในกำรท�ำธุรกิจ
เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	ดังนี้	
 •		 กำรเข้ำสู่ธุรกิจค้ำปลีกแบบ	Omni-channel	 หรือ	 O2O	
(Offline	to	Online)	เพื่อให้บริกำรลูกค้ำเรื่องบ้ำนอย่ำงครบวงจร	
โดยในประเทศไทยได้ใช้ระบบแฟรนไชส์ในกำรขยำยสำขำร้ำนค้ำ
ปลีกเพื่อจ�ำหน่ำยสินค้ำ	 ให้บริกำรออกแบบติดตั้ง	 ส่งสินค้ำ	 และ 
ได้ลงทนุในธรุกจิค้ำปลกีวสัดกุ่อสร้ำงในประเทศอนิโดนเีซยีเพือ่ให้ 
เอสซีจีสำมำรถขยำยฐำนธุรกิจในตลำดอินโดนีเซียที่ก�ำลังเติบโต
และเป็นตลำดขนำดใหญ่	 นอกจำกนี้	 ได้พัฒนำแอปพลิเคช่ัน	 
Home	 Buddy	 และ	 SCG	Online	 Store	 เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่ำงหน้ำร้ำนและช่องทำงออนไลน์เพ่ือน�ำเสนอสินค้ำและ
บรกิำรทีต่อบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงรวดเรว็แม่นย�ำ
และยังสำมำรถน�ำข้อมูลมำท�ำ	Big	Data	Analytics	เพื่อปรับปรุง
กำรน�ำเสนอสินค้ำและบริกำรใหม่ให้แก่ลูกค้ำ
 •		 สร้ำงควำมแตกต่ำงในธุรกิจขนส่งผ่ำนกำรให้บริกำรแบบ	
Fulfillment	หรอื	กำรให้บรกิำรทีร่วมกำรบรหิำรคลงัสนิค้ำ	บรรจุ
สนิค้ำ	จนถงึกำรจดัส่งสนิค้ำ	เพือ่ให้ผูข้ำยของออนไลน์	มเีวลำท�ำกำร
ตลำดเพือ่รกัษำยอดขำย	 นอกจำกนี	้ ได้ร่วมทนุกบับรษัิท	 JUSDA	 
หนึ่งในบริษัทลูกด้ำน	 Logistic	 ของ	 Foxconn	 เพื่อให้บริกำร	 
Cross-border	Logistics	โดยเริม่ต้นจำกประเทศจนีเป็นทีแ่รก	
 •		 เตรยีมควำมพร้อมของพนกังำนให้ทนักับกำรเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยีและวิธีกำรด�ำเนินธุรกิจแบบใหม่	 เช่น	 กำรสร้ำง
สตำร์ทอัพภำยในองค์กรผ่ำนโครงกำร	 “Hatch-Walk-Fly”	 ที่
นอกจำกจะพฒันำทกัษะของพนกังำนในกำรท�ำงำนแบบสตำร์ทอัพ
และควำมเป็นเจ้ำของในธุรกิจแล้ว	 ยังสำมำรถน�ำแนวคิดใหม่	 ๆ	 
มำต่อยอดและสร้ำงเป็นธุรกิจใหม่ให้กับเอสซีจีได้	
 •		 ปี	2561	Addventures	ร่วมลงทนุในเทคโนโลยสีตำร์ทอัพ	
อำทิ	 ลงทุนในบริษัท	 BUILK	 ผู้น�ำด้ำนซอฟต์แวร์บริหำรจัดกำร
ต้นทนุวสัดกุ่อสร้ำงและแพลตฟอร์มบรหิำรจดักำรกำรซือ้ขำยวสัดุ
ก่อสร้ำงออนไลน์	เพื่อพัฒนำกระบวนกำรซื้อ-ขำยแบบ	B2B	และ
เชื่อมโยงอุตสำหกรรมก่อสร้ำงในประเทศให้แข็งแกร่ง	และเตรียม
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พร้อมท่ีจะขยำยแพลตฟอร์มไป	 10	 ประเทศในภูมิภำคอำเซียน	
นอกจำกนี	้ยงัร่วมมอืกบั	GIZTIX	สตำร์ทอพัด้ำน	Logistics	Market	
Place	 และ	 Baania	 แพลตฟอร์มค้นหำอสังหำริมทรัพย์พร้อม
บริกำรข้อมูลครบวงจร
 •		 น�ำเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ ่นยนต์มำใช้ใน
กระบวนกำรผลิต	 เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในด้ำนต้นทุนกำรผลิต	
และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจ

 14.	ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
จากกระแสเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	
	 ปัจจุบันองค์กรนำนำชำติ	 หน่วยงำนภำครัฐ	 และเอกชนให้
ควำมสนใจในเรื่องผลกระทบจำกกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่ 
มำกขึน้	อณุหภมูโิลกทีส่งูขึน้	และจ�ำนวนขยะจำกกำรบริโภคทีเ่พิม่ขึน้
อย่ำงรวดเร็วที่อำจท�ำให้ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับควำมเสี่ยง
จำกกำรขำดแคลนวัตถุดิบในกำรผลิตและปัญหำมลภำวะ 
สิ่งแวดล้อม	 ควำมกังวลเหล่ำนี้ส่งผลให้ผู ้บริโภคตระหนักถึง 
ผลกระทบในระยะยำวมำกขึน้และเริม่มกีำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
กำรบริโภคที่จะเห็นผลชัดเจนขึ้นในอีก	 3-5	 ปีข้ำงหน้ำ	 อำทิ	 
มุง่เน้นกำรซือ้สนิค้ำและบรกิำรทีใ่ช้ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
สงูสดุและเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม	นอกจำกนี	้หน่วยงำนภำครฐัและ
เอกชนมีกำรตื่นตัวอย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจตำม
แนวทำงเศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	ซึ่งเป็นโอกำส
ในกำรด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่	 อย่ำงไรก็ตำม	 ธุรกิจรูปแบบเดิม
อำจได้รับผลกระทบ	 เช่น	 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรูปแบบเดิม 
ลดลง	 กำรเพิ่มขึ้นของต้นทุนกำรผลิต	 และค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้อง 
กับกิจกรรมวิจัยและพัฒนำ
	 ดังนั้น	 เอสซีจีต้องเตรียมพร้อมและปรับตัวให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรใหม่ของลูกค้ำในอนำคตที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
แนวทำงเศรษฐกิจหมุนเวียน	 ต้ังแต่กำรวำงกลยุทธ์	 กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สินค้ำและบริกำร	ห่วงโซ่อุปทำน	และกระบวนกำรผลิต	
โดยปรับรูปแบบกำรด�ำเนินธุรกิจแบบด้ังเดิมที่เป็นเศรษฐกิจแบบ
เส้นตรง	 (Linear	 Economy)	 ที่น�ำทรัพยำกรมำผลิตและจบ 
ที่ใช้แล้วทิ้ง	 (Take-Make-Dispose)	 ให้เป็นรูปแบบกำรผลิต 
ที่เอื้อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด	 สำมำรถ
น�ำสินค้ำท่ีใช้แล้วกลับเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตได้อีก	 (Make-Use-
Return)	เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม	สังคม	และชุมชน	
รวมถึงยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของเอสซีจีและ 
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของธุรกิจในระยะยำว	

	 เอสซจีีได้มมีำตรกำรจดักำรเพือ่บรหิำรควำมเสีย่งข้ำงต้น	อำทิ
 •		 ก�ำหนดเป้ำหมำยลดกำรผลิตและกำรขำย	 Single-use	
Plastic	ของธุรกิจเคมิคอลส์	จำกร้อยละ	36	เหลือร้อยละ	20	และ
เพิ่มสัดส่วนกำรผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสติกรีไซเคิลของธุรกิจ 
แพคเกจจิ้งจำกร้อยละ	35	เป็นร้อยละ	100	ของจ�ำนวนกำรผลิต
บรรจุภัณฑ์พลำสติกทั้งหมดภำยในปี	2568	
 •		 ลดกำรใช้ทรพัยำกรในกระบวนกำรผลติ	เช่น	กล่องกระดำษ
ลูกฟูก	 Green	 Carton	 ที่ออกแบบให้ใช้วัตถุดิบลดลงแต่ยังคง 
ควำมแข็งแรงเท่ำเดิม	 ช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรและช่วยให้ลูกค้ำ
ประหยัดต้นทุนในกำรขนส่ง	
 •		 พัฒนำนวัตกรรมเพื่อทดแทนสินค้ำหรือวัตถุดิบชนิดเดิม
ด้วยสินค้ำหรือวัตถุดิบชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 ท�ำให้ 
ใช้ทรัพยำกรน้อยลงหรือน�ำไปรีไซเคิลได้มำกขึ้น	 เช่น	 พัฒนำ 
เม็ดพลำสติกโพลีเอทีลีนให้มีควำมแข็งแรง	 ท�ำให้ช้ินงำนบำงลง	 
และลดวัสดุที่ใช้ในกำรผลิต	 พัฒนำปูนไฮบริดซีเมนต์	 โดยน�ำวัสดุ
ทดแทนมำใช้แทนวัสดุธรรมชำติ	โดยยังคงคุณภำพ	ควำมแข็งแรง	
และควำมคงทน
 •		 เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรหมุนเวียนสินค้ำที่ใช้งำนแล้ว 
กลับมำใช้ใหม่	 เช่น	 รวบรวมเศษกระดำษกลับมำรีไซเคิล	 น�ำขวด
แก้วใช้แล้วมำทดแทนทรำยธรรมชำติในกำรผลิตฉนวนกัน 
ควำมร้อน	 พัฒนำสำรปรับปรุงคุณภำพที่ท�ำให้กำรใช้พลำสติก 
ชนิดเดียว	 (Single	Material)	 ส�ำหรับท�ำบรรจุภัณฑ์สำมำรถน�ำ 
กลับมำหมุนเวียนใหม่ได้	 และกำรน�ำขยะพลำสติกมำรีไซเคิล 
ผสมกับวัสดุใหม่เพื่อผลิตเป็นส่วนประกอบส�ำหรับท�ำบ้ำนปลำ 
เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทำงทะเล	เป็นต้น
 •		 ร่วมมือกับคู่ค้ำและพันธมิตร	เพื่อผลักดันกำรด�ำเนินธุรกิจ
ตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่ำงเป็นรูปธรรม	เช่น	ร่วมมือกับ
เทสโก้	 โลตัส	 น�ำกล่องบรรจุสินค้ำที่ใช้แล้วจำกเทสโก้	 โลตัส	 
มำแปรรูปเป็นถุงกระดำษที่มีคุณภำพแข็งแรง	 ซึ่งถุงกระดำษที่ใช้
งำนแล้วยงัสำมำรถน�ำกลบัมำรีไซเคลิในระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน
ได้อีก	 นอกจำกนี้	 ได้ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงกับบริษัท	 อมตะ	 
คอร์ปอเรชัน	จ�ำกัด	 (มหำชน)	และกลุ่มบริษัท	ดำว	ประเทศไทย	
เพื่อสร้ำงถนนยำงมะตอยซึ่งใช้พลำสติกรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ
เป็นสำยแรกในนิคมอุตสำหกรรมอมตะซิต้ี	 เพ่ือช่วยแก้ปัญหำ 
กำรจัดกำรขยะภำยในนิคมอุตสำหกรรม
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	 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพิจำรณำอนุมัติ 
กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั	หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำร
ท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 โดยจรรยำบรรณเอสซีจี 
ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรท�ำธุรกรรมของเอสซีจี	ดังนี้

การท�าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

	 กำรที่เอสซีจีประกอบด้วยบริษัทจ�ำนวนมำก	 และบริษัท 

เหล่ำนั้นด�ำเนินธุรกิจที่ต้องท�ำธุรกรรมระหว่ำงกัน	เช่น	กำรบริกำร	
กำรซื้อขำยวัตถุดิบ	ผลิตภัณฑ์	กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน	
กำรสนับสนุนทำงด้ำนเทคนิคหรือบุคลำกร	 ฯลฯ	 ดังนั้นในกำร
ด�ำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงำนที่เป็นกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงกันของ
บริษัทในเอสซีจีดังกล่ำว	ต้องค�ำนึงถึงกฎหมำย	และกฎระเบียบที่
ออกโดยหน่วยงำนของรัฐ	 รวมถึงระเบียบและอ�ำนำจด�ำเนินกำร
ของเอสซีจี	ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่ำง	ๆ	ที่ก�ำหนดไว้ใน
แต่ละท้องถิ่น

การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

	 กำรท�ำธุรกรรมกับบุคคลภำยนอกน้ันจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตำมหลักเกณฑ์	 และกระบวนกำรที่ก�ำหนดไว้ตำมกฎหมำย	 
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐ	 และนโยบำยของเอสซีจี	
รวมถึงได้รับกำรอนุมัติตำมอ�ำนำจด�ำเนินกำรของเอสซีจีอย่ำง
เคร่งครัด	 นอกจำกน้ีจะต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขที่ได้ตกลงไว้อย่ำง
ตรงไปตรงมำ	โปร่งใส	และสำมำรถตรวจสอบได้	โดยหลกีเลีย่งกำร
ท�ำธุรกรรมที่อำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนเสียหำยไม่ว่ำต่อเอสซีจี
หรือบุคคลภำยนอก
	 บริษัทได ้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต ่อผู ้มีส ่วนได ้เสีย	 
(Stakeholder	Engagement	Policy)	และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้เสยีกลุม่ต่ำง	ๆ 	โดยก�ำหนดให้บรษิทัปฏบิตัติำมกรอบกำรแข่งขนั

ทำงกำรค้ำที่สุจริต	 พิจำรณำรำคำซื้อที่เหมำะสมและยุติธรรม 
โดยค�ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ	 คุณภำพ	 และบริกำรที ่
ได้รับ	รวมถึงสำมำรถให้เหตุผลที่เหมำะสมได้เมื่อมีกำรตรวจสอบ
	 นอกจำกนี	้บรษิทัได้ก�ำหนดแนวปฏบิตัแิละกระบวนกำรในกำร
พิจำรณำอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	 รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	
หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนด	 โดย
กรรมกำรและผู้บริหำรจะแจ้งให้บริษัททรำบถึงกำรมีส่วนได้เสีย
ก่อน	และบริษัทพิจำรณำรำยกำรต่ำง	ๆ	ซึ่งหำกเป็นรำยกำรที่จะ
ต้องขออนมุตัติำมหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนของกฎหมำย	ฝ่ำยจดักำร
จะน�ำเรื่องดังกล่ำวเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทรำบอย่ำงโปร่งใส	โดย
กรรมกำรหรือผู ้บริหำรที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในกำร
พิจำรณำอนุมัติรำยกำรแต่อย่ำงใด

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

	 รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทในอนำคตจะเป็นรำยกำรท่ี
ด�ำเนินกำรตำมปกติทำงกำรค้ำ	 โดยใช้นโยบำยซื้อขำยต่อรองกัน
ตำมกลไกรำคำตลำดของธุรกิจ	 ไม่มีกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ 
ระหว่ำงบริษัทกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

	 บรษิทัมนีโยบำยในกำรด�ำเนนิกำรตำมหลกัเกณฑ์ของประกำศ
คณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำร
ที่เก่ียวโยงกัน	 และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	เรือ่ง	กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรปฏบิตักิำรของบริษทั
จดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	ตลอดจนกฎหมำย	ข้อบังคับ	
ประกำศ	หรือค�ำสั่ง	ต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด	 	
      

รายการระหว่างกันและ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน18



รายการระหวางกันระหวางบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย กับกิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง
สัดสวน

ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน
โดยตรง / บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ สวนงาน

ออม ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจิ้ง อ่ืน
ทั้งหมด ผลิตภัณฑ
(รอยละ) กอสราง

1. รายการกับการรวมคา และบริษัทรวม (กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยการเขาไปถือหุนของบริษัท และบริษัทยอย)
1.1 บริษัทรวมในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

บริษัทรวม -               3,334           -               30                -               
ขายสินคา บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49
ใหกลุมธุรกิจ บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด 40

Green Siam Resources Corporation 40
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด 29
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 29
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด 29

บริษัทรวม -               1,542           282              678              -               
ซ้ือสินคา บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49
จากกลุมธุรกิจ บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 30

บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 29
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด 29

บริษัทรวมไดรับ 25                121              -               -               -               
บริการ และอ่ืนๆ บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด 50
จากกลุมธุรกิจ บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49

บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด 40
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 29

บริษัทรวม -               166              -               -               -               
กูยืมเงิน บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49
จากกลุมธุรกิจ Mariwasa Holdings, Inc. 40

PT M Class Industry 28

บริษัทรวมไดรับ -               115              -               -               -               
การค้ําประกัน Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30
จากกลุมธุรกิจ

1.2 การรวมคา และบริษัทรวมในธุรกิจเคมิคอลส 

บริษัทรวม -               15                16,580          152              -               
ขายสินคา บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50
ใหกลุมธุรกิจ บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 49
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด 45
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 31
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) -

บริษัทรวม -               80                50,696          176              -               
ซ้ือสินคา SCG Plastics (China) Co., Limited 60
จากกลุมธุรกิจ SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. 60

Binh Minh Plastics Joint Stock Company 54
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด 50
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50

          ขายหุนท้ังหมดในเดือนกรกฎาคม 2561
          เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยในเดือนมีนาคม 2561

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)

*

*
***

**

**
***
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นโยบายการคิดราคา
บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ สวนงาน

ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจิ้ง อ่ืน
ผลิตภัณฑ
กอสราง

-               3,461           -               48                -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               1,699           264              597              -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

24                88                -               -               -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               177              -               -               -               อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-               -               -               -               -               คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-               2                 19,012          141              -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
     รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมขายสินคาใหกับบริษัทยอยตอไปน้ี
 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จํากัด
 บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด

-               5                 49,065          184              -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
     รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมซ้ือสินคาจากบริษัทยอยตอไปน้ี
 บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
 บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด 
 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ลานบาท)

*

*
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สัดสวน
ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน

โดยตรง / บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ สวนงาน
ออม ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจิ้ง อ่ืน

ทั้งหมด ผลิตภัณฑ
(รอยละ) กอสราง

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50
บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 50
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 49
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 46
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 45
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด 45
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 31
PT Styrindo Mono Indonesia 31
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 20
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด -

การรวมคา 89                642              1,492            -               39                
และบริษัทรวม บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด 50
ไดรับบริการ บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50
และอื่นๆ บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50
จากกลุมธุรกิจ บริษัทระยอง เทอรมินัล จํากัด 50

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 49
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 46
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 45
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 31
PT Chandra Asri Perkasa 31
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) -
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด -
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด -

บริษัทรวม -               -               41                -               -               
กูยืมเงิน GTC Technology International, LP 25
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทรวมไดรับ -               -               20                -               -               
การค้ําประกัน บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด 45
จากกลุมธุรกิจ Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) -

1.3 บริษัทรวมในธุรกิจแพคเกจจิ้ง

บริษัทรวม -               -               -               360              -               
ขายสินคา บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด 49
ใหกลุมธุรกิจ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 31

บริษัทรวม -               -               -               979              -               
ซื้อสินคา บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด 49
จากกลุมธุรกิจ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 31

บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จํากัด 17

บริษัทรวมไดรับ 11                4                  -               11                -               
บริการ และอื่นๆ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 31
จากกลุมธุรกิจ

          ขายหุนท้ังหมดในเดือนธันวาคม 2561
          ขายหุนท้ังหมดในเดือนกรกฎาคม 2561

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)

*

*
*

**

**

**
*
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นโยบายการคิดราคา
บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ สวนงาน

ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจิ้ง อ่ืน
ผลิตภัณฑ
กอสราง

74                135              1,399            -               31                ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               -               41                -               -               อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

127              -               40                -               -               คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-               -               -               392              -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               -               -               949              -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

11                8                  -               1                  -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ลานบาท)
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สัดสวน
ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน

โดยตรง / บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ สวนงาน
ออม ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจิ้ง อ่ืน

ทั้งหมด ผลิตภัณฑ
(รอยละ) กอสราง

บริษัทรวมไดรับ -               -               -               330              -               
การค้ําประกัน บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 31
จากกลุมธุรกิจ

1.4 บริษัทรวมในสวนงานอ่ืน

บริษัทรวม -               1,486           -               -               -               
ขายสินคา บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด 40
ใหกลุมธุรกิจ

บริษัทรวม -               87                8                 26                -               
ซ้ือสินคา บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด 40
จากกลุมธุรกิจ บริษัท สยามคูโบตาเมททัลเทคโนโลยี จํากัด 40

บริษัทไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จํากัด 30
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด 30
บริษัทนวโลหะไทย จํากัด 25

บริษัทรวม 117              340              115              99                -               
ใหบริการ บริษัทไอทีวัน จํากัด 20
แกกลุมธุรกิจ

บริษัทรวมไดรับ 1,182           170              -               -               9                 
บริการ และอ่ืนๆ บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด 40
จากกลุมธุรกิจ

2. รายการกับบริษัทอ่ืนที่มีผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย เปนกรรมการ
2.1 บริษัทอ่ืนในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

บริษัทอ่ืน -               -               -               63                -               
ซ้ือสินคา บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) 10
จากกลุมธุรกิจ นายนิธิ ภัทรโชค เปนกรรมการ

2.2 บริษัทอ่ืนในธุรกิจแพคเกจจิ้ง

บริษัทอ่ืน -               1                 -               -               -               
ขายสินคา บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) -
ใหกลุมธุรกิจ

บริษัทอ่ืน -               -               -               17                -               
ซ้ือสินคา บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) -
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทอ่ืนไดรับ -               -               -               5                 -               
บริการ และอ่ืนๆ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) -
จากกลุมธุรกิจ

          ขายหุนท้ังหมดในเดือนพฤษภาคม 2561

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)

*

*

*

*
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นโยบายการคิดราคา
บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ สวนงาน

ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจิ้ง อ่ืน
ผลิตภัณฑ
กอสราง

-               -               -               495              -               คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-               1,255           -               -               -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               70                6                 18                -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

154              326              132              87                -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

1,154           170              -               -               9                 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               -               -               25                -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               2                 -               -               -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               -               -               52                -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

8                 10                -               5                 2                 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ลานบาท)
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สัดสวน
ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน

โดยตรง / บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ สวนงาน
ออม ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจ้ิง อื่น

ท้ังหมด ผลิตภัณฑ
(รอยละ) กอสราง

2.3 บริษัทอื่นในสวนงานอื่น

บริษัทอื่น -               2,649           -               -               -               
ขายสินคา บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10
ใหกลุมธุรกิจ นายเชาวลิต เอกบุตร เปนกรรมการ

นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

บริษัทอื่น -               176              8                 2                 -               
ซ้ือสินคา บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10
จากกลุมธุรกิจ นายเชาวลิต เอกบุตร เปนกรรมการ

นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

บริษัทอื่นไดรับ 372              70                5                 -               2                 
บริการ และอื่นๆ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10
จากกลุมธุรกิจ นายเชาวลิต เอกบุตร เปนกรรมการ

นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
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นโยบายการคิดราคา
บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ สวนงาน

ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจ้ิง อื่น
ผลิตภัณฑ
กอสราง

-               2,623           -               -               -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาท่ีทํากับบุคคลภายนอก

-               172              10                1                 -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาท่ีทํากับบุคคลภายนอก

368              79                12                -               4                 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาท่ีทํากับบุคคลภายนอก

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ลานบาท)
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน

การวิเคราะห์ผลการ
ด�าเนินงานและ 
ฐานะการเงิน

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

งบการเงิน 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย

19 20 21

22 23

144 145 148

151 250

ฐานะการเงินและ
ผลการด�าเนินงาน
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน19

พลอากาศเอก 

รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 

 สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
 ประธานกรรมการ

144

	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งจัดท�ำขึ้น
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 ภำยใต้พระรำชบัญญัติ 
กำรบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 และตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำร 
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท�ำและ 
น�ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงนิ	ภำยใต้พระรำชบญัญติัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	โดยได้มกีำรพิจำรณำเลอืกใช้นโยบำย
กำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ	 รวมทั้งมีกำร
เปิดเผยข้อมลูส�ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ	
โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินและแสดง
ควำมเห็นในรำยงำนของผู้สอบบัญชีอย่ำงไม่มีเงื่อนไข
	 คณะกรรมกำรบริษัทท�ำหน ้ำที่ก� ำ กับดูแลและพัฒนำ 
บรรษัทภิบำล	จรรยำบรรณ	กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น	รวมทั้งจัดให้มี
และด�ำรงไว้ซึง่ระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยใน	

เพื่อให้มีควำมมั่นใจได้ว่ำมีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีถูกต้อง	 
ครบถ้วน	 ทันเวลำ	 และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน	
ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรท่ีผิดปกติ
อย ่ำงมีสำระส�ำ คัญ	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทได ้แต ่งตั้ ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระท�ำ
หน้ำทีก่�ำกบัดแูลงบกำรเงนิ	ประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในและ 
กำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 โดย 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในรำยงำน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว
	 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรตรวจสอบภำยในของบรษิทัสำมำรถสร้ำงควำมเชือ่มัน่ได้ว่ำ	
งบกำรเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 และบริษัท
ย่อย	 แสดงฐำนะกำรเงิน	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 และกระแสเงินสด 
ถกูต้องตำมควรในสำระส�ำคญั	ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
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	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตาม
ขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งมีการ
ทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	ในปี	2561	คณะกรรมการตรวจ
สอบเน้นบทบาทในการเป็น	Strategic	and	Monitoring	Audit	
Committee	เพือ่สอบทานการก�ากบัดแูล	การก�าหนดกลยทุธ์	การ
ปฏิบัติงาน	 และการติดตามผล	 เพ่ือให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่
ก�าหนดและด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน	การจะด�าเนินการดังกล่าว
ได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม	จรรยาบรรณ	เข้าใจ
บทบาท	อ�านาจ	หน้าที	่และความรบัผดิชอบของตนเองตามหลกัการ	
Three	Lines	of	Defense	และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการ
ทั้งการก�ากับดูแล	การบริหารความเสี่ยง	การก�ากับการปฏิบัติงาน	
และการควบคุมภายใน	 (Integrated	 Governance	 Risk	 
Compliance	and	Control	-	Integrated	GRC)
	 ปี	2561	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6	ครั้ง	โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง	 ทั้งนี ้
ทกุส้ินปีคณะกรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและประเมินตนเอง	 ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี	หัวข้อที่ประเมิน	ได้แก่	 โครงสร้างและ
คุณสมบัติ	 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	การปฏิบัติหน้าที่
และการประชุม	ความเห็นโดยรวม	การปฏิบัติงานของเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	 และการปฏิบัติงานของส�านักงานตรวจ
สอบ	สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี	2561	ดังนี้
 1.	 การสอบทานงบการเงิน	 คณะกรรมการตรวจสอบได ้
สอบทานข้อมูลที่ส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี	
2561	ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	 งบการเงินรวม
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยซึ่งได้จัด
ท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย	ซึง่สอดคล้องกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ	โดยได้สอบทาน
ประเด็นท่ีเป็นสาระส�าคัญ	 รายการพิเศษ	 และได้รับค�าชี้แจงจาก 
ผู้สอบบัญชี	 ฝ่ายจัดการ	 และผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ 
จนเป็นท่ีพอใจว่าการจดัท�างบการเงนิ	รวมทัง้การเปิดเผยหมายเหตุ
ประกอบในงบการเงิน	 เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	จงึได้ให้ความเหน็ชอบงบการเงิน 
ดังกล่าวที่ผู ้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว	 ซ่ึงเป็น
รายงานความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไข	นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจ
สอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	เพื่อปรึกษา
หารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล	 การตรวจสอบข้อมูลที่มี
สาระส�าคญัในการจดัท�างบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช ้
งบการเงิน	 เรื่องส�าคัญจากการตรวจสอบ	(Key	Audit	Matters)	

รวมทัง้พฤตกิารณ์อนัควรสงสยัตามมาตรา	89/25	แห่งพระราชบญัญตัิ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.2535	 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 4)	 
พ.ศ.2551	ซึ่งในปี	2561	ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระ
ส�าคญั	และไม่พบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยั	นอกจากนีเ้พือ่ความมัน่ใจ 
ในเรื่องการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว	คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงาน 
ผลการก�ากับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจากกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผู้รับผิดชอบในธุรกิจต่าง	 ๆ	 ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบทราบด้วย	 ซึ่งในปี	 2561	 กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เอสซีจีรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว	 
ส่งผลให้งบการเงิน	 และงบการเงินรวมของบริษัท	 เช่ือถือได้	 
โปร่งใส	สอดคล้องตามมาตรฐาน	ผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระและ
สามารถตรวจสอบได้	
	 2.	 การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	รายการได้มาจ�าหน่าย
ไป	 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 คณะ
กรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รายงานของกรรมการท่ี
เก่ียวข้อง	 พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่ก�าหนด
 3.	 การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เอสซีจีมุ ่งม่ัน
ด�าเนินธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืภายใต้หลกับรรษทั
ภิบาล	 โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน	 ได้แก่	
Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	
(OECD)	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 คณะกรรมการตรวจ
สอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	พบว่ากรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการ	และพนักงานปฏิบัติ
ตามนโยบายทีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั	โดยมคีณะกรรมการบรษิทั
และฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี	พนักงาน	31,700	คน	ผ่านการ
ทดสอบ	Ethics	e-testing	ร้อยละ	100	ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องเป็น
ปีที่	4	มีการน�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง	
และขยายผลไปสู่คู ่ธุรกิจโดยจัดท�าจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี	 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ	 ร่วมกันปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลกิจการที่ค�านึงถึงสังคมและ 
สิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรมนอกเหนอืจากทีก่ฎหมายก�าหนด	ซึง่ 
คู่ธุรกิจได้ลงนามเพื่อด�าเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
แล้วกว่า	 5,900	 ราย	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการ
ปฏิบัติตามประกาศ	 “คู่มือแนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน 
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ	และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ”	ตามมาตรา	123/5	แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต	
พ.ศ.	 2542	ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ	 (ป.ป.ช)	 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ	และกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี	สื่อสารถึงพนักงาน
ทุกคนผ่าน	 “Message	 from	CEO”	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้
ความส�าคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด	(Tone	at	the	top)	
	 4.	 การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง	โดยมีคณะจัดการ
บรหิารความเสีย่งเอสซจีเีป็นผูร้บัผดิชอบ	คณะจดัการบรหิารความ
เส่ียงเอสซีจีประกอบด้วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่เอสซีจีเป็น
ประธาน	และคณะจัดการเอสซีจีเป็นกรรมการ	ท�าหน้าที่พิจารณา
โครงสร้าง	นโยบาย	กรอบการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการ
ความเสี่ยง	 การทบทวนความเส่ียงและติดตามการบริหารความ
เสี่ยงของเอสซีจีรายเดือนและรายไตรมาส	โดยมีหน่วยงานบริหาร
ความเสีย่ง	ท�าหน้าทีจ่ดัท�ารายงานความเสีย่งและการบรหิารความ
เสี่ยงของเอสซีจีในรูป	Risk	Dashboard	ปี	2561	เอสซีจีให้ความ
ส�าคัญกับ	 Emerging	 Risk	 เช่น	 Digital	 Transformation	 
Cybersecurity	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจาก
กระแสเรือ่งระบบเศรษฐกจิหมนุเวียน	เป็นต้น	ซึง่เป็นการพจิารณา
ความเส่ียงท่ีมีนัยส�าคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต	 คณะ
จัดการบริหารความเสีย่งได้เตรยีมมาตรการรองรบัโดยก�าหนดแผน
งานระยะปานกลาง	แผนงานประจ�าปี	และโครงการลงทุน
	 5.	 การสอบทานการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 เอสซีจีได้
พัฒนาระบบการจัดการด้านการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 ซ่ึง
สอดคล้องตามมาตรฐาน	 ISO	 19600	 และน�าไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจ	โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่าง	ๆ	
ในปี	2561	เอสซีจีได้จัดท�าแนวปฏิบัติ	(Guideline)	และรายการ
ตรวจประเมิน	 (Checklist)	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม
นโยบายส�าคัญของเอสซีจี	 ได้แก่	 นโยบายการแข่งขันทางการค้า	
(Anti-trust	 Policy)	 นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์	(Insider	Trading	Policy)	และนโยบายการเปิด
เผยข้อมูล	(Disclosure	Policy)
	 6.	 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้ง
ระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส�านักงาน
ตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส	 รวมถึงการ
ประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ก.ล.ต.)	พบว่ามีความเพียงพอ	
เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีและสอดคล้องกับ 
ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อ
บกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญัซึง่มผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทั	
ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรส�านักงานตรวจสอบ	ปีนี้
ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม	
จริยธรรม	 จรรยาบรรณกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยเน้นการ
พัฒนาระบบเชิงป้องกัน	ซึ่งประกอบด้วย	Ethics	e-testing	และ	
e-Policy	 e-Testing	 แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน	 3	 ระดับ	 (Three	
Lines	of	Defense)	และกรณีศึกษา	เรื่องการทุจริต	การไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	ระเบียบ	นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ	นอกจาก
นี้ได้น�าเครื่องมือแบบประเมินตนเอง	 หรือการต้ังทีมตรวจสอบ
ตนเองไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 และสอดคล้องกับกฎหมาย	 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งเน้นการลดความเสี่ยงของบริษัทท่ี
ลงทุนในต่างประเทศ	 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	
ให้กับผู ้บริหาร/ผู ้ปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทในต่างประเทศ	
ตระหนักเรื่องการก�ากับดูแล	ความเสี่ยง	การปฏิบัติตามกฎหมาย	
ระเบียบต่าง	 ๆ	 และการควบคุม	 ส�านักงานตรวจสอบร่วมกับผู้
ปฏบิตังิาน	(First	Line)	พฒันารายงาน	Continuous	Monitoring	
&	 Continuous	 Auditing	 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ธุรกิจใช้
ก�ากับดูแลงานในความรับผิดชอบ	 และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ใน
งานตรวจสอบ	 มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจ
ต่าง	ๆ 	โดยน�าประเดน็ส�าคญัทีต่รวจพบมาเป็นกรณศีกึษาเพ่ือเสรมิ
สร้างให้ผู ้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่อง 
ความเสี่ยง	 ผลกระทบและการควบคุมภายในที่ส�าคัญของแต่ละ 
ขั้นตอนปฏิบัติงาน	
 7.	 การตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณา
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 และกฎบัตรส�านักงาน
ตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและ
สถานการณ์ปัจจบุนัของเอสซจี	ีในปี	2561	ส�านกังานตรวจสอบได้
ผลักดันแนวทาง	 Three	 Lines	 of	 Defense	 เน้นการปฏิบัติ 
ต่อเนื่องจากปีก่อน	เช่น	ให้	First	Line	ล�าดับสูงสุดของหน่วยงาน
มีบทบาทส�าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน	สื่อสารและ
ให้ค�าแนะน�ากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง	
ก�าหนดการควบคุม	และติดตามผลการปฏิบัติงาน	ฯลฯ	ทั้งระบบ
งานเดมิ	ระบบงานใหม่	ธรุกจิใหม่	หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ของเอสซีจี	 พัฒนาผู้ตรวจสอบต่างประเทศชาวเวียดนามและ
อนิโดนีเซยีเพือ่ท�าหน้าทีป่ระเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
การก�ากับดูแล	 การบริหารความเสี่ยง	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	
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ระเบียบต่าง	ๆ	และการควบคุมภายในของเอสซีจีและบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ	 ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานตรวจสอบใน
ประเทศไทย	จดัท�า/ปรบัปรงุเอกสารการควบคมุภายในเพือ่รองรบั
กระบวนการปฏิบัติงานที่เปล่ียนแปลงจากการน�าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้	และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	ให้ตัวแทน	
IT	 ของกลุ่มธุรกิจ	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานสากล	 
ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	และผลการตรวจสอบด้าน	IT	และ
ตรวจสอบในเรื่องที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	 เช่น	 การเขียนโปรแกรม
อย่างไรให้ปลอดภยั	(Secure	Coding)	และการทดสอบเจาะระบบ
ปฏิบัติงาน	(Penetration)	เป็นต้น
	 8.	 การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต	 เอสซีจีพัฒนา 
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส	 เอสซีจีของบุคคลภายนอก	
นอกเหนือจากการรบัข้อร้องเรยีนภายในของพนกังาน	โดยสามารถ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	www.scg.com	เพิ่มเติมจากการรับข้อร้อง
เรียนผ่านทางโทรศัพท์	 e-mail	 จดหมายถึงกรรมการบริษัท	 
ผูอ้�านวยการส�านกังานตรวจสอบ	เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั	
ในปี	2561	มข้ีอร้องเรยีนผ่านระบบข้อร้องเรยีนท่ีให้บคุคลภายนอก
และพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระท�าความผิด
อนัเกดิจากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบบริษทั	นโยบายตอ่
ต้านคอร์รัปชันเอสซีจี	 นโยบายบรรษัทภิบาล	 อุดมการณ์	 4	 
จรรยาบรรณพนกังาน	หรอืจรรยาบรรณคูธ่รุกจิ	รวมท้ังสิน้	21	เรือ่ง	
ด�าเนนิการสอบสวนข้อเทจ็จรงิแล้วเสรจ็รวม	28	เรือ่ง	(เป็นข้อร้อง
เรียนของปี	2560	จ�านวน	11	เรื่อง)	เรื่องที่ด�าเนินการสอบสวนข้อ
เท็จจริงแล้วเสร็จแบ่งเป็นเรื่องผิดจรรยาบรรณ	3	 เรื่อง	 ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบบริษัท	 13	 เรื่อง	 ไม่พบเรื่องที่ผิดนโยบายต่อต้าน
คอร์รปัชนัหรอืนโยบายแข่งขันทางการค้า	โดยมลูค่าความเสียหาย
ไม่เป็นสาระส�าคญั	ข้อเทจ็จรงิจากการสอบสวนได้น�ามาก�าหนดวธิี
ปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการตรวจ
สอบได้สอบทานผลการตรวจสอบการทุจริต	 	 การประเมินความ
เส่ียงโอกาสเกิดการทุจริต	 ผลกระทบ	 เพื่อก�าหนดแนวทางเชิง
ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่าง	ๆ 	รวมทั้งได้สอบ
ทานมาตรการทบทวนระเบยีบการสอบสวนให้ทนัสมยัและเหมาะ
สมกับสภาพการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 9.	 การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี
ประจ�าปี	2562	บริษัทเคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด	ได้รับ
การคัดเลือกเป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	
ตั้งแต่ปี	 2561-2565	 ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ ่านมาเป็นที ่
น่าพอใจ	ผู้สอบบัญชมีคีวามเป็นอสิระ	มทีกัษะความรูค้วามสามารถ	
มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจในเอสซีจี	 และให้ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี	 คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง	นายไวโรจน์	จินดามณีพิทักษ์	ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	3565	หรือ	นางสาวพรทิพย์	ริมดุสิต	ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	 5565	 หรือ	 นางสาวธัญลักษณ์	 เกตุแก้ว	 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 8179	 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี	 ภูมิไชย	
สอบบัญชี	จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	2562	และ
อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี	2562	และค่าสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาสของ	SCC	และงบการเงินรวม	เป็นเงินทั้งหมด	
5.98	 ล้านบาท	 รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี	
2562	ของบริษัทย่อย	และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บรษิทัย่อยทีจ่ดทะเบียนฯ	ซึง่ตรวจสอบโดยเคพเีอม็จ	ีประเทศไทย	
และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ	 โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่าสอบบัญชีเป็นจ�านวนเงิน	53.01	ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ



148

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
และฐานะการเงิน21

21.1 ภาพรวมของผลการด�าเนินงาน

	 เอสซีจีมีรายได้จากการขายเพ่ิมข้ึนจากปริมาณขายสินค้า
ของทุกกลุ่มธุรกิจเพ่ิมขึ้น	 ในขณะที่ก�าไรส�าหรับปีลดลงสาเหตุ
หลักจากธุรกิจเคมิคอลส์มีต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม
ราคาน�้ามันในตลาดโลกและผลการด�าเนินงานของบริษัทร่วม 
ที่ลดลง	
	 ในปี	 2561	 เอสซีจีมีรายได้จากการขายเท่ากับ	 478,438	 
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	6	จากปีก่อน	จากปริมาณขายสินค้าของ 
ทุกกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น	ในขณะที่	EBITDA	เท่ากับ	86,641	ล้านบาท	
ลดลงร้อยละ	 15	 จากปีก่อน	 และก�าไรส�าหรับปีเท่ากับ	 44,748	
ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 19	 จากปีก่อน	 ตามผลการด�าเนินงานที่ 
ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์	 รวมถึงธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้างมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
	 เอสซีจีมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ 
ร่วมค้าเท่ากบั	15,047	ล้านบาท	ลดลง	3,165	ล้านบาท	จากปีก่อน	
โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 •	 รบัรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากบรษิทัร่วมในธรุกจิเคมคิอลส์	เท่ากบั	
11,183	ล้านบาท	ลดลง	3,643	ล้านบาท	จากปีก่อน
	 •	 รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมอื่น	 ๆ	 เท่ากับ	 3,864	 
ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	478	ล้านบาท	จากปีก่อน

21.2 ผลการด�าเนินงานของส่วนงานธุรกิจ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	

