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วิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ในการประกอบธุรกิจ

ปรับเปลี่ยน
เติบโต
อย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี เอสซีจไี ด้พฒ
ั นาและปรับเปลีย่ น
องค์กรอย่างต่อเนื่องโดยค�ำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก เริ่มก่อตั้ง
ในปี พ.ศ.2456 ในประเทศไทยตามพระบรมราชโองการใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิต
ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่ส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาประเทศและ
ทดแทนการน�ำเข้า ปัจจุบันเอสซีจีประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจหลัก
คือ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์
และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เกิดขึ้นโดย
ต่อยอดมาจากการผลิตปูนซีเมนต์ ด้วยการพัฒนามาเป็นวัสดุ
ส�ำหรับสร้างอาคารบ้านเรือนทีแ่ ข็งแรง ปลอดภัย และโครงสร้าง
สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น เช่น
สะพาน สถานีรถไฟ สนามกีฬา ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ธุรกิจจากผูผ้ ลิตมาเป็น “ผูส้ ร้างสรรค์โซลูชนั และนวัตกรรมสินค้า
บริการด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย” ด้วยบริการทีร่ วดเร็วและฉับไว มีนวัตกรรม
สินค้า บริการที่หลากหลายเพื่อยกระดับวงการอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
ธุรกิจเคมิคอลส์ เกิดขึ้นในยุคโชติช่วงชัชวาลเมื่อ 30
กว่าปีที่แล้ว หลังการค้นพบแหล่งพลังงาน “ก๊าซธรรมชาติ”
ในอ่าวไทย เพื่อน�ำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีของประเทศ และผลิตเป็นสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ทตี่ อบโจทย์
ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การแพทย์ สาธารณสุข ยานยนต์
เครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจยังคงพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
มาเป็น “ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง”
และมุ่งสู่การเป็น Service & Solution Provider โดยร่วมทุน
กั บ องค์ ก รชั้ น น� ำ ระดั บ โลก เพื่ อ คิ ด ค้ น พั ฒ นานวั ต กรรมที่
ตอบสนองความต้องการลูกค้าในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

ธุรกิจแพคเกจจิง
้ ได้ทา้ ทายตัวเองจากเดิมทีเ่ ป็นผูผ
้ ลิต

กระดาษคุณภาพสูง มาเป็น “ผูน้ ำ� ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างครบวงจร”
ตั้งแต่ออกแบบ ผลิต ขนส่งและจัดเก็บเข้าสู่กระบวนการผลิต
เนื่องจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เติบโตสูงจาก
ธุรกิจอี-คอมเมิรซ์ และธุรกิจอาหาร เครือ่ งดืม่ และจะยังเดินหน้า
ต่อด้วยการเข้าตลาดหุน้ ในนาม บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ�ำกัด
(มหาชน)
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เอสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลาง
ความเปลีย่ นแปลง คือ การบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีม่ มี าตรฐานด้านความปลอดภัยสูง
พร้อมกับด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ส่งผล
ให้เอสซีจเี ป็นองค์กรแรกในอาเซียนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้อยูใ่ น
ดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainable Indices (DJSI)
ในสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้างตัง้ แต่ปี พ.ศ.2547 และยังคงได้รบั
การจัดอันดับต่อเนื่องยาวนานมากว่า 15 ปี

วิสัยทัศน์
เอสซีจีจะเป็นผู้น�ำตลาดในภูมิภาคอาเซียน
ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ
และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อน
ธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า
อย่างยัง
่ ยืนในทุกสังคม ชุมชนทีเ่ ข้าไปด�ำเนินงาน
ภายใต้ค�ำมั่นสัญญา “Passion For Better”
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สารจากคณะกรรมการ
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พลิกข้อจำ�กัด
สร้างขีดความสามารถใหม่
ทรานสฟอร์เมชัน (Transformation) เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของธุรกิจในวันนี้ เนื่องจากองค์กรต้องเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนโฉมของเทคโนโลยี ผู้บริโภคซึ่งมี
รูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม รวมถึงคู่แข่งใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสูงทั้งจากอุตสาหกรรมเดียวกันและ
อุตสาหกรรมอื่นที่เกิดขึ้นนับไม่ถ้วน เช่นเดียวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง
ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน สถานการณ์ความตึงเครียดในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง ราคาน้ำ�มันในตลาดโลกที่ผันผวน ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดแคลนจากการบริโภค
อย่างสิ้นเปลือง ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศไทยยังไม่เติบโตเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งมาจากภาวะหนี้ครัวเรือน
ในระดับสูง เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องและแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินหลักอื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาคการส่งออก อีกทั้งความล่าช้าจากการจัดตั้งรัฐบาลและการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี
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เพือ่ รับมือกับความผันผวนดังกล่าว เอสซีจจี งึ ทรานสฟอร์ม
ทัง้ รูปแบบธุรกิจและคน เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
พัฒนาคนให้เข้าไป “นั่งในใจลูกค้า”

“คน” เป็นพลังส�ำคัญในกระบวนทัพแห่งการขับเคลื่อน
องค์กร เอสซีจเี ชือ่ ว่า การพัฒนาคนทีด่ ที สี่ ดุ ไม่มที างใดจะดีไปกว่า
การเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าไปอยูใ่ นกระบวนการทรานสฟอร์ม
เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถใหม่ ๆ ปีที่ผ่านมาเอสซีจีได้
ท้าทายตนเองด้วยการทรานสฟอร์มครัง้ ใหญ่ เปลีย่ นจาก “ผูผ้ ลิต”
มาเป็น “ผู้สร้างสรรค์โซลูชันและนวัตกรรม สินค้า บริการให้
เหนื อ กว่ า ที่ ลู ก ค้ า คาดหวั ง ไว้ ” โดยมุ ่ ง พั ฒ นาพนั ก งานให้ มี
ทักษะในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า พร้อมเติม
ความรูใ้ หม่ให้ทนั ยุคสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ส่งมอบ
“คุณค่าที่ตรงใจลูกค้า” ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว
ทรานสฟอร์มอย่างต่อเนื่องด้วย “นวัตกรรม” และ
“โซลูชัน”

ธุรกิจเคมิคอลส์ ปีทผี่ า่ นมาธุรกิจเผชิญกับความท้าทายใน
หลายปัจจัย ทัง้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เกิดผูเ้ ล่นรายใหม่
ในอุตสาหกรรมส่งผลให้มีอุปทานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความ
ต้องการสินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ชะลอตัวลง เพือ่ ให้ธรุ กิจมียอดขายเพิม่
สูงขึ้นและกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง เอสซีจีจึงสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตสินค้า
เคมีภณ
ั ฑ์ทวั่ ไป (Commodity) มาเป็นผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added Products &
Services) และมุง่ สูก่ ารเป็น Service & Solution Provider อย่าง
เต็มที่ เพื่อส่งมอบโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้
ตรงจุดและรวดเร็วขึ้น ทั้งยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น
PE112 ซู เ ปอร์ พ ลาสติ ก เกรดพิ เ ศษซึ่ ง เอสซี จี เ ป็ น ผู ้ ผ ลิ ต
รายแรกของโลกโดยได้นำ� มาท�ำเป็นท่อทนแรงดันสูง รวมทัง้ เม็ด
พลาสติกพอลิเอทิลีนเกรดพิเศษจาก SMX™ Technology ที่มี
คุณสมบัติเหนือกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป เช่น ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
บางลงแต่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเดิม สามารถใช้งานได้ในหลาก
หลายอุตสาหกรรม เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ ยานยนต์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า
เอสซีจีเชื่อมั่นว่า การมุ่งลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มูลค่าสูงข้างต้นจะช่วยเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ว จึงได้เชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือกับนักวิจยั และสถาบันชัน้ น�ำระดับโลก เช่น Norner

ประเทศนอร์เวย์ และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
ทัง้ ยังก่อตัง้ ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาต้นแบบสินค้า I2P Center
(ไอทูพี: Ideas to Products) ซึ่งเป็นสถานที่ท�ำโครงการความ
ร่วมมือระหว่างเอสซีจี ลูกค้าและคู่ธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
นอกจากนี้ ยังน�ำระบบดิจิทัลมาพัฒนาการท�ำงานตลอดห่วงโซ่
คุณค่า เช่น ระบบวางแผนการขาย การผลิต และเลือกซือ้ วัตถุดบิ
ที่ดีที่สุดล่วงหน้าตามการคาดการณ์สถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยน
ไป และระบบ Predictive Analytic คาดการณ์ความผิดปกติ
ล่วงหน้าเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้พัฒนารูปแบบ
ธุรกิจ จาก “ผู้ผลิต” มาเป็น “ผู้สร้างสรรค์โซลูชันและนวัตกรรม
สินค้า บริการด้านที่อยู่อาศัย” เพื่อยกระดับวงการก่อสร้าง
และที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้บริการโซลูชันการก่อสร้าง
(Construction Solutions) ที่แก้ปัญหาให้ช่างและผู้รับเหมา
ท�ำงานได้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน ด้วยการน�ำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Building Information Modeling
(BIM) มาช่วยวางแผนการใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างผ่าน
โมเดลสามมิติ จึงควบคุมงบประมาณ ลดการเกิดวัสดุส่วนเกิน

“เอสซีจีได้ท้าทายตนเอง
ด้วยการทรานสฟอร์มครั้งใหญ่
เปลี่ยนจาก “ผู้ผลิต” มาเป็น
“ผู้สร้างสรรค์โซลูชันและ
นวัตกรรม สินค้า บริการ
ให้เหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้”
โดยมุง
่ พัฒนาพนักงานให้มท
ี ก
ั ษะ
ในการค้นหาความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อส่งมอบ
“คุณค่าที่ตรงใจลูกค้า”
ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว ”
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และก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น รวมถึงเป็นผู้ส่งมอบโซลูชันที่อยู่อาศัย
(Living Solutions) ที่เติมเต็มความต้องการของเจ้าของบ้าน ให้
มีความสะดวกสบายในการอยูอ่ าศัย แก้ปญ
ั หาบ้านร้อน ลดการ
ใช้พลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้พักอาศัยทุกวัย
เอสซีจีมีความเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี จึงได้ปรับโมเดล
ธุรกิจ โดยเฉพาะช่องทางการตลาด (Market Place) ให้ใกล้ชิด
ลูกค้าและอ�ำนวยความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยการน�ำ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั รูปแบบ Active Omni-Channel ผสานช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายออฟไลน์ซงึ่ เป็นร้านค้าทีม่ ที วั่ ประเทศและเป็นจุดแข็ง

ให้เข้ากับช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ SCGHome.com เพื่อให้
ลู ก ค้ า เข้ า ถึ ง สิ น ค้ า บริ ก ารได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาแบบไร้ ร อยต่ อ
พร้อมให้ค�ำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและรับประกันอย่างดีเยี่ยม
ทั้งยังเสริมจุดแข็งด้วยบริการขนส่งสินค้าของเอสซีจี โลจิสติกส์
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่จากเครือข่าย 840 แห่งทั่วประเทศไทย
ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ร่ ง ขยายธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ที่ เ ติ บ โตก้ า วกระโดด
อย่าง SCG Home บุญถาวร และ SCG Home Solution
รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มทีร่ วบรวมวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้าน
จากร้านค้าและผู้ให้บริการทั่วประเทศรายแรกในไทยภายใต้
www.nocnoc.com