	 ในปี	 2561	 รายได้จากการขายเท่ากับ	 182,952	 ล้านบาท	 

เพิ่มขึ้นร้อยละ	4	จากปีก่อน	ตามการขยายตัวของการด�าเนินงาน
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	 EBITDA	 เท่ากับ	 21,244	 
ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 1	 จากปีก่อน	 และก�าไรส�าหรับปีเท่ากับ	
5,984	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	7	จากปีก่อน	สาเหตุหลักจากการ
ด้อยค่าสินทรัพย์ในไตรมาสที่	3	ปี	2561

ธุรกิจเคมิคอลส์
	 ในปี	 2561	 รายได้จากการขายเท่ากับ	 221,538	 ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 7	 จากปีก่อน	 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทั้งราคา
ผลิตภัณฑ์และปริมาณการขาย	ในขณะที	่EBITDA	เท่ากบั	46,117	
ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	28	จากปีก่อน	และก�าไรส�าหรับปีเท่ากับ	
29,166	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	29	จากปีก่อน	ซึ่งเป็นผลมาจาก
ต้นทนุวตัถดุบิทีป่รบัตวัสงูขึน้และผลการด�าเนนิงานของบรษิทัร่วม
ที่ลดลง

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
	 ในปี	2561	รายได้จากการขายเท่ากับ	87,255	ล้านบาท	เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ	7	จากปีก่อน	โดยมี	EBITDA	เท่ากับ	14,866	ล้านบาท	
เพิม่ขึน้ร้อยละ	20	จากปีก่อน	ก�าไรส�าหรบัปีเท่ากบั	6,319	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	36	จากปีก่อน	ซึ่งเป็นผลมาจาก	margin	ที่เพิ่มขึ้น
และโครงการลดต้นทุนของบริษัท

21.3 ภาพรวมของฐานะการเงิน

สินทรัพย์

 เอสซจียีงัคงมโีครงสร้างทางการเงนิทีม่ัน่คง	โดยมเีงนิสดและ
เงินสดภายใต้การบริหารเท่ากับ	57,937	ล้านบาท	
	 เอสซีจีมีสินทรัพย์รวม	ณ	31	ธันวาคม	2561	เท่ากับ	589,787	
ล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	3	จากปีก่อน	ทัง้นี	้สนิทรพัย์ส่วนใหญ่ของ
เอสซีจี	 ประกอบด้วย	 ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ร้อยละ	 42	
สินทรัพย์หมุนเวียน	 ร้อยละ	 30	 และเงินลงทุน	 ร้อยละ	 19	 ของ
สินทรัพย์ทั้งหมด	 โดยส่วนงานธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมมากท่ีสุด	
ได้แก่	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	 ธุรกิจเคมิคอลส์	 และ
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	ตามล�าดับ	
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	 สนิทรพัย์หมนุเวยีน:	ณ	สิน้ปี	2561	เท่ากบั	177,271	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	3	จากปีก่อน	ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	 สินค้าคงเหลือ	 เงินสดและรายการเทยีบ
เท่าเงินสด	 และเงินลงทุนชั่วคราว	 โดย	ณ	 สิ้นปี	 2561	 เอสซีจ ี
มเีงนิทุนหมนุเวียนเท่ากับ	76,687	ล้านบาท	คดิเป็นระยะเวลาเงนิทนุ 
หมุนเวียนเฉลี่ยเท่ากับ	57	วัน
 เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร:	ณ	สิ้นปี	2561	เท่ากับ	
57,937	ล้านบาท	ลดลง	6,192	ล้านบาท	จากปีก่อน	โดยในระหว่าง
ปีมีรายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน	จ�านวน	45,817	ล้านบาท
 เงินลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมค้า:	ณ	สิน้ปี	2561	เท่ากบั	
99,377	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 1,046	ล้านบาท	หรือร้อยละ	1	จาก 
ปีก่อน	สาเหตุหลักจาก
	 •	 เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธี 
ส่วนได้เสีย	จ�านวน	15,047	ล้านบาท	ส่วนใหญ่จากธรุกจิเคมคิอลส์
	 •	 ลดลงจากเงนิปันผลรบั	จ�านวน	11,189	ล้านบาท	ส่วนใหญ่
จากเงินปันผลรับของบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์
นอกจากนี้	 ในระหว่างปีมีรายการเคลื่อนไหวส�าหรับเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ส�าคัญ	ได้แก่
	 •	 เพิ่มข้ึนจากการลงทุนเพ่ิมในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง	จ�านวน	2,760	ล้านบาท
	 •	 ลดลงจากการจ�าหน่ายบริษัทร่วมและการร่วมค้าในธุรกิจ
เคมิคอลส์	จ�านวน	4,120	ล้านบาท
	 •	 ลดลงจากการเปลีย่นสถานะจากบรษิทัร่วมเป็นบรษิทัย่อย
ในธุรกิจเคมิคอลส์	จ�านวน	1,158	ล้านบาท

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์:	ณ	สิ้นปี	2561	เท่ากับ	247,466	
ล้านบาท	ลดลง	1,381	ล้านบาท	จากปีก่อน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
	 หนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้น	 2,477	 ล้านบาท	 จากรายจ่ายลงทุนใน
ระหว่างปี
	 หนีส้นิรวม	ณ	สิน้ปี	2561	เท่ากบั	271,918	ล้านบาท	ใกล้เคยีง
กบัปีก่อน	โดยในระหว่างปี	เอสซจี	ีได้ออกหุน้กูช้ดุใหม่	จ�านวนรวม	
40,000	 ล้านบาท	 เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบก�าหนดไถ่ถอน	
โดยทั้งปี	 เอสซีจีมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ	 6,836	 ล้านบาท	 
ลดลงจากปีก่อน	276	ล้านบาท	
		 สถานะหนี้สินสุทธิ	 (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสด 
และเงินสดภายใต้การบริหาร)	ของเอสซีจี	ณ	สิ้นปี	2561	เท่ากับ	
147,511	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 2,477	 ล้านบาท	 จากปีก่อน	 โดย	
EBITDA	ของปี	2561	เท่ากับ	86,641	ล้านบาท	ในขณะที่มีกระแส
เงินสดจ่ายทีส่�าคญัรวม	89,909	ล้านบาท	ซึง่ประกอบด้วยรายจ่าย
ลงทุนและเงินลงทุน	 45,817	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่จากโครงการ
ปิโตรเคมีครบวงจรในประเทศเวียดนาม	 จ่ายเงินปันผล	 30,225	
ล้านบาท	จ่ายดอกเบีย้	7,027	ล้านบาท	และจ่ายภาษเีงนิได้	6,840	
ล้านบาท
	 ส่วนของผู้ถอืหุน้รวม	ณ	สิน้ปี	2561	เท่ากบั		317,869	ล้านบาท	
แบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 277,097	 ล้านบาท	 คิดเป็น
มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ	230.9	บาทต่อหุ้น	และส่วนของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	40,772	ล้านบาท	
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21.5 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

เอสซีจีมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดี

	 ในปี	2561	เอสซีจีมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ระดับ	1.6	เท่า	
เพิม่ขึน้จากปีก่อนซึง่อยูท่ีร่ะดบั	1.5	เท่าและมอีตัราส่วนหนีส้นิสทุธิ
ต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการด�าเนินงาน	(EBITDA)	อยู่ที่	1.7	เท่า	
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่	 1.4	 เท่า	 ทั้งน้ี	 ในปี	 2561	 อัตราส่วน 
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ	0.9	เท่า	เท่ากับปีก่อน
	 จากฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานในปี	 2561	 
คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้เสนอทีป่ระชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุน้เพือ่ 

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี	 2561	 ในอัตราหุ้นละ	 18.00	
บาท	ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ	48	ของก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม	 ทั้งนี้	 บริษัทได้จ่ายเป็น
เงินปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ	 8.50	 บาท	 เมื่อ 
วันที่	 22	 สิงหาคม	 2561	 โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย 
ในอัตราหุ้นละ	9.50	บาท	ในวันที่	19	เมษายน	2562

21.4 ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการท้องถิ่น

*		 รายได้จากการขาย	แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า
**		 ก�าไรก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	และภาษีเงินได้ 
***		ค�านวณจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน	หารด้วยก�าไรก่อนภาษี

	 ในปี	2561	 เอสซีจีมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงินเท่ากับ	7,269	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงร้อยละ	16	ทั้งนี้	
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงต�่ากว่าอัตราภาษีที่ก�าหนดไว้ในแต่ละประเทศ	สาเหตุหลักจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	โดยในปี	2561	
เอสซีจีจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการ	รวมจ�านวน	6,630	ล้านบาท

     ประเทศ

	 (ล้านบาท)	 ปี	 ไทย	 เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 กัมพูชา	 ฟิลิปปินส์		งบการเงินรวม

 รายได้จากการขาย	*
 2560	 	264,240		 	38,554		 	28,487		 	11,691		 	9,911		 	450,921	

  2561	 	274,270		 	43,465		 	31,407		 	12,796		 	11,384		 	478,438

 
ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษี	**

	 2560	 	51,437		 	2,392		 	(376)	 	1,664		 	475		 	55,242	
  	 2561	 	39,626		 	4,034		 	(1,218)	 	1,674		 	857		 	44,869

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน
	 2560	 	5,189		 	414		 	104		 	191		 	137		 	5,694	

 	 2561	 	6,088		 	648		 	38		 	326		 	260		 	7,269	

	 อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง	(%)	***
 2560	 10%	 17%	 N/A	 11%	 29%	 10%

 	 2561	 15%	 16%	 N/A	 19%	 30%	 16%	

	 อัตราภาษีที่ก�าหนดไว้	(%)	 	 20%	 20%	 25%	 20%	 30%	 N/A

	 จ่ายภาษีเงินได้
 2560	 	5,580		 	442		 	176		 	184		 	118		 	6,566	

 	 2561	 	5,709		 	465		 	287		 	212		 	105		 	6,840	

 
อัตราจ่ายภาษีเงินได้	(%)

 2560	 11%	 18%	 N/A	 11%	 25%	 12%
 	 2561	 14%	 12%	 N/A	 13%	 12%	 15%

	 ข้อมูลเพิ่มเติม:	ภาระภาษีรวมที่จ่ายให้แก่รัฐบาล	และหน่วยงานราชการท้องถิ่น

	 ภาษีเงินได้
	 2560	 	5,495		 	425	 	151		 	163		 	149		 	6,452	

 	 2561	 	4,759		 	652		 	137		 	259		 	232		 	6,113	

	 ภาษีโรงเรือน
 2560	 	190		 	1		 	3		 	0.2		 	35		 	235	

  2561  193   -   2   -     27   229 

	 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 2560	 	5		 	-			 	7		 	0.2		 	20		 	32	

 	 2561	 	19		 	-				 	6		 	0.1		 	22		 	46	

	 อื่นๆ
 2560	 	18		 	138		 32		 	0.2		 	-				 	189	

 	 2561	 	17		 	139		 13		 	0.3		 	0.3		 	241	

	 รวม
 2560	 	5,708		 	614		 193		 	164		 	203		 	6,959	

 	 2561	 	4,988		 	791		 	158		 	260		 	282		 	6,630



22 งบการเงินรวม
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 

 

 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซ่ึงประกอบด้วย
สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญและเรื่องอื่นๆ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานรวม 
และกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่าน้ี 
 

การซ้ือธุรกิจ 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ก) และ ข้อ 4 
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร 
ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทด าเนินการเข้าซื้อกิจการ
ในต่างประเทศสองแห่ง ซ่ึงประกอบด้วยการซ้ือกิจการในกลุ่ม
ธุรกิจแพคเกจจิ้งและเคมิคอลส์ เพ่ือขยายก าลังการผลิตและ
ฐานลูกค้าในภูมิภาค รวมถึงเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มบริษัท ท้ังน้ีการบัญชีส าหรับการซ้ือธุรกิจต้องใช้ดุลยพินิจ
ของผู้บริหารในการระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ ท่ี ได้ ม าและห น้ีสิ น ท่ี รั บมาจากการ ซ้ือธุ ร กิ จ 
เปรียบเทียบกับสิ่งตอบแทนที่โอนให้ผู้ขาย โดยผลแตกต่าง
จะถูกรับรู ้เป็นค่าความนิยม ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ ดังน้ัน
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีส าคัญในการตรวจสอบ 
 
 
 
 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติส าคัญที่ใช้ในการสนับสนุน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สิน
ท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดยอ้างอิงสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงาน ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจ
ท่ีเข้าซ้ือท่ีข้าพเจ้ามี และข้อมูลอื่นท่ีได้รับระหว่างการตรวจสอบ 
รวมถึงการสอบถามฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์
ของการซ้ือธุรกิจ การเข้าอ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และการอ่าน
รายงานการประชุมของฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจ
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ส าคัญ รวมถึงลักษณะของรายการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชีของการซ้ือธุรกิจ  ข้าพเจ้าปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของแบบจ าลองและวิธีการวัดมูลค่า ข้าพเจ้า
ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ท่ีได้มาและ
หน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ผู้ขาย และพิจารณา
เอกสารประกอบการซ้ือและจ่ายเงิน ตลอดจนทดสอบความถูกต้อง
ของการค านวณค่าความนิยม นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้ประเมิน
ความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของผู้ประเมินราคาอิสระ 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่าน้ี 
 

การซ้ือธุรกิจ 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ก) และ ข้อ 4 
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร 
ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษัทด าเนินการเข้าซื้อกิจการ
ในต่างประเทศสองแห่ง ซ่ึงประกอบด้วยการซ้ือกิจการในกลุ่ม
ธุรกิจแพคเกจจิ้งและเคมิคอลส์ เพ่ือขยายก าลังการผลิตและ
ฐานลูกค้าในภูมิภาค รวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มบริษัท ท้ังน้ีการบัญชีส าหรับการซ้ือธุรกิจต้องใช้ดุลยพินิจ
ของผู้บริหารในการระบุและประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ ท่ี ได้ ม าและห น้ีสิ น ท่ี รั บมาจากการ ซ้ือธุ ร กิ จ 
เปรียบเทียบกับสิ่งตอบแทนที่โอนให้ผู้ขาย โดยผลแตกต่าง
จะถูกรับรู ้เป็นค่าความนิยม ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
กลุ่มบริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ ดังน้ัน
ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีส าคัญในการตรวจสอบ 
 
 
 
 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติส าคัญที่ใช้ในการสนับสนุน
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สิน
ท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดยอ้างอิงสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินงาน ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจ
ท่ีเข้าซ้ือท่ีข้าพเจ้ามี และข้อมูลอื่นท่ีได้รับระหว่างการตรวจสอบ 
รวมถึงการสอบถามฝ่ายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค์
ของการซ้ือธุรกิจ การเข้าอ่านสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และการอ่าน
รายงานการประชุมของฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจ
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ส าคัญ รวมถึงลักษณะของรายการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชีของการซ้ือธุรกิจ  ข้าพเจ้าปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของแบบจ าลองและวิธีการวัดมูลค่า ข้าพเจ้า
ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพย์ท่ีได้มาและ
หน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ผู้ขาย และพิจารณา
เอกสารประกอบการซ้ือและจ่ายเงิน ตลอดจนทดสอบความถูกต้อง
ของการค านวณค่าความนิยม นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้ประเมิน
ความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของผู้ประเมินราคาอิสระ 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
  

 

 

การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ฎ) และ ข้อ 14 
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร 
ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจ ท้ังจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกกิจการ ท าให้ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการทดสอบ
การด้อยค่าของ ค่าความนิยม ท่ีได้มาจากการ ซ้ือธุ รกิ จ 
โดยเฉพาะจากธุรกิจในต่างประเทศ ประกอบกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินก าหนดให้กลุ ่มบริษัทต้องทดสอบ
การด้อยค่าของค่าความนิยมซ่ึงเกิดจากการซ้ือธุรกิจเป็นประจ า
ทุกปีหรือหากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ซ่ึงเรื่องดังกล่าวใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการของผู้บริหารในการวัดมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจ 
พร้อมกับอัตราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว้ อัตราคิดลดท่ีใช้
ส าหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด ดังน้ัน ข้าพเจ้า
จึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส าคัญในการตรวจสอบ 
 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของข้อสมมติส าคัญที่ใช้ในการสนับสนุน
การประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า 
 
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลและทดสอบข้อสมมติ
ที่ส าคัญที่สนับสนุนการประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับ
ในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึง
ภาวการณ์ของตลาด สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน ความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นท่ีได้รับระหว่างการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าทดสอบความถูกต้องของการค านวณมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนและการด้อยค่า อีกท้ังยังมีการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของประมาณการผลการด า เ นินงานโดย
เปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกับผลการด าเนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน
การประเมินมูลค่าของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของแบบจ าลองการวัดมูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดการบัญชี 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ด) และ ข้อ 15  
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร 
ผู้บริหารได้ประเมินความเหมาะสมของการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงผู้บริหารต้องใชดุ้ลยพินิจและ
ข้อสมมติในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคตว่าจะ
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ 
ท้ังน้ีดุลยพินิจในเรื่องดังกล่าว ขึ้นอยู่กับข้อสมมติเกี่ยวกับ
ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
เรื่องดังกล่าวมีความส าคัญในการตรวจสอบ 
 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการประเมิน
วิธีการท่ีผู้บริหารใช้ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
และข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต
ของผู้บริหาร ซ่ึงข้าพเจ้าเปรียบเทียบข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีผู้บริหาร
ใช้ในการจัดท าประมาณการก าไรทางภาษีกับแหล่งข้อมูล ท้ังจาก
ภายในและภายนอกกิจการ เช่น การคาดการณ์สภาวะตลาด
และเศรษฐกิจ ข้อมูลในอดีตของกลุ่มบริษัท ผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท และแผนธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังมี
การพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการก าไรทางภาษี
โดยการเปรียบเทียบประมาณการก าไรทางภาษีในอดีตกับ
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงอีกด้วย 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดการบัญชี 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ด) และ ข้อ 15  
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร 
ผู้บริหารได้ประเมินความเหมาะสมของการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงผู้บริหารต้องใชดุ้ลยพินิจและ
ข้อสมมติในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคตว่าจะ
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ 
ท้ังน้ีดุลยพินิจในเรื่องดังกล่าว ขึ้นอยู่กับข้อสมมติเกี่ยวกับ
ความสามารถในการท าก าไรในอนาคต ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
เรื่องดังกล่าวมีความส าคัญในการตรวจสอบ 
 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการประเมิน
วิธีการท่ีผู้บริหารใช้ในการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
และข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต
ของผู้บริหาร ซ่ึงข้าพเจ้าเปรียบเทียบข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีผู้บริหาร
ใช้ในการจัดท าประมาณการก าไรทางภาษีกับแหล่งข้อมูล ท้ังจาก
ภายในและภายนอกกิจการ เช่น การคาดการณ์สภาวะตลาด
และเศรษฐกิจ ข้อมูลในอดีตของกลุ่มบริษัท ผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท และแผนธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังมี
การพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการก าไรทางภาษี
โดยการเปรียบเทียบประมาณการก าไรทางภาษีในอดีตกับ
ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงอีกด้วย 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 
  

 

 

การทดสอบการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ข้อ 3 (ฌ) และ ข้อ 13  
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร 
ผู้บริหารได้ประเมินข้อบ่งชี้ ซ่ึงน าไปสู่การทดสอบการด้อยค่า
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่มบริษัท โดยเน้นไปท่ี
ธุรกิจท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีต่ ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ การทดสอบ
การด้อยค่าของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ได้รับการพิจารณา
เป็นความเสี่ยงท่ีส าคัญ เน่ืองจากเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ
ท่ีส าคัญของผู้บริหารในการพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้ในการด้อยค่า
หรือไม ่และการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงดุลยพินิจ
ดั งกล่าวรวมถึ งประมาณการและข้อสมมติ ท่ี เกี่ ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ในส่วนที่เ กี ่ยวกับการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตพร้อมกับอัตราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว้ 
อัตราคิดลดท่ีใช้ส าหรับแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด 
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่ องที่ส าคัญใน
การตรวจสอบ 

ในการตรวจสอบเก่ียวกับการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ข้าพเจ้าให้ความสนใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ
ข้อบ่งชี้ท่ีแสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าและการทดสอบ
ข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนการคาดการณ์ของผู้บริหาร 
 
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี ้การด้อยค่า
โดยอ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน สภาพแวดล้อม
การด าเนินงาน ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นท่ีได้รับ
ระหว่างการตรวจสอบ  
 
ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนการประมาณการ
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
ของผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา การวิเคราะห์
แนวโน้ม และทดสอบความถูกต้องของการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนและการด้อยค่า อีกท้ังยังมีการพิจารณาความ
สมเหตุสมผลของประมาณการผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบ
การประมาณการในอดีตกับผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่า
ของเคพีเอ็มจี เพื ่อประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง
การวัดมูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ข้อมูลอื่น 
 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
รายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานน้ัน 
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น  
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอ่านข้อมูลอื่น และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง 
ท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงน้ัน ท้ังนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวท่ีต้องรายงาน 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวม 
 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจัดท างบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่อง
ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
 
ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวม  ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ันและได้หลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

156



 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวม 
 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจัดท างบการเงินรวม ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่อง
ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
 
ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวม 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวม  ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ันและได้หลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวม
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 

 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแล 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมใน
งวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วินิจ ศิลำมงคล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3378 
 
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
13 กุมภาพันธ์ 2562 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560
(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 28,788,510           43,936,645           
เงินลงทุนช่ัวคราว 8 21,592,701           12,970,998           
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 6 63,915,003           55,407,319           
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 5 169,413               152,393               
สินค้าคงเหลือ 7 60,817,214           57,649,895           
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,861,692            1,471,196            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 126,008               30,832                
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 177,270,541       171,619,278       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผ่ือขาย 8 7,492,403            7,161,645            
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 98,315,930           95,346,183           
เงินลงทุนในการร่วมค้า 9 1,060,578            2,984,699            
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 3,395,750            2,975,865            
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 13,787,806           5,244,715            
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 107,214               123,754               
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 12 1,716,735            1,492,151            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 247,466,379         248,847,055         
ค่าความนิยม 14 19,886,101           17,476,705           
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 14 11,183,462           11,402,643           
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 5,073,579            6,273,762            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,030,907            2,463,577            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 412,516,844       401,792,754       

รวมสินทรัพย์ 589,787,385       573,412,032       
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560
(พันบาท)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 17 21,751,815           19,586,055           
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 48,991,888           46,056,049           
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 678,903               4,787,023            
ส่วนของหุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 31,429,659           39,918,630           
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 5 272,595               196,862               
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,398,971            2,954,837            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,276,064            2,507,894            
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 107,799,895       116,007,350       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว 18 1,585,864            3,458,809            
หุ้นกู้ 19 149,729,533         141,215,577         
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 2,154,736            2,317,689            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 20 9,347,742            7,572,904            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,300,518            1,014,790            
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 164,118,393       155,579,769       

รวมหน้ีสิน 271,918,288       271,587,119       

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 21

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 1,600,000          1,600,000          
ทุนท่ีออกและช าระแล้ว - หุ้นสามัญ 1,200,000            1,200,000            

ก าไรสะสม 
จัดสรรแล้ว

ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 160,000               160,000               
ทุนส ารองท่ัวไป 10,516,000           10,516,000           

ยังไม่ได้จัดสรร 290,938,903         270,131,718         
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 22 (25,718,376)          (20,910,148)          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 277,096,527       261,097,570       

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 23 40,772,570           40,727,343           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 317,869,097       301,824,913       

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 589,787,385       573,412,032       
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย       

หมายเหตุ 2561 2560

รายได้จากการขาย 5 478,437,643         450,920,997         
ต้นทุนขาย 5 (383,463,213)        (349,306,959)        
ก ำไรข้ันต้น 94,974,430         101,614,038       

รายได้อ่ืน 5, 25 11,823,275           13,316,173           
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 106,797,705       114,930,211       

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 26 (23,541,323)          (23,566,636)          
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 27 (31,551,711)          (29,009,610)          
รวมค่ำใช้จ่ำย (55,093,034)        (52,576,246)        

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 51,704,671         62,353,965         

ต้นทุนทางการเงิน 29 (6,835,204)           (7,112,414)           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 15,046,519           18,212,304           
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 59,915,986         73,453,855         

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30 (7,268,620)           (5,694,193)           
ก ำไรส ำหรับปี 52,647,366         67,759,662         

การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 44,748,337         55,041,247         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,899,029            12,718,415           

52,647,366           67,759,662           

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน (บำท)
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 31 37.29                45.87                

(พันบาท)
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย       

หมายเหตุ 2561 2560

ก ำไรส ำหรับปี 52,647,366         67,759,662         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรท่ีอำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (3,124,227)           (8,766,137)           
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 8 (42,364)               66,142                
กลับรายการการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                     (1,692,934)           
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 317,927               (1,058,991)           
ภาษีเงินได้ของรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 30 8,473                  325,331               
รวมรำยกำรท่ีอำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (2,840,191)         (11,126,589)        

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 20 (1,392,894)           (156,042)              
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (5,795)                 2,128                  
ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 30 210,587               34,375                
รวมรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (1,188,102)         (119,539)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (4,028,293)         (11,246,128)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 48,619,073         56,513,534         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 41,350,472         45,126,691         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 7,268,601            11,386,843           

48,619,073           56,513,534           

(พันบาท)
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนท่ีออก ทุนส ารอง ทุนส ารอง
หมายเหตุ และช าระแล้ว ตามกฎหมาย ท่ัวไป

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 1,200,000    160,000      10,516,000   237,993,458     
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 32 -              -              -               (22,799,365)       
รวมเงินทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -             -             -              (22,799,365)      

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้มีผลท าให้สูญเสียการควบคุม -              -              -               -                   
การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ได้มาหรือสูญเสียการควบคุม -              -              -               -                   
รวมกำรเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -             -             -              -                 

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -             -             -              (22,799,365)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก าไรหรือขาดทุน -              -              -               55,041,247        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -              -              -               (103,622)           

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -             -             -              54,937,625       
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 1,200,000    160,000      10,516,000   270,131,718     

(พันบาท)
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนแบ่ง รายการอ่ืน รวม
ก าไรขาดทุน ของการ องค์ประกอบ
เบ็ดเสร็จอ่ืน เปล่ียนแปลง อ่ืน รวมส่วน ส่วนได้เสีย

การแปลงค่า เงินลงทุน ในบริษัทร่วม ท่ีเกิดจาก ของส่วน ของผู้ถือหุ้น ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วน
งบการเงิน เผ่ือขาย และการร่วมค้า ผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

(3,591,414)   1,115,619   618,864     (7,989,519)   (9,846,450)    240,023,008  41,595,111   281,618,119  

-               -             -             -               -               (22,799,365)    (11,641,161)    (34,440,526)    

-              -            -            -              -              (22,799,365)  (11,641,161)  (34,440,526)  

-               -             -             (1,252,764)     (1,252,764)     (1,252,764)      (2,019,104)     (3,271,868)      
-               -             -             -               -               -                1,405,654      1,405,654       
-              -            -            (1,252,764)   (1,252,764)    (1,252,764)    (613,450)      (1,866,214)    

-              -            -            (1,252,764)   (1,252,764)    (24,052,129)  (12,254,611)  (36,306,740)  

-               -             -             -               -               55,041,247     12,718,415    67,759,662     
(7,669,423)     (1,082,521)   (1,058,990)   -               (9,810,934)     (9,914,556)      (1,331,572)     (11,246,128)    

(7,669,423)   (1,082,521)  (1,058,990)  -              (9,810,934)    45,126,691   11,386,843   56,513,534   
(11,260,837)  33,098       (440,126)    (9,242,283)   (20,910,148)  261,097,570  40,727,343   301,824,913  

(พันบาท)
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนท่ีออก ทุนส ารอง ทุนส ารอง
หมายเหตุ และช าระแล้ว ตามกฎหมาย ท่ัวไป

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561 1,200,000    160,000      10,516,000   270,131,718     
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 32 -              -              -               (22,799,660)       
รวมเงินทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -             -             -              (22,799,660)      

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ได้มีผลท าให้สูญเสียการควบคุม -              -              -               -                   
การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ได้มาหรือสูญเสียการควบคุม -              -              -               -                   
รวมกำรเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -             -             -              -                 

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -             -             -              (22,799,660)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก าไรหรือขาดทุน -              -              -               44,748,337        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -              -              -               (1,141,492)         

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -             -             -              43,606,845       
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 1,200,000    160,000      10,516,000   290,938,903     

(พันบาท)
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนแบ่ง รายการอ่ืน รวม
ก าไรขาดทุน ของการ องค์ประกอบ
เบ็ดเสร็จอ่ืน เปล่ียนแปลง อ่ืน รวมส่วน ส่วนได้เสีย

การแปลงค่า เงินลงทุน ในบริษัทร่วม ท่ีเกิดจาก ของส่วน ของผู้ถือหุ้น ท่ีไม่มีอ านาจ รวมส่วน
งบการเงิน เผ่ือขาย และการร่วมค้า ผู้ถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

(11,260,837)  33,098       (440,126)    (9,242,283)   (20,910,148)  261,097,570  40,727,343   301,824,913  

-               -             -             -               -               (22,799,660)    (7,382,457)     (30,182,117)    

-              -            -            -              -              (22,799,660)  (7,382,457)    (30,182,117)  

-               -             -             (2,551,855)     (2,551,855)     (2,551,855)      (1,280,621)     (3,832,476)      
-               -             -             -               -               -                1,439,704      1,439,704       
-              -            -            (2,551,855)   (2,551,855)    (2,551,855)    159,083       (2,392,772)    

-              -            -            (2,551,855)   (2,551,855)    (25,351,515)  (7,223,374)    (32,574,889)  

-               -             -             -               -               44,748,337     7,899,029      52,647,366     
(2,540,427)     (33,873)       317,927       -               (2,256,373)     (3,397,865)      (630,428)        (4,028,293)      

(2,540,427)   (33,873)      317,927     -              (2,256,373)    41,350,472   7,268,601     48,619,073   
(13,801,264)  (775)          (122,199)    (11,794,138)  (25,718,376)  277,096,527  40,772,570   317,869,097  

(พันบาท)
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

2561 2560
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรส าหรับปี 52,647,366           67,759,662           
รำยกำรปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7,268,620            5,694,193            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 23,747,337           23,282,022           
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 288,545               72,723                
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,260,521            896,567               
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึน (32,718)               (84,999)               
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (15,046,519)          (18,212,304)          
เงินปันผลรับ (2,479,401)           (1,952,337)           
ดอกเบ้ียรับ (955,601)              (810,912)              
ดอกเบ้ียจ่าย 6,600,845            6,874,499            
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 1,509,287            552,646               
ก าไรจากการขายเงินลงทุนและอ่ืนๆ (2,588,264)           (4,283,402)           
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน 72,220,018         79,788,358         

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,760,283)           (6,667,193)           
สินค้าคงเหลือ (3,039,229)           (4,875,104)           
สินทรัพย์อ่ืน (165,752)              55,799                
สินทรัพย์ด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน - สุทธิ (5,965,264)         (11,486,498)        

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี166



ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2561 2560
(พันบาท)

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 2,280,532            (1,506,543)           
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (782,334)              (603,063)              
หน้ีสินอ่ืน 485,501               252,493               
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 1,983,699          (1,857,113)         

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 68,238,453         66,444,747         
จ่ายภาษีเงินได้ (6,551,713)           (5,752,533)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 61,686,740         60,692,214         

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายไป 1,141,490            -                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดท่ีได้มา 4 (3,844,232)           (4,363,906)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (2,778,782)           (4,061,291)           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 51,789,605           30,801,747           
เงินลงทุนช่ัวคราว (55,068,017)          (19,437,934)          
เงินลงทุนเผ่ือขายและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (3,034,716)           (2,137,212)           
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 621,368               1,398,748            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (33,591,005)          (22,395,749)          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (982,483)              (3,312,175)           
เงินสดรับช าระคืน (เงินให้กู้ยืม) (3,555)                 23,266                
รับเงินปันผล 13,610,853           18,329,472           
รับดอกเบ้ีย 851,736               846,165               
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน (288,379)              (813,571)              

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (31,576,117)        (5,122,440)         
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2561 2560
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

ท่ีไม่ได้มีผลท าให้สูญเสียการควบคุม 377,337               154,164               
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

ท่ีไม่ได้มีผลท าให้สูญเสียการควบคุม 4 (4,202,609)           (3,352,204)           
เงินสดรับจำก (จ่ำยเพ่ือช ำระ) เงินกู้ยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันเพ่ิมข้ึน 2,118,380            2,725,729            
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 447,505               962,423               
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมระยะยาว (6,321,663)           (12,132,093)          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (176,876)              (160,455)              
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 39,913,000           59,949,830           
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ (39,888,015)          (44,928,595)          
เงินกู้ยืมเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (3,907,669)         6,416,839          
จ่ำยเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (22,799,660)          (22,799,366)          
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (7,425,805)           (11,585,336)          
รวมจ่ำยเงินปันผล (30,225,465)        (34,384,702)        
จ่ายดอกเบ้ีย (7,027,037)           (7,534,427)           

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (44,985,443)        (38,700,330)        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (14,874,820)        16,869,444         
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (273,315)              (642,151)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 43,936,645           27,709,352           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 28,788,510         43,936,645         

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด
เจ้าหน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 3,284,095            2,523,241            
เงินลงทุนค้างจ่าย 925,400               1,728,468            
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมน้ี 
 
งบการเงินรวมน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศ โดยจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดรับอนุมัติ
ใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 
 

1 ข�อมูลท่ัวไป 
 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไทย 
บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2518 
 
บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) เปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีสวนงานธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจเคมิคอลส 
และธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
 
รายละเอียดบริษัทยอยท่ีมีผลการดําเนินงานเปนสาระสําคัญท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวมมีดังตอไปน้ี 
 

 สัดสวน 
การถือหุน 

 สัดสวน 
การถือหุน 

 โดยตรง/ออม  โดยตรง/ออม 
 (รอยละ)  (รอยละ) 

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง  ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง  
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต จํากัด  100 PT Semen Lebak  
บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 
บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด  100 PT SCG Readymix Indonesia  
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง) จํากัด  100 PT CPAC Surabaya  
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 
Khammouane Cement Co., Ltd.  CPAC Lao Co., Ltd.   
   (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100    (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100 
บริษัทสยามมอรตาร จํากัด  100 The Concrete Products and Aggregate  
บริษัทสยามปูนซิเมนตขาว จํากัด  100    (Vietnam) Co., Ltd.  
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 
บริษัทอนุรักษพลังงานซิเมนตไทย จํากัด  100 Myanmar CPAC Service Co., Ltd.  
บริษัทอีโค แพลนท เซอรวิสเซส จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 100 
บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด  100 CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.   
บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)  100 
บริษัทคิวมิกซซัพพลาย จํากัด 100 SCG Cement-Building Materials Vietnam  
บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด 100    Limited Liability Company  
บริษัทศิลาสานนท จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 
PT SCG Pipe and Precast Indonesia  Vietnam Construction Materials Joint Stock Company 
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 
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Song Gianh Cement Joint Stock Company  SCG Trading Australia Pty. Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100    (จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย)  100 
Mien Trung Cement One Member Company Limited SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100    (เดิมช่ือ “SCG Trading Guangzhou Co., Ltd.”)  
Danang Cement One Member Company Limited     (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100 
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 SCG Trading Hong Kong Limited    
Phu Yen Cosevco Cement Company Limited     (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100 
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 SCG Trading Philippines Inc.  
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)     100 
บริษัทยิปซัมซิเมนตไทย จํากัด  100 SCG Trading USA Inc.  
บริษัทเอ็มอารซี รูฟฟง จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) 100 
บริษัทเซรามิคซิเมนตไทย จํากัด  100 PT SCG Trading Indonesia     
Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.      (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 
   (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)  100 SCG Trading Lao Co., Ltd.  
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.     (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100 
   (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)  100 SCG Marketing Philippines Inc.  
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.       (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)  100 
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)  100 SCGT Malaysia Sdn. Bhd.  
บริษัทกระเบ้ืองกระดาษไทย จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย) 100 
บริษัทสยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด  SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.   
   (เดิมช่ือ “บริษัทผลิตภัณฑกระเบ้ือง (ลําปาง) จํากัด”) 100    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 100 
บริษัทเอสซีจี แลนดสเคป จํากัด 100 SCG Trading Middle East Dmcc  
บริษัทสยามไฟเบอรกลาส จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) 100 
บริษัทกระเบ้ืองหลังคาซีแพค จํากัด  100 SCG Trading Vietnam Co., Ltd.  
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 SCG International India Private Limited  
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.      (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย) 100 
   (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 100 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 100 
บริษัทกระเบ้ืองหลังคาเซรามิคไทย จํากัด  100 SCG Logistics Lao Co., Ltd.  
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia     (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100 
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.  
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 100 
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 100 Unify Smart Tech Joint Stock Company  
บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนช่ันแนล คอรปอเรช่ัน จํากัด      (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)   100 
   (เดิมช่ือ “บริษัทเอสซีจี เทรดด้ิง จํากัด”) 100 บริษัทเอสซีจี เทรดด้ิง เซอรวิสเซส จํากัด 100 
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Myanmar CBM Services Co., Ltd.   PT KIA Serpih Mas  
   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 97 
บริษัทเน็กซเตอร ดิจิตอล จํากัด    PT KIA Keramik Mas  
   (เดิมช่ือ “บริษัทกระเบ้ืองทิพย จํากัด”) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 96 
บริษัทเบ็ตเตอรบี มารเก็ตเพลส จํากัด   PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.  
   (เดิมช่ือ “บริษัทซิเมนตไทยโฮมเซอรวิส จํากัด”) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 96 
บริษัทเอสซีจี ซอรสซ่ิง จํากัด   100 Prime Dai An Joint Stock Company  
บริษัทเน็กซเตอร รีเทล จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 95 
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด   100 Kampot Cement Co., Ltd.  
บริษัทเอสซีจี สกิลส ดีเวลลอปเมนท จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 94 
บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลด้ิง จํากัด 100 PT Tambang Semen Sukabumi  
Prime Group Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 93 
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) 91 
Prime Trading, Import and Export One Member  PT Kokoh Inti Arebama Tbk.  
   Limited Liability Company     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91 
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 บริษัทสยามซานิทารีฟตต้ิงส จํากัด 91 
Prime International Import-Export and Service   Prime Dai Viet Joint Stock Company  
   Trading Company Limited     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90 
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 Prime Thein Phuc Joint Stock Company  
Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90 
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 Prime Phong Dien Joint Stock Company  
Prime Pho Yen Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90 
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 Prime Dai Loc Joint Stock Company  
Prime - Yen Binh Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90 
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 CPAC Cambodia Co., Ltd.   
Prime - Tien Phong Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)  90 
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 บริษัทสระบุรีรัชต จํากัด   83 
Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company  Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)  83 
Prime - Truong Xuan Joint Stock Company  SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 99    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 80 
Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company PT Surya Siam Keramik    
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)   99    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  80 
PT Semen Jawa  บริษัทกรีน คอนเซอรเวช่ัน โซลูชั่น จํากัด 74 
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 98 บริษัทสยามซานิทารีแวร จํากัด 71 
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บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด 71 บริษัทจัมโบบาจส แอนด ทักส จํากัด 55 
บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี (หนองแค) จํากัด 71 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส จํากัด 51 
Mawlamyine Cement Limited  บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร จํากัด 51 
   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 70 Mingalar Motor Co., Ltd.  
Prime Hao Phu Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)  50 
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 69 PT Siam-Indo Gypsum Industry  
บริษัทควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 68    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  50 
บริษัทคิว-คอน อีสเทอรน จํากัด 68 PT Siam-Indo Concrete Products  
บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด  67    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  50 
บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซเพรส จํากัด 65 PT Pion Quarry Nusantara  
Prime Dai Quang Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  49 
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 56 บริษัทโสสุโก เซรามิค จํากัด   49 
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.  PT SCG Barito Logistics  
   (จดทะเบียนในประเทศจีน) 55    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49 
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.  Kampot Land Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 55    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)  46 
บริษัทพาเนล เวิลด จํากัด 55   
    
ธุรกิจเคมิคอลส  ธุรกิจเคมิคอลส  
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด  100 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.   
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)  100 
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จํากัด  100 Hexagon International, Inc.  
บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) 100 
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.  Norner Holding AS   
   (เดิมช่ือ “SCG Singapore Trading Pte. Ltd.”)     (จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)  100 
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 100 Norner AS  
บริษัทระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)  100 
บริษัทโปรเทค เอาทซอสซ่ิง จํากัด  100 Norner Research AS  
บริษัทอาร ไอ แอล 1996 จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)  100 
บริษัทเท็กซพลอร จํากัด 100 Norner IP AS  
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)  100 
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.  Norner Verdandi AS  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)  100 
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.  CO2 Technologies AS  
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 100    (จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)  100 
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ธุรกิจเคมิคอลส  ธุรกิจเคมิคอลส  
บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด 100 Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.  
PT TPC Indo Plastic and Chemicals     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 72 
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  100 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.  
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)  100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  70 
บริษัททีพีซี เพสต เรซิน จํากัด  100 บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด   68 
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จํากัด  100 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด 67 
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด  100 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.  
บริษัทนวอินเตอรเทค จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 60 
Chemtech Co., Ltd.   Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100    (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 57 
บริษัทโทเทิลแพลนทเซอรวิส จํากัด  100 PT Nusantara Polymer Solutions  
SENFI UK Limited     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 55 
   (จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร) 100 Binh Minh Plastics Joint Stock Company  
SENFI Swiss GmbH     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 54 
   (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอรแลนด) 100 Northern Binh Minh Plastics One Member  
บริษัทระยองไปปไลน จํากัด 92    Limited Company  
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร จํากัด 87    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 54 
บริษัทมาบตาพุด แทงค เทอรมินัล จํากัด 82 บริษัทโฟลวแล็บ แอนด เซอรวิส จํากัด 51 
    
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง  ธุรกิจแพคเกจจ้ิง  
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)  99 บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด  69 
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากดั  99 บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด   69 
บริษัทอินวีนิค จํากัด  99 บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด  69 
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนน่ิง เซ็นเตอร จํากัด 99 Vina Kraft Paper Co., Ltd.   
บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 99    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  69 
บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด 99 TCG Rengo (S) Limited   
บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส จํากัด 99    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)  69 
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.  New Asia Industries Co., Ltd.   
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 99    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  69 
United Pulp and Paper Co., Inc.   Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส) 99    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  69 
Paperlink Inter-Trade Corporation   AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส) 99    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  69 
บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)  97 Packamex (Vietnam) Co., Ltd.  
บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จํากัด 74    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  69 
บริษัทคอนิเมก จํากัด 74 บริษัทไดนา แพคส จํากัด 69 
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 สัดสวน 
การถือหุน 

 สัดสวน 
การถือหุน 

 โดยตรง/ออม  โดยตรง/ออม 
 (รอยละ)  (รอยละ) 

ธุรกิจแพคเกจจ้ิง  ธุรกิจแพคเกจจ้ิง  
บริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด 69 บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด  69 
บริษัทดี อิน แพค จํากัด 69 บริษัทไทยพนาบูรณ จํากัด  69 
PT Indoris Printingdo  บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด  69 
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  69 Interpress Printers Sendirian Berhad  
บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)  69    (จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย) 68 
บริษัทฟนิคซ ยูทิลิต้ี จํากัด 69 PT Primacorr Mandiri  
บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด  69    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  67 
บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) 69 PT Indocorr Packaging Cikarang  
บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด  69    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 55 
บริษัทพนัสนิมิต จํากัด  69 บริษัททีซี เฟล็กซิเบ้ิลแพคเกจจิ้ง จํากัด 52 
บริษัทไทยพนาสณฑ จํากัด  69 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด 50 
บริษัทไทยพนาดร จํากัด  69 Tin Thanh Packing Joint Stock Company  
บริษัทไทยพนาราม จํากัด  69    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 47 
บริษัทสวนปารังสฤษฎ จํากัด  69 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด 37 
    
สวนงานอื่น   สวนงานอื่น  
บริษัทซิเมนตไทยโฮลด้ิง จํากัด  100 บริษัทเอสซีจี เลิรนน่ิง เอ็กเซลเลนซ จํากัด 100 
บริษัทซิเมนตไทยพร็อพเพอรต้ี (2001) จํากัด (มหาชน)  100 SCG Vietnam Co., Ltd.  
บริษัทพร็อพเพอรต้ี แวลู พลัส จํากัด   100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)  100 
บริษัทเอสซีจี แอคเคานต้ิง เซอรวิสเซส จํากัด  100 PT SCG Indonesia  
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)  100 
บริษัทซีทีโอ แมเนจเมนท จํากัด 100 บริษัทบางซ่ืออุตสาหกรรม จํากัด 100 
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.      บริษัทแอด เวนเจอรส แคปปตอล จํากัด 100 
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)  100 บริษัทแอด เวนเจอรส แคปปตอล อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 100 
บริษัทสยามผลิตภัณฑนวัตกรรมและโซลูชั่น จํากัด 100 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 50 
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รายละเอียดบริษัทยอยท่ีไมมีการประกอบธุรกิจท่ีเปนสาระสําคัญ ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมมีดังน้ี 
 

 สัดสวน 
การถือหุน 

 สัดสวน 
การถือหุน 

 โดยตรง/ออม  โดยตรง/ออม 
 (รอยละ)  (รอยละ) 

บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค (ภาคใต) จํากัด  100 บริษัททอธารา จํากัด  100 
SCG Trading (Jordan) L.L.C.  SCG Corporation S.A.   
   (จดทะเบียนในประเทศจอรแดน)     100    (จดทะเบียนในประเทศปานามา)  100 
บริษัทสยามพาราฟนส จํากัด  100 Ceramic research Institution     
บริษัทสยาม ทีพีซี จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)     100 
Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.   SCG Roofing Philippines, Inc.    
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)  100    (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส) 100 
บริษัทเอสซีจี โฮลด้ิง จํากัด 100 PT Karya Makmur Kreasi Prima  
บริษัทนวโลหะบางปะกง จํากัด  100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91 
บริษัทเหล็กสยาม จํากัด   100   

 
บริษัทยอยดังกลาวขางตนสวนใหญตั้งอยูในประเทศไทย ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น และสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว  
ไมมีการเปล่ียนแปลงจากป 2560 อยางมีสาระสําคัญ ยกเวนท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
 
ท้ังน้ี ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดนํางบการเงินของ Interpress Printers Sendirian Berhad ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย และ
กลุม Binh Minh Plastics Joint Stock Company ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศเวียดนามมาจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัทเน่ืองจากการซ้ือธุรกิจ 
ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
 

2 เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน 
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินรวมน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 
 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณและผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัท 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 
โดยกลุมบริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาใชในการจัดทํางบการเงินรวมน้ี เน่ืองจากยังไมมีผลบังคับใช และ
ไดเปดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 39   
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(ข) เกณฑการวัดมูลคา  
 
งบการเงินรวมน้ีจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมดังตอไปน้ี 

• สินทรัพยทางการเงินเผ่ือขายวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
• ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายจากการรวมธุรกิจวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  
• หน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนตามโครงการผลประโยชนของพนักงาน

ท่ีกําหนดไว 
 

(ค) สกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินรวมน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินท้ังหมด
มีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแสดงเปนหลักลานบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 

(ง) การประมาณการและการใชดุลยพินิจ 
 
ในการจัดทํางบการเงินรวมใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณการและขอสมมติ
หลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสิน รายได และคาใชจาย 
ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณการไว 
 
ประมาณการและขอสมมติที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
โดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 
 
ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของประมาณการ และขอสมมติท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีสําคัญตอการรับรู
จํานวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 
 
หมายเหตุ 4 การซื้อบริษัทยอยเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให (รวม

สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจาย) และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและ
หน้ีสินท่ีรับมา 

หมายเหตุ 9, 10, 12, 13 และ 14 การทดสอบการดอยคาเกี่ยวกับขอสมมติท่ีสําคัญท่ีใชในการประมาณมูลคาท่ีคาดวา
จะไดรับคืน 

หมายเหตุ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14 การวัดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการ และหนวยสินทรัพย
ท่ีกอใหเกิดเงินสด 

หมายเหตุ 15 และ 30 การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนําผลขาดทุน
ทางภาษีไปใชประโยชน 

หมายเหตุ 20 การวัดมูลคาของประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนเกี่ยวกับ
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

หมายเหตุ 35 การรับรูรายการและการวัดมูลคาประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสิน ท่ีอาจเกิดขึ้น 
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การวัดมูลคายุติธรรม  
 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและ
ไมใชทางการเงิน 
 
กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุมผูประเมินมูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวม
ตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน  
 
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได และปรับปรุงการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญอยางสมํ่าเสมอ หากมีการใชขอมูล
จากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจากบุคคลที่สาม
ท่ีสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อยางเหมาะสม  
 
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบรษัิท 
 
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน กลุมบริษัทไดใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดมูลคายุติธรรมเหลาน้ี
ถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคาดังน้ี 
 
• ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน และกิจการ

สามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา 
• ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาท่ีสังเกตได) สําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน 

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
• ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน 
 
หากขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกตางกันของมูลคายุติธรรมในภาพรวม 
การวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับตํ่าสุดท่ีมีนัยสําคัญ
สําหรับการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม 
 
กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดขึ้น 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปน้ี 
 
• หมายเหตุ 4 การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย 
• หมายเหตุ 8 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 
• หมายเหตุ 12 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
• หมายเหตุ 19 หุนกู 
• หมายเหตุ 34 เครื่องมือทางการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม  
 
งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบดวย งบการเงินของกลุมบริษัท และสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคา 

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจากรายการระหวาง
กิจการในกลุมถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผลมาจากรายการกับบริษัทรวมและการรวมคา
ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในผูไดรับการลงทุนน้ัน ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกันกับ
กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาท่ีเม่ือไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น 
 
บริษัทยอย 
 
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวของกับกจิการน้ันและมีความสามารถในการใชอํานาจเหนือกิจการน้ันทําใหเกิดผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท 
งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
 
ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาจากผูถูกซ้ือ 
 
การเปล่ียนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยของกลุมบริษัทท่ีไมทําใหกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเปนรายการ
ในสวนของผูถือหุน 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทยอยน้ันออก รวมถึงสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุมและองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกําไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมที่ยังคงเหลืออยูวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสีย
การควบคุม 
 
สวนไดเสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย  
 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ประกอบดวยสวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคา 
 
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การดําเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว การรวมคาเปนการรวมการงานท่ีกลุมบริษัทมีการควบคุมรวมใน
การงานน้ัน โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของการรวมการงานน้ัน 
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สวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคาบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย รับรูรายการเม่ือเริ่มแรกดวยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตนทุนการทํารายการ 
ภายหลังการรบัรูรายการเริ่มแรก สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท 
จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันท่ีกลุมบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหรือการควบคุมรวม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเมื่อการควบคุม (ตามท่ีกลาวไวในสวนของบริษัทยอย) ถูกโอนไปยังกลุมบริษัท ยกเวน
ในกรณีท่ีเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
 
วันท่ีซ้ือกิจการ คือ วันท่ีอํานาจในการควบคุมน้ันไดถูกโอนไปยังผูซ้ือ การกําหนดวันท่ีซ้ือกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุม
จากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึงตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุมบริษัทตองวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีผูซ้ือถืออยูในผูถูกซ้ือกอนหนาการรวมธุรกิจใหม
โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ และรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน  
 
คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันท่ีซ้ือ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึงรวมถึงการรับรูจํานวนสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม
ในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา กําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรมรับรูเปน
กําไรในงวดทันที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให รวมมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีโอนไป หน้ีสินท่ีกลุมบริษัทกอขึ้นเพ่ือจายชําระใหแกเจาของเดิม และสวนไดเสีย
ในสวนของผูถือหุนที่ออกโดยกลุมบริษัท ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่โอนใหยังรวมถึงมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลคาของ
โครงการจายโดยใชหุนเปนเกณฑท่ีออกแทนโครงการของผูถูกซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษัทท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหน้ีสินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต 
และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ 
 
ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือของกลุมบริษัทท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเปนคาใชจายเม่ือเกิดขึ้น เชน คาท่ีปรึกษากฎหมาย 
คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาท่ีปรึกษาอื่นๆ เปนตน 
 
หากการบันทึกบัญชีเม่ือเริ่มแรกสําหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณภายในวันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุมบริษัท
ประมาณการมูลคาของรายการซ่ึงขอมูลทางบัญชียังไมสมบูรณเพ่ือรายงาน มูลคาประมาณการดังกลาวจะถูกปรับปรุง หรือรับรูสินทรัพย หรือ
หน้ีสินเพ่ิมเติมในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคา เพ่ือสะทอนผลของขอมูลเพ่ิมเติมท่ีไดรับเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณแวดลอม
ท่ีมีอยู ณ วันท่ีซ้ือ ซ่ึงขอมูลดังกลาวมีผลตอการวัดมูลคาของจํานวนตางๆ ท่ีเคยรับรูไว ณ วันท่ีซ้ือ 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน 
รวมท้ังเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงพรอมท่ีจะเปล่ียนเปนเงินสดในจํานวนท่ีทราบได และมีความเส่ียงท่ีไมมีนัยสําคัญตอ
การเปล่ียนแปลงมูลคา  
 
นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชําระคืนเม่ือทวงถามถือเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ค) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น แสดงดวยราคาตามใบแจงหน้ีหักดวยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหน้ี 
ท้ังน้ีลูกหน้ีจะถูกตัดจําหนายบัญชีเม่ือทราบวาเปนหน้ีสูญ 
 
หน้ีสูญไดรับคืนรับรูเปนรายไดอื่นในกําไรหรือขาดทุน 
 

(ง) สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา  
 
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีดังตอไปน้ี 
 
สินคาสําเร็จรูป - ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเคียงกับตนทุนการผลิตจริง) 
สินคาซ้ือมาเพ่ือขาย - ตีราคาตามตนทุนถัวเฉล่ีย 
สินคาระหวางผลิต - ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน 
วัตถุดิบ อะไหล วัสดุ   
   ของใชส้ินเปลืองและอื่นๆ - ตีราคาตามตนทุนถัวเฉล่ีย 
 
ตนทุนของสินคา ประกอบดวย ตนทุนที่ซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณีของ
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาใชจายในการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับ
กําลังการผลิตตามปกติ 
 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีคาดวาจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยประมาณการตนทุนการผลิตสินคาน้ันใหเสร็จ
และตนทุนท่ีจําเปนตองจายเพ่ือใหขายสินคาได 
 

(จ) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขาย  
 
สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งประกอบดวยสินทรัพยและหนี้สิน) จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากที่มูลคาที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป 
และวัดมูลคาดวยจํานวนที่ตํ่ากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย  ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับ
กลุมสินทรัพยท่ียกเลิกนําไปปนสวนใหกับคาความนิยมเปนลําดับแรก แลวจึงปนสวนใหกับยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินตามสัดสวน 
ยกเวนไมปนสวนรายการขาดทุนใหกับสินคาคงเหลือ สินทรัพยทางการเงิน และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ผลขาดทุนจากการดอยคา
สําหรับการจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายหรือถือไวเพ่ือจายใหแกผูเปนเจาของในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคา
ในภายหลังรับรูในกําไรหรือขาดทุน   
 
อาคารและอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายจะหยุดบันทึกคาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 
รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียก็จะหยุดบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 
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(ฉ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา บันทึกบัญชีในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย  
 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอื่น 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซ่ึงถือไวเพ่ือคาจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและแสดงดวย
มูลคายุติธรรม ผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุมบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนดและแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนาย
หักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ผลตางระหวางราคาทุนท่ีซ้ือมากับมูลคาไถถอนของตราสารหน้ีจะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ย
ท่ีแทจริงตลอดอายุท่ีเหลือของตราสารหน้ี 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดนอกเหนือจากท่ีถือไวเพ่ือคาหรือต้ังใจถือไวจนครบกําหนดจัดประเภท
เปนเงินลงทุนเผ่ือขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรก เงินลงทุนเผ่ือขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไมใชผลขาดทุน
จากการดอยคาและผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของรายการที่เปนตัวเงินบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
สวนผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของรายการที่เปนตัวเงินรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในกําไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเปนเงินลงทุน
ประเภทท่ีมีดอกเบ้ียจะตองบันทึกดอกเบ้ียในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุนหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเพ่ือคาและหลักทรัพยเผ่ือขายจะใชราคาเสนอซ้ือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
การจําหนายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชี รวมถึงผลกําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย
ท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายเงินลงทุนท่ีถืออยูเพียงบางสวน การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและเงินลงทุนท่ียังถืออยูใช
วิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก  
 

(ช) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลคาของ
สินทรัพย หรือท้ังสองอยาง ท้ังน้ี ไมไดมีไวเพ่ือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการ 
หรือใชในการบริหารงาน 
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
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ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพ่ือใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตนทุนการกอสรางท่ีกิจการกอสรางเอง ซ่ึงรวมตนทุนวัตถุดิบ 
คาแรงทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นเพื่อใหไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอมใหประโยชน และรวมตนทุนการกูยืม
ของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข 
 
คาเส่ือมราคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน ซ่ึงคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ 
ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
สวนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 ป 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 5 - 40 ป 
 
การจัดประเภทไปยังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยจัดประเภทไปเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ มูลคาตามบัญชี 
ณ วันท่ีมีการจัดประเภทใหม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป 
 

(ซ) สัญญาเชาทางการเงิน 
 
กลุมบริษัทบันทึกสัญญาเชาทางการเงินเปนสินทรัพยและหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินรวมดวยจํานวนเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา 
ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา หรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา คาเชาท่ีจายชําระจะปนสวน
เปนสวนของคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีไปลดเงินตน คาใชจายทางการเงินจะปนสวนไปสูงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชา เพ่ือใหอัตราดอกเบ้ีย
เม่ือเทียบกับยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงท่ี 

 
(ฌ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสรางเอง ซ่ึงรวมตนทุนของวัสดุ 
แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยน้ันอยูในสถานท่ีและสภาพท่ีพรอมจะใชงานได
ตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย และตนทุนการกูยืมของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข 
สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแวรซ่ึงไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแวรน้ันใหถือวาลิขสิทธ์ิซอฟตแวรดังกลาว
เปนสวนหน่ึงของอุปกรณ  
 
สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการใชประโยชนท่ีตางกัน ตองบันทึกแตละสวนประกอบ
ท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  
 
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชี
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพยท่ีเชา 
 
การเชาซ่ึงกลุมบริษัทไดรับความเส่ียงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยท่ีเชาน้ันๆ จัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวาหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม คาเชาท่ีชําระจะแยกเปน
สวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีจะหักจากหน้ีสินตามสัญญาเชา เพ่ือทําใหอัตราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกับยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูในแตละงวด 
มีอัตราคงท่ี คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 
 
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพยน้ันจะถูกจัดประเภทใหม
เปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี 

 
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
 
ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญ จะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัดมูลคาตนทุน
ของรายการน้ันไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบํารุงท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจําจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
คาเส่ือมราคา 
 
คาเส่ือมราคาคํานวณจากจํานวนท่ีคิดคาเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่น
ท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชประโยชนโดยประมาณของสวนประกอบ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
สวนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 50 ป 
อาคารและส่ิงปลูกสราง   
-   ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 3 - 47 ป 
-   ธุรกิจเคมิคอลส 5 - 30 ป 
-   ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 5 - 40 ป 
-   สวนงานอื่น 5 - 40 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ   
-   ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 2 - 30 ป 
-   ธุรกิจเคมิคอลส 2 - 30 ป 
-   ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 3 - 30 ป 
ยานพาหนะและอุปกรณ 3 - 20 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน 2 - 20 ป 
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เฉพาะบริษัทยอย 3 แหง ซ่ึงไดแก บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทจัมโบบาจส แอนด ทักส จํากัด ตัดคาเส่ือมราคาของอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ โดยใชวิธีและระยะเวลาดังตอไปน้ี 
 
      วิธีคิดคาเส่ือมราคา 
บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)  
อาคารและส่ิงปลูกสราง      
   ไดมากอนวันท่ี 1 มกราคม 2545   30 ป วิธีกองทุนจม 
เครื่องจักรและอุปกรณ   15 ป วิธีกองทุนจม 
      
บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)      
เครื่องจักรท่ีใชในการผลิต  
- โรงงานกาญจนบุรี ตามประมาณการกาํลังการผลิต 1.92 ลานตัน 
- โรงงานปราจีนบุรี ตามประมาณการกาํลังการผลิต 5.25 ลานตัน 
  
บริษัทจัมโบบาจส แอนด ทักส จํากัด  
เรือลําเลียงและสวนปรับปรุงเรือ    10, 20 ป วิธียอดลดลง 
 
อยางไรก็ตาม ผลกระทบจากการใชวิธีการคิดคาเส่ือมราคาท่ีตางกันดังกลาวไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม 
 
คาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี วิธีการคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีเชา
จะเปนวิธีการเดียวกันกับการคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกลุมบริษัท 
 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 
วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชี และปรับปรงุตามความเหมาะสม 

 
 (ญ) คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 

 
คาความนิยม 
 
คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยม ไดอธิบายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
การบัญชีสําหรับตราสารทุนดานผูลงทุน มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมใหรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอยคา
ในเงินลงทุนตองไมถูกปนสวนใหสินทรัพยใดๆ  
 
รายจายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจายในขั้นตอนการวิจัย ไดแก การสํารวจตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจใหมทางดานวิทยาศาสตรหรือทางดานเทคนิค 
รับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวของกับแผนงานหรือการออกแบบสําหรับผลิตภัณฑและกระบวนการใหมหรือปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม รายจายท่ี
เกิดจากการพัฒนารับรูเปนสินทรัพยไดก็ตอเม่ือสามารถวัดมูลคาของรายการตนทุนการพัฒนาไดอยางนาเช่ือถือ ผลิตภัณฑหรือกระบวนการน้ัน
มีความเปนไปไดทางเทคนิคและทางการคา ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ และกลุมบริษัทมีความต้ังใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะนํามาใช
เพ่ือทําใหการพัฒนาเสร็จส้ินสมบูรณ และนําสินทรัพยมาใชประโยชนหรือนํามาขายได รายจายในการพัฒนารับรูเปนสินทรัพยรวมถึงตนทุน
สําหรับวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ตนทุนท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพยเพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชนตามประสงค และตนทุน
การกูยืมสามารถนํามารวมเปนสวนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข รายจายในการพัฒนาอื่นรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
รายจายในการพัฒนาซ่ึงรับรูเปนสินทรัพยวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ท่ีกลุมบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใชประโยชนทราบไดแนนอนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจําหนายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม  

 
รายจายภายหลังการรับรูรายการ 
 
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเปนสินทรัพยท่ีสามารถระบุไดท่ี
เกี่ยวของน้ัน รายจายอื่นรวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑท่ีเกิดขึ้นภายในรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
คาตัดจําหนาย 
 
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่นท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 
 
คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงไมรวมคาความนิยม โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
เม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน 
 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังน้ี 
 
ประทานบัตรและคาธรรมเนียมการใชสิทธิ ตามอายุสัญญา 
คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร                            2 - 20  ป 
อื่นๆ           3 - 25  ป 
 
กลุมบริษัทไมไดคิดคาตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยท่ีอยูระหวางการพัฒนา 
 
วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฎ) การดอยคา 
 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของกลุมบริษัทไดรับการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงช้ี
จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน สําหรับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุ
การใชประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใหประโยชนจะถูกประมาณทุกปในชวงเวลาเดียวกัน 
 
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเม่ือมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย
ช้ินเดียวกันกับท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีน้ีรับรูในสวนของผูถือหุน 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผ่ือขายซ่ึงไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาว
มีการดอยคา ผลขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรูในกําไรหรือขาดทุน ถึงแมวาจะยังไมมีการตัดรายการสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาว ผลขาดทุนท่ีบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเปนผลตางระหวางมูลคายติุธรรมในปจจุบันของสินทรัพยกับราคาทุนท่ีซ้ือหักดวยผลขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินน้ันๆ ซ่ึงเคยรับรูแลวในกําไรหรือขาดทุน 
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของกลุมหลักทรัพยท่ีถือไวจนกวาจะครบกําหนดท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย คํานวณโดยการหามูลคา
ปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา การประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตคิดลด
เปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงถึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย  
 
การกลับรายการดอยคา 
 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพ่ิมขึ้นในภายหลัง และการเพ่ิมขึ้นน้ัน
สัมพันธโดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ 
ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช
ในการคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวา
มูลคาตามบัญชีภายหลังหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมหรือคาตัดจําหนายสะสม เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

(ฏ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น แสดงดวยราคาทุน 
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(ฐ) ผลประโยชนของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางาน
ใหกับกิจการ 
 
โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสด
เพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน 
 
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวน้ันใชหลักคณิตศาสตรประกันภัยซ่ึงจัดทําโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว   
 
ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรู
รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุมบริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคา
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจาก
การสมทบเงินและการจายชําระผลประโยชน ดอกเบี้ยจายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการใน
กําไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกับการบริการในอดีต 
หรือผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุนทันที กลุมบริษัทรับรูผลกําไรและขาดทุนจากการจายชําระ
ผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น 

 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น  
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทท่ีเปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบัน
และงวดกอนๆ ซ่ึงผลประโยชนน้ีไดคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจายชําระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ีพนักงานไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณได
อยางสมเหตุสมผล  
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(ฑ) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันซ่ึงเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตท่ีประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชําระ
ภาระผูกพันดังกลาว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบัน 
กอนคํานึงถึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน
สวนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 
 

 (ฒ) รายได 
 
รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดตามปริมาณซ้ือท่ีกิจการกําหนด 
 
การขายสินคาและใหบริการ 
 
รายไดจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเม่ือไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไปใหกับผูซ้ือแลว และจะไมรับรู
รายไดถาฝายบริหารยังควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวน้ัน หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืนสินคา หรือมีความไมแนนอน
ท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาและใหบริการน้ัน หรือไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดขึ้น
ไดอยางนาเช่ือถือ รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการแลวตามขั้นความสําเรจ็ของรายการ 

 
ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง เงินปนผลรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 
รายไดคาธรรมเนียมการใชสิทธิ 
 
รายไดคาธรรมเนียมการใชสิทธิรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามท่ีกําหนดในสัญญา 
 

(ณ) คาใชจาย 
 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
คาใชจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ีไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูใน
กําไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังส้ินตลอดอายุสัญญาเชา  
 
คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เม่ือไดรับการยืนยันการปรับคาเชา 

 
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
 
ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปนสวนประกอบหรือไม 
โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงน้ันขึ้นอยูกับการใชสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และ
ขอตกลงน้ันจะนําไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทําใหกลุมบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย  
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ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง หรือ มีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสําหรับสัญญาเชา และสวนท่ีเปนองคประกอบอื่น
โดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไมสามารถแบงแยกจํานวนดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ 
ใหรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในจํานวนท่ีเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลังจากน้ันจํานวนหน้ีสินจะลดลง
ตามจํานวนท่ีจาย และตนทุนทางการเงินตามนัยจากหน้ีสินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพ่ิมของกลุมบริษัท 
 
ตนทุนทางการเงิน 
 
ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบ้ียจายของเงินกูยืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายสวนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก
เวลาท่ีผานไป และเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิซ่ึงถูกจัดประเภทเปนหน้ีสิน 

 
ตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขรับรูในกําไรหรือขาดทุน โดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 
คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน 
 
กลุมบริษัทไดเสนอสิทธิใหพนักงานจํานวนหน่ึงท่ีเขาหลักเกณฑสําหรับการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน พนักงานท่ีเห็นชอบกับขอเสนอ
จะไดรับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนลาสุด จํานวนปที่ทํางานหรือจํานวนเดือนคงเหลือกอนการเกษียณตามปกติ 
กลุมบริษัทบันทึกเปนคาใชจายเม่ือมีแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน 
 

(ด) ภาษีเงินได 
 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากผลกําไรหรือขาดทุนประจําปที่ตองเสียภาษี 
โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับ
รายการในปกอนๆ 

 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินและจํานวนท่ีใช
เพ่ือความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเม่ือเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวตอไปน้ี การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก 
การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในครั้งแรกซ่ึงเปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการน้ันไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี 
และผลแตกตางท่ีเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมกลับรายการในอนาคตอันใกล ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
วัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเม่ือมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
การวัดมูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุมบริษัท
คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของสถานการณทางภาษี
ท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตองชําระ กลุมบริษัทเช่ือวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับ
ภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคตซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต 
การประเมินน้ีอยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ 
อาจจะทําใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจาย
จะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพย
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน
สําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกบั
การใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว กําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกี่ยวของ 
ดังน้ัน กําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแตละบริษัทยอยในกลุมบริษัทแลว
อาจมีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดท้ังจํานวน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 

(ต) เงินตราตางประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาแตละสกุลเงินเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท โดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงาน
โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิมแปลงคาเปนสกุลเงินท่ี
ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตรา
ตางประเทศซ่ึงแสดงดวยมูลคายุติธรรมแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีวัดมูลคายุติธรรม 
 
หนวยงานตางประเทศ  
 
สินทรัพยและหน้ีสินของหนวยงานตางประเทศ รวมถึงคาความนิยมและรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือหนวยงาน
ตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
คาความนิยมและรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันท่ีเกิดรายการสําหรับรายการซ้ือท่ีเกิดกอนวันท่ี 1 มกราคม 2556 และแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวด
สําหรับรายการซ้ือท่ีเกิดในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556  
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รายไดและคาใชจายของหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ใกลเคียงกับอัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 
ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงคาบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 
จนกวาจะมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศน้ันออกไป ยกเวนผลตางจากการแปลงคา ท่ีถูกปนสวนใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 
 
เม่ือหนวยงานตางประเทศถูกจําหนายสวนไดเสียท้ังหมดหรือเพียงบางสวนท่ีทําใหสูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหรือ
การควบคุมรวมกัน ผลสะสมของผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานตางประเทศน้ันตองถูกจัดประเภทเปนกําไรหรือขาดทุน
โดยเปนสวนหนึ่งของกําไรขาดทุนจากการจําหนาย หากกลุมบริษัทจําหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยเพียงบางสวนแตยังคงมีการควบคุม 
ผลสะสมตองถูกปนสัดสวนใหกับสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม หากกลุมบริษัทจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมหรือการรวมคาเพียงบางสวน
โดยท่ีกลุมบริษัทยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญหรือการควบคุมรวม กลุมบริษัทตองจัดประเภทยอดสะสมบางสวนท่ีเกี่ยวของเปนกําไรหรือขาดทุน 
 
รายการที่เปนตัวเงินที่เปนลูกหนี้หรือเจาหนี้กับหนวยงานตางประเทศ ซึ่งรายการดังกลาวมิไดคาดหมายวาจะมีแผนการชําระหน้ี
หรือไมมีความเปนไปไดวาจะชําระเงินในอนาคตอันใกล ผลกําไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดังกลาวจะถูก
พิจารณาเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ และรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน จนกวาจะมีการจําหนายหนวยงานตางประเทศน้ันออกไป 
 

(ถ) เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธ 
 
สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา 
ลูกหน้ีอื่น เจาหน้ีการคา เจาหน้ีอื่น ลูกหน้ีระยะยาว เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืม และหุนกู  
 
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจกับตางประเทศและมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน กลุมบริษัทไดใช
เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงดังกลาว ผลกําไรหรือขาดทุนจากการทําประกันความเส่ียงรับรูในกําไรหรือขาดทุน ในงวดบัญชีเดียวกัน
กับงวดท่ีเกิดผลแตกตางจากอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนของสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีทําประกันความเส่ียงไว  
 

(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 
 
ผลการดําเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดําเนินงานน้ัน
โดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล 
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4 การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในส�วนได�เสียในบริษัทย�อย 
 

ป 2561 
 

(ก) การซื้อธุรกิจ  
 
ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดมีการซ้ือธุรกิจท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 
(1) Interpress Printers Sendirian Berhad ประเทศมาเลเซีย 
 

เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2561 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาซ้ือหุนรอยละ 68 ใน Interpress Printers Sendirian Berhad (“IPSB”) 
ซ่ึงเปนผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษสําหรับอาหารช้ันนําท่ีไดรับการยอมรับจากธุรกิจรานอาหารบริการดวนช้ันนําท่ัวโลกในประเทศมาเลเซีย 
โดยการเขาซ้ือหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 63 ลานริงกิต หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 511 ลานบาท 

 
การไดมาซ่ึงอํานาจควบคุมใน IPSB แสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันของกลุมบริษัทในการเปนผูจําหนายบรรจุภัณฑแบบครบวงจรใน
ภูมิภาคอาเซียนและจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการตอบสนองความตองการบริโภคอาหารบริการดวนในภูมิภาคท่ีกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว
ตามไลฟสไตลและความพึงพอใจของผูบริโภค  
 

(2) Binh Minh Plastics Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2561 บริษัทยอยในธุรกิจเคมิคอลส ไดเขาซ้ือหุนเพ่ิมรอยละ 30 ใน Binh Minh Plastics Joint Stock 
Company (“BMP”) ซ่ึงเปนผูผลิตและจัดจําหนายทอและขอตอพีวีซีช้ันนําทางตอนใตของประเทศเวียดนาม โดยมีมูลคาตามสัญญา 
2,330 พันลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 3,208 ลานบาท  

 
การซ้ือหุนเพ่ิมดังกลาว ทําใหกลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน BMP เพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 20 เปนรอยละ 50 และมีการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนใน BMP กอนการเปล่ียนแปลงสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ดังน้ี 
 
   (ลานบาท) 

มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมกอนเปนบริษัทยอย *   1,696 
หัก มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย   (1,158) 
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน   538 

* มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมกอนเปนบริษัทยอยของ BMP คํานวณโดยใชราคาอางอิงจากราคาหุนในตลาดหลักทรัพย 
ณ วันท่ีซ้ือ 

 
การไดมาซ่ึงอํานาจควบคุมใน BMP จะทําใหกลุมบริษัทสามารถขยายธุรกิจการผลิตทอและขอตอพีวีซีในประเทศเวียดนาม และ
สามารถสรางมูลคาจากการเชื่อมโยงการผลิตไวนิลจากตนนํ้าไปจนถึงระดับปลายนํ้าไดอยางสมบูรณ ดังนั้น จากที่กลาวขางตน 
ถือเปนปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดคาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 
 
ในไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ของป 2561 ไดเขาซ้ือหุน BMP เพ่ิมเติมในตลาดหลักทรัพยโฮจิมินหอีกรอยละ 4 คิดเปนมูลคาลงทุน 
228 พันลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 323 ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 54 
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การซื้อธุรกิจดังกลาวขางตน กลุมบริษัทไดจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ไดมา โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 การประเมินมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระไดแลวเสร็จ และมีการบันทึกรายการสินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา
เปนมูลคายุติธรรมเรียบรอย 
 
ท้ังน้ี กลุมบริษัทมีการทบทวนอยางตอเน่ืองในระหวางชวงเวลาท่ีวัดมูลคา ซ่ึงหากมีขอมูลใหมท่ีไดรับเพ่ิมเติมภายในหน่ึงปนับจากวันท่ีมีการซ้ือธุรกิจ
และรับทราบขอเท็จจริงที่สะทอนเหตุการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม 
โดยในไตรมาสท่ี 1 ของป 2561 กลุมบริษัทไดมีการเจรจาปรับปรุงเงื่อนไข ตลอดจนทบทวนสินทรัพยและหน้ีสินท่ีไดรับมาของ Vietnam 
Construction Materials Joint Stock Company ซ่ึงเปนการซ้ือธุรกิจในไตรมาสท่ี 1 ของป 2560 โดยสินทรัพยและหน้ีสินท่ีระบุไดลดลง 
257 ลานบาทและมูลคาส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหท้ังหมดลดลง 267 ลานบาท คงเหลือ 5,318 ลานบาท สงผลใหคาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ
ลดลง 10 ลานบาท ซ่ึงการปรับปรุงดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขการปรับปรุงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซ้ือธุรกิจตามท่ีกลาวไปขางตน 
 
สินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ มีดังน้ี 
 

   

IPSB BMP รวม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2              353           355           
เงินลงทุนช่ัวคราว -               275           275           
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 161           852           1,013         
สินคาคงเหลือ 57             817           874           
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น -               27             27             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 347           1,126         1,473         
สินทรัพยไมหมุนเวียน -               1,088         1,088         
เงินกู ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (244)          (79)            (323)          
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น (28)            (302)          (330)          
หน้ีสินไมหมุนเวียน (13)            (161)          (174)          
รวมสินทรัพยและหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได 282          3,996        4,278        
หัก สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (89)            (2,002)        (2,091)        
หัก มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมกอนเปนบริษัทยอย -               (1,696)        (1,696)        
สินทรัพยสุทธิจากการไดมา 193           298          491           
คาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 318           2,910         3,228         
สิ่งตอบแทนท่ีโอนให ท้ังหมด 511           3,208        3,719        
เงินสดท่ีไดมา (355)          
กระแสเงินสดจาย - สุทธิ 3,364        
หัก เงินลงทุนคางจาย (88)            
กระแสเงินสดจาย - สุทธิในป 2561 3,276        

มูลคายุติธรรม

(ลานบาท)
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ท้ังน้ี เงินลงทุนคางจายจํานวน 88 ลานบาท กลุมบริษัทจะจายใหกับผูถือหุนเดิมท่ีขายหุนใหแกกลุมบริษัท เม่ือบรรลุเงื่อนไขตามท่ีกําหนดไว
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 

 
กลุมบริษัทไดนําสินทรัพย หน้ีสินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวมาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
นับต้ังแตวันท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษัทยอยดังกลาวมีรายไดจากการขาย 5,000 ลานบาท และกําไรสําหรับงวด 476 ลานบาท ซ่ึงรวมเปนสวนหน่ึง
ของผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ฝายบริหารคาดวาหากกลุมบริษัทไดมีการซ้ือธุรกิจดังกลาวต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 กลุมบริษัทจะมี
รายไดจากการขายเปนจํานวนเงินรวม 479,119 ลานบาท และมีกําไรสําหรับป เปนจํานวนเงินรวม 44,783 ลานบาท 
 
กลุมบริษัทมีคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือธุรกิจดังกลาวรวม 14 ลานบาท ซ่ึงรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม 
 
(ข) การเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย 
  
(1) การซื้อสวนไดเสียในบริษัทยอยโดยอํานาจการควบคุมไมเปล่ียนแปลง 
 

ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดซื้อหุนใน Long Son Petrochemicals Co., Ltd. เพิ่มเติมจากรอยละ 71 เปนรอยละ 100 
บริษัทไดนา แพคส จํากัด และบริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด เพ่ิมเติมจากรอยละ 75 เปนรอยละ 100 และบริษัทยอยอื่นๆ 
จํานวนเงินรวม 4,203 ลานบาท 

 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียของกลุมบริษัท ดังน้ี 

  (ลานบาท) 
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีไดมา   1,914 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  (4,203) 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทท่ีลดลงจากการเพ่ิมสัดสวนในบริษัทยอย  (2,289) 

 
(2) การจําหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยท้ังหมด 
 

ในไตรมาสท่ี 3 ของป 2561 บริษัทยอยในธุรกิจเคมิคอลส ไดขายหุนท่ีถือท้ังหมดรอยละ 65 ใน Alliance Petrochemical 
Investment (Singapore) Pte. Ltd. (“API”) ซ่ึงเปนโฮลด้ิงคัมพานีท่ีถือหุนใน Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) โดยมี
มูลคาตามสัญญา 83 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 2,757 ลานบาท และรับรูกําไรจากการขายหุนกอนภาษี 
1,005 ลานบาท และไดขายหุนท่ีถือท้ังหมดรอยละ 60 ในบริษัทสยามสเตบิไลเซอรส แอนด เคมิคอลส จํากัด (“SSC”) ซ่ึงเปนผูผลิต
สารใหความอยูตัวกับการขึ้นรูปวัสดุพีวีซีในประเทศไทย โดยมีมูลคาตามสัญญา 5.4 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 
178 ลานบาท และรบัรูกําไรจากการขายหุนกอนภาษี 48 ลานบาท โดยกําไรจากการขายหุนไดรวมอยูในรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนรวม 
 
ท้ังน้ี ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีเงินคาขายหุน API คางรับ จํานวน 52 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 
1,681 ลานบาท โดยจะทยอยรับชําระเปนงวดตามสัญญา ซ่ึงจะไดรับครบเต็มจํานวนภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
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ป 2560 
 
(ก) การซื้อธุรกิจ 
 
ในระหวางป 2560 กลุมบริษัทไดมีการซ้ือธุรกิจท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 
(1) Vietnam Construction Materials Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2560 บริษัทยอยในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ไดเขาซ้ือหุนท้ังหมดใน Vietnam Construction 
Materials Joint Stock Company (“VCM”) ซ่ึงเปนกลุมผูประกอบธุรกิจปูนซีเมนตครบวงจรในประเทศเวียดนาม โดยการซ้ือหุนดังกลาว
มีประมาณการมูลคาตามสัญญารวม 195 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 6,875 ลานบาท ซึ่งรวมมูลคา
ตามเงื่อนไขท่ีผูถือหุนเดิมตองปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในสัญญาซ้ือขาย ตอมาในไตรมาสท่ี 4 ของป 2560 ไดมีการเจรจาปรับปรุงเงื่อนไข 
ตลอดจนทบทวนสินทรัพยและหน้ีสินท่ีไดรับมา ทําใหมูลคาตามสัญญาคงเหลือ 159 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาท
ประมาณ 5,585 ลานบาท 

 
การไดมาซ่ึงอํานาจควบคุมใน VCM ทําใหกลุมบริษัทมีกําลังการผลิตปูนซีเมนตเพ่ิมขึ้น 3.1 ลานตันตอป รวมกําลังการผลิตปูนซีเมนต
ในอาเซียน (นอกประเทศไทย) ทั้งหมดเปน 10.5 ลานตันตอป และมีกําลังการผลิตปูนซีเมนตในประเทศไทยรวม 23 ลานตันตอป 
โดย VCM มีโรงงานต้ังอยูในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเปนฐานการผลิตและกระจายปูนซีเมนตใหตลาดในพ้ืนท่ีน้ันๆ ไดเปนอยางดี 
รวมถึงมีศักยภาพท่ีจะเพ่ิมกําลังการผลิตเพ่ือรองรับความตองการของตลาดปูนซีเมนตในภูมิภาคตางๆ ไดอีกในอนาคต ท้ังน้ี จากท่ีกลาว
ขางตนถือเปนปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดคาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 