ธุรกิจแพคเกจจิง้ การเติบโตสูงของธุรกิจอี-คอมเมิรซ์ และ
สินค้าอุปโภค บริโภค มีผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดย
เฉพาะในภูมภิ าคอาเซียนทีม่ ศี กั ยภาพเติบโตสูงเป็นอันดับต้น ๆ
ของโลก ด้วยเหตุนี้ธุรกิจจึงเปลี่ยนตัวเองเป็น “ผู้ให้บริการด้าน
บรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร” (Packaging Solutions Provider)
ที่มีสินค้า บริการหลากหลาย เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจ�ำวันของผูบ้ ริโภค และเพิม่ สัดส่วนการจ�ำหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง พร้อมให้โซลูชันที่
ตอบโจทย์ความต้องการพิเศษ ได้แก่ โซลูชันด้านการออกแบบ
และการพิมพ์ โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ โซลูชันกลุ่มสินค้า
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและรักษา
ความเป็นผูน้ ำ� ตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ครบวงจรในภูมภิ าค บริษทั เอสซีจี
แพคเกจจิง้ จ�ำกัด (มหาชน) จึงประกาศแผนเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อระดมทุนไปขยาย
ธุรกิจให้ครอบคลุมทัว่ อาเซียน และปรับโครงสร้างทางการเงินให้
มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเข้าไปถือหุ้นร้อยละ 55 คิดเป็น
มูลค่า 20,817 ล้านบาทในบริษทั PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
(Fajar) ซึง่ เป็นผูน้ ำ� ธุรกิจกระดาษขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียและ
เป็นประเทศที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์จำ� นวนมาก
หน่วยงานส่วนกลาง (Corporate Functions) ซึ่งมี
ภารกิจสนับสนุนการด�ำเนินงานของทุกธุรกิจในเอสซีจใี ห้ดำ� เนิน
งานด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้น�ำ
แนวคิดการ Lean, ออโตเมชัน และเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ลด
ขั้นตอนการท�ำงานที่ไม่จ�ำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการน�ำออโตเมชัน
เช่น Robotic Process Automation มาใช้ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การท�ำงานกว่าร้อยละ 30 และน�ำเทคโนโลยีทนั สมัยทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับระดับโลกอย่าง Blockchain ช่วยลดขั้นตอนและต้นทุน
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้มากกว่าร้อยละ 60 ทั้งหมดนี้
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทรานสฟอร์มที่มุ่งไปสู่การจัดการ
มาตรฐานระดับโลกในทุก ๆ กระบวนการท�ำงาน
นอกจากนี้ เอสซีจียังมีกระบวนการจัดการเพื่อปรับกรอบ
ความคิด และวัฒนธรรมองค์กรให้ทำ� งานเสมือนเป็นผูป้ ระกอบการ
(Entrepeuneur Mindset) ที่กล้าเสี่ยง รู้ลึก รู้จริง และค�ำนึงถึง
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเป็นหัวใจส�ำคัญ ผ่านการตั้ง
หน่วยงานสตาร์ทอัพสตูดิโอภายใน ชื่อ Zero to One ส่งผลให้
เกิดแนวคิดและนวัตกรรมที่ล�้ำหน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
ส่งเสริมการท�ำ Open Innovation ผ่านหน่วยงาน AddVentures
by SCG ที่ดูแลการท�ำงานร่วมกับสตาร์ทอัพชั้นน�ำภายนอกที่
ได้รับการยอมรับ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมให้ลูกค้าในไทย
และอาเซียน ตลอดจนเข้าไปลงทุนและสนับสนุนให้สตาร์ทอัพ
ขยายธุรกิจพร้อมเติบโตไปด้วยกัน ส่งผลให้เอสซีจีได้มีโอกาส
ร่วมเรียนรู้และต่อยอดกับกลุ่มสตาร์ทอัพดังกล่าว ทั้งยังเป็น
โอกาสที่ จ ะขยายธุ ร กิ จ ไปในอุ ต สาหกรรมหรื อ ตลาดอื่ น ได้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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ด้ ว ยความผั น ผวนจากหลายปั จ จั ย ในปี 2562 ได้ แ ก่
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ราคาน�้ำมันที่มีความ
ผันผวน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่อยู่ในช่วงวัฏจักรอ่อนตัวลง
รวมทั้งสถานการณ์ในประเทศ อาทิ การแข็งค่าของเงินบาท
สถานการณ์การเมืองทีไ่ ม่แน่นอน ภาวะหนีค้ รัวเรือนในระดับสูง
ทั้งหมดนี้มีส่วนให้ผลประกอบการโดยรวมของเอสซีจีได้รับผล
กระทบเช่นกัน โดยมีรายได้จากการขายรวม 437,980 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 8 จากปีกอ่ น โดยมีกำ� ไรส�ำหรับปีกอ่ นรายการปรับ
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 34,049 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
24 จากปีกอ่ น ทัง้ นี้ หากรวมรายการดังกล่าวมูลค่า 2,035 ล้านบาท
จะท�ำให้เอสซีจีมีก�ำไรส�ำหรับปี 32,014 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
28 จากปีก่อนจากผลประกอบการที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์
อย่างไรก็ตาม ฐานะทางการเงินโดยรวมของเอสซีจี ณ สิน้ ปี
2562 ยังคงแข็งแกร่ง เนือ่ งจากได้ลงทุนและพัฒนานวัตกรรมมา
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้มี Net Debt to EBITDA มีสดั ส่วนอยูท่ ี่ 2.4 เท่า
ในขณะทีเ่ งินกูเ้ กือบทัง้ หมดเป็นเงินบาทและอัตราดอกเบีย้ เฉลีย่
อยู่ที่ร้อยละ 3.1 และกระแสเงินสดมีเสถียรภาพจากผลการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจหลักที่มั่นคง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 อนุมัติการจ่าย
เงินปันผลประจ�ำปี 2562 เป็นเงินทัง้ สิน้ 16,800 ล้านบาท หรือใน
อัตราหุน้ ละ 14.0 บาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของก�ำไรส�ำหรับปีตาม
งบการเงินรวม แบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 7.0
บาท และเงินปันผลประจ�ำปีสว่ นทีเ่ หลือในอัตราหุน้ ละ 7.0 บาท
ผนึกพลังกับพันธมิตร พัฒนาจุดแข็งให้แกร่งกว่าเดิม

ปีที่ผ่านมา เอสซีจีได้ร่วมกับองค์กรชั้นน�ำทั้งในไทยและ
ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ค้นคว้า วิจัยนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
โดยได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
(CAS) ตัง้ ศูนย์ความร่วมมือ SCG-CAS ICCB Innovation Hub
ครั้งแรกในไทย เพื่อพัฒนานวัตกรรม รวม 5 อุตสาหกรรม คือ

เมืองอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เคมีภัณฑ์มูลค่า
สูง ธุรกิจพลังงานใหม่ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทั้งเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนา SCG Advanced Materials
Laboratory ในเมืองออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร เพื่อพัฒนา
ต้นแบบสินค้าในกลุ่ม Functional Materials
นอกจากนี้ ในฐานะที่เ ป็นผู้น� ำธุรกิจซึ่งขับเคลื่อนหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งในไทยและอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง
จึงได้จัดงาน SD Symposium ครบรอบ 10 ปี ภายใต้แนวคิด
Collaboration for Action โดยมีเครือข่ายพันธมิตรชั้นน�ำ
ในระดับประเทศและระดับโลกกว่า 45 รายมาร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ในการน�ำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กร
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม และเอสซีจี
จะยังคงเดินหน้าผลักดันแนวคิดนี้กับคู่ค้า คู่ธุรกิจ ชุมชนและ
กลุ่มลูกค้าต่อไป
คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้
ผู้ร่วมทุน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สถาบัน
การเงินทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนการด�ำเนินงานด้วยดี
ตลอดมา รวมทัง้ พนักงานทีท่ มุ่ เทสรรพก�ำลังเพือ่ ให้องค์กรเติบโต
อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวน
แม้วา่ เศรษฐกิจปีทผี่ า่ นมาจะมีความไม่แน่นอนจากปัจจัย
ภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม แต่สิ่งที่เอสซีจีจะยังคงมุ่งมั่น
รับมือกับความท้าทายดังกล่าวให้ได้ คือ การทรานสฟอร์มทั้ง
“รูปแบบธุรกิจ” และ “คน” ให้เข้าใจและเข้าถึงความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ส่งมอบโซลูชัน สินค้า บริการให้ตรงใจลูกค้าทุกกลุ่มทั่วภูมิภาค
อย่างทันท่วงที เอสซีจีเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์เหล่านี้ จะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว และสร้างความเติบโต
ให้องค์กรได้อย่างยั่งยืน
กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 มกราคม 2563

พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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พนักงาน
คือ หัวใจของทรานสฟอร์เมชัน
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ธุรกิจในปัจจุบันต้องพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ เนื่องจากการใช้ชีวิตของลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิม
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวกระโดด การค้าขายเปลี่ยนจากร้านค้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์
ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เกิดคู่แข่งรายใหม่ที่ผลิตสินค้า บริการในราคาที่ต�
่ำ กว่า รวมไปถึง
การค้าขายที่ไร้พรมแดน จากการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ลูกค้าจึงมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจ
ที่ปรับเปลี่ยนไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงจะโดนดิสรัป ขาดทุนและเลิกกิจการได้

ให้ “คน” เข้ามาอยู่ในกระบวนการทรานสฟอร์ม

เอสซีจมี องเห็นโอกาสจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เพราะ
ตระหนักดีว่า ทรานส์ฟอร์เมชันไม่ได้หมายถึงการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้เพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งพัฒนา “พนักงาน” ให้พร้อมรับกับ
ทุกการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้เทคโนโลยี ทักษะความรู้ใหม่ ๆ
เพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงานที่ตอบสนองความต้องการที่แท้
จริงของลูกค้า เปลี่ยนจากการขายสินค้าคุณภาพเยี่ยมมาเป็น
“โมเดลธุรกิจใหม่” ที่เน้นโซลูชัน นวัตกรรมสินค้า บริการที่ตรง
ใจและฉับไว แบบ One-Stop Service ซึ่งช่วยให้องค์กรเติบโต
อย่างยั่งยืนและเป็น “แบรนด์ที่ครองใจลูกค้า”
การพัฒนาคนที่ดีที่สุด คือ การให้พนักงานเข้าไปอยู่ใน
กระบวนการทรานสฟอร์มด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
(Experiential Learning) และลงมือปฏิบัติ (Action Learning)
มุ ่ ง สร้ า งศั ก ยภาพในการท�ำงาน (Competency) ตามสูตร
70:20:10 โดย 70 แรกเน้นให้ทำ� งานจริง เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ 20
ต่อมา คือให้ค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรเหมือนพี่สอน
น้อง และ 10 สุดท้ายเป็นการเรียนในห้องทีเ่ น้นน�ำกรณีศกึ ษามา
ให้ตอ่ ยอดความคิด และหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เช่น Big
Data, AI, Process Automation, Robots, Digital Marketing
ซึ่งตอบเทรนด์ของโลก
กิจการที่ครอบคลุมทั้งอาเซียนมีผลให้พนักงานเอสซีจีมี
ความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัย วัฒนธรรมและรูปแบบการใช้
ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน แต่เอสซีจีก็เคารพความแตกต่างและเห็น
คุณค่าโดยการสร้างความภาคภูมิใจว่า ทุกคนคือคนเอสซีจี
เหมือนกันและเป็นพลังส�ำคัญที่ผลักดันองค์กร เช่น บริษัทใน
ประเทศอินโดนีเซียได้รวมกลุ่มกันตั้งคณะท�ำงานร่วมกันเป็น
One Team สมาชิกมีทั้งคนท้องถิ่นและคนไทย ตั้งขึ้นมาเพื่อ
ช่วยกันก�ำหนดนโยบายทางธุรกิจด้วยความเข้าใจกันและกัน