 
(2) PT Indocorr Packaging Cikarang ประเทศอินโดนีเซีย 
 

เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2560 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาซ้ือหุนรอยละ 80 ใน PT Indocorr Packaging Cikarang (“Indocorr”) 
ซ่ึงเปนผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษคุณภาพสูงในประเทศอินโดนีเซีย โดยการเขาซ้ือหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 79.2 พันลานรูเปย 
หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 206 ลานบาท 

 
การไดมาซ่ึงอํานาจควบคุมใน Indocorr ทําใหกลุมบริษัทมีกําลังการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษในอาเซียนรวมเพ่ิมขึ้นเปน 1.045 ลานตันตอป 
โดย Indocorr มีกําลังการผลิต 32,000 ตันตอป ทั้งนี้ การเขาซื้อธุรกิจดังกลาวเพื่อตอบสนองความตองการใชบรรจุภัณฑของ
ตลาดในประเทศอินโดนีเซียท่ีเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว 
 
กลุมบริษัทรับรูกําไรจากการซื้อในราคาตํ่ากวามูลคายุติธรรมจํานวน 65 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนรวม 
โดยกําไรจากการซ้ือดังกลาวเปนผลมาจากการปรับปรุงมูลคายุติธรรมของท่ีดิน 
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(3) Long Son Petrochemicals Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2560 บริษัทยอยในธุรกิจเคมิคอลส ไดเขาซ้ือหุนเพ่ิมรอยละ 25 ใน Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 
(“LSP”) ซ่ึงเปนโครงการปโตรเคมีครบวงจรแหงแรกในประเทศเวียดนาม โดยมีมูลคาตามสัญญา 36.1 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ
เทียบเทาเงินบาทประมาณ 1,230 ลานบาท  

 
การซ้ือหุนเพ่ิมดังกลาว ทําใหกลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน LSP เพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 46 เปนรอยละ 71 และมีการประเมินมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนใน LSP กอนการเปล่ียนแปลงสถานะจากการรวมคาเปนบริษัทยอย ดังน้ี 

 
   (ลานบาท) 

มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในการรวมคากอนเปนบริษัทยอย   2,262 
หัก มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย   (2,061) 
กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน   201 

 
การไดมาซ่ึงอํานาจควบคุมใน LSP จะทําใหกลุมบริษัทมีความสามารถในการแขงขันในเชิงธุรกิจ เน่ืองจากเปนโครงการท่ีมีการเช่ือมโยง
จากโรงงานปโตรเคมีขั้นตนถึงขั้นปลายครบวงจร มีความประหยัดจากขนาดการผลิต และสามารถใชวัตถุดิบไดอยางยืดหยุน
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน นอกจากน้ี ยังมีการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานท่ีชวยสนับสนุนธุรกิจ เชน ทาเรือนํ้าลึก และ
สาธารณูปโภคตางๆ โดยโครงการดังกลาวมีมูลคาการลงทุนรวมคิดเปนเงินประมาณ 5,400 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาท
ประมาณ 188,000 ลานบาท และคาดวาจะเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยไดภายในป 2565 
 

(4) บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จํากัด ประเทศไทย 
 
เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2560 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาซ้ือหุนรอยละ 75 ในบริษัทพรีซิช่ัน พริ้นท จํากัด (“พรีซิชั่น พริ้นท”) 
ซ่ึงเปนผูผลิตสินคาท่ีพิมพดวยระบบออฟเซ็ท (Offset printing) โดยเฉพาะสินคากลอง ปายแขวน และสต๊ิกเกอร ท่ีใชในอุตสาหกรรมตางๆ
ในประเทศไทย โดยการเขาซ้ือหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 165 ลานบาท 
 
การไดมาซึ่งอํานาจควบคุมในพรีซิชั่น พริ้นท ทําใหกลุมบริษัทมีการขยายฐานธุรกิจดิสเพลยแพคเกจจิ้งอยางตอเนื่องเพื่อรองรับ
ตลาดบรรจุภัณฑคุณภาพสูง โดยพรีซิชั่น พริ้นท มีกําลังการผลิต 4,650 ตันตอป ในขณะเดียวกันก็ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงในการเปน
ผูผลิตสินคาและใหบริการบรรจุภัณฑครบวงจร  

 
(5)  บริษัทคอนิเมก จํากัด ประเทศไทย 
 

เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาซ้ือหุนรอยละ 75 ในบริษัทคอนิเมก จํากัด (“คอนิเมก”) 
ซึ่งเปนผูผลิตสินคาในดาน Rigid plastic packaging ซึ่งรวมถึงขวดพลาสติกที่ทํามาจาก HDPE  หลอดบรรจุภัณฑพลาสติก 
ฝา ท่ีใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน เครื่องสําอาง เวชภัณฑ สินคาอุปโภคบริโภค และของเหลวอุตสาหกรรม ท้ังภายในและตางประเทศ 
โดยการเขาซ้ือหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 298 ลานบาท 
 
การไดมาซ่ึงอํานาจควบคุมในคอนิเมกจะชวยเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจแพคเกจจิ้งในการตอบสนองตอความตองการบรรจุภัณฑท่ีมี
หลากหลายรูปแบบของลูกคา และเพ่ิมสัดสวนการขายในกลุมลูกคาท่ีตองการบรรจุภัณฑระดับพรีเมียม เชน อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
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การซื้อธุรกิจดังกลาวขางตน กลุมบริษัทไดจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ไดมา โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 การประเมินมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระไดแลวเสร็จ และมีการบันทึกปรับปรุงรายการสินทรัพยท่ีไดมาและ
หน้ีสินท่ีรับมาเปนมูลคายุติธรรมเรียบรอยแลว  
 
ท้ังน้ี กลุมบริษัทมีการทบทวนอยางตอเน่ืองในระหวางชวงเวลาท่ีวัดมูลคา ซ่ึงหากมีขอมูลใหมท่ีไดรับเพ่ิมเติมภายในหน่ึงปนับจากวันท่ีมีการซ้ือธุรกิจ
และรับทราบขอเท็จจริงท่ีสะทอนเหตุการณแวดลอมท่ีมีอยู ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม 
 
สินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ มีดังน้ี 
 

  
 

VCM Indocorr LSP
พรีซิชั่น
พริ้นท

คอนิเมก รวม

(ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 179      2         1,430    11        7         1,629    
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 448      117      29        71        214      879      
สินคาคงเหลือ 434      54        -          12        128      628      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 6,912    396      1,828    296      638      10,070  
สินทรัพยไมมีตัวตน 628      -          -          1         2         631      
ลูกหน้ีและสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 54        11        1,469    28        21        1,583    
เงินกู ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (8,253)   (114)     -          (217)     (420)     (9,004)   
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น (1,035)   (103)     (826)     (82)       (91)       (2,137)   
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น (99)       (24)       -          (35)       (77)       (235)     
รวมสินทรัพยและหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได (732)     339      3,930   85       422      4,044   
หัก สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -          (68)       (1,139)   (21)       (124)     (1,352)   
หัก มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในการรวมคา
       กอนเปนบริษัทยอย -          -          (2,262)   -          -          (2,262)   
สินทรัพยสุทธิจากการไดมา (732)     271      529      64       298     430      
คาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 6,317    -          701      101      -          7,119    
กําไรจากการซ้ือในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม -          (65)       -          -          -          (65)       
สิ่งตอบแทนท่ีโอนให ท้ังหมด 5,585   206      1,230   165      298     7,484   
เงินสดท่ีไดมา (1,629)   
กระแสเงินสดจาย - สุทธิ 5,855   
หัก เงินลงทุนคางจาย (1,659)   
กระแสเงินสดจาย - สุทธิในป 2560 4,196   

มูลคายุติธรรม
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ทั้งนี้ เงินลงทุนคางจายจํานวนรวม 1,659 ลานบาท กลุมบริษัทจะจายใหกับผูถือหุนเดิมที่ขายหุนใหแกกลุมบริษัท เมื่อบรรลุเงื ่อนไข
ตามท่ีกําหนดไวภายในป 2562 
 
กลุมบริษัทไดนําสินทรัพย หน้ีสินและผลการดําเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวมาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
นับต้ังแตวันท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษัทยอยดังกลาวมีรายไดจากการขายรวม 3,815 ลานบาท และขาดทุนสําหรับงวด 353 ลานบาท ซ่ึงรวมเปน
สวนหนึ่งของผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท ฝายบริหารคาดวาหากกลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจดังกลาวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 
กลุมบริษัทจะมีรายไดจากการขายเปนจํานวนเงินรวม 452,562 ลานบาท และมีกําไรสําหรับป เปนจํานวนเงินรวม 54,903 ลานบาท 
 
นอกจากน้ี ในระหวางป 2560 กลุมบริษัทไดจายชําระคืนเงินกูยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ียจํานวน 8,450 ลานบาท ซ่ึงเปนหน้ีสินท่ีรับมาเน่ืองจาก
การซ้ือธุรกิจ VCM Indocorr และคอนิเมก โดยสวนใหญเปนการจายชําระคืนกอนครบกําหนด 
 
กลุมบริษัทมีคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือธุรกิจดังกลาวรวม 57 ลานบาท ซ่ึงรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม 
 
(ข) การเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย 
  

ในระหวางป 2560 บริษัทยอยในธุรกิจเคมิคอลส ไดซ้ือหุนในบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) (“TPC”) ซ่ึงเปนบริษัทยอย 
เพิ่มเติมอีกจํานวน 76.54 ลานหุน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 8.75 จํานวนเงินรวม 3,061 ลานบาท ทําใหกลุมบริษัทมีสัดสวน
การถือหุนใน TPC เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 91.06 เปนรอยละ 99.81 
 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียของกลุมบริษัทใน TPC ดังน้ี 

 
  (ลานบาท) 

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมท่ีไดมา   1,677 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  (3,061) 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทท่ีลดลงจากการเพ่ิมสัดสวนในบริษัทยอย  (1,384) 

 
ทั้งนี้ การซื้อหุนดังกลาวเปนไปตามที่กลุมบริษัทไดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ TPC จากผูถือหุนทุกรายเปนการทั่วไป เนื่องจาก
การเพิกถอนหลักทรัพยของ TPC จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยรับซื้อในราคาหุนละ 40 บาท และมีระยะเวลารับซ้ือ
ต้ังแตวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 11 มกราคม 2560 ท้ังน้ี คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยมีคําส่ังเพิกถอนหลักทรัพยของ TPC 
จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนต้ังแตวันท่ี 30 มกราคม 2560 เปนตนไป 
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5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันหรือมีอิทธิพล
อยางมีนัยสําคัญท้ังทางตรงและทางออมตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน 
 
รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม และนโยบายการกําหนดราคาสรุปไดดังน้ี 
 
 2561  2560  นโยบายการกําหนดราคา 
 (ลานบาท)   
บริษัทรวมและการรวมคา      
ซ้ือ 21,957  23,730  ราคาตลาด 
คาบริการ 671  699  ราคาตลาด 
รายไดจากการขายสินคา 54,554  52,857  ราคาตลาด 
รายไดคาบริการขนสงและบริการอื่นๆ 1,800  1,135  ราคาตลาด 
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ 1,995  1,771  สวนใหญคิดตามอัตรา 
     รอยละของรายไดจากการขาย 
รายไดเงินปนผล 11,189  16,444  ตามจํานวนท่ีประกาศจาย 
      
บริษัทอื่น      
ซ้ือ 2,650  2,625  ราคาตลาด 
รายไดจากการขายสินคา 266  260  ราคาตลาด 
รายไดคาบริการขนสงและบริการอื่นๆ 80  99  ราคาตลาด 
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ 374  317  สวนใหญคิดตามอัตรา 
     รอยละของรายไดจากการขาย 
รายไดเงินปนผล 2,476  1,951  ตามจํานวนท่ีประกาศจาย 
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ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 
ลูกหน้ีการคา 
 
 2561  2560 

 (ลานบาท) 
บริษัทรวมและการรวมคา    
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 1,277  1,875 
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 548  451 
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จาํกดั 404  806 
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 362  310 
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 319  558 
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 318  435 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 219  67 
PT Chandra Asri Perkasa 125  - 
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. 123  108 
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 114  92 
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 103  34 
PT Styrindo Mono Indonesia 77  235 
Mien Trung Joint Stock Corporation -  277 
บริษัทอื่นๆ 328  401 
 4,317  5,649 
บริษัทอื่น    
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 81  78 
บริษัทอื่นๆ 29  20 
 110  98 
รวม 4,427  5,747 
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ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
บริษัทรวมและการรวมคา    
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด 322  331 
บริษัทไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จํากัด 110  97 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 62  4 
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 48  61 
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด 36  25 
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 30  25 
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 27  2 
PT Siam Maspion Terminal 24  - 
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 23  - 
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 22  22 
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด 19  12 
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 17  9 
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 7  65 
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด -  27 
บริษัทอื่นๆ 92  95 
 839  775 
บริษัทอื่น    
บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด 6  9 
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 5  32 
บริษัทอื่นๆ 8  16 
 19  57 
รวม 858  832 
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เงินใหกูยืมระยะส้ัน 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
บริษัทรวม    
PT M Class Industry 67  68 
GTC Technology International, LP 41  41 
บริษัทอื่นๆ 8  8 
รวม 116  117 
     
เงินใหกูยืมระยะยาว 
 
 2561  2560 

 (ลานบาท) 
บริษัทรวม    
Mariwasa Holdings, Inc. 82  84 
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 9  17 
รวม 91  101 
 
รายการเคล่ือนไหวระหวางปสําหรับเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
ระยะส้ัน    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 117  124 
เพ่ิมขึ้น -  8 
ลดลง (1)  (15) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 116  117 

 
ระยะยาว    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 101  90 
เพ่ิมขึ้น 1  17 
ลดลง (11)  (6) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 91  101 
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เจาหน้ีการคา 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
บริษัทรวม    
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด 422  470 
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 417  501 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 361  454 
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 214  223 
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 174  198 
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 134  172 
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 128  95 
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 99  104 
บริษัทไอทีวัน จํากัด 54  65 
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) -  1,565 
บริษัทอื่นๆ  82  79 
 2,085  3,926 
บริษัทอื่น    
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 185  198 
บริษัทอื่นๆ -  5 
 185  203 
รวม 2,270  4,129 
 
เจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
บริษัทรวม    
บริษัทไอทีวัน จํากัด 18  19 
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 14  14 
บริษัทอื่นๆ 14  12 
รวม 46  45 
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เงินกูยืมระยะส้ัน 
 

 
รายการเคล่ือนไหวระหวางปสําหรับเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 77  84 
เพ่ิมจากการซ้ือธุรกิจ 79  - 
เพ่ิมขึ้น 3  - 
ลดลง (6)  (7) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 153  77 
 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสําคัญ 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    
ผลประโยชนระยะส้ัน 396  341 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 36  20 
รวม 432  361 
 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสําคัญ ประกอบดวย คาตอบแทนท่ีจายใหแกคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 
ตามขอบังคับของบริษัท และคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูบริหารของกลุมบริษัท ซ่ึงไดแก เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมท้ัง 
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีกลุมบริษัทจายสมทบใหผูบริหารในฐานะพนักงานของกลุมบริษัท 
 

  

 2561  2560 
 (ลานบาท) 
บริษัทรวม    
Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company 76  - 
    
บริษัทอื่น    
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia 77  77 
รวม 153  77 
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6 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  
 
 หมายเหตุ 2561  2560 
   (ลานบาท) 
ลูกหนี้การคา     
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 4,427  5,747 
บริษัทท่ัวไป  45,195  41,936 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (1,165)  (911) 

สุทธิ  44,030  41,025 
       48,457  46,772 
     ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น     

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 858  832 
บริษัทท่ัวไป  14,600  7,803 

       15,458  8,635 
     รวม  63,915  55,407 

     
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    
หน้ีสงสัยจะสูญ (294) (74) 
หน้ีสูญไดรับคืน 47 56 
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 2561  2560 
 (ลานบาท) 
ลูกหนี้การคา    
กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 4,308 5,648 
เกินวันครบกําหนดชําระ   
 นอยกวา 3 เดือน 112 98 
 3 - 6 เดือน  7 1 
   รวม 4,427 5,747 
บริษัทท่ัวไป    
ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 38,332  35,796 
เกินวันครบกําหนดชําระ    
 นอยกวา 3 เดือน 4,075  3,628 
 3 - 6 เดือน  631  715 
 มากกวา 6 - 12 เดือน 608  681 
 มากกวา 12 เดือน 1,549  1,116 

 45,195  41,936 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,165)  (911) 

สุทธิ 44,030  41,025 

   รวม  48,457  46,772 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท คือ 15 - 90 วัน  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ลูกหน้ีการคาท่ีคางชําระเกินวันครบกําหนดชําระของกลุมบริษัทมีการคํ้าประกันโดยสถาบันการเงินในวงเงิน
จํานวน 1,008 ลานบาท (2560: 823 ลานบาท) 
 

  

207



 

7 สินค�าคงเหลือ 

 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
สินคาสําเร็จรูป 22,567  22,250 
สินคาระหวางผลิต 3,084  3,174 
วัตถุดิบ  14,120  14,019 
อะไหล 8,033  7,793 
วัสดุ ของใชส้ินเปลืองและอื่นๆ 6,337  4,810 
วัตถุดิบระหวางทาง 7,673  6,374 

รวม 61,814  58,420 
หัก  คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง (997)  (770) 

สุทธิ 60,817  57,650 

    
ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีบันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย   
ตนทุนขาย 383,463  349,307 
หัก   การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (381)  (381) 
บวก การกลับรายการปรับลดมูลคา 335  358 
หัก   ตนทุนบริการและอื่นๆ (5,423)  (4,046) 
รวมสุทธิ 377,994  345,238 

    
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต (227)  (1,626) 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองท่ีใชไป 207,755  193,883 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด และเงินลงทุนอ่ืนๆ 
 
  2561  2560 
  (ลานบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  25,207  38,282 
เงินลงทุนช่ัวคราวท่ีมีสภาพคลองสูง  3,582  5,655 
รวม  28,789  43,937 
     
เงินลงทุนชั่วคราว     
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน  6,322  3,542 
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย (ในกองทุนสวนบุคคล)  15,271  9,429 
รวม  21,593  12,971 
     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย (ในกองทุนสวนบุคคล)  7,490  7,158 
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด  2  4 
รวม  7,492  7,162 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กองทุนสวนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษัทบริหารสินทรัพยอิสระ 3 ราย ไดลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีสภาพคลองสูง
และถูกจัดอันดับอยูในระดับความนาเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได โดยมีอัตราผลตอบแทนรอยละ 1.25 ถึง 3.23 ตอป (2560: รอยละ 0.98 ถึง 
3.45 ตอป) 
 
มูลคายุติธรรม 
 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขาย รวมท้ังมูลคาตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังน้ี 
 
 มูลคา  มูลคายุติธรรม 
 ตามบัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  รวม 
 (ลานบาท) 
เงินลงทุนชั่วคราว        
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย (ในกองทุนสวนบุคคล) 15,271  -  15,271  15,271 
        
เงินลงทุนเผื่อขาย        
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย (ในกองทุนสวนบุคคล) 7,490  -  7,490  7,490 
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด 2  2  -  2 
รวม 7,492  2  7,490  7,492 
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ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นประจําสําหรับหลักทรัพยเผ่ือขาย การวัดมูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทอยูในระดับ
ท่ีตางกันของลําดับช้ันมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา นิยามของระดับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเงินลงทุนของกลุมบริษัท มีดังน้ี 
 
• ระดับ 1 :  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลอง (ตลาดหลักทรัพย) สําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน 

และกลุมบริษัทสามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา 

• ระดับ 2 :  เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขาย
ซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

 
กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพยท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา ซ่ึงไดมีการทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหลาน้ัน โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณไวดวยอัตราดอกเบ้ียในตลาดสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
ท่ีเหมือนกัน ณ วันท่ีวัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเส่ียงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุง
ความเส่ียงดานเครดิตของกลุมบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม 
 

9 เงินลงทุนในบริษัทร�วมและการร�วมค�า 

 
รายการเคล่ือนไหวสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สําหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย มีดังน้ี 
 
 หมายเหตุ 2561  2560 
  (ลานบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม   98,331  95,498 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุน - วิธีสวนไดเสีย  15,047  18,212 
ลงทุนเพ่ิมสุทธิ  2,760  4,061 
รายไดเงินปนผล  (11,189)  (16,444) 
จําหนาย  (4,120)  (1,328) 
การเปล่ียนแปลงสถานะเปนบริษัทยอย 4 (1,158)  (2,061) 
รับโอนจากสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย  -  1,449 
อื่นๆ  (295)  (1,056) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  99,376  98,331 
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เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนระหวางปส้ินสุดวันเดียวกัน มีดังน้ี 

 

 

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม ทุนชําระแลว วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย รายไดเงินปนผล

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
(รอยละ) (ลานบาท)

บริษัทรวม

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 30 30 4,001    3,841    9,414    9,414    11,391     10,989   213      182      
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 29 - 1,030    -          2,591    -          2,623      -           -          -          
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด 29 29 150      150      46        46        697         689       152      219      
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49 49 2,325    2,325    1,139    1,139    498         511       -          -          
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30 30 497      497      148      148      401         305       -          28        
บริษัทนอริตาเก  เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด 40 40 405      405      134      134      242         227       -          -          
PT M Class Industry 28 28 222      222      106      106      91          109       -          -          
Green Siam Resources Corporation 40 40 95        95        38        38        37          44         5         2         
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด 50 50 63        63        31        31        32          48         -          -          
Mariwasa Holdings, Inc. 40 40 235      235      94        94        25          28         -          -          
CMPI Holdings, Inc. 40 40 55        55        18        18        15          19         7         -          
บริษัทอื่นๆ 151      151      39        50        48          58         14        -          

9,229   8,039   13,798  11,218  16,100    13,027   391      431      

ธุรกิจเคมิคอลส
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 31 31 27,248  27,248  18,090  18,090  23,021     22,025   746      1,604    
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 49 49 1,173    1,173    10,800  10,800  12,184     13,241   1,661    1,661    
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด 50 50 4,755    4,755    2,375    2,375    6,823      6,075     1,539    2,383    
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50 50 4,455    4,455    2,183    2,183    6,148      5,120     -          3,278    
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47 47 5,590    5,590    2,571    2,571    3,502      3,576     2,576    2,965    
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50 50 5,789    5,789    2,788    2,788    3,117      4,110     2,030    1,764    
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 46 46 64        64        167      167      1,083      897       386      353      
บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด 50 50 995      995      493      493      1,005      996       66        112      
บริษัทริเกน (ไทยแลนด) จํากัด 35 35 120      120      42        42        497         503       147      118      
PT Siam Maspion Terminal 50 50 327      327      163      163      303         281       30        36        
Mitsui Advanced Composites

(Zhongshan) Co., Ltd. 20 20 596      596      119      119      267         287       47        64        
GTC Technology International, LP 25 25 191      191      107      107      267         234       -          -          
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด 45 45 592      592      266      266      137         114       -          -          
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 45 45 200      200      87        87        112         109       13        15        
GTC Technology US, LLC 25 25 102      102      160      160      56          56         -          -          
บริษัทเอสดีกรุปเซอรวิซ จํากัด 50 50 78        78        38        38        40          104       146      -          
Binh Minh Plastics Joint Stock Company 54 20 -          1,228    -          642      -            1,089     -          93        
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) - 39 -          1,755    -          1,529    -            1,357     46        5         
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด - 40 -          900      -          180      -            164       -          -          
บริษัทอื่นๆ 4         4         104      13        147         55         10        34        

52,279  56,162  40,553  42,813  58,709    60,393   9,443   14,485  
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ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดซ้ือหุนเพ่ิมรอยละ 34 ใน Binh Minh Plastics Joint Stock Company ทําใหบริษัทดังกลาวเปล่ียนสถานะ
จากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4  

 
  

สดัสวนการถอืหุน
โดยตรง / ออม ทนุชําระแลว วิธีราคาทนุ วิธีสวนไดเสยี รายไดเงินปนผล

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560
(รอยละ) (ลานบาท)

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษทัสยามทบพันแพคเกจจ้ิง จํากัด 49 48 500      500      245      245      427         421       11        14        
บริษทัสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 31 31 1,100    1,100    495      495      239         281       -          -          
บริษทัสหกรีน ฟอเรสท จํากัด 17 17 190      190      48        48        64          59         5         5         
บริษทัอื่นๆ 263      263      105      105      -            -           -          -          

2,053   2,053   893     893     730        761       16       19       

สวนงานอื่น
บริษทัสยามคูโบตาคอรปอเรชัน่ จํากัด 40 40 2,739    2,739    1,120    1,120    18,686     17,066   880      1,087    
บริษทัผลติภณัฑวิศวไทย จํากัด 30 30 85        85        76        76        1,246      1,396     158      -          
บริษทัสยามเอทอีุตสาหกรรม จํากัด 30 30 240      240      72        72        723         714       21        31        
บริษทันวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด 30 30 300      300      90        90        716         615       59        120      
บริษทัไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ

บางปะกง จํากัด 30 30 475      475      142      142      694         646       143      214      
บริษทันวโลหะไทย จํากัด 25 25 308      308      74        74        400         382       10        8         
Lysando AG 20 20 39        39        355      355      252         275       -          -          
บริษทัเมืองทอง ยไูนเต็ด จํากัด 30 30 233      233      140      140      104         107       -          -          
บริษทัไอทวีัน จํากัด 20 20 80        80        16        16        43          51         68        49        

4,499   4,499   2,085   2,085   22,864    21,252   1,339   1,509   
รวม 68,060  70,753  57,329  57,009  98,403    95,433   11,189  16,444  
หกั  ผลขาดทนุจากการดอยคาสะสม (87)         (87)        
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 68,060  70,753  57,329  57,009  98,316    95,346   11,189  16,444  

การรวมคา
ธุรกิจซเีมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษทัโกลบอลเฮาส อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 65 65 1,519    1,190    760      595      787         608       -          -          
บริษทัเอสซีจี นิชเิร โลจิสติกส จํากัด 51 51 570      570      291      291      258         252       -          -          
บริษทัสยาม สมารท ดาตา จํากัด 51 - 30        -          15        -          15          -           -          -          

2,119   1,760   1,066   886     1,060      860      -         -         

ธุรกิจเคมิคอลส
บริษทัสยาม มิตซุย พีทเีอ จํากัด - 50 -         4,800   -         2,401   -            2,125    -         -         
เงินลงทุนในการรวมคา 2,119   6,560   1,066   3,287   1,060      2,985    -         -         

เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา - สุทธิ 70,179  77,313  58,395  60,296  99,376    98,331   11,189  16,444  
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การซ้ือเงินลงทุน 
 
ในไตรมาสท่ี 3 ของป 2561 กลุมบริษัทไดซ้ือหุนรอยละ 29 ใน PT Catur Sentosa Adiprana Tbk ซ่ึงดําเนินธุรกิจหลัก 2 ประเภท 
ประกอบดวยธุรกิจคาปลีกสมัยใหม และธุรกิจกระจายสินคาวัสดุกอสรางและสินคาเกี่ยวกับบานในประเทศอินโดนีเซีย มูลคาเงินลงทุนในบริษัท
ดังกลาวคิดเปนจํานวนเงิน 2,591 ลานบาท 
 
การจําหนายเงินลงทุน 
 
ไตรมาสท่ี 4 ของป 2561 กลุมบริษัทไดขายหุนท้ังหมดรอยละ 50 ในบริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด และรอยละ 40 ในบริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด 
เปนจํานวนเงินประมาณ 3,425 ลานบาท และมีกําไรจากการขายหุนกอนภาษีประมาณ 960 ลานบาท โดยกําไรจากการขายหุนไดรวมอยูใน
รายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนรวม 
 
บริษัทรวมและการรวมคาท่ีไมมีสาระสําคัญ 
 
ตารางตอไปน้ีสรุปขอมูลทางการเงินของสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคาท่ีไมมีสาระสําคัญ จากจํานวนเงินท่ีรายงาน
ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
 

 บริษัทรวม  การรวมคา 
 2561  2560  2561  2560 

 (ลานบาท) 
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคา 98,316  95,346  1,060  2,985 
สวนแบงของกลุมบริษัทใน        

- กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 14,909  18,220  138  (8) 
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 312  (1,205)  -  148 
- กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 15,221  17,015  138  140 

 
การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ 
 
ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2561 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560 
เปนเงินสดและหุนสามัญ โดยมีกําหนดจายในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงกลุมบริษัทมีสิทธิรับเงินปนผลเปนหุนสามัญจํานวน 48 ลานหุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 48 ลานบาท 
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10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 

 
 
มูลคารวมของเงินลงทุนดังกลาวขางตน ซ่ึงถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบครั้งหลังสุดท่ีมีอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังน้ี 
 

     สวนไดเสียใน  
 ราคาทุน   มูลคาตามบัญชี  
  (ลานบาท)  

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 5,824  9,825 
 

11 ลูกหนี้ไม�หมุนเวียนอื่น  
 

 2561  2560 
 (ลานบาท) 
เงินจายลวงหนาตามสัญญากอสราง คาสิทธิในการใชท่ีดินและอื่นๆ 7,799  2,458 
คาเชาท่ีดินจายลวงหนา 4,216  976 
คาใชจายจายลวงหนา 406  699 
อื่นๆ 1,367  1,112 
รวม 13,788  5,245 

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม เงินลงทุน รายไดเงินปนผล

2561 2560 2561 2560 2561 2560
(รอยละ) (ลานบาท)

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) 10 10 942        942        82         82         
Finfloor S.p.A. 10 10 299        299        49         39         
อื่นๆ 114        55         -           -           

1,355     1,296     131       121       
ธุรกิจเคมิคอลส
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama 5 5 2,002     2,002     -           -           
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia * 39 39 184        184        -           -           
PT Trans-Pacific Polyethylindo * 39 39 131        131        -           -           
อื่นๆ 187        90         6           5           

2,504     2,407     6          5          
* ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 33         33         -           1          
สวนงานอื่น
บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 10 10 881        881        2,234     1,707     
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 10 484        484        50         50         
บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด 4 4 178        178        44         55         
อื่นๆ 389        122        3           -           

1,932     1,665     2,331     1,812     
รวม 5,824     5,401     2,468     1,939     
หัก  ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (2,428)     (2,425)     -           -           
สุทธิ 3,396     2,976     2,468     1,939     
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12 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 
 

  
 
กลุมบริษัทไดมีการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑของสินทรัพยท่ีใชงานอยู
ในปจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีมูลคายุติธรรมจํานวน 8,349 ลานบาท (2560: 7,541 ลานบาท) 
 
การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 3 จากเกณฑขอมูลที่นํามาใช 
ซ่ึงใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลคายุติธรรม 
 

  

ท่ีดินและ อาคารและ
สวนปรับปรุง ส่ิงปลูกสราง รวม

(ลานบาท)
ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 1,404            566               1,970            
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 8                  22                30                
จําหนาย (4)                 -                  (4)                 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 192               -                  192               
โอนไปท่ีดินพัฒนาเพื่อขาย (4)                 -                  (4)                 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 1,596            588              2,184            
เพิ่มข้ึน 70                5                  75                
จําหนาย (5)                 2                  (3)                 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 165               65                230               
โอนไปท่ีดินพัฒนาเพื่อขาย (13)               -                  (13)               
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 1,813            660              2,473            

คาเสื่อมราคาสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 305               358               663               
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -                  9                  9                  
คาเส่ือมราคาสําหรับป -                  20                20                
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 305              387              692              
คาเส่ือมราคาสําหรับป 10                26                36                
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -                  28                28                
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 315              441              756              

มูลคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 1,291            201              1,492            
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 1,498            219              1,717            
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13  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�  
 

 
 
  

เคร่ืองตกแตง

ติดตั้งและ

ทีด่ินและ อาคารและ เคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองใช งานระหวาง

สวนปรับปรุง สิง่ปลกูสราง และอุปกรณ และอุปกรณ สํานักงาน กอสราง รวม

(ลานบาท)

ราคาทุน
ณ วันที ่1 มกราคม 2560 30,342        67,764        389,120      11,822        7,195         42,361        548,604      
เพิ่มขึน้จากการซื้อธุรกิจ 390            4,607         7,655         84             75             1,858         14,669        
เพิ่มขึน้ 428            1,094         9,370         529            309            9,992         21,722        
จําหนาย/ตัดรายการบญัชี (223)           (276)           (5,143)         (184)           (289)           (35)            (6,150)         
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ (192)           -               -               -               -               -               (192)           
โอนไปสนิทรัพยทีถ่อืไวเพื่อขาย (12)            (39)            (414)           (3)              (7)              -               (475)           
โอนเขา (ออก) 1,867         8,321         24,774        685            326            (36,194)       (221)           
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (443)           (1,505)         (4,565)         (218)           (60)            (1,546)         (8,337)         
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 32,157       79,966       420,797      12,715       7,549         16,436       569,620      
เพิ่มขึน้จากการซื้อธุรกิจ -               885            1,807         43             37             26             2,798         
ลดลงจากการขายบริษทัยอย (27)            (76)            (216)           (2)              (5)              -               (326)           
เพิ่มขึน้ 841            941            5,732         205            240            15,540        23,499        
จําหนาย/ตัดรายการบญัชี (136)           (159)           (5,518)         (266)           (306)           (95)            (6,480)         
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ (165)           (65)            -               -               -               -               (230)           
โอนไปสนิทรัพยทีถ่อืไวเพื่อขาย -               (225)           (45)            -               (4)              -               (274)           
โอนเขา (ออก) 429            1,473         8,495         279            194            (11,748)       (878)           
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (318)           (789)           (2,058)         (97)            (42)            76             (3,228)         
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 32,781       81,951       428,994      12,877       7,663         20,235       584,501      
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มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม ซึ่งไดรับการคิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลว แตยังคงใชงานอยู 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 173,807 ลานบาท (2560: 167,105 ลานบาท) 
 

ในป 2561 กลุมบริษัทไดบันทึกตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของกับการไดมาซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณไวเปนสวนหน่ึงของตนทุนงานระหวางกอสราง 
จํานวน 158 ลานบาท (2560: 127 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ียท่ีรับรูรอยละ 1.60 ถึง 5.65 ตอป (2560: รอยละ 1.90 ถึง 4.18 ตอป)  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ราคาทุนของเครื่องจักรและอุปกรณภายใตสัญญาเชาการเงินมีจํานวน 1,207 ลานบาท (2560: 1,465 ลานบาท) 
และมีมูลคาตามบัญชีจํานวน 884 ลานบาท (2560: 1,038 ลานบาท) 
 

ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ของธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง และ
ธุรกิจเคมิคอลส เปนจํานวนเงินรวมประมาณ 643 ลานบาท ซ่ึงรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม 
 

ในการทดสอบการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีมีขอบงช้ีการดอยคา กลุมบริษัทกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช 
ซ่ึงใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับ ท้ังน้ีกระแสเงินสดในอนาคตเปนประมาณการสําหรับหาปขางหนาและอัตราการเติบโต
หลังจากน้ัน ซ่ึงกําหนดจากประมาณการในระยะยาวของผูบริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA และใชอัตราคิดลดจากตนทุน
เงินทุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของกลุมบริษัท 

เคร่ืองตกแตง
ติดตั้งและ

ท่ีดินและ อาคารและ เคร่ืองจักร ยานพาหนะ เคร่ืองใช งานระหวาง
สวนปรับปรุง ส่ิงปลูกสราง และอุปกรณ และอุปกรณ สํานักงาน กอสราง รวม

(ลานบาท)

คาเสื่อมราคาสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 9,070         36,074        244,691      7,968         5,574         44             303,421      
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 1               1,112         3,382         62             42             -               4,599         
คาเส่ือมราคาสําหรับป 1,040         2,565         16,952        848            614            -               22,019        
ผลขาดทุนจากการดอยคา 2               28             279            -               1               2               312            
จําหนาย/ตัดรายการบัญชี (146)           (229)           (4,876)         (155)           (276)           (9)              (5,691)         
โอนไปสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย (1)              (35)            (395)           (3)              (7)              -               (441)           
โอนเขา (ออก) (1)              13             1               (57)            (37)            -               (81)            
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (56)            (462)           (2,634)         (170)           (43)            -               (3,365)         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 9,909         39,066       257,400      8,493         5,868        37             320,773      
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -               194            1,069         30             32             -               1,325         
ลดลงจากการขายบริษัทยอย -               (67)            (193)           (2)              (4)              -               (266)           
คาเส่ือมราคาสําหรับป 1,034         2,688         17,306        767            594            -               22,389        
ผลขาดทุนจากการดอยคา (กลับรายการ) (5)              117            528            -               3               -               643            
จําหนาย/ตัดรายการบัญชี (125)           (111)           (5,220)         (190)           (265)           -               (5,911)         
โอนไปอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน -               (28)            -               -               -               -               (28)            
โอนไปสินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย -               (145)           (3)              -               (4)              -               (152)           
โอนเขา (ออก) 26             (72)            (686)           (7)              (11)            (3)              (753)           
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (28)            (139)           (716)           (68)            (34)            -               (985)           
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 10,811       41,503       269,485      9,023         6,179         34             337,035      

มูลคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 22,248       40,900       163,397      4,222         1,681         16,399       248,847     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 21,970       40,448       159,509      3,854         1,484         20,201       247,466      
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14 ค�าความนิยมและสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น 
 

    
 

ในไตรมาสท่ี 3 ของป 2561 กลุมบริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมของเงินลงทุนในบริษัทยอยในสวนงานธุรกิจซีเมนต
และผลิตภัณฑกอสราง เปนจํานวนเงิน 815 ลานบาท ซ่ึงรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนรวม 

คาความนิยม สินทรัพยไมมีตัวตน
ลิขสิทธิ์

ซอฟตแวร ประทานบัตร รวม
และคาธรรมเนียม ตนทุน และ สินทรัพย

การใชสิทธิ ระหวางพัฒนา อื่นๆ ไมมีตัวตน
(ลานบาท)

ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 12,069        9,570         1,031         4,640         15,241        
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 7,119         19             -               627            646            
เพิ่มข้ึน -               565            270            2,591         3,426         
จําหนาย/ตัดจําหนาย -               (333)           -               -               (333)           
โอนเขา (ออก) -               459            (801)           334            (8)              
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,089)         (25)            -               (115)           (140)           
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 18,099       10,255       500           8,077         18,832       
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 3,228         15             -               -               15             
เพิ่มข้ึน -               369            399            526            1,294         
จําหนาย/ตัดจําหนาย -               (197)           (9)              (21)            (227)           
โอนเขา (ออก) -               504            (326)           (157)           21             
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (4)              (12)            -               (42)            (54)            
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 21,323       10,934       564           8,383        19,881       

คาตัดจําหนายสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 412            5,352         -               1,127         6,479         
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -               15             -               -               15             
คาตัดจําหนายสําหรับป -               864            -               408            1,272         
ผลขาดทุนจากการดอยคา 210            4               -               -               4               
จําหนาย/ตัดจําหนาย -               (316)           -               -               (316)           
โอนเขา (ออก) -               (15)            -               (10)            (25)            
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 622           5,904         -               1,525         7,429         
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -               2               -               -               2               
คาตัดจําหนายสําหรับป -               892            -               438            1,330         
ผลขาดทุนจากการดอยคา 815            17             (3)              2               16             
จําหนาย/ตัดจําหนาย -               (161)           -               (1)              (162)           
โอนเขา (ออก) -               102            3               (22)            83             
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 1,437         6,756         -               1,942         8,698        
มูลคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 17,477       4,351         500           6,552         11,403       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 19,886       4,178         564           6,441         11,183       
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ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม กลุมบริษัทกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช ซ่ึงใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับ ท้ังน้ีกระแสเงินสดในอนาคตเปนประมาณการสําหรับหาปขางหนาและอัตราการเติบโตหลังจากน้ัน ซ่ึงกําหนดจาก
ประมาณการในระยะยาวของผูบริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกําไร EBITDA และใชอัตราคิดลดจากตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก
ของกลุมบริษัท 
 

15 สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี) 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพย
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน 
ซ่ึงแสดงรวมไวในงบแสดงฐานะการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 5,073  6,274 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (2,155)  (2,318) 
สุทธิ 2,918  3,956 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางป มีดังน้ี 
 

 

ผลตาง
ณ วันท่ี ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน เพิ่มข้ึน จากการ ณ วันท่ี

1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จากการ แปลงคา 31 ธันวาคม
2560 (หมายเหตุ 30) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2560

(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 3,549        260           -              18            (4)             3,823        
เงินลงทุน 94            (4)             (5)             -              -              85            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 435           132           -              5              (18)           554           
ประมาณการหน้ีสิน
   สําหรับผลประโยชนพนักงาน 1,485        81            17            15            (25)           1,573        
อื่นๆ 630           30            -              5              (6)             659           
รวม 6,193        499          12            43            (53)           6,694        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน (671)          176           330           -              -              (165)          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (2,529)        161           -              (148)          64            (2,452)        
อื่นๆ (100)          (16)           -              (6)             1              (121)          
รวม (3,300)       321          330          (154)         65            (2,738)       

สุทธิ 2,893        820          342          (111)         12            3,956        

บันทึกเปน
รายได (คาใชจาย)
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ผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช ซ่ึงกลุมบริษัทไมไดรับรูเปนสินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
ผลแตกตางชั่วคราว     

- สินคาคงเหลือ 62  37 
- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 743  126 
- ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 238  202 
- อื่นๆ  489  206 

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 13,565  10,154 
รวม 15,097  10,725 
 