เห็นประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก และยังลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร
จากการท�ำงานซ�ำ้ ซ้อน ส�ำหรับบริษัทใน Prime Group ประเทศ
เวี ย ดนามและ Mariwasa และ UPPC Philippines
ประเทศฟิลิปปินส์ พนักงานท้องถิ่นและคนไทยได้จัดกิจกรรม
ดูแลชุมชน และพนักงานอย่างเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน นับเป็น
มิตรภาพไร้พรมแดนที่เกิดจากการเคารพในความต่างอย่าง
มีคุณค่า
เปลี่ ย นจากสุ ด ยอดผู ้ ผ ลิ ต มาเป็ น เพื่ อ นคู ่ คิ ด ของ
ลูกค้า

ลูกค้าชื่นชมคนเอสซีจีว่า เชี่ยวชาญด้านการผลิต พัฒนา
กระบวนการท�ำงานอย่างดีเยีย่ ม ตัง้ แต่สรรหาวัตถุดบิ ปรับปรุงวิธี
การท�ำงานให้ทันสมัย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานโลก
มีระบบการขนส่งที่รวดเร็วพร้อมบริการหลังการขายซึ่งเป็นไป
ตามพันธกิจทีว่ า่ “คุณภาพและเป็นธรรม” เมือ่ ยุคสมัยเปลีย่ นไป
คนเอสซี จี ต ระหนั ก ดี ว ่ า ไม่ ส ามารถท� ำ งานแบบเดิ ม ได้ อี ก
ต้องเปลี่ยนมาส่งมอบ “คุณค่าที่ตรงใจ” (Customer Value
Proposition) ผ่านโซลูชัน สินค้า บริการให้ดียิ่งขึ้น ตามค�ำมั่น
สัญญา Passion for Better โดยยึดความต้องการลูกค้าเป็นหลัก
เพือ่ เพิม่ ประสบการณ์ให้คนเอสซีจเี รียนรูห้ น้างานอืน่ ๆ จึง
มอบหมายให้พนักงานที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตออกไปพบปะ
ลูกค้ากับนักการตลาด ได้เปิดมุมมองใหม่ เป็นเพื่อนคู่คิดที่
เข้าไป “นัง่ ในใจลูกค้า“ และน�ำความต้องการทีซ่ อ่ นเร้นมาใช้เป็น
ข้อมูลสร้างสรรค์สินค้า บริการคุณภาพสูง เช่น พนักงานธุรกิจ
แพคเกจจิ้งน�ำข้อมูลของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหรือผู้สูงอายุมา
วิเคราะห์แล้วพบว่า กลืนอาหารล�ำบาก เคี้ยวไม่สะดวก จึงร่วม
กับมหาวิทยาลัยมหิดล คิดค้น พัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน
(Flexible Packaging) พร้อมฝาหลอดเกลียว (Spout pouch) ที่
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ยังรักษาคุณภาพอาหารเหลวซึง่ บรรจุอยูภ่ ายในนัน้ ได้ดี มีความ
ปลอดภัย รูปทรงบรรจุภัณฑ์ก็สะดวกต่อการใช้งาน แม้จะใช้
ระยะเวลาวิจัย ทดสอบกว่า 2 ปี แต่ทีมงานยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อ
ส่งมอบคุณค่าให้ผู้บริโภคได้ตรงใจ
มากกว่าผลิตสินค้าเป็นชิ้น ๆ แต่ส่งมอบโซลูชันครบ
วงจร

เอสซีจีเล็งเห็นว่า การท�ำสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเร็ว
กว่าคู่แข่งอาจไม่เพียงพอ แต่ต้อง “ยกเครื่อง” ตั้งแต่กลยุทธ์
กระบวนการท� ำ งาน และพั ฒ นา “พนั ก งาน” ด้ ว ยการเพิ่ ม
ศักยภาพทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้เพิม่ มากขึน้ (Reskill) และเสริมทักษะใหม่
(Upskill) ให้มีความรู้รอบด้าน ซึ่งเป็นการสร้างศักยภาพในการ
ท�ำงาน (Competency) ที่ยั่งยืน
การใช้ Design Thinking และ Business Model Canvas
เป็นกระบวนการคิดทีท่ ำ� ให้เข้าใจปัญหา (Pain Point) ของลูกค้า
อย่างลึกซึ้งทั้งการท�ำ  Workshop ที่เข้มข้นและมอบหมายให้
ท�ำโครงการ (Project) เพื่อคลี่คลายความต้องการของลูกค้าได้
ตรงใจและฉับไว ยกระดับจากการเป็นผลิตสินค้าคุณภาพสูงที่
เป็นชิ้น ๆ เป็น “การส่งมอบโซลูชัน” ที่อ�ำนวยความสะดวกแบบ
เบ็ดเสร็จและทันท่วงที เช่น ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง

“การพัฒนาคนที่ดีที่สุด
คือ การให้พนักงาน
เข้าไปอยู่ในกระบวนการ
ทรานสฟอร์มด้วยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
(Experiential Learning)
และลงมือปฏิบัติ (Action
Learning) มุ่งสร้าง
ศักยภาพในการท�ำงาน
(Competency)
ตามสูตร 70:20:10”
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“ในยุคที่ลูกค้าเข้าถึงโซลูชัน
สินค้า บริการเพียงปลายนิ้ว
สัมผัส คนเอสซีจีได้ขยับตัวเอง
ให้เป็น “มากกว่าคนรู้ใจ”
โดยเสนอโซลูชันให้ลูกค้า
ก่อนที่จะ “เอ่ยถาม” และแบ่ง
กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย ๆ
เพื่อออกแบบโซลูชันให้เหมาะสม
กับรูปแบบการใช้ชว
ี ต
ิ แต่ละกลุม
่
ซึ่งแตกต่างกันไป
(Personalize) ไม่ได้เป็น
แบบเดียวกันหมด (One for
All) ซึ่งเป็นการแสวงหาโอกาส
ธุรกิจที่ท�ำให้เอสซีจีเป็นผู้น�ำและ
แตกต่างจากองค์กรอื่น”

ได้ออกแบบโซลูชนั “ไร้กงั วล” ให้ลกู ค้าทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮม
ที่มีหลังคาเก่า น�้ำฝนรั่วซ�้ำซาก โดยคิดในฐานะเจ้าของบ้านซึ่ง
ต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยทีป่ ลอดภัย ไม่อยากย้ายออกจากบ้านในช่วง
ที่ซ่อมแซม พนักงานได้ใช้เทคโนโลยีโดรนส�ำรวจสภาพหลังคา
และเสริมวัสดุมุงหลังคาปิดจุดรั่วแบบ Double Protection ซึ่ง
เป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจากเอสซีจี โดยไม่ต้องรื้อหลังคาเก่า ช่วย
ลดฝุ่นจากการก่อสร้าง และเข้าพักอาศัยได้ตามปกติ พร้อมรับ
ประกันการติดตัง้ 1 ปี ลูกค้าเกิดความเชือ่ มัน่ และยอมรับเอสซีจี
ว่าเป็น “แบรนด์ที่ครองใจ” ด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร
ชุมชนเข้มแข็ง ธุรกิจแข็งแรง

“สร้างความเจริญในทุกพื้นที่ที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจทั้งใน
ไทยและอาเซียน” เป็นพันธกิจที่คนเอสซีจียึดมั่นมาโดยตลอด
พนักงานได้ลงพื้นที่รับฟังชุมชนด้วยความเข้าใจ และท�ำหน้าที่
เป็นพีเ่ ลี้ยง เพือ่ ให้แต่ละท้องถิน่ ค้นหาความต้องการด้วยตนเอง
ก่อนจะร่วมกันท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมหรือ CSR เพือ่ พัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ SCG Sharing the Dream
ทีส่ ร้างพลเมืองอาเซียนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนชัน้
มัธยมปลายจนจบการศึกษาปริญญาตรีมาแล้วกว่า 10 ปี และ
ต่อยอดไปเป็น SCG Sharing the Dream – ASEAN Camp
น�ำนักเรียนจาก 7 ประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
เรียนรูเ้ รือ่ งนวัตกรรม หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพือ่ น�ำไปพัฒนา
ประเทศของตน ช่วยตอกย�ำ้ ความภาคภูมใิ จในความเป็นอันหนึง่
อันเดียวของผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ในอาเซียน หรือโครงการ SCG Sharing
A Brighter Vision ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อคืนการมองเห็นให้
ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในประเทศเมียนมากว่า 900 ราย โดยน�ำ
คณะจักษุแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เข้าไป
ให้การรักษา
พนั ก งานได้ น� ำ หลั ก เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นซึ่ ง เป็ น เทรนด์
ของโลกไปส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการขยะให้เกิดมูลค่าด้วย
เช่น ชุมชนบ้านรางพลับ จ.ราชบุรี ทีเ่ ป็นชุมชนต้นแบบปลอดขยะ
น�ำของไร้ค่ามาสร้างรายได้ ลดรายจ่ายและสร้างอาชีพด้วยท�ำ
เป็นปุ๋ย แปรรูปเป็นสินค้าชุมชน นอกจากนี้ธุรกิจเคมิคอลส์ยัง

9

ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “KoomKah” (คุ้มค่า) เพื่อช่วยบริหาร
จัดการรวบรวมและคัดแยกขยะจากชุมชน ท�ำให้ผู้รับขยะหรือ
ธนาคารขยะท�ำงานได้สะดวกมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เชื่อมหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการขยะเข้าหากัน เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่ตอบไลฟ์สไตล์ของคนรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ตรงใจและฉับไว
คิด ท�ำให้ต่าง เพื่อสร้างธุรกิจใหม่

ในยุคที่ลูกค้าเข้าถึงโซลูชัน สินค้า บริการเพียงปลายนิ้ว
สัมผัส คนเอสซีจีได้ขยับตัวเองให้เป็น “มากกว่าคนรู้ใจ” โดย
เสนอโซลูชันให้ลูกค้าก่อนที่จะ “เอ่ยถาม” และแบ่งกลุ่มลูกค้า
เป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อออกแบบโซลูชันให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การใช้ชวี ติ แต่ละกลุม่ ซึง่ แตกต่างกันไป (Personalize) ไม่ได้เป็น
แบบเดียวกันหมด (One for All) ซึง่ เป็นการแสวงหาโอกาสธุรกิจ
ที่ท�ำให้เอสซีจีเป็นผู้น�ำและแตกต่างจากองค์กรอื่น
พนักงานได้น�ำเทคโนโลยีมาใช้กับการท�ำงาน ช่วยให้งาน
เสร็จเร็วขึ้น จึงน�ำเวลาที่เหลือมาเรียนรู้เรื่องธุรกิจและความ
เข้าใจลูกค้า รวมกลุม่ กันเป็น “สตาร์ทอัพภายในองค์กร” พัฒนา
โมเดลธุรกิจใหม่ ภายใต้โครงการ “ZERO TO ONE” ด�ำเนินการ
โดย “AddVentures by SCG” เช่น ทีม DeZpaX ทีท่ ำ� แพลตฟอร์ม
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารแบบ
เดลิเวอรี่ ด้วยบริการสั่งท�ำกล่องอาหารพร้อมโลโก้ที่เหมาะกับ
ทุกรูปแบบธุรกิจ หรือ ทีม MeZ ที่น�ำข้อมูลการซื้อ ขายสินค้า
การเกษตรมาคลีค่ ลาย ให้ชาวสวนขายผลไม้ในราคาทีเ่ ป็นธรรม
ไม่โดนพ่อค้าคนกลางกดราคา ส่วนผูบ้ ริโภคก็ได้ผลไม้สด ใหม่ใน
ราคาทีเ่ หมาะสม นับเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ทเี่ พิม่ ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้องค์กร
นอกจากนีเ้ อสซีจไี ด้เข้าไปลงทุนกับกลุม่ สตาร์ทอัพภายนอก
ทัง้ ในไทยและทัว่ โลก นอกจากจะขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรม
หรือตลาดอื่นแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่คนเอสซีจีจะได้เรียนรู้
และต่อยอดองค์ความรูก้ บั สตาร์ทอัพกลุม่ ดังกล่าว เช่นเดียวกับ
การร่วมลงทุนวิจยั พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technology)
กับองค์กรชั้นน�ำของโลกอย่างสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน
(CAS) ประเทศจีน มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมส�ำหรับลูกค้าในอนาคต

DeZpaX
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
สำ�หรับร้านอาหาร
เดลิเวอรี่

ทีม MeZ
ทำ�แพลตฟอร์ม
ให้ผู้ซื้อและชาวสวน
ผลไม่้มาพบกัน

เอสซีจีเชื่อมั่นว่า หัวใจส�ำคัญของการทรานสฟอร์ม คือ
“พนักงาน” ที่พร้อมปรับเปลี่ยนตัวเองทุกสถานการณ์อย่างทัน
ท่วงที ด้วยการเพิม่ ศักยภาพให้ตวั เองโดยยึดความต้องการลูกค้า
เป็นที่ตั้งและน�ำเทคโนโลยีมาพัฒนางาน เพื่อย่นระยะเวลาให้
เสร็จเร็วขึ้น ลดความซ�้ำซ้อนหรือผิดพลาด และมีเวลาเหลือไป
พัฒนางานใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีมากยิ่งขึ้นให้ลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ว เพราะตระหนักดีวา่ “องค์กรทีท่ รานสฟอร์มก่อน
ย่อมได้เปรียบก่อน” และจะเป็น “แบรนด์ชนั้ น�ำทีน่ งั่ อยูใ่ นใจ
ลูกค้า” อย่างยั่งยืน
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

04

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

2562

2561

2560

2559

2558

งบก�ำไรขาดทุนรวม 1 (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)
ก�ำไรส�ำหรับปี 2
ก�ำไรส�ำหรับปีก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562

437,980 478,438 450,921 423,442 439,614
419,096 445,392 408,995 376,825 400,248

74,960
32,014

86,641 102,080
44,748 55,041

97,816
56,084

82,690
45,400

34,049

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

634,733
306,990
327,743
280,215

589,787
271,918
317,869
277,097

573,412
271,587
301,825
261,098

539,688
258,070
281,618
240,023

509,981
266,975
243,006
206,161

1,200
233.5
26.7
14.0
52.5
7.3
11.5
5.2

1,200
230.9
37.3
18.0
48.3
9.4
16.6
7.7

1,200
217.6
45.9
19.0
41.4
12.2
22.0
9.9

1,200
200.0
46.7
19.0
40.7
13.2
25.1
10.7

1,200
171.8
37.8
16.0
42.3
10.3
23.7
9.3

12.2
0.9
14.7

14.9
0.9
11.7

18.3
0.9
10.5

18.6
0.9
10.6

16.9
1.1
12.1

2.4

1.7

1.4

1.5

2.0

อัตราส่วนทางการเงิน

จ�ำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรส�ำหรับปี (%) 3
อัตราก�ำไรส�ำหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการด�ำเนินงาน (EBITDA)
ต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อก�ำไรต่อหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสด
ที่ได้จากการด�ำเนินงาน (EBITDA) (เท่า)
1
2
3
4

ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2559
หมายถึง ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของก�ำไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น
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ผลประกอบการ

05

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

20%

39%
สัดส่วนรายได้
จากการขาย
ปี 2562

ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง

อื่นๆ

19%
ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

16%

17%
สัดส่วนกำไร
สำหรับปี*
2562

ธุรกิจ
เคมิคอลส์

ธุรกิจ
เคมิคอลส์

41%

48%
EBITDA

กำไรสำหรับปี*

90
60

30

125

30

15

กำไรต่อหุ้น

26.7

20
0

2558 2559 2560 2561 2562

44.7

55.0

2.4

307.0

271.9

258.1

271.6

18.0

19.0

80

15

60

10

40

5

20

0

2558 2559 2560 2561 2562

(ร้อยละ)
14.0

37.3

45.9

20

0

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำไรสำหรับปี*

(บาท/หุ้น)

46.7

37.8

40

2558 2559 2560 2561 2562

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท/หุ้น)

60

0

2558 2559 2560 2561 2562

0

52.5**

2558 2559 2560 2561 2562

1

19.0

0

1.7

80

2

48.3

175

3

1.4

160

(เท่า)

41.4

240

267.0

634.7

589.8

573.4

539.7

510.0

525
350

2558 2559 2560 2561 2562

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแส
เงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน

(พันล้านบาท)

320

0

1.5

หนี้สิน

(พันล้านบาท)

700

2558 2559 2560 2561 2562

40.7

สินทรัพย์

0

2.0

2558 2559 2560 2561 2562

16.0

0

45

32.0

375
250

56.1

60

45.4

75.0

86.6

102.1

(พันล้านบาท)

97.8

120

82.7

438.0

(พันล้านบาท)
478.4

450.9

423.4

500

439.6

(พันล้านบาท)

42.3

รายได้จากการขาย

2558 2559 2560 2561 2562

* กำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
** อัตราการจายเงินปนผลป 2562 คิดเปนรอยละ 49.3 ของกำไรกอนรายการปรับปรุงเงินชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2562
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สรุปผลการดำ�เนินงาน
เอสซีจี

ผลการด�ำเนินงานของปี 2562 เอสซีจมี รี ายได้จากการขายเท่ากับ
437,980 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีกอ่ น ขณะที่ EBITDA เท่ากับ
74,960 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปีกอ่ น และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ
32,014ล้านบาทลดลงร้อยละ28จากปีกอ่ นส่วนใหญ่เกิดจากผลการด�ำเนินงาน
ที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ จากความกังวลต่อสถานการณ์สงคราม
การค้าและความผันผวนของตลาด อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมรายการปรับ
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ก�ำไรส�ำหรับปี
จะเท่ากับ 34,049 ล้านบาท

06
เอสซีจี
(พันล้านบาท)

500
400
300
200
100
0

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ
่ สร้าง

ธุรกิจมีรายได้จากการขาย 184,690 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1 จาก
ปีกอ่ น จากการขยายตัวของยอดขายจากธุรกิจค้าปลีกและการจัดจ�ำหน่าย
โดยมี EBITDA และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 20,991 ล้านบาทและ 5,455
ล้านบาทตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 จากปีกอ่ น นอกเหนือจากการรักษา
ความเป็นผูน้ ำ� ด้านการผลิตและให้บริการด้านซีเมนต์และวัสดุกอ่ สร้างใน
ภูมภิ าคอาเซียนแล้ว ธุรกิจยังมีเป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ ศักยภาพการแข่งขัน
ด้านธุรกิจค้าปลีกแบบ Active Omni-channel ธุรกิจโซลูชนั การก่อสร้าง
(Construction Solution) และธุรกิจโซลูชนั ด้านการอยูอ่ าศัย (Living
Solution) เพือ่ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไป
ได้ดยี งิ่ ขึน้

ธุรกิจแพคเกจจิง
้

2561

2562

รายได้จากการขาย

86.6

75.0

44.7

32.0

2561

2562

2561

2562

EBITDA*

(พันล้านบาท)

250
200
150
100
50
0

183.0

2561

184.7

2562

รายได้จากการขาย

20.4

21.0

2561

2562

EBITDA*

5.3

5.5

2561

2562

กำไรสำหรับปี**

ธุรกิจเคมิคอลส์
(พันล้านบาท)

250
200
150
100
50
0

221.5

2561

177.6

2562

รายได้จากการขาย

45.2

32.3

28.4

15.5

2561

2562

2561

2562

EBITDA*

ธุรกิจมีรายได้จากการขาย 89,070 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2 จาก
ปีกอ่ น โดยรายได้จากการขายของธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจรเพิม่ ขึน้
ร้อยละ5จากปีกอ่ นEBITDAเท่ากับ15,036ล้านบาทเพิม่ ขึน้ ร้อยละ3จากปีกอ่ น
อย่างไรก็ตาม ก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 5,268 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปี
ก่อน เนือ่ งจากส่วนต่างราคาสินค้าของสายธุรกิจเยือ่ และกระดาษลดลง
ประกอบกับต้นทุนทางการเงินและค่าเสือ่ มราคาเพิม่ ขึน้ ธุรกิจแพคเกจจิง้
ได้เร่งการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งโดยการขยายการลงทุนและการควบรวม
กิจการเพือ่ รักษาความเป็นผูน้ ำ� ในภูมภิ าค และมุง่ มัน่ สร้างสรรค์นวัตกรรม
โซลูชนั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์อย่างครบวงจรเพือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลาก
หลายของลูกค้า พร้อมขับเคลือ่ นธุรกิจอย่างยัง่ ยืนตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy)

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ส่วนงานอืน
่

ป 2561 มีการปรับการแสดงขอมูลตามสวนงานธุรกิจ
* รวมเงินปนผลจากบริษัทรวม
** กำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

มี EBITDA 6,711 ล้านบาท และกาํ ไรสาํ หรับปี 5,861 ล้านบาท
ซึง่ เป็นผลการดําเนินงานของธุรกิจการลงทุนทีม่ ี EBITDA รวมเงินปันผล
จากบริษทั ร่วมทุน 4,554 ล้านบาท และมีกาํ ไรสาํ หรับปี 6,130 ล้านบาท
หักด้วยค่าใช้จา่ ยในการบริหารส่วนกลางและอืน่ ๆ