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชซึ่งกลุมบริษัทยังไมไดรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมสิ้นสุด
การใหประโยชนตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได โดยจะส้ินสุดการใหประโยชนภายในป 2568  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กลุมบริษัทไมไดบันทึกหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดจากการลงทุน
ในบริษัทยอยและการรวมคา อันเน่ืองมาจากกลุมบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวได และ
มีความเปนไปไดแนนอนท่ีผลแตกตางชั่วคราวจะไมไดกลับรายการภายในระยะเวลาท่ีคาดการณไดในอนาคต 

ผลตาง
ณ วันท่ี ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน เพิ่มข้ึน จากการ ณ วันท่ี

1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น จากการ แปลงคา 31 ธันวาคม
2561 (หมายเหตุ 30) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2561

(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 3,823        (1,204)        -              -              -              2,619        
เงินลงทุน 85            (17)           -              -              -              68            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 554           (72)           -              -              (7)             475           
ประมาณการหน้ีสิน
   สําหรับผลประโยชนพนักงาน 1,573        107           211           -              (26)           1,865        
อื่นๆ 659           (112)          -              35            (1)             581           
รวม 6,694        (1,298)       211          35            (34)           5,608        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน (165)          125           8              -              -              (32)           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (2,452)        50            -              (54)           16            (2,440)        
อื่นๆ (121)          26            -              (121)          (2)             (218)          
รวม (2,738)       201          8             (175)         14            (2,690)       

สุทธิ 3,956        (1,097)       219          (140)         (20)           2,918        

บันทึกเปน
รายได (คาใชจาย)

220



 

16  การเปล่ียนแปลงของหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

การเปล่ียนเปลงของหน้ีสินท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน สําหรับป 2561 เปนดังน้ี  
 

 
หมายเหตุ  

เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะส้ัน  

เงินกูยืม 
ระยะยาว  หุนกู  รวม 

   (ลานบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561   19,783  8,246  181,134  209,163 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน   2,118  (6,051)  25  (3,908) 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการไดมาในบริษัทยอย 4  237  86  -  323 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ   (114)  (16)  -  (130) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561   22,024  2,265  181,159  205,448 

 
17 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

 2561  2560 
 (ลานบาท) 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน 17,776  16,840 
เงินกูยืม 3,902  2,545 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและอื่นๆ 74  201 
รวม 21,752  19,586 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหงจํานวนเงินประมาณ 8,734 ลานบาท (2560: 7,831 ลานบาท) 
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18 เงินกู�ยืมระยะยาว 
 

 2561  2560 

 (ลานบาท) 
สวนท่ีหมุนเวียน    
-  สวนท่ีไมมีหลักประกัน    

เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 621  4,671 
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 58  116 

 679  4,787 
    สวนท่ีไมหมุนเวียน    
-  สวนท่ีไมมีหลักประกัน    
   เงินกูยืมระยะยาว 1,515  3,351 
   หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 71  108 
 1,586  3,459 
รวม 2,265  8,246 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจําแนกตามประเภทสกุลเงินดังน้ี 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
บาท 1,143  3,148 
ดอลลารสหรัฐ 953  3,740 
ดองเวียดนาม 143  1,344 
เปโซ 25  11 
อื่นๆ 1  3 
รวม 2,265  8,246 
 
ในป 2561 กลุมบริษัทไดเบิกถอนเงินตามสัญญาเงินกูยืมท่ีไดลงนามไวรวมเทียบเทาเงินบาท จํานวน 416 ลานบาท (2560: 1,031 ลานบาท) 
และไดจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวแกสถาบันการเงินกอนครบกําหนดเปนจํานวนเงิน 884 ลานบาท (2560: 7,565 ลานบาท) ทั้งนี้ 
เงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียรอยละ 3.00 ถึง 6.25 ตอป (2560: รอยละ 2.06 ถึง 6.25 ตอป)  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีวงเงินกูยืมสวนท่ียังไมไดเบิกถอนรวมเทียบเทาเงินบาท จํานวน 106,165 ลานบาท (2560: 1,570 ลานบาท) 
รวมวงเงินกูยืมสําหรับโครงการปโตรเคมีในประเทศเวียดนาม จํานวน 3,238 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 105,072 ลานบาท 
 
เงินกูยืมระยะยาวท่ีเปนเงินตราตางประเทศมีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียในป 2561 ประมาณรอยละ 4.07 ตอป (2560: รอยละ 4.40 ตอป) โดยสวนใหญ
กลุมบริษัทไดมีการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ียไวแลว ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 34 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไมรวมหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระไดดังน้ี 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
ครบกําหนดภายใน 1 ป 621  4,671 
ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1,397  3,280 
ครบกําหนดหลังจาก 5 ป  118  71 
รวม 2,136  8,022 
 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
 
บริษัทยอยหลายแหงไดทําสัญญาเชาการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ โดยสัญญาเชามีระยะเวลา 3 - 9 ป หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 
 เงินตน  ดอกเบ้ีย  ยอดชําระ 
 (ลานบาท) 
ป 2561      
ครบกําหนดภายใน 1 ป 58  7  65 
ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 71  5  76 
รวม 129  12  141 
 
ป 2560      
ครบกําหนดภายใน 1 ป 116  10  126 
ครบกําหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 107  12  119 
ครบกําหนดหลังจาก 5 ป  1  -  1 
รวม 224  22  246 
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19 หุ�นกู� 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน มูลคารวม 181,500 ลานบาท (2560: 181,500 ลานบาท) 
ดังน้ี 

 
 
* ราคาซ้ือขายสุดทาย (บาทตอหนวย: มูลคาตอหนวยเทากับ 1,000 บาท) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
  
มูลคายุติธรรมของหุนกู บริษัทไดพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับหลักทรัพยท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา 
ซ่ึงไดมีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหลาน้ัน โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณไวดวยอัตราดอกเบ้ียในตลาด
สําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน ณ วันท่ีวัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเส่ียงดานเครดิต
และไดรวมการปรับปรุงความเส่ียงดานเครดิตของบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม 

 
  

มูลคายุติธรรม *
หุนกูคร้ังท่ี 2561 2560 อัตราดอกเบ้ีย อายุหุนกู ครบกําหนด 2561 2560

(ลานบาท) (รอยละตอป)

หุนกู - บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
3/2555 6,500       6,500       4.40 7 ป 12 ตุลาคม 2562 1,028      1,053      
1/2557 -             15,000     4.00 4 ป 1 เมษายน 2561 -           1,016      
2/2557 -             10,000     3.90 4 ป 1 ตุลาคม 2561 -           1,017      
1/2558 -             15,000     3.75 3 ป 1 เมษายน 2561 -           1,015      
1/2558 15,000     15,000     3.90 4 ป 1 เมษายน 2562 1,006      1,023      
2/2558 10,000     10,000     3.40 4 ป 1 พฤศจิกายน 2562 1,019      1,037      
1/2559 25,000     25,000     3.00 4 ป 1 เมษายน 2563 1,014      1,034      
2/2559 25,000     25,000     3.00 4 ป 1 พฤศจิกายน 2563 1,024      1,033      
1/2560 25,000     25,000     3.25 4 ป 1 เมษายน 2564 1,023      1,045      
2/2560 10,000     10,000     2.97 7 ป 30 สิงหาคม 2567 1,025      1,031      
3/2560 25,000     25,000     3.05 4 ป 1 ตุลาคม 2564 1,021      1,041      
1/2561 30,000     -             3.00 4 ป 1 เมษายน 2565 1,016      -           
2/2561 10,000     -             3.10 4 ป 1 ตุลาคม 2565 1,026      -           
รวม 181,500    181,500    

หัก หุนกู ท่ีถือโดย
  บริษัทยอย (341)        (366)        
สุทธิ 181,159   181,134   
หัก สวนท่ีถึงกําหนด
  ชําระภายในหน่ึงป (31,430)     (39,918)     
สุทธิ 149,729   141,216   
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20 ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน�พนักงาน 
 
กลุมบริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนท่ีกําหนดไวตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณ 
และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความเส่ียงของชวงชีวิต ความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)  
 
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 

 2561  2560 

 (ลานบาท) 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน    
     เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 8,574  6,833 

  เงินบําเหน็จ 82  87 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น 596  558 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน 9,252  7,478 
ผลประโยชนอื่นๆ 198  205 
รวม 9,450  7,683 
หัก  สินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ (102)  (110) 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 9,348  7,573 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน 
 

 2561  2560 

 (ลานบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 1 มกราคม  7,478  7,109 
รับรูในกําไรขาดทุน    
ตนทุนบริการปจจุบัน 519  562 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 275  260 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 69  6 
 863  828 
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 1,387  158 
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน (70)  (101) 
 1,317  57 
อื่นๆ    
ผลประโยชนจาย (443)  (563) 
เพ่ิมจากการซ้ือธุรกิจ -  31 
อื่นๆ 37  16 
 (406)  (516) 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 9,252  7,478 
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การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ 
 
 2561  2560 

 (ลานบาท) 
สินทรัพยโครงการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 110  88 
จํานวนท่ีจายสมทบ 11  27 
ผลประโยชนจาย (9)  (15) 
ผลตอบแทนจากสินทรัพยโครงการ 5  8 
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (6)  2 
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน (9)  - 
สินทรัพยโครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 102  110 
 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก  
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
ขอสมมติดานประชากรศาสตร 222  1 
ขอสมมติทางการเงิน 144  57 
การปรับปรุงจากประสบการณ 1,027  98 
รวม 1,393  156 
 
ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

 2561  2560 

                       (รอยละ) 
 อัตราคิดลด *    
- ประเทศไทย 2.65 - 3.72  2.62 - 3.76 
- ประเทศเวียดนาม 5.10  6.55 - 6.97 
- ประเทศอินโดนีเซีย 8.24 - 8.98  6.97 - 8.75 
- อื่นๆ 6.17 - 7.36  5.16 - 5.70 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 3.00 - 7.00  3.00 - 8.00 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ** 1.50 - 33.00  1.00 - 35.00 
อัตรามรณะ *** 50.00 ของ TMO2017  25.00 ของ TMO2008 

* อัตราผลตอบแทนในทองตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบําเหน็จ 
** ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 
*** ป 2561 อางอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 

ป 2560 อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008)   
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การวิเคราะหความออนไหว   
 
การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
ท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปน้ี 
 
ผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 
  เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
  2561  2560 
  (ลานบาท) 
อัตราคิดลด     

เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5  (464)  (355) 
ลดลงรอยละ 0.5  507  387 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน     
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.0  1,000  912 
ลดลงรอยละ 1.0  (860)  (776) 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน     
เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.0  (248)  (249) 
ลดลงรอยละ 10.0  260  264 

 
แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการดังกลาว แตไดแสดงประมาณการ
ความออนไหวของขอสมมติตางๆ 
 
สินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ 
 

 2561  2560 

                       (รอยละ) 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
อัตราคิดลด  6.17 - 7.36  5.16 - 5.70 
 
เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเห็นชอบพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน และจะมีผลใชบังคับเม่ือพน 30 วัน
นับแตวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ีงกําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางท่ีถูกเลิกจางเพ่ิมเติม หากลูกจางทํางานติดตอกัน
ครบ 20 ปขึ้นไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน จากปจจุบันอัตราคาชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน 
โดยหากกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช กลุมบริษัทจะรับรูประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานเพ่ิมขึ้นประมาณ 
2,500 ลานบาท และทําใหกําไรสุทธิลดลงประมาณ 2,000 ลานบาท 
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21 ทุนเรือนหุ�น 
 
 ราคาตาม  2561  2560 
 มูลคาหุน  จํานวนหุน  มูลคา  จํานวนหุน  มูลคา 
 (บาท)  (ลานหุน / ลานบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วันท่ี 1 มกราคม          
-  หุนสามัญ 1  1,600  1,600  1,600  1,600 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม          
-  หุนสามัญ 1  1,600  1,600  1,600  1,600 
          ทุนท่ีออกและชําระแลว          
ณ วันท่ี 1 มกราคม          
-  หุนสามัญ 1  1,200  1,200  1,200  1,200 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม          
-  หุนสามัญ 1  1,200  1,200  1,200  1,200 
 

22 สํารองและองค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง(“สํารองตามกฎหมาย”) 
อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 
 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินแสดงในสวนของผูถือหุนประกอบดวยผลตางการแปลงคาท้ังหมดจากงบการเงินของหนวยงานตางประเทศ
ของกลุมบริษัทจนกระท่ังมีการจําหนายเงินลงทุนน้ัน 
 
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 
 
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีบันทึกไปยังสวนของผูถือหุน รวมผลสะสมของการเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผ่ือขายจนกระท่ังมีการจําหนายเงินลงทุนน้ัน 
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23 ส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุม 
 
ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลเกี่ยวกับบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทซึ่งมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ กอนการตัด
รายการระหวางกัน 

 
  

บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด
2561 2560 2561 2560

(ลานบาท)
สวนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
รอยละของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 49.46% 49.46% 45.27% 45.27%
สินทรัพยหมุนเวียน 9,675            10,325           12,852           13,265           
สินทรัพยไมหมุนเวียน 8,196            8,592            33,342           33,536           
หน้ีสินหมุนเวียน (5,361)            (5,497)            (17,130)          (16,833)          
หน้ีสินไมหมุนเวียน (691)              (767)              (48)               (774)              
สินทรัพยสุทธิ 11,819          12,653          29,016          29,194          
มูลคาตามบัญชีของ
   สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 5,846            6,258            13,136           13,216           

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
รายได 68,336           63,440           84,994           78,571           
กําไรสําหรับป 5,989            10,670           6,351            13,047           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (7)                 -                  2                  -                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 5,982            10,670          6,353            13,047          

กําไรสําหรับป
-     สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 3,027            5,393            3,476            7,141            
-     สวนท่ีเปนของสวนไดเสีย
        ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 2,962            5,277            2,875            5,906            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
-     สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (4)                 -                  1                  -                  
-     สวนท่ีเปนของสวนไดเสีย
        ท่ีไมมีอาํนาจควบคุม (3)                 -                  1                  -                  

5,982            10,670          6,353            13,047          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 7,112            8,084            9,372            12,300           
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (101)              (582)              (2,131)            (289)              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (7,004)            (9,911)            (7,233)            (12,005)          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
   เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 7                 (2,409)           8                 6                 

เงินปนผลท่ีจายใหกับ
   สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 3,371            5,137            2,956            5,811            
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24 ข�อมูลตามส�วนงานธุรกิจ  
 
กลุมบริษัทนําเสนอขอมูลตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการ 
และโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน 
 
สินทรัพย รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานเปนรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือที่สามารถปนสวนใหกับสวนงาน
ไดอยางสมเหตุสมผล  
 
ในป 2561 ผูบริหารไดปรับการแสดงขอมูลตามสวนงานธุรกิจ โดยคาใชจายของหนวยงานสวนกลางไดถูกรวมในผลการดําเนินงานของแตละสวนงาน 
ท้ังน้ี ไดปรับปรุงขอมูลป 2560 เพ่ือใหสอดคลองกับการนําเสนอขอมูลตามสวนงานธุรกิจป 2561 
 
สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ผลิตและจําหนายปูนซีเมนตเทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนตขาว ปูนสําเร็จรูป กระเบ้ืองหลังคา 

อิฐบล็อกปูพ้ืน กระเบ้ืองเซรามิค สุขภัณฑและกอกนํ้าตางๆ เปนผูจําหนายสินคาซีเมนต          
วัสดุกอสรางและสินคาอื่นๆ ผานชองทางการจําหนายของผูแทนจําหนายสินคาในกลุมบริษัท 
รวมท้ังเปนผูนําเขาเชื้อเพลิง เศษกระดาษและเศษเหล็ก 

  ธุรกิจเคมิคอลส ผลิตและจําหนายโอเลฟนส โพลีโอเลฟนส และสินคาเคมีภัณฑอื่นๆ 
  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ผลิตและจําหนายกระดาษบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑในรูปแบบตางๆ ท้ังบรรจุภัณฑกระดาษ    

(บรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร) และบรรจุภัณฑพลาสติก (บรรจุภัณฑ
ออนตัวและบรรจุภัณฑพลาสติกแบบแข็ง) รวมถึงผลิตและจําหนายเยื่อจากยูคา ลิปตัส             
เยื่อเคมีละลายไดและกระดาษพิมพเขียน 

  สวนงานอื่น รวมลงทุนกับบริษัทชั้นนําในธุรกิจอื่นๆ ซ่ึงสวนใหญไดแก ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร     
อุปกรณและชิ้นสวนยานยนต และเหล็ก รวมท้ังการใหบริการอื่นๆ 

 
ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ ใชสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานและจัดสรรทรัพยากรสําหรับผูบริหาร กลุมบริษัทประเมินความสามารถ
ในการดําเนินงานตาม EBITDA  
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 ขอมูลตามสวนงานธุรกิจสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 
 
(1) หมายถึง กําไรกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 

รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม 
(2) หมายถึง กําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

สินทรัพยรวม รายไดจากการขาย EBITDA (1)
2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ลานบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 589,787     573,412     478,438     450,921     86,641       102,080     
สวนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 218,316     213,134     182,952     175,255     21,244       21,450       
ธุรกิจเคมิคอลส 213,263     193,183     221,538     206,280     46,117       63,656       
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 93,246       91,312       87,255       81,455       14,866       12,353       
สวนงานอื่น 312,828     307,272     100           82            4,469        4,660        

คาเส่ือมราคา
สําหรับป (2) และคาตัดจําหนาย

2561 2560 2561 2560
(ลานบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 44,748       55,041       23,747       23,282       
สวนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 5,984        6,457        10,608       10,590       
ธุรกิจเคมิคอลส 29,166       41,273       6,835        6,612        
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 6,319        4,651        5,403        5,206        
สวนงานอื่น 3,431        2,885        901           873           

กําไร
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ผลการดําเนินงานของสวนงานธุรกิจ 

 
 

  

ผลติภณัฑกอสราง ธุรกิจเคมิคอลส ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ลานบาท)
ขอมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สนิทรัพยหมุนเวียน 64,031       56,466       55,241       45,183       30,074       29,317       
เงินลงทนุในบริษทัรวมและการรวมคา 17,168       13,896       58,709       62,518       730           761           
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 1,325        1,269        136           42            16            16            
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ 109,585     114,456     77,455       74,943       58,379       57,143       
สนิทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 26,207       27,047       21,722       10,497       4,047        4,075        
รวมสินทรัพย 218,316     213,134     213,263     193,183     93,246      91,312      
เงินกูยมืระยะสัน้ 74,973       77,383       28,221       21,300       27,894       23,026       
หน้ีสนิหมุนเวียนอื่น 23,420       22,743       21,239       19,897       9,297        9,422        
เงินกูยมืระยะยาว 943           1,449        4,667        5,405        602           1,328        
หน้ีสนิไมหมุนเวียนอื่น 6,439        5,338        2,901        2,655        2,193        1,885        
รวมหน้ีสนิ 105,775     106,913     57,028       49,257       39,986       35,661       
สวนของผูถอืหุน 112,541     106,221     156,235     143,926     53,260       55,651       
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 218,316     213,134     213,263     193,183     93,246      91,312      

ขอมูลเพ่ิมเติม
การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพยไมหมุนเวียน 8,827        30,979       13,740       7,332        7,728        8,667        

รายการตัดบญัชี
สวนงานอื่น ระหวางสวนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

2561 2560 2561 2560 2561 2560
(ลานบาท)

ขอมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สนิทรัพยหมุนเวียน 146,850     147,543     (118,925)     (106,890)     177,271     171,619     
เงินลงทนุในบริษทัรวมและการรวมคา 22,777       21,165       (8)             (9)             99,376       98,331       
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 135,020     129,851     (125,609)     (121,040)     10,888       10,138       
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ 2,946        3,256        (899)          (951)          247,466     248,847     
สนิทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,235        5,457        (2,425)        (2,599)        54,786       44,477       
รวมสินทรัพย 312,828    307,272     (247,866)    (231,489)    589,787    573,412     
เงินกูยมืระยะสัน้ 32,990       40,244       (109,945)     (97,464)      54,133       64,489       
หน้ีสนิหมุนเวียนอื่น 2,872        3,062        (3,161)        (3,605)        53,667       51,519       
เงินกูยมืระยะยาว 149,736     141,223     (4,633)        (4,731)        151,315     144,674     
หน้ีสนิไมหมุนเวียนอื่น 2,096        1,942        (826)          (915)          12,803       10,905       
รวมหน้ีสนิ 187,694     186,471     (118,565)     (106,715)     271,918     271,587     
สวนของผูถอืหุน 125,134     120,801     (129,301)     (124,774)     317,869     301,825     
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 312,828    307,272     (247,866)    (231,489)    589,787    573,412     

ขอมูลเพ่ิมเติม
การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพยไมหมุนเวียน 260           635           -              -              30,555       47,613       

ธุรกิจซีเมนตและ
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ผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจเคมิคอลส ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ลานบาท)

ขอมูลจากงบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขาย
   ลูกคาภายนอก 172,867    166,284    220,766    205,400    84,705     79,155     
   ระหวางสวนงาน 10,085     8,971       772         880         2,550       2,300       
รวมรายไดจากการขาย 182,952    175,255    221,538    206,280    87,255     81,455     
ตนทุนขาย (145,762)   (138,587)   (182,056)   (155,479)   (69,074)     (67,291)     
กําไรข้ันตน 37,190     36,668     39,482     50,801     18,181     14,164     
รายไดอื่น 2,400       2,476       4,393       5,698       515         1,407       
กําไรกอนคาใชจาย 39,590     39,144     43,875     56,499     18,696     15,571     
คาใชจายในการดําเนินงาน (29,345)     (28,715)     (14,036)     (13,940)     (9,249)      (8,443)      
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได 10,245     10,429     29,839     42,559     9,447       7,128       
ตนทุนทางการเงิน (2,905)      (2,998)      (721)        (898)        (1,039)      (883)        
กําไรกอนภาษีเงินได 7,340       7,431       29,118     41,661     8,408       6,245       
คาใชจายภาษีเงินได (1,982)      (1,532)      (4,362)      (3,762)      (1,313)      (649)        
กําไรหลังภาษีเงินได 5,358       5,899       24,756     37,899     7,095       5,596       
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
   ในบริษัทรวมและการรวมคา 924         818         11,183     14,826     (15)          4            
กําไรสําหรับป 6,282      6,717      35,939     52,725     7,080      5,600      

การแบงปนกําไร 
  สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 5,984      6,457      29,166     41,273     6,319      4,651      
  สวนท่ีเปนของสวนไดเสีย
      ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 298         260         6,773       11,452     761         949         

6,282       6,717       35,939     52,725     7,080       5,600       

ธุรกิจซีเมนตและ
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สวนงานภูมิศาสตร 
 
กลุมบริษัทไดขยายการลงทุนและดําเนินกิจการในตางประเทศ โดยนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการจําแนกสวนงานภูมิศาสตรสําหรับรายการรายได
จากการขายและสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีมีมูลคาเปนสาระสําคัญ โดยรายไดจากการขายตามสวนงานแยกตามท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของลูกคา 
และสินทรัพยไมหมุนเวียนตามสวนงานแยกตามสถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของสินทรัพย 
 
 

รายการตัดบัญชี
สวนงานอื่น ระหวางสวนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

2561 2560 2561 2560 2561 2560
(ลานบาท)

ขอมูลจากงบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขาย
   ลูกคาภายนอก 100         82           -             -             478,438    450,921    
   ระหวางสวนงาน -             -             (13,407)     (12,151)     -             -             
รวมรายไดจากการขาย 100         82           (13,407)     (12,151)     478,438    450,921    
ตนทุนขาย (47)          (38)          13,476     12,088     (383,463)   (349,307)   
กําไรข้ันตน 53           44           69           (63)          94,975     101,614    
รายไดอื่น 9,133       9,254       (4,618)      (5,519)      11,823     13,316     
กําไรกอนคาใชจาย 9,186       9,298       (4,549)      (5,582)      106,798    114,930    
คาใชจายในการดําเนินงาน (6,957)      (7,020)      4,494       5,542       (55,093)     (52,576)     
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได 2,229       2,278       (55)          (40)          51,705     62,354     
ตนทุนทางการเงิน (2,222)      (2,387)      51           54           (6,836)      (7,112)      
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 7            (109)        (4)           14           44,869     55,242     
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 473         430         (85)          (181)        (7,269)      (5,694)      
กําไรหลังภาษีเงินได 480         321         (89)          (167)        37,600     49,548     
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
   ในบริษัทรวมและการรวมคา 2,951       2,565       4            (1)           15,047     18,212     
กําไรสําหรับป 3,431      2,886      (85)         (168)       52,647     67,760     

การแบงปนกําไร
  สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 3,431      2,885      (152)        (225)        44,748     55,041     
  สวนท่ีเปนของสวนไดเสีย
      ท่ีไมมีอํานาจควบคุม -             1            67           57           7,899       12,719     

3,431       2,886       (85)          (168)        52,647     67,760     
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ขอมูลเก่ียวกับสวนงานภูมิศาสตร 
 
 รายไดจากการขาย  สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 2561  2560  2561  2560 
 (ลานบาท) 
ไทย 274,270  264,240  211,603  204,026 
เวียดนาม 43,465  38,554  36,082  29,772 
อินโดนีเซีย 31,407  28,487  14,071  16,187 
จีน 30,723  30,864  1  - 
ประเทศอื่นๆ 98,573  88,776  18,496  29,234 
รวม 478,438  450,921  280,253  279,219 
 
ลูกคารายใหญ  
 
กลุมบริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายหน่ึงรายใดท่ีมีมูลคาต้ังแตรอยละ 10 ของรายไดจากการขายของกลุมบริษัท 
 

25 รายได�อื่น 
 

 2561  2560 
 (ลานบาท) 
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 2,479  1,952 
กําไรจากการขายเงินลงทุนและอื่นๆ 2,693  3,277 
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ 1,985  2,029 
กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนจากการดําเนินงาน 1,205  1,416 
ดอกเบ้ียรับจากสถาบันการเงิน 1,005  855 
กําไรจากการขายเศษวัตถุดิบและอื่นๆ 497  417 
กําไรจากการขายสินทรัพย 224  939 
กําไรจากเครื่องมือทางการเงิน -  641 
อื่นๆ 1,735  1,790 
รวม 11,823  13,316 
 

26 ต�นทุนในการจัดจําหน�าย 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
คาใชจายในการขนสง 11,553  11,627 
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน 5,829  5,830 
คาใชจายในการสงเสริมการขายและโฆษณา 2,584  2,618 
คาเชา 597  668 
คานายหนา 548  606 
อื่นๆ 2,430  2,218 
รวม 23,541  23,567 
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27 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 
 

 2561  2560 
 (ลานบาท) 
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน 18,153  18,405 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม และสินทรัพยอื่น 1,798  719 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 1,784  1,728 
คาใชจายเทคโนโลยีสารสนเทศและคาจางแรงงานภายนอก 1,750  1,327 
คาใชจายคงท่ีจากการผลิตไมเต็มกําลังการผลิต 1,316  1,550 
คาประชาสัมพันธและเงินบริจาค 1,075  1,036 
คาธรรมเนียมวิชาชีพ 1,008  1,041 
คาภาษีใบอนุญาตและคาธรรมเนียมอื่นๆ 911  945 
คาวิจัยและพัฒนา 782  759 
อื่นๆ 2,975  1,500 
รวม 31,552  29,010 

 
28 ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ของพนักงาน 
 

 2561  2560 
 (ลานบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 36,073  36,251 
สวัสดิการ และอื่นๆ 4,521  4,459 
ตนทุนบําเหน็จ - โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 2,148  2,052 
ตนทุนบําเหน็จ - โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 858  820 
คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน 360  92 
รวม 43,960  43,674 

 
กลุมบริษัทไดจัดใหมีเงินทุนสํารองเล้ียงชีพเพ่ือจายใหพนักงานเม่ือออกจากงาน โดยบริษัทจายในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนักงาน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอายุงานของพนักงาน 
 
กลุมบริษัทไดจัดใหมีเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 อีกประเภทหน่ึงสําหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน พนักงานท่ีจะสมัคร
เปนสมาชิกกองทุนน้ีตองจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจายสมทบเปนรายเดือน
เขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิก 
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29 ต�นทุนทางการเงิน 
 
 หมายเหตุ 2561  2560 
  (ลานบาท) 
ดอกเบ้ียเงินกูสกุลเงินบาท  6,502  6,576 
ดอกเบ้ียเงินกูสกุลเงินตางประเทศ  239  483 
ดอกเบ้ียเงินทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานและอื่นๆ  253  180 
  6,994  7,239 
สวนท่ีบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสราง 13 (158)  (127) 
สุทธิ  6,836  7,112 

 
30 ภาษีเงินได� 

 
ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน     
 หมายเหตุ 2561  2560 
  (ลานบาท) 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน     

สําหรับงวดปจจุบัน  6,188  6,452 
ภาษีงวดกอนๆ ท่ีบันทึกตํ่าไป (สูงไป)  (16)  62 

  6,172  6,514 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     

การเปล่ียนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว 15 1,097  (820) 
     รวม  7,269  5,694 
     
ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
 หมายเหตุ 2561  2560 
  (ลานบาท) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  (211)  (34) 
กลับรายการกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย   (8)  (325) 
รวม 15 (219)  (359) 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีท่ีแทจริง  
 
 2561  2560 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(ลานบาท) 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(ลานบาท) 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได   59,916    73,454 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา   (15,047)    (18,212) 
   44,869    55,242 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  8,974  20  11,048 
ผลกระทบจากความแตกตางของอัตราภาษี        
   สําหรับกิจการในตางประเทศ   (27)    (61) 
รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (643)    (401) 
สิทธิประโยชนทางภาษี   (1,823)    (4,405) 
คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพ่ิม   (934)    (1,121) 
คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไมไดและอื่นๆ   926    683 
ผลขาดทุนทางภาษีเพ่ิมขึ้น (ลดลง)   (285)    709 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน   6,188    6,452 
ภาษีงวดกอนๆ ท่ีบันทึกตํ่าไป (สูงไป)   (16)    62 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว   1,097    (820) 
คาใชจายภาษีเงินได 16  7,269  10  5,694 
 

31 กําไรต�อหุ�นข้ันพื้นฐาน 
 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญบริษัทใหญ และจํานวน
หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนายแลวระหวางป โดยแสดงการคํานวณดังน้ี  
 
 2561  2560 
 (ลานบาท / ลานหุน) 
กําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนสามัญบริษัทใหญ 44,748 55,041 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนายแลว 1,200 1,200 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 37.29 45.87 
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32 เงินป�นผล 
 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2559 ในอัตราหุนละ 19.00 บาท 
เปนเงินประมาณ 22,800 ลานบาท โดยไดจายเงินปนผลงวดระหวางกาลในอัตราหุนละ 8.50 บาท ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล 
คิดเปนจํานวนเงิน 10,198 ลานบาท ซ่ึงจายแลวเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2559 และไดจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 10.50 บาท 
ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลคิดเปนจํานวนเงิน 12,600 ลานบาท ซ่ึงจายแลวในวันท่ี 27 เมษายน 2560 
 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2560 ในอัตราหุนละ 19.00 บาท 
เปนเงินประมาณ 22,800 ลานบาท โดยไดจายเงินปนผลงวดระหวางกาลในอัตราหุนละ 8.50 บาท ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล 
คิดเปนจํานวนเงิน 10,199 ลานบาท ซ่ึงจายแลวเม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 และไดจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 10.50 บาท 
ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลคิดเปนจํานวนเงิน 12,600 ลานบาท ซ่ึงจายแลวในวันท่ี 20 เมษายน 2561 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลป 2561 ในอัตราหุนละ 8.50 บาท 
ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 10,200 ลานบาท ซ่ึงจายแลวในวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 
 

33 สัญญา 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมี 
 
(ก) บริษัทยอยหลายแหงไดทําสัญญากับบริษัทตางประเทศหลายแหง โดยบริษัทตางประเทศดังกลาวจะใหความชวยเหลือเกี่ยวกับ

ขอมูลและความรูทางวิชาการและความชวยเหลือดานเทคนิคในการผลิตสินคาตามสิทธิการผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทยอยผูกพันท่ีจะจายคาธรรมเนียมวิชาการจํานวนหน่ึง และคาธรรมเนียมการใชสิทธิตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 

 
(ข) บริษัทยอยหลายแหงไดทําสัญญาระยะยาวจํานวนหลายฉบับกับบริษัทอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศเพื่อซื้อวัตถุดิบ รับบริการ 

เชาสินทรัพย ซื้อสินทรัพย กอสรางโรงงานและสินทรัพยตางๆ นอกจากนี้ กลุมบริษัทไดประทานบัตรเหมืองแรจากราชการ 
ดังน้ัน จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 
34 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทควบคุมความเส่ียงดานสภาพคลอง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
กลุมบริษัท และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด 
 
ความเส่ียงดานสินเชื่อ 
 
ความเส่ียงดานสินเชื่อเกิดจากการท่ีลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน กลุมบริษัทไดมีนโยบายปองกันความเส่ียงน้ี 
โดยการพิจารณาการใหสินเชื่อกับลูกคา กําหนดวงเงินสินเชื่อวงเงินคํ้าประกันจากธนาคาร และ/หรือวงเงินคํ้าประกันบุคคล กําหนด
ระยะเวลาการใหสินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการใหสินเชื่อ และมีการติดตามลูกหนี้ที่มีการคางชําระ มูลคายุติธรรมของลูกหน้ี
ซ่ึงแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของลูกหน้ีหลังจากหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลตอดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งกลุมบริษัทบริหารหนี้สนิ
โดยการกูยืมท่ีมีท้ังอัตราดอกเบ้ียคงท่ี และอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 
 
อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของเงินใหกูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบกําหนดชําระมีดังน้ี 
 
เงินใหกูยืม 
 

 
 

  

อัตราผลตอบแทน หลังจาก 1 ป
ท่ีแทจริง ภายใน 1 ป แตไมเกิน 5 ป หลังจาก 5 ป รวม

(รอยละตอป) (ลานบาท)
ป 2561
หมุนเวียน
เงินใหกู ยืมระยะส้ัน 3.75 - 7.00 155           -              -              155           

MLR บวก 0.50
เงินใหกู ยืมระยะยาว 3.75 15            -              -              15            

MLR บวก 0.50
ไมหมุนเวียน
เงินใหกู ยืมระยะยาว 2.00 - 5.50 -              24            83            107           

MLR บวก 0.50
รวม 170          24            83           277          

ป 2560
หมุนเวียน
เงินใหกู ยืมระยะส้ัน 4.00, 4.50 133           -              -              133           

MLR บวก 0.50
เงินใหกู ยืมระยะยาว 3.75 19            -              -              19            

MLR บวก 0.50
ไมหมุนเวียน
เงินใหกู ยืมระยะยาว 2.00 - 5.50 -              39            85            124           

MLR บวก 0.50
รวม 152          39            85           276          
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อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบกําหนดชําระมีดังน้ี 
 
หน้ีสินทางการเงิน 
 

 
 

อัตราผลตอบแทน หลังจาก 1 ป

ท่ีแทจริง ภายใน 1 ป แตไมเกิน 5 ป หลังจาก 5 ป รวม

(รอยละตอป) (ลานบาท)
ป 2561
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ยืม 1.58 - 8.75 21,752       -              -              21,752       
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน MOR / MMR

Cost of fund บวก (0.50 - 1.50)
เงินกู ยืมระยะส้ัน 2.54 273           -              -              273           
เงินกู ยืมระยะยาว MLR ลบ (0.50 - 2.35) 621           -              -              621           
   จากสถาบันการเงิน LIBOR บวก 0.70

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก 0.75

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1.04 - 8.90 58            -              -              58            
หุนกู 3.40 - 4.40 31,430       -              -              31,430       

ไมหมุนเวียน
เงินกู ยืมระยะยาว MLR ลบ (0.50 - 2.35) -              1,397        118           1,515        
   จากสถาบันการเงิน LIBOR บวก 0.70

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.75 - 1.75)

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1.04 - 8.90 -              71            -              71            
หุนกู 2.97 - 3.25 -              139,729     10,000       149,729     
รวม 54,134      141,197     10,118      205,449     
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อัตราผลตอบแทน หลังจาก 1 ป
ท่ีแทจริง ภายใน 1 ป แตไมเกิน 5 ป หลังจาก 5 ป รวม

(รอยละตอป) (ลานบาท)
ป 2560
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ยืม 1.41 - 8.25 19,586       -              -              19,586       
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน MOR / MMR

MOR ลบ (1.25 - 1.75)
Cost of fund บวก 0.75

เงินกู ยืมระยะส้ัน 2.50 197           -              -              197           
เงินกู ยืมระยะยาว 2.00 - 4.95 4,671        -              -              4,671        
   จากสถาบันการเงิน Cost of fund บวก (0.50 - 0.80)

LIBOR บวก (0.38 - 0.70)
MLR ลบ (0.50 - 2.50)

VNIBOR บวก 0.50
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 2.30 - 9.00 116           -              -              116           

MLR ลบ 1.25
Cost of fund บวก 0.75

หุนกู 3.75 - 4.00 39,918       -              -              39,918       
-              

ไมหมุนเวียน
เงินกู ยืมระยะยาว 2.00 - 4.95 -              3,280        71            3,351        
   จากสถาบันการเงิน Cost of fund บวก (0.50 - 0.80)

LIBOR บวก (0.38 - 0.70)
MLR ลบ (0.50 - 2.50)

VNIBOR บวก 0.50
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 2.30 - 9.00 -              107           1              108           

MLR ลบ 1.25
Cost of fund บวก 0.75

หุนกู 2.97 - 4.40 -              131,256     9,960        141,216     
รวม 64,488      134,643     10,032      209,163     
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมีหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ซ่ึงมีสกุลตางประเทศ ดังน้ี 
 

 หมุนเวียน  ไมหมุนเวียน  รวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 (ลานบาท) 

ดอลลารสหรัฐ 1,337  2,764  572  1,682  1,909  4,446 
ดองเวียดนาม 1,072  1,301  85  996  1,157  2,297 
เปโซ 988  513  18  8  1,006  521 
รูเปย 79  135  -  -  79  135 
อื่นๆ 40  77  -  3  40  80 
รวม 3,516  4,790  675  2,689  4,191  7,479 
 
กลุมบริษัทไดทําธุรกรรมอนุพันธทางการเงินเปนสวนหน่ึงในการบริหารและจัดการความเส่ียงอันเกิดจากหน้ีสินของกลุมบริษัท การจัดการความเส่ียง
โดยใชตราสารทางการเงินนี้ เปนไปตามนโยบายและแนวทางซึ่งคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบแลว และมีการควบคุมขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย 
 
อนุพันธทางการเงินท่ีกลุมบริษัทจัดทํา ไดแก สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Exchange Contract) สัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ (Cross Currency Swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) โดยสัญญาท่ีทําน้ันเปนการปองกัน
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ียของเงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาว ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 34 
นอกจากนั้น กลุมบริษัทมีรายไดจากการสงออกและรายไดอื่นๆ เปนเงินตราตางประเทศอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะชวยลดผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศได 
 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนที่หมุนเวียนเปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี เนื่องจากเครื่องมือ
ทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน 
 
มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเปนอัตราทองตลาดมีราคาตามบัญชีใกลเคียง
มูลคายุติธรรม 
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สําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตนมีมูลคายุติธรรมและมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ดังตอไปน้ี 
 
 2561  2560 
 มูลคา  มูลคายุติธรรม  มูลคา  มูลคายุติธรรม 
 ตามสัญญา  ระดับ 2  ตามสัญญา  ระดับ 2 
 (ลานบาท) 
หมุนเวียน      
เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีครบกําหนดชําระ        
       ภายในหน่ึงป 621  621 4,671  4,679 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา *       
      ลูกหน้ี Forward 19,598  19,370 19,297  19,111 
      เจาหน้ี Forward 13,507  13,464 10,513  10,440 
      เงินกูยืม Forward 361  358 373  371 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน *       
      เงินกูยืม Swap -  - 1,674  1,790 
สัญญาปองกันความเส่ียงดานราคา * 1,364  736 68  33 
       
ไมหมุนเวียน       
เงินกูยืมระยะยาว 1,515  1,515 3,351  3,351 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงิน *       
      เงินกูยืม Swap -  - 724  788 

* มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และสัญญาปองกันความเสี่ยงดานราคา 
คือ การปรับมูลคาของสัญญาท่ีกลุมบริษัททําไวกับธนาคารต้ังแตเริ่มตนดวยราคาตลาด ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพ่ือสะทอนใหเห็นถึง
มูลคาของสัญญา ณ เวลาปจจุบัน มากขึ้น 

 
กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารหน้ี ดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใชกระแสเงินสดตามสัญญาและอัตราคิดลด
ท่ีเกี่ยวของกับตลาด 
 
มูลคายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารอนุพันธท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา ซ่ึงไดมีการทดสอบความสมเหตุสมผล
ของราคาเหลาน้ัน โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณไวดวยอัตราดอกเบ้ียในตลาดสําหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน 
ณ วันท่ีวัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเส่ียงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุงความเส่ียงดานเครดิต
ของกลุมบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม 
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35 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมี 
 
 2561  2560 
 (ลานบาท) 
(ก) หนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยกลุมบริษัทเพ่ือคํ้าประกันการจายชําระ    

เงินกูยืมของกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีไมไดรวมอยูในงบการเงินรวม 465  662 
(ข) หนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดยธนาคารแกหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 803  913 
(ค) เลตเตอรออฟเครดิตท่ีเปดแลวแตยังไมเขาเงื่อนไขการเปนหน้ีสิน 441  347 
(ง) ภาระผูกพัน    

- ตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 34,713  57,812 
- ตามสัญญาเชาและบริการ 8,905  7,041 
- ตามสัญญาซ้ือท่ีดิน กอสราง ติดต้ังเครื่องจักร และอื่นๆ 115,701  7,197 
 
ภาระผูกพันตามสัญญากอสรางและติดตั้งเครื่องจักรนี้ไดรวมถึงการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ และ
การกอสรางโรงงานของโรงงานปโตรเคมีในประเทศเวียดนาม และการขยายกําลังการผลิตของโรงงานโอเลฟนสในประเทศไทย 
มูลคาตามสัญญาประมาณ 2,392 ลานดอลลารสหรัฐ 18,818 พันลานเวียดนามดอง และสกุลเงินอื่น รวมเทียบเทาเงินบาทประมาณ 
107,022 ลานบาท 
 
นอกจากน้ี กลุมบริษัทมีภาระผูกพันท่ีเกิดขึ้นภายหลังวันท่ีในงบการเงิน ตามสัญญาซ้ือและติดต้ังเครื่องจักรของโครงการขยายการลงทุน
ในธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑในประเทศฟลิปปนส มูลคาตามสัญญาประมาณ 808 ลานบาท 
 

(จ) กลุมบริษัทไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินกับธนาคารหลายแหงท้ังในและตางประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ จายชําระเงินกูยืม จายชําระคาสินคา เครื่องจักรและอุปกรณ 
รับชําระเงินใหกูยืม และรับชําระเงินคาสินคา มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 มูลคาตามสัญญา 
 เงินกูยืม Swap 
 สกุลตางประเทศ  เทียบเทาเงินบาท 
 2561  2560  2561  2560 
 (ลาน)  (ลานบาท) 
ดอลลารสหรัฐ 11  92  361  2,771 
 
สัญญาดังกลาวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2562 (2560: ครบกําหนดภายในเดือนเมษายน 2563) 
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 มูลคาตามสัญญา 
 ลูกหน้ี Forward เจาหน้ี Forward 
 สกุลตางประเทศ เทียบเทาเงินบาท สกุลตางประเทศ เทียบเทาเงินบาท 
 2561 2560 2561  2560 2561 2560 2561  2560 
 (ลาน) (ลานบาท) (ลาน) (ลานบาท) 
ดอลลารสหรัฐ 575 571 18,736  18,763 333 284 10,832  9,334 
ยูโร 12 10 455  389 51 25 1,922  971 
เยน 57 117 17  34 2,482 404 724  124 
อื่นๆ   390  111   29  84 
รวม   19,598  19,297   13,507  10,513 
 
สัญญาดังกลาวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนมกราคม 2563 (2560: ครบกําหนดภายในเดือนมิถุนายน 2562) 
 

(ฉ) กลุมบริษัทไดทําสัญญาเพ่ือบริหารความเส่ียงทางดานราคาวัตถุดิบและพลังงานกับธนาคารในประเทศและธนาคารตางประเทศหลายแหง 
มูลคาตามสัญญาสุทธิ 42 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทจํานวน 1,364 ลานบาท (2560: 2 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ
เทียบเทาเงินบาทจํานวน 68 ลานบาท) โดยสัญญาดังกลาวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนธันวาคม 2562 (2560: ครบกําหนดภายใน
เดือนธันวาคม 2561) 
 

(ช) บริษัทไดทําสัญญากับผูใหบริการในประเทศ 2 ราย เพ่ือใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกกลุมบริษัท มูลคาตามสัญญาประมาณ 
6,500 ลานบาท ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 7 ป โดยเริ่มมีผลต้ังแตเดือนมิถุนายน 2559 
 

(ซ) ในระหวางป 2561 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาซ้ือวัตถุดิบและสาธารณูปโภคกับบริษัทในตางประเทศ อายุสัญญา 15 ป โดยท่ี
ท้ังสองฝายมีขอผูกพันท่ีจะตองซ้ือขายและสงมอบวัตถุดิบและสาธารณูปโภคตามราคา ปริมาณ และเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 

 
(ฌ) ในไตรมาสที่ 1 ของป 2552 บริษัทไดแจงความดําเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเกี่ยวกับการลักทรัพย (แบบฟอรมใบหุนสามัญ) และ

การปลอมแปลงใบหุนสามัญของบริษัทเปนจํานวนหุน 672,000 หุน ซึ่งตอมาในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 บริษัทไดรับแจงจาก
ศาลแพงวาผูจัดการมรดกและทายาทผูถือหุนท่ีถูกปลอมแปลงใบหุน (โจทก) ไดยื่นฟองบริษัทพรอมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นซ่ึง
เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว โดยเรียกรองใหรวมกันชดเชยคาเสียหาย ซ่ึงคดีน้ีไดยุติแลว 

 
โดยเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาใหอดีตพนักงานผูกระทําละเมิดตอโจทก คืนหุนหรือใชราคาหุนตามราคา
ท่ีมีการซ้ือขายครั้งสุดทาย ณ วันท่ีใชเงิน ซ่ึงตองไมตํ่ากวาอัตราหุนละ 314.38 บาท รวมท้ังเงินปนผลท่ีขาดอยูและดอกเบ้ียจนกวาชําระเสร็จ 
โดยใหบริษัทในฐานะนายจาง บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และบุคคลท่ีเกี่ยวของรวมรับผิด ดังน้ัน บริษัทจึงได
บันทึกประมาณการหนี้สินจากคาเสียหายดังกลาวในสวนที่บริษัทอาจตองรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
คิดเปนจํานวนเงิน 201 ลานบาท 

 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทไดชําระหนี้ใหโจทกเสร็จสิ้นแลวดวยการคืนใบหุนสามัญของบริษัท เงินปนผลกอนฟองคดี
พรอมดอกเบ้ีย เงินปนผลหลังฟองคดี และคาใชจายตางๆ ในการดําเนินคดี จํานวนเงินรวม 319 ลานบาท ตอมาบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ 
ซ่ึงเปนจําเลยรวมไดยื่นคํารองเพ่ือขอใหศาลฎีกาตีความคําพิพากษา โดยเม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีคําส่ังยกคํารอง
ดังกลาวแลว และบริษัทไดฟองคดีไลเบ้ียผูเกี่ยวของแลวเม่ือเดือนธันวาคม 2561 
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36 การบริหารจัดการส�วนทุน 
 

ผูบริหารของกลุมบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการสวนทุนซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือดํารงฐานเงินทุนใหแข็งแกรง โดยการวางแผนการกําหนด
กลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังคํานึงถึง
การมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอัตราผลตอบแทนอยูในเกณฑดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมท้ัง 
สรางความแข็งแกรง ความม่ันคงของการดํารงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุนท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี เพ่ือดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
อยางตอเน่ืองในอนาคต และรักษาความเชื่อม่ันตอผูถือหุน นักลงทุน เจาหน้ี และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 

 
37 เร่ืองอื่นๆ 
 

(ก)  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งคุมครองชั่วคราวที่สั่งใหหนวยงานราชการ 8 แหงระงับ 76 โครงการ
ในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและพ้ืนท่ีใกลเคียงจังหวัดระยองไวเปนการชั่วคราว ตอมาศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางไดมีคําส่ังให 
12 โครงการดําเนินการตอไปได สวนที่เหลืออีก 64 โครงการใหระงับไวตามคําสั่งของศาลปกครองกลาง ในจํานวนนี้มีโครงการของ
กลุมบริษัท 18 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 57,500 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนโครงการของบริษัทรวมทุนภายใตธุรกิจเคมิคอลส 

 
ตอมาเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมีคําส่ังพิพากษาใหเพิกถอนใบอนุญาตโครงการท่ีออกหลังวันท่ีรัฐธรรมนูญป 2550 
มีผลบังคับใช และเขาขาย 11 ประเภทโครงการท่ีอาจกอให เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2553 โดยผลของคําพิพากษาดังกลาว โครงการเกือบท้ังหมดของกลุมบริษัท
ไมเขาขายประเภทโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง จึงสามารถดําเนินการตอไปได มีเพียง 1 โครงการท่ีเขาขายตาม
ประกาศดังกลาว ซึ่งไดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญป 2550 เรียบรอยแลว เมื่อ
ปลายป 2555 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เห็นวาโครงการไดดําเนินการครบถวนแลว กนอ. จึงไดสงเรื่องให
อัยการเพ่ือยื่นขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําส่ังยกเลิกการระงับโครงการชั่วคราวเพ่ือใหโครงการสามารถดําเนินการตอไปได ซ่ึงอัยการได
ยื่นคํารองขอยกเลิกคําส่ังคุมครองชั่วคราวตอศาลปกครองสูงสุดเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2556 ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2557 ศาลปกครอง
สูงสุดไดมีคําส่ังยกเลิกการระงับโครงการดังกลาว และในเดือนตุลาคม 2557 กลุมบริษัทไดรับใบอนุญาตจาก กนอ. และสามารถ
ดําเนินงานตามโครงการไดตามปกติ 
 
ท้ังน้ี ในสวนของคดี ผูฟองคดีและหนวยงานราชการไดอุทธรณคําพิพากษาของศาลปกครองกลางตอศาลปกครองสูงสุด 
 

(ข) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 219 (8/2560) เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติการสนับสนุนการปรับโครงสรางของ
บริษัทยอยซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระเบ้ืองเซรามิกในประเทศไทย การปรับโครงสรางจะดําเนินการดวยวิธีการควบบริษัท 
โดยควบบริษัทยอยท่ีถือหุนผานบริษัทเซรามิคซิเมนตไทย จํากัด จํานวน 5 บริษัท เปนบริษัทใหมท่ีจะมีสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยธุรกรรมการควบบริษัทจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและศักยภาพในการแขงขัน
จากมูลคาเพ่ิม (Synergies) ในดานการตลาดและการขาย ดานการผลิต รวมถึงการวิจัยพัฒนาสินคาเพ่ือตอบสนองลูกคาใหดียิ่งขึ้น 
 
บริษัทยอยจํานวน 5 บริษัท ประกอบดวย 1) บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด 2) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จํากัด (มหาชน) 
3) บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุป อินดัสทรี่ส จํากัด 4) บริษัทโสสุโก แอนด กรุป (2008) จํากัด และ 5) บริษัทเจมาโก จํากัด 
 
ในไตรมาสท่ี 1 ป 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถือหุนของแตละบริษัทท่ีจะควบเขากัน มีมติอนุมัติการควบบริษัทแลว 
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ตอมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ไดมีการประชุมผูถือหุนรวมระหวางผูถือหุนของ 5 บริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ
ของบริษัทใหมท่ีจะเกิดจากการควบบริษัท รวมท้ังอนุมัติชื่อของบริษัทใหมเปน บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) และจะใชชื่อยอ
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวา “COTTO” โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว จํานวน 5,963 ลานบาท เปนหุนสามัญ
จํานวน 5,963 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ไดอนุมัติรับหลักทรัพย “COTTO” เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตั้งแต
วันท่ี 1 สิงหาคม 2561 และเริ่มซ้ือขายต้ังแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 เปนตนไป  
 

38 เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ก) เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2562 บริษัทยอยภายใตธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ไดเขาซ้ือหุนเพ่ิมเติมจากรอยละ 50 เปนรอยละ 100 
ในบริษัทใหบริการดานโลจิสติกสสองแหง ไดแก บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด และบริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท 
ฟอรเวิรดด้ิง จํากัด 
 

(ข) เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ ท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 
(1) ใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ืออนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2561 ในอัตราหุนละ 18.00 บาท รวมเปนเงินประมาณ 

21,600 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 8.50 บาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 
ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 32 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 9.50 บาท ใหแกผูถือหุน
เฉพาะผูท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลคิดเปนเงินประมาณ 11,400 ลานบาท โดยกําหนดจายในวันท่ี 19 เมษายน 2562 การจายเงินปนผล
ดังกลาวขึ้นอยูกับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนในวันท่ี 27 มีนาคม 2562 
 

(2) ใหออกหุนกู ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 1 เมษายน 2562 จํานวน 15,000 ลานบาท ท่ีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 3.10 ตอป อายุ 4 ป 
เพ่ือนําไปไถถอนหุนกู ครั้งท่ี 1/2558 จํานวน 15,000 ลานบาท ท่ีจะครบกําหนดไถถอน 
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39 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแล�วแต�ยังไม�มีผลบงัคับใช� 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศแลว แตยังไมมีผลบังคับใช ซ่ึงกลุมบริษัทไมไดนํามาใชใน
การจัดทํางบการเงินรวมน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมน้ี อาจเกี่ยวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และ
ถือปฏิบัติกับงบการเงินรวมสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 และ 2563 กลุมบริษัทไมมีแผนท่ีจะนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ  
 
กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม 
ซ่ึงไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ  
 
ท้ังน้ี สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม มีดังน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 2563 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 2562 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16* การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน

ตางประเทศ 
2563 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19* การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน 2563 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใหหลักการโดยรวมในการรับรูรายได ท้ังจํานวนเงินและชวงเวลาท่ีรับรู โดยรายไดจะรับรูเม่ือ 
(หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการสงมอบการควบคุมสินคาหรือบริการใหแกลูกคาดวยมูลคาของรายไดท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ 
 
กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตองบการเงินรวมของกลุมบริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 15 เปนครั้งแรก ซ่ึงไมมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตองบการเงินรวมในงวดท่ีถือปฏิบัติ 

 
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู 
การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธและการบัญชีปองกันความเส่ียง  
 
กลุมบริษัทอยูระหวางประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือ
ทางการเงินเปนครั้งแรกตองบการเงินรวม 
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23 งบการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

 

 

 

 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินซ่ึงประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญและเรื่องอื่นๆ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้ าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่าน้ี 
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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 6  
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร 
ผู้บริหารได้ประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซ่ึงน าไปสู่การพิจารณา การทดสอบ
การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว โดยเน้นไปที่ธุรกิจที่มี  
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ การทดสอบการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อยเกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก ท้ังการระบุว่าเกิดข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่าของเงินลงทุนหรือไม่ รวมถึงการประมาณการ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจของ
บริษัทร่วมและบริษัทย่อยท่ีพบว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า 
อัตราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว้ และอัตราคิดลด ท่ีใช้ส าหรับ
กระแสเงินสดดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็น
เรื่องท่ีส าคัญ 
 
 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และบริษัทย่อยอาจเกิดการด้อยค่า และทดสอบ ข้อสมมติท่ีส าคัญ
ที่สนับสนุนการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่พบว่ามีข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่า 
 
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
โดยอ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาด สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน  
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจท่ีข้าพเจ้ามี และข้อมูลอื่นท่ีได้รับระหว่าง
การตรวจสอบ 
 
ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของ
ผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา การวิเคราะห์
แนวโน้ม และทดสอบความถูกต้องของการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนและการด้อยค่า อีกท้ังยังมีการพิจารณาความ
สม เหตุ สมผลขอ งประมาณ การผลการด า เนิ น งาน โดย
เปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกับผลการด าเนินงานท่ี
เกิดขึ้นจริง นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประเมินมูลค่าของ เคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
แบบจ าลองการวัดมูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ข้อมูลอื่น 
 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานน้ัน   
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น  
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การทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 6  
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร 
ผู้บริหารได้ประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซ่ึงน าไปสู่การพิจารณา การทดสอบ
การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว โดยเน้นไปที่ธุรกิจที่มี  
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ การทดสอบการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อยเกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยพินิจของผู้บริหารอย่างมาก ท้ังการระบุว่าเกิดข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่าของเงินลงทุนหรือไม่ รวมถึงการประมาณการ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจของ
บริษัทร่วมและบริษัทย่อยท่ีพบว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า 
อัตราการเติบโตท่ีคาดการณ์ไว้ และอัตราคิดลด ท่ีใช้ส าหรับ
กระแสเงินสดดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็น
เรื่องท่ีส าคัญ 
 
 

กระบวนการตรวจสอบของข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และบริษัทย่อยอาจเกิดการด้อยค่า และทดสอบ ข้อสมมติท่ีส าคัญ
ที่สนับสนุนการประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยที่พบว่ามีข้อบ่งชี้ของ
การด้อยค่า 
 
ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า
โดยอ้างอิงถึงภาวการณ์ของตลาด สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน  
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจท่ีข้าพเจ้ามี และข้อมูลอื่นท่ีได้รับระหว่าง
การตรวจสอบ 
 
ข้าพเจ้าทดสอบข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีสนับสนุนการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันของ
ผู้บริหาร โดยอ้างอิงถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา การวิเคราะห์
แนวโน้ม และทดสอบความถูกต้องของการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนและการด้อยค่า อีกท้ังยังมีการพิจารณาความ
สม เหตุ สมผลขอ งประมาณ การผลการด า เนิ น งาน โดย
เปรียบเทียบการประมาณการในอดีตกับผลการด าเนินงานท่ี
เกิดขึ้นจริง นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประเมินมูลค่าของ เคพีเอ็มจี เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
แบบจ าลองการวัดมูลค่าและอัตราคิดลดอีกด้วย 
 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ข้อมูลอื่น 
 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานน้ัน   
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น  
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่น และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง
ท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงน้ัน ท้ังนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวท่ีต้องรายงาน 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  
 
ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท  

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ว่ารายการท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 
   ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

   ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่น และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง
ท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงน้ัน ท้ังนี้ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวท่ีต้องรายงาน 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  
 
ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท  

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล ว่ารายการท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 
   ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

   ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 

 

  

   สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ี
เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง 

   ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม ่

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ได้วางแผนไว้ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน
และก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  
 
 
 
 
(วินิจ ศิลามงคล) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3378 
 
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 

13 กุมภาพันธ์ 2562 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

สนิทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560

สนิทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 5 14,128,414         32,035,244         
เงินลงทนุชั่วคราว 5 15,271,317         9,428,604          
ลูกหนี้หมนุเวียนอื่น 4 1,909,869          2,266,793          
เงินใหกู้้ยืมระยะส้ัน 4 106,721,407       95,749,240         
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 571,579             231,926             
รวมสนิทรัพยห์มนุเวียน 138,602,586     139,711,807     

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินลงทนุเผ่ือขาย 5 7,490,341          7,157,896          
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 6 373,441             373,441             
เงินลงทนุในบริษทัย่อย 6 132,752,125       128,181,530       
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 7 3,030,058          3,030,058          
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 8 1,915,562          1,927,212          
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 9 2,861,147          3,165,692          
สินทรัพย์ไมม่ตัีวตนอื่น 10 2,270,215          2,612,615          
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 11 360,480             228,313             
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 265,658             262,340             
รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวียน 151,319,027     146,939,097     

รวมสนิทรัพย์ 289,921,613     286,650,904     

(พนับาท)

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้254

ในนามคณะกรรมการ

พลอากาศเอก	

รุ่งโรจน์		รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 

	 สถิตย์พงษ์	สุขวิมล
	 ประธานกรรมการ



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

หน้ีสนิและสว่นของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560

หน้ีสนิหมนุเวียน
เจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น 4 812,316             1,172,451          
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,384,920          1,467,979          
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 13 31,500,000         40,000,000         
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 4 8,403,127          6,374,637          
หนี้สินหมนุเวียนอื่น 77,162               73,026               
รวมหน้ีสนิหมนุเวียน 42,177,525       49,088,093       

หน้ีสนิไมห่มนุเวียน
หุ้นกู้ 13 150,000,000       141,500,000       
ประมาณการหนี้สินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 14 824,395             700,635             
หนี้สินไมห่มนุเวียนอื่น 1,238,239          1,216,341          
รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวียน 152,062,634     143,416,976     

รวมหน้ีสนิ 194,240,159     192,505,069     

สว่นของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 15
   ทนุจดทะเบยีน - หุ้นสามญั 1,600,000         1,600,000         
   ทนุที่ออกและช าระแล้ว - หุ้นสามญั 1,200,000          1,200,000          
ก าไรสะสม 
   จัดสรรแล้ว
       ทนุส ารองตามกฎหมาย 16 160,000             160,000             
       ทนุส ารองทั่วไป 10,516,000         10,516,000         
   ยังไมไ่ด้จัดสรร 83,804,264         82,234,920         
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1,190                34,915               
รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 95,681,454       94,145,835       

รวมหน้ีสนิและสว่นของผู้ถือหุ้น 289,921,613     286,650,904     

(พนับาท)

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 255



ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ 2561 2560

รำยได้

รายได้เงินปนัผล 4 24,906,970         22,876,077         

รายได้ค่าทรัพย์สินทางปญัญา 4 2,552,584          2,744,223          

รายได้ค่าธรรมเนยีมการจัดการบริหารและรายได้ค่าบริการ 4 5,715,102          6,096,085          

รายได้อื่น 17 711,752             2,558,968          

รวมรำยได้ 33,886,408       34,275,353       

ค่ำใชจ้ำ่ย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 18 (7,205,467)          (7,006,220)          

ต้นทนุทางการเงิน 4, 20 (2,328,624)          (2,484,332)          

รวมค่ำใชจ้ำ่ย (9,534,091)        (9,490,552)        

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 24,352,317       24,784,801       

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ 21 103,209             (348,729)            

ก ำไรส ำหรับปี 24,455,526       24,436,072       

ก ำไรตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 22 20.38               20.36               

(พนับาท)

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้256

ในนามคณะกรรมการ

พลอากาศเอก	

รุ่งโรจน์		รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 

	 สถิตย์พงษ์	สุขวิมล
	 ประธานกรรมการ



ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ 2561 2560

ก ำไรส ำหรับปี 24,455,526       24,436,072       

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

รำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหมไ่ว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 5 (42,155)              65,947               
กลับรายการการวัดมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย -                   (1,830,528)          
ภาษเีงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง 21 8,430                352,916             
รวมรำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหมไ่ว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั (33,725)            (1,411,665)        

รำยกำรที่จะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่ว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 14 (108,153)            (14,102)              
ภาษเีงินได้ของรายการที่จะไมถู่กจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง 21 21,631               2,820                
รวมรำยกำรที่จะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่ว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั (86,522)            (11,282)            

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับป ี- สทุธิจำกภำษี (120,247)          (1,422,947)        

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 24,335,279       23,013,125       

(พนับาท)

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 257



ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทนุที่ออก
หมายเหตุ และช าระแล้ว

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 1,200,000              
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเขำ้สว่นของผู้ถือหุ้น

เงินทนุที่ไดร้ับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรสว่นทนุใหผู้้ถือหุ้น
    เงินปนัผล 23 -                         

รวมเงินทนุที่ไดร้ับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรสว่นทนุใหผู้้ถือหุ้น -                       
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี

ก าไรหรือขาดทนุ -                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น -                         

รวมก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส ำหรับปี -                       
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 1,200,000              

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 1,200,000              
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเขำ้สว่นของผู้ถือหุ้น

เงินทนุที่ไดร้ับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรสว่นทนุใหผู้้ถือหุ้น
    เงินปนัผล 23 -                         

รวมเงินทนุที่ไดร้ับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรสว่นทนุใหผู้้ถือหุ้น -                       
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี

ก าไรหรือขาดทนุ -                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น -                         

รวมก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส ำหรับปี -                       
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,200,000              

บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

(พนับาท)

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้258



องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไมไ่ด้จัดสรร
ทนุส ารอง รวมส่วนของ

ตามกฎหมาย ทนุส ารองทั่วไป เงินลงทนุเผ่ือขาย ผู้ถือหุ้น

160,000                10,516,000            80,609,496            1,446,580              93,932,076            

-                         -                         (22,799,366)             -                         (22,799,366)             
-                       -                       (22,799,366)           -                       (22,799,366)           

-                         -                         24,436,072 -                         24,436,072              
-                         -                         (11,282)                   (1,411,665) (1,422,947)               
-                       -                       24,424,790            (1,411,665)             23,013,125            

160,000                10,516,000            82,234,920            34,915                  94,145,835            

160,000                10,516,000            82,234,920            34,915                  94,145,835            

-                         -                         (22,799,660)             -                         (22,799,660)             
-                       -                       (22,799,660)           -                       (22,799,660)           

-                         -                         24,455,526              -                         24,455,526              
-                         -                         (86,522)                   (33,725)                   (120,247)                 
-                       -                       24,369,004            (33,725)                 24,335,279            

160,000                10,516,000            83,804,264            1,190                    95,681,454            

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว

(พนับาท)
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ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรส าหรับปี 24,455,526         24,436,072         

รำยกำรปรับปรุง
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ (103,209)            348,729             

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 870,877             843,008             

ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 59,948               61,144               

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยังไมเ่กดิขึ้น 2,803                14,638               

เงินปนัผลรับ (24,906,970)        (22,876,077)        

ดอกเบี้ยรับ (4,146,744)          (4,172,662)          

ดอกเบี้ยจ่าย 5,980,931          6,098,347          

ก าไรจากการขายเงินลงทนุ และอื่นๆ (137,371)            (1,964,285)          

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
      ในสนิทรัพยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน 2,075,791         2,788,914         

สนิทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น) 
ลูกหนี้หมนุเวียนอื่น 396,629             (54,347)              

สินทรัพย์อื่น (32,337)              9,365                

สนิทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น) - สทุธิ 364,292           (44,982)            

หน้ีสนิด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น (47,778)              144,251             
ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (49,879)              (58,027)              

หนี้สินอื่น 31,572               (63,393)              

หน้ีสนิด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สทุธิ (66,085)            22,831             

กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 2,373,998         2,766,763         
รับคืน (จ่าย) ภาษเีงินได้ (311,346)            622,890             

กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,062,652         3,389,653         

(พนับาท)
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ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ
เงินลงทนุในบริษทัร่วม บริษทัย่อยและบริษทัอื่น 6 (4,570,595)          (9,433,048)          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ 48,912,479         27,797,794         

เงินลงทนุชั่วคราว (52,342,922)        (22,711,341)        

เงินลงทนุเผ่ือขาย (2,616,209)          (2,026,623)          

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไมม่ตัีวตน (553,755)            (519,352)            

เงินสดรับช าระคืนจากเงินใหกู้้ยืม (เงินใหกู้้ยืม) แกก่จิการที่เกี่ยวข้องกนั (10,972,167)        7,372,347          

รับเงินปนัผล 24,886,204         22,865,104         

รับดอกเบี้ย 4,119,833          4,239,230          

จ่ายภาษเีงินได้จากการขายเงินลงทนุ -                   (682,916)            

กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมลงทนุ 6,862,868         26,901,195       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงินสดรับจำก (จำ่ยเพ่ือช ำระ) เงินกู้ยมื
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อช าระ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 2,028,490          (282,909)            

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 40,000,000         60,000,000         

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ (40,000,000)        (45,000,000)        

เงินกู้ยมืเพ่ิมขึ้น - สทุธิ 2,028,490         14,717,091       
จ่ายเงินปนัผล (22,799,660)        (22,799,366)        

จ่ายดอกเบี้ย (6,061,180)          (6,067,133)          

กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (26,832,350)      (14,149,408)      

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สทุธิ (17,906,830)      16,141,440       

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 32,035,244         15,893,804         

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันสิ้นปี 14,128,414       32,035,244       

(พนับาท)
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3  นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 266 
4  บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 276 
5  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 280 
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 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
 
งบกำรเงินน้ีน ำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพื่อใช้ในประเทศ โดยจัดท ำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และได้รับอนุมัติให้ออกงบกำรเงิน
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมกำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันท่ี 13 กุมภำพันธ์ 2562 
 

 
 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และท่ีอยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
บำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 25 เมษำยน 2518 
 

บริษัทเป็นผู้ลงทุนในส่วนงำนธุรกิจหลัก ไดแ้ก ่ธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง ธุรกิจเคมิคอลส ์และธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
 

 
(ก) เกณฑ์กำรถือปฏิบัติ 

 
งบกำรเงินน้ีจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี กฎระเบียบและ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2561 กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ
ต่อนโยบำยกำรบัญชี วิธีกำรค ำนวณและผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของบริษัท  

 
นอกเหนือจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้ำงต้น สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 2563 โดยบริษัทไม่ได้น ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินน้ี เน่ืองจำกยังไม่มีผลบังคับใช้ และได้เปิดเผย มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 29 
 

 (ข) เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ 
 
งบกำรเงินน้ีจัดท ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเว้นรำยกำรท่ีส ำคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังต่อไปน้ี 
 
 สินทรัพย์ทำงกำรเงินเผื่อขำยวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนตำมโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำน

ท่ีก ำหนดไว้  
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(ค) สกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน 
 
งบกำรเงินน้ีจัดท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ข้อมูลทำงกำรเงินท้ังหมดมีกำรปัดเศษ
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้ำนบำท ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น 
 

(ง) กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพินิจ 
 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติหลำยประกำร 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบัญชีและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรไว้ 
 
ประมำณกำรและข้อสมมติท่ีใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง กำรปรับประมำณกำรทำงบัญชีจะบันทึกโดย
วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนของประมำณกำร และข้อสมมติท่ีส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบัญชี ซ่ึงมีผลกระทบ ท่ีส ำคัญต่อกำรรับรู้
จ ำนวนเงินในงบกำรเงินได้รวมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินต่อไปน้ี 
 
หมำยเหตุ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 กำรวัดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรำยกำรและหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
หมำยเหตุ 11 และ 21 กำรรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้ กำรคำดกำรณ์ก ำไรทำงภำษีในอนำคตท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษี    

ไปใช้ประโยชน์ 
หมำยเหตุ 14 กำรวัดมูลค่ำของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์เกี่ยวกับข้อสมมติหลัก

ในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
หมำยเหตุ 25 กำรรับรู้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำประมำณกำรหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 

นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลำยข้อก ำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินและ
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน 
 
บริษัทก ำหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำซ่ึงมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อ
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีนัยส ำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน  
 
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุงกำรวัดมูลค่ำที่มีนัยส ำคัญอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกมีกำรใช้ข้อมู ล
จำกบุคคลที่สำมเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรือกำรตั้งรำคำ กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐำนท่ีได้มำจำกบุคคลที่สำม
ท่ีสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำรวมถึงกำรจัดล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
อย่ำงเหมำะสม  
 
ประเด็นปัญหำของกำรวัดมูลค่ำท่ีมีนัยส ำคัญจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 
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(ค) สกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและน ำเสนองบกำรเงิน 
 
งบกำรเงินน้ีจัดท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัท ข้อมูลทำงกำรเงินท้ังหมดมีกำรปัดเศษ
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักล้ำนบำท ยกเว้นท่ีระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น 
 

(ง) กำรประมำณกำรและกำรใช้ดุลยพินิจ 
 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำรและข้อสมมติหลำยประกำร 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบัญชีและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณกำรไว้ 
 
ประมำณกำรและข้อสมมติท่ีใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง กำรปรับประมำณกำรทำงบัญชีจะบันทึกโดย
วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนของประมำณกำร และข้อสมมติท่ีส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบัญชี ซ่ึงมีผลกระทบ ท่ีส ำคัญต่อกำรรับรู้
จ ำนวนเงินในงบกำรเงินได้รวมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินต่อไปน้ี 
 
หมำยเหตุ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 กำรวัดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์แต่ละรำยกำรและหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
หมำยเหตุ 11 และ 21 กำรรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้ กำรคำดกำรณ์ก ำไรทำงภำษีในอนำคตท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษี    

ไปใช้ประโยชน์ 
หมำยเหตุ 14 กำรวัดมูลค่ำของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์เกี่ยวกับข้อสมมติหลัก

ในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
หมำยเหตุ 25 กำรรับรู้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำประมำณกำรหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

 
 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 

นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลำยข้อก ำหนดให้มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินและ
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน 
 
บริษัทก ำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำซ่ึงมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อ
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีนัยส ำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน  
 
กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ และปรับปรุงกำรวัดมูลค่ำที่มีนัยส ำคัญอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกมีกำรใช้ข้อมู ล
จำกบุคคลที่สำมเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรือกำรตั้งรำคำ กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐำนท่ีได้มำจำกบุคคลที่สำม
ท่ีสนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำรวมถึงกำรจัดล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
อย่ำงเหมำะสม  
 
ประเด็นปัญหำของกำรวัดมูลค่ำท่ีมีนัยส ำคัญจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 
 
 

 

 

เมื่อวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ให้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้ มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำน้ีถูกจัดประเภท
ในแต่ละล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำดังน้ี  
 
 ข้อมูลระดับ 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกัน และกิจกำร

สำมำรถเข้ำถึงตลำดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลค่ำ 
 ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยอ้อม (เช่น รำคำท่ีสังเกตได้) ส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน 

นอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 
 ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินน้ัน 
 
หำกข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล ำดับชั้นท่ีแตกต่ำงกันของมูล ค่ำยุติธรรมในภำพรวม 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของข้อมูลท่ีอยู่ในระดับต่ ำสุดท่ีมีนัยส ำคัญ
ส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมในภำพรวม 
 
บริษัทรับรู้กำรโอนระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีกำรโอนเกิดขึ้น 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติท่ีใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินดังต่อไปน้ี 
 
 หมำยเหตุข้อ 5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 
 หมำยเหตุข้อ 8 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  
 หมำยเหตุข้อ 13 หุ้นกู้  
 หมำยเหตุข้อ 24 เครื่องมือทำงกำรเงิน 
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นโยบำยกำรบัญชีท่ีน ำเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม่ ำเสมอส ำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
(ก) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์และกระแสรำยวัน
รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ ำนวนที่ทรำบได้ และมีควำมเสี่ยงที่ไม่มีนัยส ำคัญ
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ  
 
นอกจำกนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรซ่ึงจะต้องช ำระคืนเมื่อทวงถำมถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหำเงินในงบกระแสเงินสด 
 

 (ข) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น แสดงด้วยรำคำตำมใบแจ้งหนี้หักด้วยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช ำระหนี้  และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรช ำระหนี้ในอนำคตของลูกหน้ี 
ท้ังน้ีลูกหน้ีจะถูกตัดจ ำหน่ำยบัญชีเมื่อทรำบว่ำเป็นหน้ีสูญ 
 
หน้ีสูญได้รับคืนรับรู้เป็นรำยได้อื่นในก ำไรหรือขำดทุน 
 

(ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกท่ีมูลค่ำท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยมำกกว่ำมำจำกกำรใช้สินทรัพย์น้ันต่อไป  
และวัดมูลค่ำด้วยจ ำนวนที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำส ำหรับ
กลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกน ำไปปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินตำมสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรำยกำรขำดทุนให้กับสินค้ำคงเหลือ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำส ำหรับกำรจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขำย
หรือถือไว้เพื่อจ่ำยให้แก่ผู้เป็นเจ้ำของในครั้งแรกและผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำในภำยหลังรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยจะหยุดบันทึกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

(ง) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย บันทึกบัญชีในงบกำรเงินโดยใช้วิธีรำคำทุน 
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นโยบำยกำรบัญชีท่ีน ำเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบัติโดยสม่ ำเสมอส ำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
(ก) เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์และกระแสรำยวัน
รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจ ำนวนที่ทรำบได้ และมีควำมเสี่ยงที่ไม่มีนัยส ำคัญ
ต่อกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ  
 
นอกจำกนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรซ่ึงจะต้องช ำระคืนเมื่อทวงถำมถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหำเงินในงบกระแสเงินสด 
 

 (ข) ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 
 
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น แสดงด้วยรำคำตำมใบแจ้งหนี้หักด้วยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรช ำระหนี้  และกำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรช ำระหนี้ในอนำคตของลูกหน้ี 
ท้ังน้ีลูกหน้ีจะถูกตัดจ ำหน่ำยบัญชีเมื่อทรำบว่ำเป็นหน้ีสูญ 
 
หน้ีสูญได้รับคืนรับรู้เป็นรำยได้อื่นในก ำไรหรือขำดทุน 
 

(ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกท่ีมูลค่ำท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำยมำกกว่ำมำจำกกำรใช้สินทรัพย์น้ันต่อไป  
และวัดมูลค่ำด้วยจ ำนวนที่ต่ ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกับมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำส ำหรับ
กลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกน ำไปปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินตำมสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรำยกำรขำดทุนให้กับสินค้ำคงเหลือ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำส ำหรับกำรจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขำย
หรือถือไว้เพื่อจ่ำยให้แก่ผู้เป็นเจ้ำของในครั้งแรกและผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำในภำยหลังรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยจะหยุดบันทึกค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 

(ง) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อย บันทึกบัญชีในงบกำรเงินโดยใช้วิธีรำคำทุน 
 
 
 
 
 

 

 

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนอื่น 
 
ตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดซึ่งถือไว้เพื่อค้ำจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงด้วย
มูลค่ำยุติธรรม ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรตีรำคำหลักทรัพย์ได้บันทึกในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ตรำสำรหน้ีซ่ึงบริษัทตั้งใจและสำมำรถถือจนครบก ำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนดและแสดงด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย
หักด้วยผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ผลต่ำงระหว่ำงรำคำทุนท่ีซ้ือมำกับมูลค่ำไถ่ถอนของตรำสำรหน้ีจะถูกตัดจ่ำยโดยวิธีอัตรำดอกเบี้ยท่ีแท้จริง
ตลอดอำยุท่ีเหลือของตรำสำรหน้ี 
 
ตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุนซ่ึงเป็นหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดนอกเหนือจำกที่ถือไว้เพื่อค้ำหรือตั้งใจถือไว้จนครบก ำหนดจัดประเภท
เป็นเงินลงทุนเผื่อขำย ภำยหลังกำรรับรู้มูลค่ำในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขำยแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรม และกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำและผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศของรำยกำรที่เป็นตัวเงินบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ ้น 
ส่วนผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศของรำยกำรที่เป็นตัวเงินรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนจะรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ำในก ำไรหรือขำดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุน
ประเภทท่ีมีดอกเบี้ยจะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีอัตรำดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ใช่หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดแสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 
 
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินส ำหรับหลักทรัพย์เพื่อค้ำและหลักทรัพย์เผื่อขำยจะใช้รำคำเสนอซ้ือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

 กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
 
เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับและมูลค่ำตำมบัญชี รวมถึงผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรตีรำคำหลักทรัพย์
เกี่ยวข้องท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ในกรณีที่บริษัทจ ำหน่ำยเงินลงทุนที่ถืออยู่เพียงบำงส่วน กำรค ำนวณต้นทุนส ำหรับเงินลงทุนที่จ ำหน่ำยไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ ใช้
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 
 

(จ) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 
อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน หมำยถึง อสังหำริมทรัพย์ท่ีถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของ
สินทรัพย์ หรือท้ังสองอย่ำง ท้ังน้ีไม่ได้มีไว้เพื่อขำยตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจตำมปกติ หรือใช้ในกำรผลิตหรือจัดหำสินค้ำหรือให้บริกำร
หรือใช้ในกำรบริหำรงำน 
 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 
 
รำคำทุนรวมถึงรำยจ่ำยทำงตรงเพื่อให้ได้มำซ่ึงอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรก่อสร้ำงท่ีกิจกำรก่อสร้ำงเอง ซ่ึงรวมต้นทุนวั ตถุดิบ
ค่ำแรงทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่น เพื่อให้ได้อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอยู่ในสภำพพร้อมให้ประโยชน์ และรวมต้นทุนกำรกู้ยืม
ของสินทรัพย์ท่ีเข้ำเงื่อนไข 
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ค่ำเสื่อมรำคำจะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน ซ่ึงค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำร ใช้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร 
ประมำณกำรอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5, 20 ปี 
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 5, 20, 40 ปี 
 
กำรจัดประเภทไปยังท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นท่ี ดิน อำคำรและอุปกรณ์ มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ วันท่ีมีกำรจัดประเภทใหม่ ถือเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ต่อไป 

 
(ฉ) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจกำร 
 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 
 
รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรได้มำของสินทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ท่ีกิจกำรก่อสร้ำงเอง ซ่ึงรวมต้นทุนของวัสดุ 
แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ันอยู่ ในสถำนท่ีและสภำพท่ีพร้อมจะใช้งำนได้
ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรรื้อถอน กำรขนย้ำย  กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนกำรกู้ยืมของสินทรัพย์ท่ีเข้ำเงื่อนไข 
ส ำหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สำมำรถท ำงำนได้โดยปรำศจำกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ดังกล่ำว
เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีรูปแบบและอำยุกำรใช้ประโยชน์ท่ีต่ำงกัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบ
ท่ีมีนัยส ำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือ ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชี
ของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีเช่ำ 
 
กำรเช่ำซึ่งบริษัทได้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรครอบครองสินทรัพย์ที่เช่ำนั้นๆ  จัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ท่ีได้มำโดยท ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำท่ี
ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ค่ำเช่ำท่ีช ำระจะแยกเป็น
ส่วนท่ีเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและส่วนท่ีจะหักจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เพื่อท ำให้อัตรำดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยู่ในแต่ละงวด
มีอัตรำคงท่ี ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกโดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน 
 
กำรจัดประเภทไปยังอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจำกอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งำนเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อสังหำริมทรัพย์น้ันจะถูกจัดประเภทใหม่
เป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำตำมบัญชี 
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ค่ำเส่ือมรำคำจะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน ซ่ึงค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำร ใช้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร 
ประมำณกำรอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5, 20 ปี 
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 5, 20, 40 ปี 
 
กำรจัดประเภทไปยังท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน โดยจัดประเภทไปเป็นท่ี ดิน อำคำรและอุปกรณ์ มูลค่ำตำมบัญชี 
ณ วันท่ีมีกำรจัดประเภทใหม่ ถือเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ต่อไป 