กำไรสำหรับปี**

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจมีรายได้จากการขาย 177,634 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20
จากปีกอ่ น ขณะที่ EBITDA เท่ากับ 32,258 ล้านบาท และก�ำไรส�ำหรับปี
เท่ากับ 15,480ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29 และ ร้อยละ 46 จากปีกอ่ นตามล�ำดับ
ซึง่ เป็นผลมาจากส่วนต่างราคาสินค้าลดลง เนือ่ งจากอุปสงค์ทลี่ ดลง
จากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน อุปทานจาก
โครงการปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีน และส่วนแบ่งก�ำไร
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมลดลง อย่างไรก็ตาม เพือ่ รักษาความสามารถ
ในการแข่งขันในตลาดทีม่ คี วามท้าทายนี้ ธุรกิจมุง่ มัน่ สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้นส่งมอบและพัฒนาสินค้าและบริการ
มูลค่าเพิม่ สูง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินธุรกิจ

478.4 438.0

กำไรสำหรับปี**

(พันล้านบาท)

100
75
50
25
0

87.3

2561

89.0

2562

รายได้จากการขาย

14.6

15.0

6.1

5.3

2561

2562

2561

2562

EBITDA*

กำไรสำหรับปี**

13
ส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นๆ
และการดำเนินงาน
ของเอสซีจีใน
ภูมิภาคอื่นๆ

ส่งออกไปยัง
ภูมิภาคอาเซียน

9%

สินทรัพย์รวมในอาเซียนเท่ากับ
228,427 ล้านบาท
(ร้อยละ 36 ของสินทรัพย์รวม)

15%

เวียดนาม
96,474

การดำเนินงาน
ของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน

รายได้
จากการขาย

17%

ขายในประเทศ

อินโดนีเซีย
89,073

59%

เป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อย
ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน
(ไม่รวมประเทศไทย)
เป็นรายได้จากการส่งออก
ของบริษัทย่อยในประเทศไทย

รายได้จากการขายสินค้า HVA

รายได้จากการส่งออกและ
การดำเนินงานของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน

50,000
0

179,181

184,965

117,992

150,000
100,000

7,783

115,650

118,014

106,597

97,669

200,000

2547 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
4%

61,213

74,465

100,000

85,537

100,912

120,000

100,150

26%

175,541

(ล้านบาท)

160,910

(ล้านบาท)

161,851

>>

กัมพูชา
10,353
มาเลเซียและสิงคโปร์
1,930

169,071

การส่งออกไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ

สปป. ลาว
11,509

เมียนมา
10,828
ฟิลิปปินส์
8,260

149,924

>>

136,762

การดำเนินงานของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียน

80,000

สินทรัพย์รวมในอาเซียน (ล้านบาท)

32% 34% 35% 35% 37% 38% 39% 39% 41%
ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้า HVA
ต่อรายได้จากการขายรวม

60,000

ยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

ร้อยละของรายได้จากการดำเนินงานของเอสซีจี
ในภูมิภาคอาเซียนต่อรายได้จากการขายรวม

2562
17%

2561
15%

2560
14%

2559
12%

2558
11%

2557
9%

2556
9%

2555
8%

2554
7%

3,000
1,500
0

1,111

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

5,663

4,674

4,350

4,178

2,710

40

0

1,430

4,500

2,068

6,000

20,000

3,510

(ล้านบาท)

40,000

2547 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.8% 1.0% 0.9% 1.0% 1.3%
ร้อยละของยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
ต่อรายได้จากการขายรวม

ยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมรายธุรกิจในปี 2562

•
•
•
•

ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
อื่น ๆ

43%
39%
10%
8%
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ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

เปลี่ยนจากผู้ผลิต
เป็นผู้สร้างสรรค์โซลูชัน
และนวัตกรรมครบวงจร

พัฒนาช่องทางค้าปลีกที่ช่วยให้ลูกค้า
เข้าถึงสินค้า บริการ ได้รวดเร็ว และ
สะดวกสบายมากขึ้น ด้วยรูปแบบ Active
Omni-Channel ที่เชื่อมต่อร้านค้าออฟไลน์
เข้ากับช่องทางออนไลน์ SCGHome.com
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ผลการด�ำเนินงาน ปี 2562
รายได้จากการขาย

184,690 ล้านบาท
ร้อยละ 1
จากปี 2561

EBITDA

20,991 ล้านบาท
ร้อยละ 3
จากปี 2561

กำไรสำหรับปี

5,455 ล้านบาท
ร้อยละ 3
จากปี 2561

ปี 2562 ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยปริมาณการใช้มาจากงบประมาณการลงทุนภาครัฐเป็นหลัก
ส่วนความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในภูมิภาคอาเซียนก็ยังคงมีการเติบโต โดยมีปัจจัยหลักจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเช่นกัน

ลู ก ค้ า ไม่ ไ ด้ ต ้ อ งการสิ น ค้ า แต่ ต ้ อ งการโซลู ชั น
ที่แก้ปัญหาให้

แม้เอสซีจีจะเป็นผู้น�ำด้านการผลิตวัสดุก่อสร้างมาอย่าง
ยาวนาน แต่ตระหนักดีวา่ ถึงเวลาแล้วทีต่ อ้ ง “เปลีย่ น” เพือ่ ยึดเอา
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองให้ครบถ้วนและทันท่วงที จึงได้
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจจาก “ผูผ้ ลิต” สู่ “ผูส้ ร้างสรรค์
โซลูชัน และนวัตกรรมครบวงจร”
เอสซีจีได้ศึกษาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อคิด
แก้ปัญหาได้ตรงใจ เช่น ลูกค้าที่เดินหาซื้อกระเบื้องเซรามิก
ปูพนื้ ห้องน�ำ 
้ เขาไม่ได้แค่ตอ้ งการกระเบือ้ งปูพนื้ แต่อยากได้วสั ดุ
ปิดพื้นผิวเพื่อตอบสนองความต้องการอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ความสวยงาม ความปลอดภัย ท�ำความสะอาดง่าย รวมถึงยัง
ต้องการให้ออกแบบ ติดตัง้ ส�ำเร็จเป็นห้องน�ำ้ ตามทีต่ อ้ งการ หรือ
ลูกค้าทีต่ อ้ งการซ่อมหลังคาก็ตอ้ งการหลังคาทีไ่ ม่รวั่ หรือหลังคา
ใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งการความสะดวก ไม่ตอ้ งย้ายออก
ขณะติดตั้ง ธุรกิจจึงต้องเป็น “ผู้ส่งมอบโซลูชันด้านที่อยู่อาศัย”
(Living Solutions) ให้โดนใจลูกค้า และมีบริการที่หลากหลาย
เช่น โซลูชันด้านบ้านอยู่สบาย แก้ปัญหาบ้านร้อน โซลูชันด้าน
พลังงาน เพือ่ ให้ลกู ค้าใช้พลังงานสะอาด ประหยัดค่าไฟ ลดการ
ใช้ ท รั พ ยากร และโซลู ชั น ด้ า นความปลอดภั ย แก้ ป ั ญ หา
ความกังวลเรือ่ งการอยูอ่ าศัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ โซลูชนั เพือ่ ผูส้ งู อายุ
ที่เป็นเทรนด์ใหม่ที่ก�ำลังมาแรงตามการเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศ
ในส่ ว นของกลุ ่ ม ลู ก ค้ า ในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งก็ เ ช่ น
เดี ย วกั น เอสซี จี ป รั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารโซลู ชั น
การก่อสร้าง (Construction Solutions) เช่น แก้ปัญหาลูกค้าที่
ประสบปัญหาการก่อสร้างล่าช้ากว่าก�ำหนด ท�ำให้งบประมาณ
ก่อสร้างบานปลาย รวมถึงการก่อสร้างไม่ตรงกับแบบหรือไม่ได้
มาตรฐาน ด้ ว ยการน� ำ เทคโนโลยี Building Information
Modeling (BIM) มาใช้สร้างแบบจ�ำลองอาคารเสมือนจริงใน
รูปแบบสามมิติ เพือ่ ให้ลกู ค้าและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ได้เห็นแบบร่าง
ก่อนก่อสร้าง ช่วยควบคุมงบประมาณ และระยะเวลาก่อสร้างให้
เป็นไปตามแผนงานทีก่ ำ� หนด ทีส่ ำ� คัญยังช่วยลดของเหลือทิง้ ใน
การก่อสร้างด้วย

ธุรกิจยังได้จัดตั้ง “ศูนย์กลางเทคโนโลยีและโซลูชัน” เพื่อ
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ให้ค�ำปรึกษา และ
ให้บริการโซลูชันงานก่อสร้างส�ำหรับกลุ่มช่างและผู้รับเหมา
ที่เรียกว่า “ซีแพ็คโซลูชันเซ็นเตอร์ (CPAC Solution Center)”
ทั่วประเทศ โดยเข้าไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านข้อมูล และ
เชื่อมโยงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ จากพันธมิตรในวงการ
ก่อสร้างในรูปแบบของนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ขณะเดียวกันได้ขยายโอกาสการเติบโตธุรกิจให้กว้างขึ้น
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากกว่าเดิม และใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น
ด้วยการขยายธุรกิจค้าปลีกทีม่ ศี กั ยภาพการเติบโตสูง รวมทัง้ ไม่ได้
จ�ำกัดอยู่เฉพาะประเทศไทย แต่ขยายการเติบโตไปทั่วอาเซียน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ที่ ใ ช้ เ งิ น ประมาณ
2.4 พันล้านบาท เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ 30 ใน PT Catur
Sentosa Adiprana (CSA) บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จาการ์ตา ที่ด�ำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างภายใต้ชื่อ
ร้าน Mitra 10 และธุรกิจกระจายสินค้าซึง่ มีแนวโน้มการเติบโตสูง
ธุรกิจไร้รอ
้ ยต่อ เชือ
่ มออนไลน์สอ
ู่ อฟไลน์ และออฟไลน์
สู่ออนไลน์

จากการวิเคราะห์ตลาดพบว่า รูปแบบการด�ำเนินชีวิตของ
ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าของบ้าน เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
ต้องการความสะดวกสบายในการจับจ่ายและเลือกซื้อวัสดุ
ก่อสร้างในร้านทีม่ สี นิ ค้าหลากหลายและให้บริการครบวงจรมาก
ยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ธุรกิจจึงได้ปรับรูปแบบการด�ำเนินงานโดยเน้นสร้าง
ประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งรวมถึงพัฒนา
ช่องทางค้าปลีกทีเ่ ข้าถึงลูกค้ามากขึน้ ภายใต้ชอื่ SCG Home.com
ด้วยรูปแบบ “Active Omni-Channel” ที่ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า
บริการได้สะดวกมากขึ้น พร้อมให้ค�ำปรึกษาและออกแบบได้
ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ผ่ า นการเชื่ อ มต่ อ ของช่ อ งทางออฟไลน์ คื อ
ร้านค้า และออนไลน์ทางเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน รวมทัง้ เสริม
จุดแข็งและจุดต่างด้วยบริการขนส่งสินค้า ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
จากเครือข่าย 840 แห่งทั่วประเทศไทย รวมทั้งเร่งขยายธุรกิจ
ค้าปลีกเติบโตอย่างรวดเร็วอย่าง SCG Home บุญถาวร และ
SCG Home Solution

16
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)
2562

2561

2560

2559

2558

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
			

59,539 64,031 56,466 58,702 56,348
211,573 218,316 213,134 203,068 187,976
98,484 105,775 106,913 103,198 105,242
113,089 112,541 106,221 99,870 82,734

ข้อมูลจากงบก�ำไรขาดทุน 1		

รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ก�ำไรส�ำหรับปี 2		
EBITDA 3		

184,690 182,952 175,255 170,944 178,988
180,886 178,874 170,300 163,956 168,306
5,455
5,277
6,457
8,492 10,250
20,991 20,382 21,450 23,639 24,395

1 ปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ และปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

นอกจากนี้ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจทีใ่ ช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
โดยได้ทดลองเปิดร้านขายสินค้าแบบไร้พนักงาน ซึ่งน�ำเอา
เทคโนโลยีด้านการค้าปลีก (Retail Technology) มาบริหาร
จัดการร้าน เพือ่ สร้างประสบการณ์ทดี่ ใี ห้ลกู ค้า น�ำเทคโนโลยีหรือ
ระบบปฏิบตั กิ ารอัตโนมัตมิ าปรับปรุงกระบวนการผลิต เพือ่ ผลิต
สินค้าได้ฉับไวและทันท่วงที ด้วยการใช้เทคโนโลยีและระบบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมาคาดการณ์และปรับปรุงการบริการในด้าน
โลจิสติกส์ และค้าปลีก
ธุรกิจได้พฒ
ั นาแพลตฟอร์มดิจทิ ลั เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้ลกู ค้า เช่น แพลตฟอร์มทีร่ วบรวมวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้าน
จากร้านค้าและผูใ้ ห้บริการทัว่ ประเทศรายแรกในไทยภายใต้ชอื่
NocNoc (www.nocnoc.com) แพลตฟอร์มคิวช่าง (Q-Chang)
ที่รวบรวมทีมช่างคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาและ
นัดหมายกับช่างได้สะดวกผ่านระบบออนไลน์ และสามารถมัน่ ใจ
ได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้สินค้าและบริการ
นอกจากนี้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในอาเซียนด้วยการ
น�ำเสนอนวัตกรรม และโซลูชนั ทีค่ รบวงจร เพือ่ สร้างประสบการณ์
ทีด่ ใี ห้แก่ลกู ค้า ธุรกิจได้จดั ตัง้ หน่วยงานกลางเพือ่ ท�ำงานร่วมกับ
พันธมิตรทั่วโลกในการจัดหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อใช้พัฒนา
โซลูชันใหม่ ๆ ที่แก้ปัญหาให้ลูกค้าอีกด้วย

หมุนเวียนคนข้ามสายงาน ให้รู้จัก รู้ใจลูกค้า

“คน” เป็นหัวใจของการพัฒนา เอสซีจีได้พัฒนาพนักงาน
ให้มที ศั นคติทพี่ ร้อมรับกับทุกการเปลีย่ นแปลงด้วยการให้เครือ่ งมือ
ใหม่ ๆ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ท�ำอย่างไรจะเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า”
เช่น หมุนเวียนพนักงานจากโรงงานไปออกตลาด พูดคุยกับ
ลูกค้า เพือ่ ค้นหาความต้องการทีซ่ อ่ นเร้นของลูกค้า ตามหลักการ
Design Thinking พร้อมให้ออกแบบโซลูชันที่หลากหลาย และ
ทดสอบกับกลุม่ ลูกค้าเล็ก ๆ ก่อน หากแนวคิดใด ยังไม่ตอบโจทย์
ลูกค้า ก็จะพัฒนา ปรับเปลีย่ นไป เพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ ข้อดี
ของกระบวนการเรียนรูแ้ บบใหม่นี้ ท�ำให้คนเอสซีจเี ปลีย่ นมุมมอง
จาก “ความถนัดด้านการผลิต” มาสู่ “การสร้างสรรค์โซลูชนั และ
นวัตกรรมครบวงจร” และยังเกิดการท�ำงานร่วมกันข้ามสายงาน
พร้อมได้รับความรู้จากวิชาชีพอื่น ๆ ด้วย
ธุ ร กิ จ แข็ ง แรง ชุ ม ชนแข็ ง แกร่ ง ด้ ว ยเศรษฐกิ จ
หมุนเวียน

ขณะเดียวกัน ธุรกิจยังคงมุง่ มัน่ ในวิถกี ารด�ำเนินธุรกิจตาม
หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยน�ำหลักเรือ่ งเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) มาปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง
ผ่านความร่วมมือกับทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง นับตัง้ แต่ออกแบบเพือ่ ใช้วสั ดุกอ่ สร้างทีน่ ำ� มาผลิตใหม่
หรือน�ำกลับมาใช้ซำ�้ ได้ (Circular Materials) เช่น เศษคอนกรีต
ก้อนปูนทดสอบ และหัวเสาเข็ม จนถึงการก่อสร้างที่มีของเสีย
เกิดขึน้ น้อยทีส่ ดุ โดยร่วมมือกับผูป้ ระกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์
ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก และบริษัทที่ปรึกษา จัดตั้งกลุ่ม
Circular Economy in Construction Industry (CECI) เพือ่ ร่วมกัน
ผลักดันหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
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www.SCGHome.com

“ในโลกยุคปัจจุบันที่ความต้องการของลูกค้า
มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การสร้างประสบการณ์ของลูกค้าหรือ
Customer Experience เป็นสิ่งที่สร้าง
ความแตกต่างให้ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจค้าปลีก เอสซีจีจึงพัฒนาช่องทาง
ที่เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ภายใต้ชื่อ SCG Home
ที่เชื่อมต่อประสบการณ์การสร้างและปรับปรุง
บ้านของลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ ด้วยรูปแบบ
Active Omni-Channel คือลูกค้าเข้าถึงสินค้า
และบริการได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา
ตลอด 24 ชัว
่ โมง ผ่านช่องทางออฟไลน์ (ร้านค้า)
และช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน)
พร้อมบริการขนส่งสินค้า 840 แห่ง
ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ เรายังพัฒนา
แพลตฟอร์มที่อำ�นวยความสะดวกกับ
ลูกค้ามากขึ้น เริ่มตั้งแต่การค้นหาข้อมูลสินค้า
ออกแบบ การสั่งซื้อสินค้า ชำ�ระเงิน ไปถึงบริการ
ติดตั้ง อาทิ แพลตฟอร์มคิวช่าง (Q-Chang)
ที่รวบรวมทีมช่างคุณภาพ สามารถค้นหาและ
นัดหมายกับช่างได้อย่างสะดวกผ่านระบบ
ออนไลน์ หมดปัญหาเรื่องช่างทิ้งงาน
โก่งราคา จึงมัน
่ ใจได้วา่ ลูกค้าจะได้รบ
ั ประสบการณ์
ที่ดีจากการใช้สินค้าและบริการจากเอสซีจี”

คุณวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
Head of Active Omni - Channel
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด

ธุรกิจได้ปรับและเปลีย่ นเพือ่ สิง่ ทีด่ กี ว่า เช่น เปลีย่ นพาเลทไม้
เป็นพาเลทพลาสติกที่มีความคงทนแข็งแรง ใช้ขนส่งกระเบื้อง
เซรามิก ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ศึกษาแนวทางการลดวัสดุห่อหุ้มกระเบื้อง เพื่อลดปริมาณ
ของเสีย รวมทัง้ คิดค้นรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ ทีส่ ง่ เสริมให้
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด เช่น การรวบรวมเครื่องจักรของ
ผูป้ ระกอบการ มาให้บริการผ่านระบบการจัดการและเทคโนโลยี
ของ ALL RENT ซึง่ เป็นแนวคิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Sharing
Platform)
ส�ำหรับชุมชนรอบโรงงาน ได้จัดท�ำโครงการที่น่าสนใจ
เช่น โครงการดินผสมและดินเพาะกล้าข้าวนาโยน ชุมชนช�ำผักแพว
จังหวัดสระบุรี น�ำดินที่เหลือใช้จากการผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก
ผสมเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ส� ำ หรั บ ท� ำ ดิ น เพาะปลู ก ขาย และใช้ ป ลู ก
ต้นกล้าข้าวนาโยน โครงการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
จังหวัดนครราชสีมา น�ำดินทีเ่ หลือใช้จากการผลิตกระเบือ้ งเซรามิก
ให้ ชุ ม ชนทดลองใช้ เ ป็ น ส่ ว นผสมทดแทนดิ น จากธรรมชาติ
ลดการใช้ทรัพยากรดินด่านเกวียน แต่ยังรักษาอัตลักษณ์และ
คุณภาพของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนไว้ครบถ้วน รวมทั้ง
โครงการจั ด การขยะชุ ม ชนบ้ า นสา จั ง หวั ด ล� ำ ปาง เอสซี จี
โดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล�ำปาง) จ�ำกัด ร่วมกับชุมชน น�ำขยะ
ประเภทต่าง ๆ เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย
มาจัดการอย่างถูกวิธี และขยายผลไปสู่ชุมชนเมืองมาย ซึ่งอยู่
ใกล้เคียง เพื่อพัฒนาไปสู่ Eco City ในอนาคต
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ธุรกิจเคมิคอลส์

ท้าทายทุกการเปลี่ยนผ่าน
มุ่งสู่การเป็น Service &
Solution Provider

I2P Center
(Ideas to Products)
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนา
ต้นแบบสินค้าแห่งแรก
และแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน
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ผลการด�ำเนินงาน ปี 2562
รายได้จากการขาย

177,634 ล้านบาท
ร้อยละ 20
จากปี 2561

เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์
ที่ปรับตัวลดลง

ความท้าทายของธุรกิจเคมิคอลส์

EBITDA

32,258 ล้านบาท
ร้อยละ 29
จากปี 2561

จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์
ต่อวัตถุดิบลดลง

ปีที่ผ่านมา ธุรกิจเผชิญกับความท้าทายจากหลายด้าน
ทัง้ แรงกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงอุปทานสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากผู้
เล่นใหม่ทเี่ ข้ามาในตลาดปิโตรเคมีทวั่ โลกโดยเฉพาะประเทศจีน
มากกว่านัน้ ปัญหาความขัดแย้งในกลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง
ยังกระทบกับวัตถุดิบหลักด้วย ส่งผลให้ผลต่างราคาสินค้าและ
วัตถุดิบลดลงอย่างมีนัยยะส�ำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา

กำไรสำหรับปี

15,480 ล้านบาท
ร้อยละ 46
จากปี 2561

เนื่องจากกำไรส่วนแบ่ง
จากบริษัทร่วมทุนลดลง

อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาและเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันในสภาพตลาดทีเ่ ปลีย่ นไป เอสซีจจี งึ ยังมุง่ มัน่ สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างต่อเนือ่ งโดยเน้นการส่งมอบสินค้า
และบริการมูลค่าเพิม่ สูง เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริง
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินธุรกิจ

SMX™ Technology
นวัตกรรมที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ให้สูงขึ้นกว่าขีดจำ�กัดเดิม
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ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)
2562

2561

2560

2559

2558

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
			

49,258 55,241 45,183 49,463 45,769
230,543 213,263 193,183 193,465 185,583
76,364 57,028 49,257 64,321 79,818
154,179 156,235 143,926 129,144 105,765

ข้อมูลจากงบก�ำไรขาดทุน 1		

รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ก�ำไรส�ำหรับปี 2		
EBITDA 3		