 
(ฉ) ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 
สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจกำร 
 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 
 
รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรงท่ีเกี่ยวข้องกับกำรได้มำของสินทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ท่ีกิจกำรก่อสร้ำงเอง ซ่ึงรวมต้นทุนของวัสดุ 
แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ันอยู่ ในสถำนท่ีและสภำพท่ีพร้อมจะใช้งำนได้
ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรรื้อถอน กำรขนย้ำย  กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนกำรกู้ยืมของสินทรัพย์ท่ีเข้ำเงื่อนไข 
ส ำหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สำมำรถท ำงำนได้โดยปรำศจำกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ดังกล่ำว
เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีรูปแบบและอำยุกำรใช้ประโยชน์ท่ีต่ำงกัน ต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบ
ท่ีมีนัยส ำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือ ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชี
ของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
 
สินทรัพย์ท่ีเช่ำ 
 
กำรเช่ำซึ่งบริษัทได้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรครอบครองสินทรัพย์ที่เช่ำนั้นๆ  จัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ท่ีได้มำโดยท ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำท่ี
ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ค่ำเช่ำท่ีช ำระจะแยกเป็น
ส่วนท่ีเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและส่วนท่ีจะหักจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เพื่อท ำให้อัตรำดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยู่ในแต่ละงวด
มีอัตรำคงท่ี ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกโดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน 
 
กำรจัดประเภทไปยังอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 
 
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจำกอสังหำริมทรัพย์ท่ีมีไว้ใช้งำนเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อสังหำริมทรัพย์น้ันจะถูกจัดประเภทใหม่
เป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำตำมบัญชี 

 

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในภำยหลัง 
 
ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบ รวมถึงกำรตรวจสอบครั้งใหญ่จะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบัญชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้นและสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุ น
ของรำยกำรน้ันได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ชิ้นส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจำกบัญชีด้วยมูลค่ำตำมบัญชี  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกำรซ่อมบ ำรุง
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 
ค่ำเสื่อมรำคำ 
 
ค่ำเสื่อมรำคำค ำนวณจำกจ ำนวนท่ีคิดค่ำเสื่อมรำคำของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยรำคำทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่ำอื่น
ท่ีใช้แทนรำคำทุนหักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์  
 
ค่ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบ
ของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5   ปี 
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 5, 20, 40   ปี 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 5, 10, 20   ปี 
ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 5   ปี 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและเครื่องใช้ส ำนักงำน 3, 5   ปี 
 
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ท่ีเช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในแต่ละงวดบัญชี วิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ท่ีเช่ำ
จะเป็นวิธีกำรเดียวกันกับกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท 
 
บริษัทไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
 
วิธีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ อำยุกำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่ำคงเหลือ ได้รับกำรทบทวนทุกรอบปีบัญชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

 
(ช) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 
 

รำยจ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำ 
 
รำยจ่ำยในขั้นตอนกำรวิจัย ได้แก่ กำรส ำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซ่ึงควำมรู้ควำมเข้ำใจใหม่ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์หรือทำงด้ำนเทคนิค รับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 
ขั้นตอนพัฒนำเกี่ยวข้องกับแผนงำนหรือกำรออกแบบส ำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่ำเดิมรำยจ่ำยท่ีเกิดจำก
กำรพัฒนำรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสำมำรถวัดมูลค่ำของรำยกำรต้นทุนกำรพัฒนำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรนั้น
มีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิคและทำงกำรค้ำ ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และบริษัทมีควำมตั้งใจและมีทรัพยำกรเพียงพอท่ีจะน ำมำใช้
เพื่อท ำให้กำรพัฒนำเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และน ำสินทรัพย์มำใช้ประโยชน์หรือน ำมำขำยได้ รำยจ่ำยในกำรพัฒนำรับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุน
ส ำหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงำน ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงในกำรจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ตำมประสงค์ และต้นทุน
กำรกู้ยืมสำมำรถน ำมำรวมเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของสินทรัพย์ท่ีเข้ำเงื่อนไข รำยจ่ำยในกำรพัฒนำอื่นรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 
รำยจ่ำยในกำรพัฒนำซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพย์วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่บริษัทซื้อมำและมีอำยุกำรใช้ประโยชน์ทรำบได้แน่นอนวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 
 
รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำร 
 
รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ท่ีสำมำรถระบุไ ด้
ท่ีเกี่ยวข้องน้ัน 

 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่ำอื่นท่ีใช้แทนรำคำทุนหักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ 
 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำก
สินทรัพย์นั้นตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้น
พร้อมท่ีจะให้ประโยชน์  
 
ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังน้ี 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิ ตำมอำยุสัญญำ 
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 3, 5, 10   ปี 
อื่นๆ 5, 10, 25   ปี 
 
บริษัทไม่ได้คิดค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
 
วิธีกำรตัดจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือจะได้รับกำรทบทวนทุกรอบปีบัญชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม  
 

(ซ) กำรด้อยค่ำ 
 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทได้รับกำรทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชี้
จะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน ส ำหรับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรใช้ประโยชน์
ไม่ทรำบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมำณทุกปี ในช่วงเวลำเดียวกัน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน เว้นแต่เมื่อมีกำรกลับรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน
กับท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีกำรด้อยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่บริษัทซื้อมำและมีอำยุกำรใช้ประโยชน์ทรำบได้แน่นอนวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 
 
รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำร 
 
รำยจ่ำยภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์ท่ีสำมำรถระบุไ ด้
ท่ีเกี่ยวข้องน้ัน 

 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย 
 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์หรือมูลค่ำอื่นท่ีใช้แทนรำคำทุนหักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย์ 
 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำก
สินทรัพย์นั้นตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้น
พร้อมท่ีจะให้ประโยชน์  
 
ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังน้ี 
 
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้สิทธิ ตำมอำยุสัญญำ 
ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 3, 5, 10   ปี 
อื่นๆ 5, 10, 25   ปี 
 
บริษัทไม่ได้คิดค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
 
วิธีกำรตัดจ ำหน่ำย ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือจะได้รับกำรทบทวนทุกรอบปีบัญชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม  
 

(ซ) กำรด้อยค่ำ 
 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัทได้รับกำรทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชี้
จะท ำกำรประมำณมูลค่ำสินทรัพย์ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน ส ำหรับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรใช้ประโยชน์
ไม่ทรำบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมให้ประโยชน์จะถูกประมำณทุกปี ในช่วงเวลำเดียวกัน 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน เว้นแต่เมื่อมีกำรกลับรำยกำรกำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน
กับท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีกำรด้อยค่ำในเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
 
 

 

 

เมื่อมีกำรลดลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเผื่อขำยซ่ึงได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีควำมชัดเจนว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวมีกำรด้อยค่ำ 
ผลขำดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ถึงแม้ว่ำจะยังไม่มีกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว 
ผลขำดทุนที่บันทึกในก ำไรหรือขำดทุนเป็นผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์กับรำคำทุนที่ซ้ือหักด้วยผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินน้ันๆ ซ่ึงเคยรับรู้แล้วในก ำไรหรือขำดทุน 
. 
กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน 
 
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีถือไว้จนกว่ำจะครบก ำหนดท่ีบันทึกโดยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ค ำนวณโดยกำรหำมูลค่ำปัจจุบัน
ของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนำคต คิดลดด้วยอัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริง  
 
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
หักต้นทุนในกำรขำยแล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ กำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ประมำณจำกกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนำคต
คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำท่ีอำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตำมเวลำ
และควำมเสี่ยงท่ีมีต่อสินทรัพย์ 
 
กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ 
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกกลับรำยกำรเมื่อมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภำยหลังและกำรเพิ่มขึ้นน้ัน
สัมพันธ์โดยตรงกับผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีเคยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีข้อบ่งชี้
เรื่องกำรด้อยค่ำหรือไม่ ซ่ึงหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูก
กลับรำยกำรเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีภำยหลังหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมหรือค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีกำรบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน 
 

(ฌ) เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอื่น แสดงด้วยรำคำทุน 
 

(ญ) ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 
โครงกำรสมทบเงิน 
 
ภำระผูกพันในกำรสมทบเข้ำโครงกำรสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในก ำไรหรือขำดทุนในรอบระยะเวลำท่ีพนักงำนได้ท ำงำน
ให้กับกิจกำร 
 
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 
 
ภำระผูกพันสุทธิของบริษัทจำกโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ถูกค ำนวณแยกต่ำงหำกเป็ นรำยโครงกำรจำกกำรประมำณผลประโยชน์
ในอนำคตท่ีเกิดจำกกำรท ำงำนของพนักงำนในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่ำวได้มีกำรคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น
มูลค่ำปัจจุบัน 
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กำรค ำนวณภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้น้ันใช้หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซ่ึงจัดท ำโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีได้รับ
อนุญำต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ 
 
ในกำรวัดมูลค่ำใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้สุทธิ ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้
รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทก ำหนดดอกเบี้ยจ่ำยของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตรำคิดลดท่ีใช้วัดมูลค่ำภำระผูกพัน
ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้สุทธิซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรสมทบเงิน
และกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ำยสุทธิและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์รับรู้รำยกำรในก ำไรหรือขำดทุน 
 
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงกำรหรือกำรลดขนำดโครงกำร กำรเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริกำรในอดีต
หรือ ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำรต้องรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทันที บริษั ทรับรู้ผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 
 
ภำระผูกพันสุทธิของบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเป็นผลประโยชน์ในอนำคตท่ีเกิดจำกกำรท ำงำนของพนักงำนในงวดปัจจุบัน
และงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่ำปัจจุบัน กำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อพนักงำนท ำงำนให้ หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระ หำกบริษัทมีภำระผูกพัน
ตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันโดยอนุมำนท่ีจะต้องจ่ำยอันเป็นผลมำจำกกำรท่ีพนักงำนได้ท ำงำนให้ในอดีตและภำระผูกพันน้ีสำมำรถประมำณได้
อย่ำงสมเหตุสมผล 
 

(ฎ) ประมำณกำรหนี้สิน 
 
ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันโดยอนุมำนท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตท่ีประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระ
ภำระผูกพันดังกล่ำว ประมำณกำรหน้ีสินพิจำรณำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตโดยใช้อัตรำคิดลดในตลำดปัจจุบัน
ก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ ำนวนท่ีอำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมำณกำรหน้ีสิน
ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจำกเวลำท่ีผ่ำนไปรับรู้เป็นต้นทุนทำงกำรเงิน 
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กำรค ำนวณภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้น้ันใช้หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยซ่ึงจัดท ำโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีได้รับ
อนุญำต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ 
 
ในกำรวัดมูลค่ำใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้สุทธิ ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้
รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทก ำหนดดอกเบี้ยจ่ำยของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตรำคิดลดท่ีใช้วัดมูลค่ำภำระผูกพัน
ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค ำนึงถึงกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้สุทธิซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรสมทบเงิน
และกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ำยสุทธิและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงกำรผลประโยชน์รับรู้รำยกำรในก ำไรหรือขำดทุน 
 
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงกำรหรือกำรลดขนำดโครงกำร กำรเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริกำรในอดีต
หรือ ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลดขนำดโครงกำรต้องรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนทันที บริษั ทรับรู้ผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 
 
ภำระผูกพันสุทธิของบริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเป็นผลประโยชน์ในอนำคตท่ีเกิดจำกกำรท ำงำนของพนักงำนในงวดปัจจุบัน
และงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่ำปัจจุบัน กำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อพนักงำนท ำงำนให้ หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระ หำกบริษัทมีภำระผูกพัน
ตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันโดยอนุมำนท่ีจะต้องจ่ำยอันเป็นผลมำจำกกำรท่ีพนักงำนได้ท ำงำนให้ในอดีตและภำระผูกพันน้ีสำมำรถประมำณได้
อย่ำงสมเหตุสมผล 
 

(ฎ) ประมำณกำรหนี้สิน 
 
ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรือภำระผูกพันโดยอนุมำนท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตท่ีประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระ
ภำระผูกพันดังกล่ำว ประมำณกำรหน้ีสินพิจำรณำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ำยในอนำคตโดยใช้อัตรำคิดลดในตลำดปัจจุบัน
ก่อนค ำนึงถึงภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ ำนวนท่ีอำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ยงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมำณกำรหน้ีสิน
ส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจำกเวลำท่ีผ่ำนไปรับรู้เป็นต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(ฏ) รำยได้ 
 
รำยได้ท่ีรับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
 
รำยได้ค่ำธรรมเนียม 
 
รำยได้ค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรบริหำรและรำยได้ค่ำบริกำรรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยเริ่มแรกท่ีเกิดเป็นกำรเฉพำะเพื่อก่อให้เกิดรำยได้ตำมสัญญำเช่ำ
จะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดค่ำใช้จ่ำยน้ัน 
 
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ 
 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนตำมอัตรำดอกเบี้ยท่ีแท้จริง เงินปันผลรับบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนในวันท่ีบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
 

 (ฐ) ค่ำใช้จ่ำย 
 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนบันทึกในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ประโยชน์ที่ได้รับตำมสัญญำเช่ำจะรับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำท้ังสิ้นตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
 
ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดขึ้นต้องน ำมำรวมค ำนวณจ ำนวนเงินขั้นต่ ำท่ีต้องจ่ำยตำมระยะเวลำท่ีคงเหลือของสัญญำเช่ำ เมื่อได้รับกำรยืนยันกำรปรับค่ำเช่ำ 
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
ต้นทุนทำงกำรเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ำยของเงินกู้ยืม ประมำณกำรหน้ีสินและสิ่งตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจำก
เวลำท่ีผ่ำนไป และเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสิน  
 
ต้นทุนกำรกู้ยืมท่ีไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือกำรผลิตสินทรัพย์ท่ีเข้ำเงื่อนไขรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน โดยใช้วิธีอัตรำดอกเบี้ยท่ีแท้จริง 
 
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับแผนกำรออกจำกงำนด้วยควำมเห็นชอบร่วมกัน 
 
บริษัทได้เสนอสิทธิให้พนักงำนจ ำนวนหน่ึงท่ีเข้ำหลักเกณฑ์ส ำหรับกำรออกจำกงำนด้วยควำมเห็นชอบร่วมกันพนักงำนท่ีเห็นชอบกับข้อเสนอ
จะได้รับเงินจ ำนวนหน่ึงโดยค ำนวณผันแปรตำมเงินเดือนล่ำสุด จ ำนวนปีท่ีท ำงำนหรือจ ำนวนเดือนคงเหลือก่อนกำรเกษียณตำมปกติ บริษัทบันทึก
เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อมีแผนกำรออกจำกงำนด้วยควำมเห็นชอบร่วมกัน  
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(ฑ) ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปี ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือได้รับช ำระ โดยค ำนวณจำกผลก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีที่ต้องเสียภำษี 
โดยใช้อัตรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเกี่ยวกับรำยกำรในปีก่อนๆ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบันทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินและจ ำนวนท่ีใช้
เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษ ีภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินในครั้งแรก
ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรน้ันไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบัญชีหรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงท่ีเกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่กลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษี
ท่ีคำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำงชั่วครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้อัตรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
กำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทำงภำษีท่ีจะเกิดจำกลักษณะวิธีกำรท่ีบริษัทคำดว่ำ
จะได้รับผลประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บริษัทต้องค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอน
และอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีต้องจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยท่ีต้องช ำระ บริษัทเชื่อว่ำได้ตั้งภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินได้ท่ีจะจ่ำย
ในอนำคตซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึงกำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ี
อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติ และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆ  อำจจะท ำให้
บริษัทเปลี่ยนกำรตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับควำมเพียงพอของภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยท่ีมีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยจะกระทบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะน ำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหน้ีสินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ ภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกันส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันน้ันกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกัน 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกับ
กำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว ก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตต้องพิจำรณำถึงกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังน้ัน ก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตหลังปรับปรุงกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของบริษัทแล้วอำจมีจ ำนวน
ไม่เพียงพอท่ีจะบันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้ท้ังจ ำนวน สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง 
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(ฑ) ภำษีเงินได้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปี ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือได้รับช ำระ โดยค ำนวณจำกผลก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีที่ต้องเสียภำษี 
โดยใช้อัตรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเกี่ยวกับรำยกำรในปีก่อนๆ 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช ี
 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบันทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินและจ ำนวนท่ีใช้
เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษ ีภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวต่อไปน้ี กำรรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินในครั้งแรก
ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและรำยกำรน้ันไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบัญชีหรือทำงภำษี และผลแตกต่ำงท่ีเกี่ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่กลับรำยกำรในอนำคตอันใกล้ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษี
ท่ีคำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำงชั่วครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้อัตรำภำษีท่ีประกำศใช้หรือท่ีคำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
กำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทำงภำษีท่ีจะเกิดจำกลักษณะวิธีกำรท่ีบริษัทคำดว่ำ
จะได้รับผลประโยชน์จำกสินทรัพย์หรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี บริษัทต้องค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอน
และอำจท ำให้จ ำนวนภำษีท่ีต้องจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยท่ีต้องช ำระ บริษัทเชื่อว่ำได้ตั้งภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินได้ท่ีจะจ่ำย
ในอนำคตซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึงกำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินน้ี
อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติ และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆ  อำจจะท ำให้
บริษัทเปลี่ยนกำรตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับควำมเพียงพอของภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยท่ีมีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยจะกระทบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะน ำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหน้ีสินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและ ภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกันส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันน้ันกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกัน 
 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกับ
กำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว ก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตต้องพิจำรณำถึงกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังน้ัน ก ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตหลังปรับปรุงกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของบริษัทแล้วอำจมีจ ำนวน
ไม่เพียงพอท่ีจะบันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้ท้ังจ ำนวน สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง 
 
 
 

 

 

(ฒ) เงินตรำต่ำงประเทศ 
 
รำยกำรบัญชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
รำยกำรบัญชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำแต่ละสกุลเงินเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรำยกำร 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน
โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำจะบันทึกในก ำไรหรือขำดทุน 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจำกรำยกำรบัญชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและบันทึกตำมเกณฑ์รำคำทุนเดิมแปลงค่ำเป็นสกุลเงิน
ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และหนี้สินที่ ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจำกรำยกำรบัญชีที่เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงแสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 
 (ณ) เครื่องมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์ 

 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รวมถึง เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำ 
ลูกหนี้อื่น เจ้ำหน้ีกำรค้ำ เจ้ำหน้ีอื่น ลูกหนี้ระยะยำว เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ 
 
บริษัทด ำเนินธุรกิจกับต่ำงประเทศและมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยน บริษัทได้ใช้เครื่องมือทำงกำรเงิน
เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรท ำประกันควำมเสี่ยงรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดท่ีเกิดผลแตกต่ำง
จำกอัตรำดอกเบี้ยและอัตรำแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือหนี้สินทำงกำรเงินท่ีท ำประกันควำมเสี่ยงไว้  
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บุคคลหรือกิจกำรเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท หำกบริษัทมีอ ำนำจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ท้ังทำงตรงและทำงอ้อมต่อบุคคลหรือกิจกำรในกำรตัดสินใจทำงกำรเงินและกำรบริหำรหรือในทำงกลับกัน 
 
รำยกำรท่ีส ำคัญกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม และนโยบำยกำรก ำหนดรำคำสรุปได้ดังน้ี 
 
 2561 2560  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 (ล้ำนบำท)   
บริษัทร่วม     
รำยได้ค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ 511 487  คิดตำมอัตรำร้อยละของ 
       รำยได้จำกกำรขำย 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 868 773  ส่วนใหญ่คิดรำคำจำกกำร 
   บริหำร รำยได้ค่ำบริกำร       ใช้บริกำรและอัตรำร้อยละ 
   และอื่นๆ       ของรำยได้จำกกำรขำย 
รำยได้เงินปันผล 468 427  ตำมจ ำนวนท่ีประกำศจ่ำย 
     
บริษัทย่อย     
รำยได้ค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ 2,042 2,257  คิดตำมอัตรำร้อยละของ 
       รำยได้จำกกำรขำย 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 4,794 4,962  ส่วนใหญ่คิดรำคำจำกกำร 
   บริหำร รำยได้ค่ำบริกำร       ใช้บริกำรและอัตรำร้อยละ 
   และอื่นๆ       ของรำยได้จำกกำรขำย 
รำยได้เงินปันผล 21,980 20,516  ตำมจ ำนวนท่ีประกำศจ่ำย 
ดอกเบี้ยรับ  3,708 3,684  อัตรำตำมสัญญำ 
ดอกเบี้ยจ่ำย 63 49  อัตรำตำมสัญญำ 
     
บริษัทอื่น     
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 418 376  ส่วนใหญ่คิดรำคำจำกกำร 
   บริหำร รำยได้ค่ำบริกำร       ใช้บริกำรและอัตรำร้อยละ 
   และอื่นๆ       ของรำยได้จำกกำรขำย 
รำยได้เงินปันผล 2,459 1,933  ตำมจ ำนวนท่ีประกำศจ่ำย 
 
งบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทแสดงต้นทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 2,329 ล้ำนบำท (2560: 2,484 ล้ำนบำท) 
ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจ ำนวน 6,037 ล้ำนบำท (2560: 6,168 ล้ำนบำท) และดอกเบี้ยรับจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน
จ ำนวน 3,708 ล้ำนบำท (2560: 3,684 ล้ำนบำท) 
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บุคคลหรือกิจกำรเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัท หำกบริษัทมีอ ำนำจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ท้ังทำงตรงและทำงอ้อมต่อบุคคลหรือกิจกำรในกำรตัดสินใจทำงกำรเงินและกำรบริหำรหรือในทำงกลับกัน 
 
รำยกำรท่ีส ำคัญกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม และนโยบำยกำรก ำหนดรำคำสรุปได้ดังน้ี 
 
 2561 2560  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 (ล้ำนบำท)   
บริษัทร่วม     
รำยได้ค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ 511 487  คิดตำมอัตรำร้อยละของ 
       รำยได้จำกกำรขำย 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 868 773  ส่วนใหญ่คิดรำคำจำกกำร 
   บริหำร รำยได้ค่ำบริกำร       ใช้บริกำรและอัตรำร้อยละ 
   และอื่นๆ       ของรำยได้จำกกำรขำย 
รำยได้เงินปันผล 468 427  ตำมจ ำนวนท่ีประกำศจ่ำย 
     
บริษัทย่อย     
รำยได้ค่ำทรัพย์สินทำงปัญญำ 2,042 2,257  คิดตำมอัตรำร้อยละของ 
       รำยได้จำกกำรขำย 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 4,794 4,962  ส่วนใหญ่คิดรำคำจำกกำร 
   บริหำร รำยได้ค่ำบริกำร       ใช้บริกำรและอัตรำร้อยละ 
   และอื่นๆ       ของรำยได้จำกกำรขำย 
รำยได้เงินปันผล 21,980 20,516  ตำมจ ำนวนท่ีประกำศจ่ำย 
ดอกเบี้ยรับ  3,708 3,684  อัตรำตำมสัญญำ 
ดอกเบี้ยจ่ำย 63 49  อัตรำตำมสัญญำ 
     
บริษัทอื่น     
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 418 376  ส่วนใหญ่คิดรำคำจำกกำร 
   บริหำร รำยได้ค่ำบริกำร       ใช้บริกำรและอัตรำร้อยละ 
   และอื่นๆ       ของรำยได้จำกกำรขำย 
รำยได้เงินปันผล 2,459 1,933  ตำมจ ำนวนท่ีประกำศจ่ำย 
 
งบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทแสดงต้นทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 2,329 ล้ำนบำท (2560: 2,484 ล้ำนบำท) 
ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจ ำนวน 6,037 ล้ำนบำท (2560: 6,168 ล้ำนบำท) และดอกเบี้ยรับจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน
จ ำนวน 3,708 ล้ำนบำท (2560: 3,684 ล้ำนบำท) 

 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม กับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
 
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
บัญชีเดินสะพัด    
บริษัทร่วม    
บริษัทสยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด  322  331 
บริษัทนวโลหะอุตสำหกรรม จ ำกัด  36  25 
บริษัทสยำมเอทีอุตสำหกรรม จ ำกัด  19  12 
บริษัทนวโลหะไทย จ ำกัด  9  6 
บริษัทอื่นๆ 34  34 
 420  408 
    
บริษัทย่อย    
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ ำกัด   234  417 
บริษัทสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จ ำกัด   102  96 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่ำหลวง) จ ำกัด   91  83 
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด   86  55 
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ำง จ ำกัด   76  187 
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง จ ำกัด  75  68 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ำกัด   70  65 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ำกัด   47  55 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ำกัด (มหำชน)   43  24 
บริษัทกระเบื้องกระดำษไทย จ ำกัด   33  47 
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จ ำกัด   28  19 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล ำปำง) จ ำกัด   28  31 
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.   28  15  
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด   19  56 
บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด     
   (เดิมชื่อ “บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จ ำกัด”)  17  37 
บริษัทเซรำมิคอุตสำหกรรมไทย จ ำกัด   -  39 
บริษัทอื่นๆ 306  286 
 1,283  1,580 
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 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
บริษัทอื่น    
บริษัทสยำมโตโยต้ำอุตสำหกรรม จ ำกัด 6  9 
บริษัทเหล็กสยำมยำมำโตะ จ ำกัด 5  31 
บริษัทอื่นๆ 8  15 
 19  55 
รวม 1,722  2,043 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ตั๋วเงินรับ    
บริษัทย่อย    
บริษัทผลติภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ำง จ ำกัด   61,920   63,831 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ำกัด (มหำชน)   23,310   15,445 
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด   13,552   6,680 
บริษัทกระเบื้องกระดำษไทย จ ำกัด   7,174   7,761 
บริษัทอื่นๆ   765  2,032 
รวม 106,721  95,749 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปีส ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
 
 2561  2560 

 (ล้ำนบำท) 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 95,749  103,122 
เพิ่มขึ้น 43,431  19,458 
ลดลง (32,459)  (26,831) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 106,721  95,749 
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 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
บริษัทอื่น    
บริษัทสยำมโตโยต้ำอุตสำหกรรม จ ำกัด 6  9 
บริษัทเหล็กสยำมยำมำโตะ จ ำกัด 5  31 
บริษัทอื่นๆ 8  15 
 19  55 
รวม 1,722  2,043 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ตั๋วเงินรับ    
บริษัทย่อย    
บริษัทผลติภัณฑ์และวัตถุก่อสร้ำง จ ำกัด   61,920   63,831 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ ำกัด (มหำชน)   23,310   15,445 
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด   13,552   6,680 
บริษัทกระเบื้องกระดำษไทย จ ำกัด   7,174   7,761 
บริษัทอื่นๆ   765  2,032 
รวม 106,721  95,749 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปีส ำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
 
 2561  2560 

 (ล้ำนบำท) 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 95,749  103,122 
เพิ่มขึ้น 43,431  19,458 
ลดลง (32,459)  (26,831) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 106,721  95,749 

 

 

เจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
บัญชีเดินสะพัด 101  120 
 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ตั๋วเงินจ่ำย    
บริษัทย่อย    
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ ำกัด  4,204  3,388 
บริษัทเหล็กสยำม จ ำกัด  1,294  1,294 
บริษัทเซรำมิคซิเมนต์ไทย จ ำกัด   1,190  - 
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.  424  463 
บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จ ำกัด   363  404 
บริษัทเอสซีจี แอคเค้ำน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จ ำกัด  343  298 
บริษัทเอสซีจี เลิร์นน่ิง เอ็กเซลเลนซ์ จ ำกัด 184  171 
บริษัทบำงซื่ออุตสำหกรรม จ ำกัด  167  175 
บริษัทอื่นๆ 234  182 
รวม 8,403  6,375 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปีส ำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 6,375  6,658 
เพิ่มขึ้น 4,168  3,021 
ลดลง (2,140)  (3,304) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 8,403  6,375 
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรส ำคัญ 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 191  183 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 14  7 
รวม 205  190 
 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรส ำคัญ ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ตำมข้อบังคับของบริษัท และค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท ซ่ึงได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพท่ีบริษัทจ่ำยสมทบให้ผู้บริหำรในฐำนะพนักงำนของบริษัท 

 

 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด    
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 14,128  29,044 
เงินลงทุนชั่วครำวท่ีมีสภำพคล่องสูง -  2,991 
รวม 14,128  32,035 
    
เงินลงทุนชั่วครำว    
ตรำสำรหน้ีท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 15,271  9,429 
    
เงินลงทุนเผื่อขำย    
ตรำสำรหน้ีท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 7,490  7,158 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหำรงำนโดยบริษัทบริหำรสินทรัพย์อิสระ 3 รำย ได้ลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีสภำพคล่องสูง
และถูกจัดอันดับอยู่ในระดับควำมน่ำเชื่อถือท่ีสำมำรถลงทุนได้ โดยมีอัตรำผลตอบแทนร้อยละ 1.25 ถึง 3.23 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.98 ถึง
3.45 ต่อปี) 
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรส ำคัญ 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 191  183 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 14  7 
รวม 205  190 
 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรส ำคัญ ประกอบด้วย ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ตำมข้อบังคับของบริษัท และค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้บริหำรของบริษัท ซ่ึงได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพท่ีบริษัทจ่ำยสมทบให้ผู้บริหำรในฐำนะพนักงำนของบริษัท 

 

 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด    
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 14,128  29,044 
เงินลงทุนชั่วครำวท่ีมีสภำพคล่องสูง -  2,991 
รวม 14,128  32,035 
    
เงินลงทุนชั่วครำว    
ตรำสำรหน้ีท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 15,271  9,429 
    
เงินลงทุนเผื่อขำย    
ตรำสำรหน้ีท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 7,490  7,158 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริหำรงำนโดยบริษัทบริหำรสินทรัพย์อิสระ 3 รำย ได้ลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีสภำพคล่องสูง
และถูกจัดอันดับอยู่ในระดับควำมน่ำเชื่อถือท่ีสำมำรถลงทุนได้ โดยมีอัตรำผลตอบแทนร้อยละ 1.25 ถึง 3.23 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.98 ถึง
3.45 ต่อปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มูลค่ำยุติธรรม 
 
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขำย รวมท้ังมูลค่ำตำมบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีดังนี ้

 
 มูลค่ำ  มูลค่ำยุติธรรม 
 ตำมบัญชี  ระดับ 2 
 (ล้ำนบำท) 
เงินลงทุนชั่วครำว    
ตรำสำรหน้ีท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 15,271  15,271 
    
เงินลงทุนเผื่อขำย    
ตรำสำรหน้ีท่ีเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย (ในกองทุนส่วนบุคคล) 7,490  7,490 
 
ตำรำงข้ำงต้นวิเครำะห์กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นประจ ำส ำหรับหลักทรัพย์เผื่อขำย กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมเหล่ำน้ีถูกจัดประเภทอยู่ ในระดับ
ท่ีต่ำงกันของล ำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ นิยำมของระดับ 2 ท่ีเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนของบริษัท เป็นข้อมูลอื่น
ท่ีสังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินน้ัน นอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 
 
บริษัทพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 ส ำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขำยนอกตลำดหลักทรัพย์ อ้ำงอิงรำคำจำกนำยหน้ำ ซึ่งได้มีกำรทดสอบ
ควำมสมเหตุสมผลของรำคำเหล่ำน้ัน โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดกำรณ์ไว้ด้วยอัตรำดอกเบี้ยในตลำดส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
ท่ีเหมือนกัน ณ วันท่ีวัดมูลค่ำ มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินสะท้อนผลกระทบของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตและได้รวมกำรปรับปรุง
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของบริษัทและคู่สัญญำตำมควำมเหมำะสม 
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รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม ส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซ่ึงบันทึกโดยวิธีรำคำทุน มีดังนี ้
 

 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 128,555  119,122 
ซ้ือและลงทุนเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 

4,570  9,433 
จ ำหน่ำย -  (162) 
กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ -  162 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 133,125  128,555 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม และเงินปนัผลรับจำกเงินลงทุนระหว่ำงปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้ 
 
 สัดส่วน   ผลขำดทุนจำก     
 กำรถือหุ้น วิธีรำคำทุน  กำรด้อยค่ำสะสม  สุทธิ  รำยได้เงินปันผล 
 2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ) (ล้ำนบำท) 
ธุรกจิซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 100 100 69,656  65,273  (111)  (111)  69,545  65,162  152  1,895 
ธุรกจิเคมิคอลส ์ 100 100 44,084  44,084  -  -  44,084  44,084  14,261  18,045 
ธุรกจิแพคเกจจิ้ง 99 99 17,363  17,176  -  -  17,363  17,176  7,698  770 
ส่วนงำนอื่น 100 100 2,274  2,274  (141)  (141)  2,133  2,133    337  233 
รวม   133,377  128,807  (252)  (252)  133,125  128,555  22,448  20,943 
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รำยกำรเคลื่อนไหวส ำหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม ส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซ่ึงบันทึกโดยวิธีรำคำทุน มีดังนี ้
 

 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 128,555  119,122 
ซ้ือและลงทุนเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 

4,570  9,433 
จ ำหน่ำย -  (162) 
กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ -  162 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 133,125  128,555 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม และเงินปนัผลรับจำกเงินลงทุนระหว่ำงปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้ 
 
 สัดส่วน   ผลขำดทุนจำก     
 กำรถือหุ้น วิธีรำคำทุน  กำรด้อยค่ำสะสม  สุทธิ  รำยได้เงินปันผล 
 2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ) (ล้ำนบำท) 
ธุรกจิซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง 100 100 69,656  65,273  (111)  (111)  69,545  65,162  152  1,895 
ธุรกจิเคมิคอลส ์ 100 100 44,084  44,084  -  -  44,084  44,084  14,261  18,045 
ธุรกจิแพคเกจจิ้ง 99 99 17,363  17,176  -  -  17,363  17,176  7,698  770 
ส่วนงำนอื่น 100 100 2,274  2,274  (141)  (141)  2,133  2,133    337  233 
รวม   133,377  128,807  (252)  (252)  133,125  128,555  22,448  20,943 

 

 

 
 สัดส่วน         
 กำรถือหุ้น  เงินลงทุน  รำยได้เงินปันผล 

 
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

 (ร้อยละ)  (ล้ำนบำท) 
วิธีรำคำทุน       

     บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จ ำกัด (มหำชน) 10 
 

10  1,119  1,119  82  82 
บรษิัทโตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ำกัด 10 

 
10  881  881  2,234  1,707 

บริษัทเหล็กสยำมยำมำโตะ จ ำกัด 10 
 

10  401  401  50  50 
บริษัทสยำมโตโยต้ำอุตสำหกรรม จ ำกัด 4 

 
4  329  329  44  55 

Finfloor S.p.A. 10 
 

10  299  299  49  39 
บริษัทอื่นๆ - 

 
-  10  10  -  - 

รวม 
  

  3,039  3,039  2,459  1,933 
หัก ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 

  
  (9)  (9)  -  - 

สุทธิ 
  

  3,030  3,030  2,459  1,933 
 

มูลค่ำรวมของเงินลงทุนดังกล่ำวข้ำงต้น ซ่ึงถือตำมงบกำรเงินท่ีตรวจสอบครั้งหลังสุดท่ีมีอยู่ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีดังน้ี 
 

 
  ส่วนได้เสียใน 

 
รำคำทุน  มูลค่ำตำมบัญชี 

 (ล้ำนบำท) 
หลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด 3,039  10,658 
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ท่ีดินและ 

 
อำคำรและ    

  
 

ส่วนปรับปรุง 
 

สิ่งปลูกสร้ำง 
 

รวม 
 (ล้ำนบำท) 

รำคำทุน 
     ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 1,619  616  2,235 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 1,619  616  2,235 

      ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
     ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 107  189  296 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี -  12  12 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 107  201  308 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี -  11  11 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 107  212  319 

 
     

มูลค่ำตำมบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 1,512  415  1,927 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,512  404  1,916 

 
บริษัทได้มีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน โดยพิจำรณำรำคำตลำดตำมเกณฑ์ของสินทรัพย์ท่ีใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 4,943 ล้ำนบำท (2560: 4,858 ล้ำนบำท) 

 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนถูกจัดล ำดับชั้นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 3 จำกเกณฑ์ข้อมูลที่น ำมำใช้ 
ซ่ึงใช้วิธีกำรคิดลดกระแสเงินสดและวิธีรำคำตลำดในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 
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ท่ีดินและ 

 
อำคำรและ    

  
 

ส่วนปรับปรุง 
 

สิ่งปลูกสร้ำง 
 

รวม 
 (ล้ำนบำท) 

รำคำทุน 
     ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 1,619  616  2,235 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 1,619  616  2,235 

      ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 
     ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 107  189  296 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี -  12  12 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 107  201  308 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี -  11  11 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 107  212  319 

 
     

มูลค่ำตำมบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 1,512  415  1,927 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,512  404  1,916 

 
บริษัทได้มีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน โดยพิจำรณำรำคำตลำดตำมเกณฑ์ของสินทรัพย์ท่ีใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 4,943 ล้ำนบำท (2560: 4,858 ล้ำนบำท) 

 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนถูกจัดล ำดับชั้นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับท่ี 3 จำกเกณฑ์ข้อมูลที่น ำมำใช้ 
ซ่ึงใช้วิธีกำรคิดลดกระแสเงินสดและวิธีรำคำตลำดในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม 

 

 

 
       ยำน  เครื่องตกแต่ง     
 ท่ีดินและ  อำคำร  เครื่องจักร  พำหนะ  ติดตั้งและ  งำน   
 ส่วน  และ  และ  และ  เครื่องใช้  ระหว่ำง   
 ปรับปรุง  สิ่งปลูกสร้ำง  อุปกรณ์  อุปกรณ์  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง  รวม 
 (ล้ำนบำท) 

รำคำทุน 
             ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 900 

 
2,982 

 
1,043 

 
21 

 
545 

 
46 

 
5,537 

เพิ่มขึ้น 13 
 

186 
 

96 
 

3 
 

42 
 

3 
 

343 
จ ำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี - 

 
(1) 

 
(4) 

 
(2) 

 
(10) 

 
- 

 
(17) 

โอนเข้ำ (ออก) 1 
 

37 
 

48 
 

- 
 

11 
 

(46) 
 

51 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 914  3,204  1,183  22  588  3  5,914 
เพิ่มขึ้น 9  57  34  -  47  1  148 
จ ำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี -  -  -  -  (7)  -  (7) 
โอนเข้ำ (ออก) -  2  3  -  -  (3)  2 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 923  3,263  1,220  22  628  1  6,057 
              
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม 

             ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 465 
 

1,223 
 

236 
 

18 
 

360 
 

- 
 

2,302 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 133 

 
167 

 
71 

 
1 

 
74 

 
- 

 
446 

จ ำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี - 
 

(1) 
 

(1) 
 

(1) 
 

(10) 
 

- 
 

(13) 
โอนเข้ำ -  -  10  -  3  -  13 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 598  1,389  316  18  427  -  2,748 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 130  166  86  1  71  -  454 
จ ำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี -  -  -  -  (6)  -  (6) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 728  1,555  402  19  492  -  3,196 
                            
มูลค่ำตำมบัญชี 

             ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 316 
 

1,815 
 

867 
 

4 
 

161 
 

3 
 

3,166 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 195  1,708  818  3  136  1  2,861 

 
มูลค่ำตำมบัญชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ซ่ึงได้รับกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำเต็มมูลค่ำแล้ว แต่ยังคงใช้งำนอยู่ 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีจ ำนวน 1,864 ล้ำนบำท (2560: 1,208 ล้ำนบำท) 
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ค่ำลิขสิทธิ์ 

 
ต้นทุน 

    
 

ซอฟต์แวร์ 
 

ระหว่ำงพัฒนำ 
 

อื่นๆ 
 

รวม 
 (ล้ำนบำท) 

รำคำทุน        
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 3,037 

 
42 

 
571 

 
3,650 

เพิ่มขึ้น 281 
 

4 
 

3 
 

288 
จ ำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี (192) 

 
- 

 
(6) 

 
(198) 

โอนเข้ำ (ออก) 28 
 

(35) 
 

(44) 
 

(51) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 3,154  11  524  3,689 
เพิ่มขึ้น 43  6  45  94 
จ ำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี (6)  -  (20)  (26) 
โอนเข้ำ (ออก) 1  (4)  (2)  (5) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 3,192  13  547  3,752 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 871 

 
- 

 
23 

 
894 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 378 
 

- 
 

7 
 

385 
จ ำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี (192) 

 
- 

 
(11) 

 
(203) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 1,057  -  19  1,076 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 400  -  5  405 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 6  -  -  6 
จ ำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี (5)  -  -  (5) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,458  -  24  1,482 
        มูลค่ำตำมบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2,097 

 
11 

 
505 

 
2,613 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,734  13  523  2,270 
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ค่ำลิขสิทธิ์ 

 
ต้นทุน 

    
 

ซอฟต์แวร์ 
 

ระหว่ำงพัฒนำ 
 

อื่นๆ 
 

รวม 
 (ล้ำนบำท) 

รำคำทุน        
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 3,037 

 
42 

 
571 

 
3,650 

เพิ่มขึ้น 281 
 

4 
 

3 
 

288 
จ ำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี (192) 

 
- 

 
(6) 

 
(198) 

โอนเข้ำ (ออก) 28 
 

(35) 
 

(44) 
 

(51) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 3,154  11  524  3,689 
เพิ่มขึ้น 43  6  45  94 
จ ำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี (6)  -  (20)  (26) 
โอนเข้ำ (ออก) 1  (4)  (2)  (5) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 3,192  13  547  3,752 
        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2560 871 

 
- 

 
23 

 
894 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 378 
 

- 
 

7 
 

385 
จ ำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี (192) 

 
- 

 
(11) 

 
(203) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 1,057  -  19  1,076 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 400  -  5  405 
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 6  -  -  6 
จ ำหน่ำย/ตัดรำยกำรบัญชี (5)  -  -  (5) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,458  -  24  1,482 
        มูลค่ำตำมบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2,097 

 
11 

 
505 

 
2,613 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,734  13  523  2,270 

 

 

 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจก ำรมีสิทธิตำมกฎหมำยที่จะน ำ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหน้ีสินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษี
หน่วยงำนเดียวกัน ซ่ึงแสดงรวมไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินโดยมีรำยละเอียดดังนี้  

 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 361  237 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (1)  (9) 
สุทธิ 360  228 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดังนี้ 

 
   บันทึกเป็นรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)   
  ณ วันท่ี  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วันท่ี 
  1 มกรำคม 2560  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวำคม 2560 
 (หมำยเหตุ 21) 
 (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  
เงินลงทุนเผื่อขำย 12  (3)  (4)  5 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 52  -  -  52 
ประมำณกำรหน้ีสิน        
     ส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 148  4  -  152 
อื่นๆ 28  -  -  28 
รวม 240  1  (4)  237 

 
       

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
เงินลงทุนเผื่อขำย (366)  -  357  (9) 
รวม (366)  -  357  (9) 

 
       

สุทธิ (126)  1  353  228 
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   บันทึกเป็นรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)   
  ณ วันท่ี  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วันท่ี 
  1 มกรำคม 2561  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวำคม 2561 
 (หมำยเหตุ 21) 
 (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

       ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี -  101  -  101 
เงินลงทุนเผื่อขำย 5  (4)  -  1 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 52  -  -  52 
ประมำณกำรหน้ีสิน        
     ส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 152  5  21  178 
อื่นๆ 28  1  -  29 
รวม 237  103  21  361 

 
       

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
เงินลงทุนเผื่อขำย (9)  -  8  (1) 
รวม (9)  -  8  (1) 

 
       

สุทธิ 228  103  29  360 
 
 บริษัทได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้จ ำนวน 101 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีควำมเป็นไปได้

ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตซ่ึงพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของบริษัทแล้วเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ท้ังน้ีผลขำดทุนทำงภำษีดังกล่ำว
จะสิ้นสุดกำรให้ประโยชน์ในปี 2566 

 

 
  เงินกู้ยืมระยะสั้น  หุ้นกู้  รวม 

  (ล้ำนบำท) 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561  6,375  181,500  187,875 
กำรเปลี่ยนแปลงจำกกระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน  2,028  -  2,028 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  8,403  181,500  189,903 
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   บันทึกเป็นรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)   
  ณ วันท่ี  ในก ำไรหรือ  ในก ำไรขำดทุน  ณ วันท่ี 
  1 มกรำคม 2561  ขำดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวำคม 2561 
 (หมำยเหตุ 21) 
 (ล้ำนบำท) 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

       ผลขำดทุนสะสมทำงภำษี -  101  -  101 
เงินลงทุนเผื่อขำย 5  (4)  -  1 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 52  -  -  52 
ประมำณกำรหน้ีสิน        
     ส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 152  5  21  178 
อื่นๆ 28  1  -  29 
รวม 237  103  21  361 

 
       

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
เงินลงทุนเผื่อขำย (9)  -  8  (1) 
รวม (9)  -  8  (1) 

 
       

สุทธิ 228  103  29  360 
 
 บริษัทได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้จ ำนวน 101 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีควำมเป็นไปได้

ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตซ่ึงพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของบริษัทแล้วเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ท้ังน้ีผลขำดทุนทำงภำษีดังกล่ำว
จะสิ้นสุดกำรให้ประโยชน์ในปี 2566 

 

 
  เงินกู้ยืมระยะสั้น  หุ้นกู้  รวม 

  (ล้ำนบำท) 
ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2561  6,375  181,500  187,875 
กำรเปลี่ยนแปลงจำกกระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน  2,028  -  2,028 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  8,403  181,500  189,903 

 

 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่ำรวม 181,500 ล้ำนบำท (2560: 181,500 ล้ำนบำท) 
ดังน้ี 
 

              มูลค่ำยุติธรรม * 
หุ้นกู้ครั้งท่ี 2561  2560 อัตรำดอกเบี้ย อำยุหุ้นกู้ ครบก ำหนด 2561 2560 
 (ล้ำนบำท) (ร้อยละต่อป)ี     
3/2555 6,500  6,500 4.40 7 ปี 12 ตุลำคม 2562 1,028 1,053 
1/2557 -  15,000 4.00 4 ปี 1 เมษำยน 2561 - 1,016 
2/2557 -  10,000 3.90 4 ปี 1 ตุลำคม 2561 - 1,017 
1/2558 -  15,000 3.75 3 ปี 1 เมษำยน 2561 - 1,015 
1/2558 15,000  15,000 3.90 4 ปี 1 เมษำยน 2562 1,006 1,023 
2/2558 10,000  10,000 3.40 4 ปี 1 พฤศจิกำยน 2562 1,019 1,037 
1/2559 25,000  25,000 3.00 4 ปี 1 เมษำยน 2563 1,014 1,034 
2/2559 25,000  25,000 3.00 4 ปี 1 พฤศจิกำยน 2563 1,024 1,033 
1/2560 25,000  25,000 3.25 4 ปี 1 เมษำยน 2564 1,023 1,045 
2/2560 10,000  10,000 2.97 7 ปี 30 สิงหำคม 2567 1,025 1,031 
3/2560 25,000  25,000 3.05 4 ปี 1 ตุลำคม 2564 1,021 1,041 
1/2561 30,000  - 3.00 4 ปี 1 เมษำยน 2565 1,016 - 
2/2561 10,000  - 3.10 4 ปี   1 ตุลำคม 2565 1,026 - 
รวม 181,500  181,500      
หัก ส่วนท่ีถึงก ำหนด         
   ช ำระภำยในหน่ึงป ี (31,500)  (40,000)      
สุทธิ 150,000  141,500      
 
* รำคำซ้ือขำยสุดท้ำย (บำทต่อหน่วย : มูลค่ำต่อหน่วยเท่ำกับ 1,000 บำท) ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 
 
มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นกู้ บริษัทได้พิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 ส ำหรับหลักทรัพย์ท่ีซ้ือขำยนอกตลำดหลักทรัพย์ อ้ำงอิงรำคำจำกนำยหน้ำ 
ซ่ึงได้มีกำรทดสอบควำมสมเหตุสมผลของรำคำเหล่ำน้ัน โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดกำรณ์ไว้ด้วยอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
ส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีเหมือนกัน ณ วันท่ีวัดมูลค่ำมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินสะท้อนผลกระทบของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
และได้รวมกำรปรับปรุงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของบริษัทและคู่สัญญำตำมควำมเหมำะสม 
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บริษัทจ่ำยค่ำชดเชยผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ในกำรให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ 
และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน 
 
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้มีควำมเสี่ยงจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ได้แก่ ควำมเสี่ยงของช่วงชีวิต ควำมเสี่ยง
จำกอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงจำกตลำด (เงินลงทุน) 
 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน    

เงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน 803  680 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 21  21 
รวม 824  701 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกรำคม  701  678 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 36  36 
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน 24  23 
ผลขำดทุนจำกประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 1  - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
   โอนไปบริษัทย่อย (6)  - 
 55  59 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 108  14 

 108  14 
อื่นๆ    
ผลประโยชน์จ่ำย (40)  (50) 
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 824  701 
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บริษัทจ่ำยค่ำชดเชยผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ในกำรให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ 
และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน 
 
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้มีควำมเสี่ยงจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ได้แก่ ควำมเสี่ยงของช่วงชีวิต ควำมเสี่ยง
จำกอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงจำกตลำด (เงินลงทุน) 
 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน    

เงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน 803  680 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 21  21 
รวม 824  701 
 
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันท่ี 1 มกรำคม  701  678 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 36  36 
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน 24  23 
ผลขำดทุนจำกประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 1  - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
   โอนไปบริษัทย่อย (6)  - 
 55  59 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 108  14 

 108  14 
อื่นๆ    
ผลประโยชน์จ่ำย (40)  (50) 
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 824  701 
 
 
 
 
 

 

 

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน เกิดขึ้นจำก 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม    
ข้อสมมติด้ำนประชำกรศำสตร์ (7)  - 
ข้อสมมติทำงกำรเงิน 23  - 
กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 92  14 
รวม 108  14 
 
ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
 
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

 2561  2560 

 (ร้อยละ) 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม    

อัตรำคิดลด * 3.02 - 3.15  3.25 - 3.39 
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 3.00 - 6.00  3.00 - 7.20 
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน ** 2.50 - 7.00  2.50 - 11.00 
อัตรำมรณะ *** 50.00 ของ TMO2017  25.00 ของ TMO2008 
 
*     อัตรำผลตอบแทนในท้องตลำดของพันธบัตรรัฐบำลส ำหรับเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน 
**    ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรท ำงำนของพนักงำน 
***  ปี 2561 อ้ำงอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 
      ปี 2560 อ้ำงอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2551 ประเภทสำมัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008) 
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว   
 
กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเก่ียวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีอำจเป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยถือว่ำข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์
ท่ีก ำหนดไว้เป็นจ ำนวนเงินดังต่อไปน้ี 
 
ผลกระทบต่อประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด    
   เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (45)  (38) 
   ลดลงร้อยละ 0.5 49  41 
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน    
   เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 95  98 
   ลดลงร้อยละ 1.0 (82)  (84) 
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน    
   เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 (24)  (24) 
   ลดลงร้อยละ 10.0 25  25 

 
แม้ว่ำกำรวิเครำะห์น้ีไม่ได้ค ำนึงกำรกระจำยตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคำดหวังภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว แต่ได้แสดงประมำณกำร
ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติต่ำงๆ 
 
เมื่อวันท่ี 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้เห็นชอบพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น  30 วัน
นับแต่วันท่ีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ีงก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำชดเชยให้ลูกจ้ำงท่ีถูกเลิกจ้ำงเพิ่มเติม หำกลูกจ้ำงท ำงำนติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน จำกปัจจุบันอัตรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน  
โดยหำกกฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ บริษัทจะรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้นประมำณ 266 ล้ำนบำท 
และท ำให้ก ำไรสุทธลิดลงประมำณ 213 ล้ำนบำท 
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กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว   
 
กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยท่ีอำจเป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยถือว่ำข้อสมมติอ่ืนๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์
ท่ีก ำหนดไว้เป็นจ ำนวนเงินดังต่อไปน้ี 
 
ผลกระทบต่อประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด    
   เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (45)  (38) 
   ลดลงร้อยละ 0.5 49  41 
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน    
   เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 95  98 
   ลดลงร้อยละ 1.0 (82)  (84) 
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน    
   เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 (24)  (24) 
   ลดลงร้อยละ 10.0 25  25 

 
แม้ว่ำกำรวิเครำะห์น้ีไม่ได้ค ำนึงกำรกระจำยตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคำดหวังภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว แต่ได้แสดงประมำณกำร
ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติต่ำงๆ 
 
เมื่อวันท่ี 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้เห็นชอบพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น  30 วัน
นับแต่วันท่ีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ีงก ำหนดให้นำยจ้ำงต้องจ่ำยค่ำชดเชยให้ลูกจ้ำงท่ีถูกเลิกจ้ำงเพิ่มเติม หำกลูกจ้ำงท ำงำนติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้ำงมีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน จำกปัจจุบันอัตรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน  
โดยหำกกฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ บริษัทจะรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้นประมำณ 266 ล้ำนบำท 
และท ำให้ก ำไรสุทธลิดลงประมำณ 213 ล้ำนบำท 

 

 

 
 รำคำตำม  2561  2560 
 มูลค่ำหุ้น  จ ำนวนหุ้น  มูลค่ำ  จ ำนวนหุ้น  มูลค่ำ 
 (บำท)  (ล้ำนหุ้น / ล้ำนบำท) 
ทุนจดทะเบียน    
ณ วันท่ี 1 มกรำคม          
-  หุ้นสำมัญ 1  1,600  1,600  1,600  1,600 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 1  1,600  1,600  1,600  1,600 
          
ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว          
ณ วันท่ี 1 มกรำคม          
-  หุ้นสำมัญ 1  1,200  1,200  1,200  1,200 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 1  1,200  1,200  1,200  1,200 

 

 
ส ำรองตำมกฎหมำย 

 
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ำรอง (“ส ำรองตำมกฎหมำย”) 
อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำส ำรองดังกล่ำวมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน เงินส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำย 

 
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำยท่ีบันทึกไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น รวมผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขำยจนกระท่ังมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนน้ัน 
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 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ดอกเบี้ยรับจำกสถำบันกำรเงิน 491  515 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 163  1,964 
อื่นๆ 58  80 
รวม 712  2,559 

 

 
  2561  2560 
  (ล้ำนบำท) 
เงินเดือน สวัสดิกำร และค่ำใช้จ่ำยพนักงำน  3,710  3,736 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย  867  840 
ค่ำประชำสัมพันธ์  860  792 
ค่ำบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  523  472 
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ  349  282 
ค่ำจ้ำงแรงงำนภำยนอก  179  212 
ค่ำเช่ำ  177  149 
อื่นๆ  540  523 
รวม  7,205  7,006 
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 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ดอกเบี้ยรับจำกสถำบันกำรเงิน 491  515 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 163  1,964 
อื่นๆ 58  80 
รวม 712  2,559 

 

 
  2561  2560 
  (ล้ำนบำท) 
เงินเดือน สวัสดิกำร และค่ำใช้จ่ำยพนักงำน  3,710  3,736 
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย  867  840 
ค่ำประชำสัมพันธ์  860  792 
ค่ำบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  523  472 
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ  349  282 
ค่ำจ้ำงแรงงำนภำยนอก  179  212 
ค่ำเช่ำ  177  149 
อื่นๆ  540  523 
รวม  7,205  7,006 

 

 

 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
เงินเดือนและค่ำแรง 2,879  2,899 
สวัสดิกำร และอื่นๆ 219  213 
โครงกำรสมทบเงินท่ีก ำหนดไว้ 224  216 
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 61  59 
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับแผนกำรออกจำกงำนด้วยควำมเห็นชอบร่วมกัน 6  19 
 3,389  3,406 
ส่วนท่ีบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง (4)  (14) 
สุทธิ 3,385  3,392 

 
บริษัทได้จัดให้มีเงินทุนส ำรองเลี้ยงชีพเพื่อจ่ำยให้พนักงำนเมื่อออกจำกงำน โดยบริษัทจ่ำยในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนักงำน 
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอำยุงำนของพนักงำน 

 
บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพซ่ึงได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงกำรคลังตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
อีกประเภทหน่ึงส ำหรับพนักงำนของบริษัทบนพื้นฐำนควำมสมัครใจของพนักงำนในกำรเป็นสมำชิกของกองทุน พนักงำนท่ีจะสมัครเป็น
สมำชิกกองทุนนี้ต้องจ่ำยเงินสะสมเป็นรำยเดือนเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 2 ถึง15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจ่ำยสมทบเป็นรำยเดือน
เข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมำชิก ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอำยุงำนของสมำชิก 
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 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้สกุลเงินบำท 5,974  6,123 
ดอกเบี้ยจ่ำย (รับ) บริษัทในเครือ    
   ดอกเบี้ยจ่ำย - บริษัทในเครือ 63  48 
   ดอกเบี้ยรับ - บริษัทในเครือ (3,708)  (3,684) 
 2,329  2,487 
ส่วนท่ีบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง -  (3) 
สุทธิ 2,329  2,484 

 

 
ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
 หมำยเหตุ 2561  2560 
  (ล้ำนบำท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     
   ส ำหรับงวดปัจจุบัน  -  348 
   ภำษีงวดก่อนๆ ท่ีบันทึกต่ ำไป  -  2 
  -  350 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
   กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชั่วครำว 11 (103)  (1) 
รวม  (103)  349 

 
ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
 หมำยเหตุ 2561  2560 
  (ล้ำนบำท) 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  (21)  (3) 
ผลขำดทุน/กลับรำยกำรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย  (8)  (353) 
รวม 11 (29)  (356) 
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 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้สกุลเงินบำท 5,974  6,123 
ดอกเบี้ยจ่ำย (รับ) บริษัทในเครือ    
   ดอกเบี้ยจ่ำย - บริษัทในเครือ 63  48 
   ดอกเบี้ยรับ - บริษัทในเครือ (3,708)  (3,684) 
 2,329  2,487 
ส่วนท่ีบันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง -  (3) 
สุทธิ 2,329  2,484 

 

 
ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
 หมำยเหตุ 2561  2560 
  (ล้ำนบำท) 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     
   ส ำหรับงวดปัจจุบัน  -  348 
   ภำษีงวดก่อนๆ ท่ีบันทึกต่ ำไป  -  2 
  -  350 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
   กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชั่วครำว 11 (103)  (1) 
รวม  (103)  349 

 
ภำษีเงินได้ที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
 หมำยเหตุ 2561  2560 
  (ล้ำนบำท) 
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  (21)  (3) 
ผลขำดทุน/กลับรำยกำรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย  (8)  (353) 
รวม 11 (29)  (356) 

 
   

 

 

      กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีท่ีแท้จริง  
 

 2561  2560 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้ำนบำท) 
 อัตรำภำษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้ำนบำท) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้   24,352    24,785 
จ ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ 20  4,870  20  4,957 
รำยได้ท่ีไม่ต้องเสียภำษี   (4,971)    (4,568) 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีมีสิทธิหักได้เพ่ิม   (33)    (38) 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษีไม่ได้ และอื่นๆ   33    (3) 
ผลขำดทุนทำงภำษีเพ่ิมขึ้น   101    - 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน   -    348 
ภำษีงวดก่อนๆ ท่ีบันทึกต่ ำไป   -    2 
กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่ำงชั่วครำว   (103)    (1) 
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ (0.4)  (103)  1.4  349 
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ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญบริษัท และจ ำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยแล้วระหว่ำงปี โดยแสดงกำรค ำนวณดังนี้ 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท / ล้ำนหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญบริษัท 24,456  24,436 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักท่ีออกจ ำหน่ำยแล้ว 1,200  1,200 
    
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 20.38  20.36 

 

 
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2560 มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 ในอัตรำหุ้นละ 19.00บำท 
เป็นเงินประมำณ 22,800 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปันผลงวดระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 10,198 ล้ำนบำท ซ่ึงจ่ำยแล้วเมื่อวันท่ี 25 สิงหำคม 2559 และได้จ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 10.50 บำท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นเงินจ ำนวน 12,600 ล้ำนบำท ซ่ึงจ่ำยแล้วในวันท่ี 27 เมษำยน 2560 
  
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2561 มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 19.00 บำท 
เป็นเงินประมำณ 22,800 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปันผลงวดระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 10,199 ล้ำนบำท ซ่ึงจ่ำยแล้วเมื่อวันท่ี 24 สิงหำคม 2560 และได้จ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 10.50 บำท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นเงินจ ำนวน 12,600 ล้ำนบำท ซ่ึงจ่ำยแล้วในวันท่ี 20 เมษำยน 2561 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันท่ี 25 กรกฎำคม 2561 มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจ ำนวนเงิน 10,200 ล้ำนบำท ซ่ึงจ่ำยแล้วในวันท่ี 22 สิงหำคม 2561 
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ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญบริษัท และจ ำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยแล้วระหว่ำงปี โดยแสดงกำรค ำนวณดังนี้ 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท / ล้ำนหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสำมัญบริษัท 24,456  24,436 
จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักท่ีออกจ ำหน่ำยแล้ว 1,200  1,200 
    
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 20.38  20.36 

 

 
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2560 มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 ในอัตรำหุ้นละ 19.00บำท 
เป็นเงินประมำณ 22,800 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปันผลงวดระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 10,198 ล้ำนบำท ซ่ึงจ่ำยแล้วเมื่อวันท่ี 25 สิงหำคม 2559 และได้จ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 10.50 บำท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นเงินจ ำนวน 12,600 ล้ำนบำท ซ่ึงจ่ำยแล้วในวันท่ี 27 เมษำยน 2560 
  
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2561 มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 19.00 บำท 
เป็นเงินประมำณ 22,800 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปันผลงวดระหว่ำงกำลในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 10,199 ล้ำนบำท ซ่ึงจ่ำยแล้วเมื่อวันท่ี 24 สิงหำคม 2560 และได้จ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 10.50 บำท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นเงินจ ำนวน 12,600 ล้ำนบำท ซ่ึงจ่ำยแล้วในวันท่ี 20 เมษำยน 2561 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันท่ี 25 กรกฎำคม 2561 มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล คิดเป็นจ ำนวนเงิน 10,200 ล้ำนบำท ซ่ึงจ่ำยแล้วในวันท่ี 22 สิงหำคม 2561 

 

 

 
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
 
บริษัทควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง และรักษำระดับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
และลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกผลกระทบของควำมผันผวนในกระแสเงินสด 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด อันจะมีผลต่อดอกเบี้ยสุทธิ ซ่ึงบริษัทบริหำรหน้ีสิน
โดยกำรกู้ยืมท่ีมีท้ังอัตรำดอกเบี้ยคงที่ และอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวตำมควำมเหมำะสมของสภำพตลำด 
 
อัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม และระยะเวลำท่ีครบก ำหนดช ำระมีดังนี้ 

 
 เงินให้กู้ยืม 
 

 
 

อัตรำผลตอบแทน 
ท่ีแท้จริง 

  
ภำยใน 1 ปี  

 
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้ำนบำท) 
ปี 2561      
หมุนเวียน      
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 3.75  106,721  106,721 
รวม   106,721  106,721 
      
ปี 2560      
หมุนเวียน      
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 3.75  95,749  95,749 
รวม   95,749  95,749 
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อัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีภำระดอกเบี้ย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม และระยะเวลำท่ีครบก ำหนดช ำระ มีดังนี ้
 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

 
อัตรำผลตอบแทน 

ท่ีแท้จริง 
  

ภำยใน 1 ปี  
หลังจำก 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี  

 
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้ำนบำท) 
ปี 2561        
หมุนเวียน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 0.85  8,403  -  8,403 
หุ้นกู้ 3.40 - 4.40  31,500  -  31,500 
        
ไม่หมุนเวียน        
หุ้นกู้ 2.97 - 3.25  -  150,000  150,000 
รวม   39,903  150,000  189,903 
        
ปี 2560        
หมุนเวยีน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 0.71  6,375  -  6,375 
หุ้นกู้ 3.75 - 4.00  40,000  -  40,000 
        
ไม่หมุนเวียน        
หุ้นกู้ 2.97 - 4.40  -  141,500  141,500 
รวม   46,375  141,500  187,875 

 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปล่ียน 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
บริษัทได้ท ำธุรกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงอันเกิดจำกหน้ีสินของบริษัท กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
โดยใช้ตรำสำรทำงกำรเงินน้ี เป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบแล้ว และมีกำรควบคุมขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย 
 
มูลค่ำยุติธรรม 
 

 เนื่องจำกสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทเชื่อว่ำ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มูลค่ำตำมบัญชีของเครื่องมือทำงกำรเงินของบริษัทไม่แตกต่ำงไปจำก
มูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส ำคัญ  
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อัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริงของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีภำระดอกเบี้ย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม และระยะเวลำท่ีครบก ำหนดช ำระ มีดังนี ้
 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
 

 
อัตรำผลตอบแทน 

ท่ีแท้จริง 
  

ภำยใน 1 ปี  
หลังจำก 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี  

 
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (ล้ำนบำท) 
ปี 2561        
หมุนเวียน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 0.85  8,403  -  8,403 
หุ้นกู้ 3.40 - 4.40  31,500  -  31,500 
        
ไม่หมุนเวียน        
หุ้นกู้ 2.97 - 3.25  -  150,000  150,000 
รวม   39,903  150,000  189,903 
        
ปี 2560        
หมุนเวยีน        
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน 0.71  6,375  -  6,375 
หุ้นกู้ 3.75 - 4.00  40,000  -  40,000 
        
ไม่หมุนเวียน        
หุ้นกู้ 2.97 - 4.40  -  141,500  141,500 
รวม   46,375  141,500  187,875 

 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปล่ียน 
 
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
บริษัทได้ท ำธุรกรรมอนุพันธ์ทำงกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงในกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงอันเกิดจำกหน้ีสินของบริษัท กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
โดยใช้ตรำสำรทำงกำรเงินน้ี เป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงซ่ึงคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบแล้ว และมีกำรควบคุมขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย 
 
มูลค่ำยุติธรรม 
 

 เนื่องจำกสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทเชื่อว่ำ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มูลค่ำตำมบัญชีของเครื่องมือทำงกำรเงินของบริษัทไม่แตกต่ำงไปจำก
มูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส ำคัญ  

 
 
 

 

 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม บริษัทมี 
 
 2561  2560 
 (ล้ำนบำท) 
(ก) หนังสือค้ ำประกันท่ีออกโดยบริษัทเพื่อค้ ำประกันกำรจ่ำยช ำระ    
 เงินกู้ยืมของกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน -  2,784 
(ข) หนังสือค้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรแก่หน่วยงำนรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ      
 และเอกชน 112  101 
(ค) ภำระผูกพัน    

- ตำมสัญญำเช่ำ 119  120 
- ตำมสัญญำก่อสร้ำงและปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน    
 และโครงกำรพัฒนำระบบงำน 15 -  18 
- สัญญำให้กำรสนับสนุนหลัก (Title sponsor) 330  440 
- อื่นๆ  -  29 
 

(ง) บริษัทได้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศหลำยแห่ง มูลค่ำรวม 300 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่ำเงินบำทจ ำนวน 9,752 ล้ำนบำท (2560: 320 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ำเงินบำทจ ำนวน 10,555 ล้ำนบำท)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของกระแสเงินสดจำกรำยกำรทำงกำรค้ำให้บริษัทในเครือ ซ่ึงสัญญำดังกล่ำว
ทยอยครบก ำหนดภำยในเดือนธันวำคม 2562 (2560: ครบก ำหนดภำยในเดือนกันยำยน 2561) 
 

(จ) บริษัทได้ท ำสัญญำกับผู้ให้บริกำรในประเทศ 2 รำย เพื่อให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่บริษัทและบริษัทในเครือ มูลค่ำตำมสัญญำ
ประมำณ 6,500 ล้ำนบำท ซ่ึงสัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 7 ปี โดยเริ่มมีผลต้ังแต่เดือนมิถุนำยน 2559 

 
(ฉ) ในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2552 บริษัทได้แจ้งควำมด ำเนินคดีอำญำอดีตพนักงำนเกี่ยวกับกำรลักทรัพย์ (แบบฟอร์มใบหุ้นสำมัญ) และ

กำรปลอมแปลงใบหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นจ ำนวนหุ้น 672,000 หุ้น ซ่ึงต่อมำในไตรมำสท่ี 2 ของปี 2552 บริษัทได้รับแจ้งจำกศำลแพ่งว่ำ
ผู้จัดกำรมรดกและทำยำทผู้ถือหุ้นท่ีถูกปลอมแปลงใบหุ้น (โจทก์) ได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นซ่ึงเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่ำว โดยเรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่ำเสียหำย ซ่ึงคดีน้ีได้ยุติแล้ว 

 
 โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2558 ศำลฎีกำได้มีค ำพิพำกษำให้อดีตพนักงำนผู้กระท ำละเมิดต่อโจทก์ คืนหุ้นหรือใช้รำคำหุ้นตำมรำคำ
ท่ีมีกำรซ้ือขำยครั้งสุดท้ำย ณ วันท่ีใช้เงิน ซ่ึงต้องไม่ต่ ำกว่ำอัตรำหุ้นละ 314.38 บำท รวมท้ังเงินปันผลท่ีขำดอยู่และดอกเบี้ยจนกว่ำช ำระเสร็จ
โดยให้บริษัทในฐำนะนำยจ้ำง บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัดและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องร่วมรับผิด ดังน้ัน บริษัทจึงได้
บันทึกประมำณกำรหนี้สินจำกค่ำเสียหำยดังกล่ำวในส่วนที่บริษัทอำจต้องรับผิดในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
คิดเป็นจ ำนวนเงิน 201 ล้ำนบำท  
 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2559 บริษัทได้ช ำระหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้วด้วยกำรคืนใบหุ้นสำมัญของบริษัท เงินปันผลก่อนฟ้องคดี
พร้อมดอกเบี้ย เงินปันผลหลังฟ้องคดี และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินคดี จ ำนวนเงินรวม 319 ล้ำนบำท ต่อมำบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ 
ซ่ึงเป็นจ ำเลยร่วมได้ยื่นค ำร้องเพื่อขอให้ศำลตีควำมค ำพิพำกษำ โดยเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกำยน 2560 ศำลฎีกำมีค ำสั่งยกค ำร้องดังกล่ำวแล้ว 
และบริษัทได้ฟ้องคดีไล่เบี้ยผู้เกี่ยวข้องแล้วเมื่อเดือนธันวำคม 2561 
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ผู้บริหำรของบริษัทมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรส่วนทุนซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำรงฐำนเงินทุนให้แข็งแกร่งโดยกำรวำงแผนกำรก ำหนดกลยุทธ์
ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบกำรและกำรบริหำรกระแสเงินสดที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง  นอกจำกนี้ บริษัทยังค ำนึงถึงกำรมี
ฐำนะกำรเงินที่ดี โดยพิจำรณำลงทุนในโครงกำรที่มีอัตรำผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษำระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมำะสม รวมทั้ง  
สร้ำงควำมแข็งแกร่ง ควำมม่ันคงของกำรด ำรงเงินสด และมีโครงสร้ำงเงินทุนท่ีเหมำะสม ท้ังน้ี เพื่อด ำรงไว้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต และรักษำควำมเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุน เจ้ำหน้ี และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

 

 
เมื่อวันท่ี 30 มกรำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่ำงๆ ท่ีส ำคัญ ดังน้ี 

 
(ก) ให้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้นเพื่ออนุมัติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 18.00 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 

21,600 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท เมื่อวันท่ี 22 สิงหำคม 2561 ตำมท่ีกล่ำวไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 23 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 9.50 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิรับ
เงินปันผลคิดเป็นเงินประมำณ 11,400 ล้ำนบำท โดยก ำหนดจ่ำยในวันท่ี 19 เมษำยน 2562 กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวขึ้นอยู่กับกำร
อนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 27 มีนำคม 2562 

 
(ข) ให้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 1 เมษำยน 2562 จ ำนวน 15,000 ล้ำนบำท ที่อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี อำยุ 4 ปี 

เพื่อน ำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งท่ี 1/2558 จ ำนวน 15,000 ล้ำนบำท ท่ีจะครบก ำหนดไถ่ถอน 
 

 
รำยกำรบำงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนปี 2560 ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรน ำเสนองบกำรเงินปี 2561 ดังน้ี 

 
 ก่อนจัดประเภท

ใหม่ 
 จัดประเภทใหม่  หลังจัด 

ประเภทใหม่ 
 (ล้ำนบำท) 
งบก ำไรขำดทุน      
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรบริหำรและรำยได้ค่ำบริกำร 2,556  3,540  6,096 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (3,466)  (3,540)  (7,006) 
      
 
บริษัทได้จัดประเภทรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับรำยได้ค่ำบริกำรที่เรียกเก็บภำยในกลุ่มบริษัท ซึ่งเดิมแสดงสุทธิกับค่ำใช้จ่ำยในกำร บริหำร 
เป็นแสดงภำยใต้รำยกำรรำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรบริหำรและรำยได้ค่ำบริกำร ท้ังน้ีเพื่อสะท้อนภำพกำรด ำเนินงำนให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลำยฉบับได้มีกำรประกำศแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ซ่ึงบริษัทไม่ได้น ำมำใช้
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่น้ี อำจเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท และถือปฏิบัติกับ
งบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2562 และ 2563 บริษัทไม่มีแผนท่ีจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ี
มำใช้ก่อนวันถือปฏิบัต ิ
 
บริษัทได้ประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นต่องบกำรเงินจำกกำรถือปฎิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ ซ่ึงไม่มีผลกระทบ
ท่ีมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินในงวดท่ีถือปฎิบัติ 
 
ท้ังนี้ ส ำหรับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกใหม่ มีดังนี้ 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง มีผลบังคับใช้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 7* กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 2563 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทำงกำรเงิน 2563 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 2562 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 32* กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 2563 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16* กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 2563 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 19* กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 2563 

* มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ให้หลักกำรโดยรวมในกำรรับรู้รำยได้ ท้ังจ ำนวนเงินและช่วงเวลำท่ีรับรู้ โดยรำยได้จะรับรู้
เมื่อ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจกำรส่งมอบกำรควบคุมสินค้ำหรือบริกำรให้แก่ลูกค้ำด้วยมูลค่ำของรำยได้ท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับ 
 
บริษัทได้ประเมินผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นต่องบกำรเงินของบริษัทจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 
เป็นครั้งแรกซ่ึงไม่มีผลกระทบท่ีมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินในงวดท่ีถือปฏิบัติ 

 
(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเหล่ำนี้ให้ข้อก ำหนดเกี่ยวกับนิยำมสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินตลอดจนกำรรับรู้  
กำรวัดมูลค่ำ กำรด้อยค่ำและกำรตัดรำยกำร รวมถึงหลักกำรบัญชีของอนุพันธ์และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง  
 
บริษัทอยู่ระหว่ำงประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี ่ยวข้องกับ
เครื่องมือทำงกำรเงินเป็นครั้งแรกต่องบกำรเงิน 

 

 

 
ผู้บริหำรของบริษัทมีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรส่วนทุนซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อด ำรงฐำนเงินทุนให้แข็งแกร่งโดยกำรวำงแผนกำรก ำหนดกลยุทธ์
ในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบกำรและกำรบริหำรกระแสเงินสดที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง  นอกจำกนี้ บริษัทยังค ำนึงถึงกำรมี
ฐำนะกำรเงินที่ดี โดยพิจำรณำลงทุนในโครงกำรที่มีอัตรำผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษำระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมำะสม รวมทั้ง  
สร้ำงควำมแข็งแกร่ง ควำมม่ันคงของกำรด ำรงเงินสด และมีโครงสร้ำงเงินทุนท่ีเหมำะสม ท้ังน้ี เพื่อด ำรงไว้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต และรักษำควำมเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุน เจ้ำหน้ี และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 

 

 
เมื่อวันท่ี 30 มกรำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่ำงๆ ท่ีส ำคัญ ดังน้ี 

 
(ก) ให้เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้นเพื่ออนุมัติจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 18.00 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 

21,600 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 8.50 บำท เมื่อวันท่ี 22 สิงหำคม 2561 ตำมท่ีกล่ำวไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 23 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอัตรำหุ้นละ 9.50 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพำะผู้ท่ีมีสิทธิรับ
เงินปันผลคิดเป็นเงินประมำณ 11,400 ล้ำนบำท โดยก ำหนดจ่ำยในวันท่ี 19 เมษำยน 2562 กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวขึ้นอยู่กับกำร
อนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 27 มีนำคม 2562 

 
(ข) ให้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 1 เมษำยน 2562 จ ำนวน 15,000 ล้ำนบำท ที่อัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี อำยุ 4 ปี 

เพื่อน ำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ครั้งท่ี 1/2558 จ ำนวน 15,000 ล้ำนบำท ท่ีจะครบก ำหนดไถ่ถอน 
 

 
รำยกำรบำงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนปี 2560 ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรน ำเสนองบกำรเงินปี 2561 ดังน้ี 

 
 ก่อนจัดประเภท

ใหม่ 
 จัดประเภทใหม่  หลังจัด 

ประเภทใหม่ 
 (ล้ำนบำท) 
งบก ำไรขำดทุน      
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรบริหำรและรำยได้ค่ำบริกำร 2,556  3,540  6,096 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (3,466)  (3,540)  (7,006) 
      
 
บริษัทได้จัดประเภทรำยกำรที่เกี่ยวข้องกับรำยได้ค่ำบริกำรที่เรียกเก็บภำยในกลุ่มบริษัท ซึ่งเดิมแสดงสุทธิกับค่ำใช้จ่ำยในกำร บริหำร 
เป็นแสดงภำยใต้รำยกำรรำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรบริหำรและรำยได้ค่ำบริกำร ท้ังน้ีเพื่อสะท้อนภำพกำรด ำเนินงำนให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น 
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บุคคล
อ้างอิง24

เนื้อหาของรายงานประจ�าปี	2561	เล่มนี้	จัดพิมพ์บนกระดาษที่ผลิตจาก	EcoFiber	100%	
อีกทั้งยังพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลืองและไม่ผ่านกระบวนการอาบสารเคมี	เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายทะเบียนหุ้น		 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ที่ตั้ง	 ชั้น	1	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์	 0-2009-9999
โทรสาร	 0-2009-9991
อีเมล	 SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์	 http://ww.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี	 บริษัทเคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด
	 	 โดย	นายวินิจ	ศิลามงคล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3378)	หรือ
	 	 นายไวโรจน์	จินดามณีพิทักษ์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3565)	หรือ
	 	 นางสาวพรทิพย์	ริมดุสิต	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5565)	หรือ
	 	 นางสาวธัญลักษณ์	เกตุแก้ว	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8179)
ที่ตั้ง		 1	เอ็มไพร์ทาวเวอร์	ชั้น	50	-	51	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
โทรศัพท์		 0-2677-2000
โทรสาร	 0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย	 บริษัทกฎหมายเอสซีจี	จ�ากัด
ที่ตั้ง		 เลขที่	1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
โทรศัพท์		 0-2586-5777	หรือ	0-2586-5888
โทรสาร		 0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		 ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 (ส�าหรับหุ้นกู้	SCC194A)
ที่ตั้ง	 เลขที่	3000	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์		 0-2299-1111
โทรสาร		 0-2990-6010
เว็บไซต์	 www.tmbbank.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 (ส�าหรับหุ้นกู้	SCC19NA,	SCC204A,SCC20NA,	SCC214A	และ	SCC21OA)
ที่ตั้ง	 ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการช�าระเงิน
	 	 หน่วยงานตัวแทนและก�ากับธุรกิจ	ชั้น	15	เลขที่	44		ถนนหลังสวน
	 	 แขวงลุมพินี		เขตปทุมวัน		กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	 0-2626-7508
โทรสาร	 0-2657-3390
เว็บไซต์	 http://www.cimbthai.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)		
	 	 (ส�าหรับหุ้นกู้	SCC22OA,	SCC234A)
ที่ตั้ง	 1222	ถนนพระรามที่	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	10120	
โทรศัพท์		 0-2296-4776
โทรสาร		 0-2683-1298
เว็บไซต์	 http://www.krungsri.com
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ราคาหุ้นสามัญย้อนหลัง 5 ปี (2557 - 2561)
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ม.ค. ก.พ. พ.ค. ก.ค. ก.ย. ต.ค. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ต.ค. ธ.ค. ก.พ. เม.ย. มิ.ย. ส.ค. ต.ค. ธ.ค. ก.พ. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย.

ราคาหุนของบริษัท (บาท)ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ

เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ

ข้อมูลพื้นฐาน
ส�าหรับนักลงทุน25

ชื่อ	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)
 The Siam Cement Public Company Limited
ชื่อย่อ	 SCC	(จดทะเบยีนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท  0107537000114
ประเภทธุรกิจ Holding Company
เว็บไซต์ www.scg.com
ปีที่ก่อตั้ง 2456
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น	 30	เมษำยน	2518
ในตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 เลขที่	1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	แขวงบำงซื่อ	
	 เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
ทุนจดทะเบียน	 1,600	ล้ำนบำท
ทุนช�าระแล้ว	 1,200	ล้ำนบำท	ประกอบด้วย
	 หุ้นสำมัญ	1,200	ล้ำนหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	 หุ้นสำมัญ	หุ้นละ	1	บำท
หุ้นบุริมสิทธิ	 ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี	 1	มกรำคม	-	31	ธันวำคม
ผู้ถือหุ้น	 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	ได้แก่
	 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ	
	 บดินทรเทพยวรำงกูร	และบริษัททุนลดำวัลย์	จ�ำกัด	 
	 ถือหุ้นร้อยละ	33.3	ส่วนที่เหลือเป็นกำรถือหุ้น
	 โดยสถำบันและนักลงทุนทั่วไป

ติดต่อ   
ส�านักงานใหญ่
โทรศัพท์	0-2586-3333,	0-2586-4444
โทรสำร	0-2586-2974
อีเมล	:	info@scg.com

ส�านักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์	0-2586-6098
โทรสำร	0-2586-3007
อีเมล	:	corporate@scg.com

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์	0-2586-3309
โทรสำร	0-2586-3307
อีเมล	:	invest@scg.com

ส�านักงาน Enterprise Brand Management Office
โทรศัพท์	0-2586-3770
โทรสำร	0-2586-2974
อีเมล	:	ebmo@scg.com

กรรมการอิสระที่ท�าหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสำร	0-2586-3007
อีเมล	:	ind_dir@scg.com
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