177,634 221,538 206,280 188,163 200,433
167,535 197,693 170,317 147,209 170,433
15,480 28,410 41,273 42,084 28,488
32,258 45,237 63,656 60,713 42,900

1 ปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ และปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

หลายคนอาจไม่ทราบว่า โครงการวางท่อส่งน�ำ้ ประปาลอดทะเล
ระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีถงึ เกาะสมุยเป็นโครงการวางท่อน�ำ้
ประปาขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 800 มิลลิเมตร
และยาวกว่า 20 กิโลเมตร ทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทยซึง่ ช่วย
ยกระดับคุณภาพน�ำ้ อุปโภคบริโภคให้ชาวสมุย เกิดจากนวัตกรรม
ซูเปอร์พลาสติก PE112 ของเอสซีจี โดยเป็นผู้ผลิตรายแรกของ
โลก และเมื่อเทียบกับท่อพลาสติก PE ทั่วไป ท่อเกรดพิเศษนี้มี
คุณสมบัตทิ นต่อแรงดันได้มากขึน้ ถึง 10% และทนการสึกกร่อน
ได้มากขึน้ ถึง 50% ท�ำให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าท่อพลาสติก
PE ทั่วไป จึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในอุตสาหกรรมประปา
เหมืองแร่ และก๊าซธรรมชาติ อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
เอสซีจมี งุ่ สร้างสินค้าและบริการทีต่ อบโจทย์ความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของลูกค้าเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ตลอดมา และเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการเหล่านั้นอย่างลึก
ซึ้งมากยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมาเอสซีจีจึงได้เปิดศูนย์นวัตกรรมและ
พัฒนาต้นแบบสินค้าแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน
ขึ้นภายใต้ชื่อ I2P Center (ไอทูพี: Ideas to Products) เพื่อเร่ง
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง
ได้ฉีกตัวเองออกจากกรอบธุรกิจเดิมที่เป็นเพียงผู้ผลิตพลาสติก
ครบวงจรมาสู่ธุรกิจบริการและธุรกิจมูลค่าเพิ่มสูงอื่น ๆ อาทิ
อิมิสโปร (emisspro®) บริการเคลือบเตาเผาและบ�ำรุงรักษา
ครบวงจร เซียร่า (CIERRA™) สารเพิม่ คุณสมบัตสิ ำ� หรับพอลิเมอร์
ธุ ร กิ จ โซลาร์ ฟ าร์ ม ลอยน�้ ำ ซึ่ ง ได้ พั ฒ นาและผลิ ต ทุ ่ น ลอยน�้ ำ
ทีม่ คี วามแข็งแรง ทนทาน โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ลูกค้าได้รวม 5 โครงการ นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจสอบ
ท่อภายในเตาปฏิกรณ์ของโรงงานปิโตรเคมีในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ

และเอเชียโดยใช้ ไซบอท (CiBot™) หรือหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
ในการตรวจสอบ รวมทั้งการน�ำดิจิทัลมาพัฒนาแอปพลิเคชัน
คุ้มค่า (KoomKah) เพื่อบริหารจัดการธนาคารขยะ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจได้
เปลี่ยนจากผู้ผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ทั่วไป (Commodity) มาเป็น
“ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง” (High
Value-Added Products & Services) และมุง่ สูก่ ารเป็น Service
& Solution Provider อย่างเต็มที่ การปรับตัวครั้งนี้ทำ� ให้ธุรกิจ
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิง่ ขึน้ ในภาวะธุรกิจ
ทีม่ คี วามผันผวนของราคาสินค้าค่อนข้างสูง รวมทัง้ สร้างโอกาส
ในการขยายธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูงเพื่อลดการพึ่งพาราย
ได้จากธุรกิจด้านปิโตรเคมี
จัดเต็มด้านวิจัย สู่นวัตกรรมที่จับต้องได้

เทคโนโลยีและนวัตกรรม คือ หัวใจของธุรกิจในวันนี้ เอสซีจี
จึงให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปี 2562
ได้ทมุ่ งบประมาณลงทุนด้านวิจยั และพัฒนาถึง 2,454 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของรายได้จากการขายของธุรกิจ ส่งผล
ให้ยอดขายสินค้าบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมีมากถึงร้อยละ 33
มี สิ ท ธิ บั ต รรวมทั้ ง สิ้ น กว่ า 343 ฉบั บ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 91
จากปีที่ผ่านมา
หนึ่งในไฮไลต์ความส�ำเร็จของปีที่ผ่านมา คือ เริ่มการผลิต
และจ�ำหน่ายเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเกรดพิเศษจาก SMX™
Technology ส�ำหรับกลุ่มฟิล์มอุตสาหกรรมที่รับแรงได้สูง และ
ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ (IBC) ที่มีความแข็งแรงและมี
คุณสมบัติการทนสารเคมีสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มการใช้งานพิเศษ เช่น บรรจุภัณฑ์สาร
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คุณนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์
Chief Technology Officer - Polyolefins and Vinyl
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด

“การพัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็น High Value-Added
(HVA product) ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จำ�เป็นต้องมี Innovation Management
Process ที่เป็น world-class ด้วย จึงเป็นที่มา
ของการก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาต้นแบบ
สินค้า I2P Center (Ideas to Products) ซึ่งเป็น
สถานที่สำ�หรับการสร้าง collaboration project
ร่วมกันระหว่าง เอสซีจี ลูกค้า และพาร์ตเนอร์
ตลอดทั้ง value chain โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
พัฒนาสินค้าจากการค้นหาความต้องการ
ของลูกค้า ผ่านการแสดงตัวอย่างนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของโลก (Mega trend)
และกระบวนการ Ideation Workshop รวมทั้ง
ทดลองขึ้นรูปต้นแบบสินค้า (Prototype)
ด้วยเครื่องจักรมาตรฐานระดับโลก
โดย I2P Center ถือเป็น Innovation และ
Application Development Center
มาตรฐานระดับ world-class แห่งแรกใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาสินค้า HVA ร่วมกัน
ของเอสซีจีและคู่ค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าและสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด
ได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น”

เคมีทนการกัดกร่อน และท่อส่งก๊าซแรงดันสูง เพื่อเตรียมการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป
นอกจากนี้ ธุรกิจยังพัฒนาเม็ดพลาสติกเกรดใหม่ 15 เกรด
ตอบสนองความต้องการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง
ทัง้ อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ วงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพืน้ ฐาน การผลิตยานยนต์ และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า เช่น
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลนี ส�ำหรับผลิตฝาน�ำ้ ดืม่ ทีม่ นี ำ�้ หนักเบาลง
เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลนี ส�ำหรับถุงบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารปิดผนึกที่
ทนต่อความร้อนและความดันสูง (Retort) เม็ดพลาสติกพอลิโพร
พิลีนส�ำหรับถุงพลาสติกที่บรรจุอาหารร้อนให้คงความแข็งแรง
นุม่ และเปิดปากถุงได้งา่ ยขึน้ และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลนี ทีม่ ี
การไหลตัวสูงส�ำหรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อ
ลดการใช้พลังงาน
เพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เอสซีจี
ได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ
และได้รว่ มมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ชัน้ น�ำหลายแห่ง
เช่น ศูนย์ SCG-Oxford Centre of Excellence for Chemistry
ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในสหราชอาณาจักร ส่วนใน
ประเทศนอร์เวย์ได้ลงทุนผ่านกลุ่ม Norner ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวัสดุและพอลิเมอร์ชั้นน�ำในทวีป
ยุโรป และปีที่ผ่านมาได้เปิดศูนย์วิจัยพัฒนาเพิ่มขึ้น คือ SCG
Advanced Materials Laboratory ที่ Begbroke Science
Park เมืองออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร เพื่อศึกษาวิจัยและ
พัฒนาสินค้าต้นแบบเพื่อการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมในกลุ่ม
Functional Materials นอกจากนี้ยังก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและ
พัฒนาต้นแบบสินค้า I2P Center (ไอทูพี: Ideas to Products)
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ที่ จั ง หวั ด ระยอง ซึ่ ง เป็ น สถานที่ ท� ำ โครงการความร่ ว มมื อ
(Collaborative Projects) ระหว่างเอสซีจี ลูกค้า และคู่ธุรกิจ
เพื่อพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงให้สอดคล้องกับความต้องการ
ลูกค้าและแนวโน้มตลาดได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ ศูนย์แห่งนี้ ประกอบ
ด้วยโซนนวัตกรรม และ Application Development Center
มาตรฐานระดับ world-class แห่งแรกในไทยและอาเซียน
แนวคิดของการพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิม่ ใหม่ให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุดจ�ำเป็นต้องมีกระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation
Management Process) ระดับ world-class และจากความ
ส�ำเร็จในการน�ำกระบวนการดังกล่าวมาใช้ ได้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ
กว่า 300 เรื่อง น�ำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมากกว่า
100 เกรด และต่อยอดเชิงพาณิชย์มากกว่า 15 เกรดต่อปี
ผู้น�ำใน 3 ตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ด้านมิตขิ องการเติบโตจากการขยายธุรกิจในภูมภิ าค เอสซีจี
ได้เดินหน้าขยายก�ำลังการผลิตในประเทศไทยและอาเซียน
เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของอุปสงค์ในภูมิภาคที่อยู่ใน
ระดับสูง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเป็น
ผู้น�ำในภูมิภาค โดยวางฐานการผลิตหลักในไทย เวียดนามและ
อินโดนีเซีย ซึง่ เป็นสามตลาดหลักทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน
ปั จ จุ บั น เอสซี จี อ ยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น โครงการปิ โ ตรเคมี
ครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนาม โดยบริษัท Long Son
Petrochemicals Company Limited (LSP) ซึ่งมีก�ำลังการ
ผลิตโอเลฟินส์ 1.6 ล้านตันต่อปี ที่มีจุดเด่นจาก Economies
of scale และมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบทั้งก๊าซ
และแนฟทาส่งผลให้มีความสามารถบริหารต้นทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันโครงการฯอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
และคาดว่าจะด�ำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงครึง่ ปีแรก
ของปี 2566 นอกจากนี้เอซซีจีได้มีการลงทุนใน PT Chandra

Koomkah
แอปพลิเคชัน
ช่วยบริหาร
จัดการธุรกิจ
ธนาคารขยะ

Asri Petrochemical Tbk. ซึ่งเป็นผู้เล่นปิโตรเคมีรายใหญ่ใน
อินโดนีเซีย
ส่ ว นความคื บ หน้ า ในประเทศไทย อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น
โครงการขยายก�ำลังการผลิต บริษทั มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นขนาดใหญ่ โดยโครงการดังกล่าว
จะเพิ่มก�ำลังการผลิตโอเลฟินส์ได้ประมาณ 350,000 ตันต่อปี
และการปรับกระบวนการผลิตโดยเพิม่ การใช้กา๊ ซโพรเพนซึง่ เป็น
วัตถุดิบต้นทุนตํ่า คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2564
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเชิง
บริหารงาน ธุรกิจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า อาทิ พัฒนาระบบการ
คาดการณ์ราคาสินค้า โปรแกรมอัตโนมัติส�ำหรับการวางแผน
กระบวนการผลิต พัฒนาแบบจ�ำลองขั้นสูง (Digital Twin) เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดจาก
หน่วยงานวิจัยสู่โรงงาน และพัฒนา Digital Blueprint และ
Digital Platform เพื่อใช้เป็นแกนหลัก (Core Process) ส�ำหรับ
งานด้านดิจิทัลที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การ
จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การดูแลเครื่องจักร และการขาย เพื่อ
ยกระดับการท�ำงานทั่วทั้งองค์กร
พัฒนาคนพร้อมรับอนาคต

เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้สามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อม
ส�ำหรับธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ปีทผี่ า่ นมาได้มโี ครงการ
และความริเริ่มต่าง ๆ อาทิ การน�ำ  Digital Platform มาใช้ใน
ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น ระบบ Automation
เพื่อลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพงาน ระบบ e-Learning ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมทั้งเตรียมก�ำลังพลส�ำหรับ
การขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน และการสร้างผู้น�ำองค์กรใน
อนาคต ผ่านระบบ Talent Management Career Development
และ Succession Plan โดยเน้นการสร้างทักษะและความรูด้ า้ น
การจัดการที่หลากหลาย
เดินหน้านวัตกรรม “รักษ์” โลก

เพื่อเดินตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจีได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงร่วมมือกับหลายภาคส่วน
ในการด�ำเนินโครงการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) เช่น ขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ผ่านกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ทรัพยากรและจัดการขยะ
กับพนักงานและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับจังหวัดระยอง
จัดท�ำต้นแบบ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” เน้นสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนผ่านบ้าน วัด โรงเรียน และธนาคารขยะ พร้อม
ทั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) เพื่อช่วยบริหาร
จัดการธุรกิจธนาคารขยะ โดยตั้งเป้าการใช้งานกว่า 170 แห่ง
ภายในปี 2563
ในด้านการวิจัย เอสซีจีได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั “SCG – MUSC Innovation
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Research Center” เพื่อวิจัยและพัฒนา “นวัตกรรมพอลิเมอร์
ชนิดพิเศษ” จากสารเร่งปฏิกิริยาที่ช่วยให้พลาสติกรีไซเคิลได้
ง่ายขึ้น เร่งตอบโจทย์ตลาดโลกที่ต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติก
เพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้เอสซีจียังอยู่ในระหว่างการศึกษา
และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำ� หรับการรีไซเคิลขยะพลาสติกและ
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกและ
ป้องกันการหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม
เอสซีจีได้ร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งใน Alliance to End
Plastic Waste องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรระดับโลกที่เกิดจาก
การรวมตัวกันของกลุ่มบริษัทชั้นน�ำของโลกตลอดห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรมพลาสติก ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย ผู้บริโภคและ
ผู้จัดการพลาสติกหลังการใช้งาน เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก
โดยเฉพาะในมหาสมุทร ส�ำหรับภายในประเทศไทย เอสซีจีได้
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชา
สังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastic)
นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลโครงการ “ถนนพลาสติกรีไซเคิล” โดย
ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน) น�ำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนผสมกับยางมะตอย
สร้างพืน้ ทีล่ านจอดรถบริเวณหน้าร้านสะดวกซือ้ เซเว่นอีเลฟเว่น
ในส่วนของความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เอสซีจีได้ส่งมอบ “ทุ่นกักขยะลอยน�้ำ” จ�ำนวน 24 ชุด
บริเวณปากแม่น�้ำและล�ำคลองในพี้นที่ 13 จังหวัด เพื่อป้องกัน
ขยะรัว่ ไหลจากแม่นำ�้ สูท่ ะเล โดยตัง้ เป้าลดปริมาณขยะลงสูท่ ะเล
ได้อย่างน้อย 30 ตันต่อปี พร้อมกับสานต่อโครงการ “บ้านปลา
เอสซีจี” จากท่อพลาสติกที่เหลือจากการขึ้นรูป โดยร่วมกับกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก
จัดท�ำบ้านปลาแล้วรวมกว่า 2,150 หลังครอบคลุมพื้นที่ภาค
ตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด สร้าง
พื้นที่อนุรักษ์ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศและเพิ่มราย
ได้จากการท�ำประมงชายฝั่ง
ธุรกิจยังได้รักษามาตรฐานกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม โดยนิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Ecoworld-class ซึง่ ถือเป็นระดับสูงสุดแห่งแรกในไทยจากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

SCG – DMCR ทุ่นเก็บขยะลอยน้�ำ
ป้องกันขยะรั่วไหลสู่ทะเล

นวัตกรรมพลาสติก
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
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ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ก้าวขึ้นบทใหม่
(New Chapter)
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

Packaging
is in everyday of life
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ผลการด�ำเนินงาน ปี 2562
รายได้จากการขาย

89,070 ล้านบาท

EBITDA

15,036 ล้านบาท

ร้อยละ 2
จากปี 2561

กำไรสำหรับปี

5,268 ล้านบาท
ร้อยละ 13
จากปี 2561

รายได้นอกเหนือจาก
ประเทศไทย

ร้อยละ 43

อย่างไรก็ตาม แม้ผลประกอบการปี 2562 จะมีกำไรลดลงเนื่องจากราคาขายที่ต่ำลงของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ และรายการปรับเงินชดเชยตามกฏหมาย
แรงงานจำนวน 338 ล้านบาท แต่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ยังคงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เอสซีจีจึงมุ่งขยายกิจการในธุรกิจดังกล่าวให้เติบโต
ได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สร้างความเซอร์ไพรซ์ให้หลาย ๆ คน เมื่อเอสซีจีประกาศ
แผนการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ของธุรกิจแพคเกจจิง้ ในปีทผี่ า่ นมา
ด้วยผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่นและศักยภาพการเติบโตอย่าง
สูงในภูมิภาค ส่งผลให้ธุรกิจแพคเกจจิ้งเป็นที่สนใจและจับตา
มองของนักลงทุน  
อีกแรงขับส�ำคัญ คือ การควบรวมกิจการในประเทศและ
ในอาเซียนที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจแพคเกจจิ้งมี
แพลตฟอร์มการเติบโตครอบคลุมทัง้ ภูมภิ าคอาเซียน และก�ำลัง
เป็นดาวเด่นในเชิงของศักยภาพการเติบโตตามความต้องการ
ของผู้บริโภคและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ส่งผลกระทบ
ให้ ภ าพรวมการส่ ง ออกของประเทศชะลอตั ว รวมถึ ง ตลาด
บรรจุภัณฑ์ ธุรกิจจึงได้ขยายฐานไปในเซคเตอร์อื่น ๆ อาทิ
อีคอมเมิรซ์ รวมทัง้ อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีม่ กี ารเติบโตสูง เพือ่ ให้ธรุ กิจ
ครอบคลุมและมั่นคงมากขึ้น
ดีลส�ำคัญที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาที่ช่วยเสริมศักยภาพการ
เติบโตให้ธุรกิจแพคเกจจิ้งอย่างมาก คือ การเข้าลงทุนในบริษัท
บรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์
โดยนักออกแบบเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
อีกหนึ่งโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์
จากเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. ซึ่งเป็นผู้น�ำด้านธุรกิจกระดาษ
บรรจุภณ
ั ฑ์ในอินโดนีเซีย โดยใช้งบประมาณ 20,817 ล้านบาท
เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 เนื่องจากอินโดนีเซียเป็น
ตลาดใหญ่ในอาเซียนและมีศักยภาพในการเติบโตสูง รวมทั้ง
การเข้าไปลงทุนด้วยเม็ดเงิน 4,305 ล้านบาท เพือ่ ซือ้ หุน้ ร้อยละ 80
ในบริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ชั้นน�ำที่ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปให้แก่แบรนด์ผู้ผลิต
อาหารระดับโลก และมีเทคโนโลยีเฉพาะที่ผลิตบรรจุภัณฑ์
ที่ช่วยยืดอายุอาหารและผลไม้แปรรูป
ปี 2562 ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้ปรับโครงสร้างการลงทุนใน
ธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก คงรู ป โดยมี Toppan Printing
ั ฑ์จากประเทศญีป่ นุ่ ร่วมลงทุนใน
Company Limited ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
บริ ษั ท เอสซี จี พี - ที พลาสติ ก ส์ จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท โฮลดิ้ ง
ในธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก คงรู ป ที่ ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 75
ในบริษทั คอนิเมก จ�ำกัด เนือ่ งจากทักษะและความเชีย่ วชาญด้าน
เทคนิคการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ในระดับสูงของ Toppan จะช่วยเสริม
ความแข็งแกร่งด้านการผลิตและขยายฐานลูกค้า
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ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)
2562

2561

2560

2559

2558

35,383
139,513
76,697
62,816

30,074
93,246
39,986
53,260

29,317
91,312
35,661
55,651

24,574
85,369
32,617
52,752

24,295
83,218
34,892
48,326

89,070
83,024
5,268
15,036

87,255
79,661
6,066
14,566

81,455
76,617
4,651
12,353

74,542
70,469
3,565
10,884

70,907
66,838
3,463
10,831

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
			
ข้อมูลจากงบก�ำไรขาดทุน 1		

รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ก�ำไรส�ำหรับปี 2		
EBITDA 3		

1 รวมผลประกอบการจาก Fajar ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2562 และ Visy Thailand ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2562
ปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ และปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 ก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

ธุรกิจดาวรุ่ง พุ่งแรงในอาเซียน

การเติบโตสูงของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในภูมิภาคอาเซียน
ท�ำให้ตลาดบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มพุ่งสูงขึ้น เอสซีจีได้มองเห็นโอกาสนั้นก่อน
คู่แข่ง โดยเข้าไปด�ำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตสูงและมีศักยภาพมาก
ประกอบกั บ การเสนอขายหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ต่ อ ประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน) (“SCGP”) จะยิ่งเสริมศักยภาพธุรกิจดาวรุ่งนี้ให้ขยาย
ไปทัง้ อาเซียน นับเป็นการก้าวไปข้างหน้าตามกลยุทธ์การเติบโต
ที่ แ ข็ ง แกร่ ง และยั่ ง ยื น ในฐานะเบอร์ ห นึ่ ง ในอุ ต สาหกรรม
บรรุภัณฑ์อย่างแท้จริง  
ตอบทุ ก โจทย์ ลู ก ค้ า ด้ ว ยนวั ต กรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่
หลากหลาย

นอกจากผลประกอบการและก� ำ ไรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง
ประกอบกับปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งของฐานลูกค้าในอาเซียน
แล้ว เอสซีจียังไม่หยุดที่จะสร้างความได้เปรียบน�ำหน้าคู่แข่ง
โดยมุ่งสู่การเป็น “ผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร”
(Packaging Solutions Provider) ด้วยการพัฒนา สร้างสรรค์
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่มที่มีรูปแบบ
การใช้ชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไป เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์พอลิเมอร์ทที่ นความร้อน
จากกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง (Retort) ได้ ช่วยยืด
อายุอาหารได้นานขึ้น ไม่ต้องแช่เย็น สะดวก และน�้ำหนักเบา
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่

นอกจากนีย้ งั คิดค้นนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตให้กา้ วไป
อีกขั้น เช่น พัฒนากระดาษให้มีน�้ำหนักเบาลง แต่คงคุณภาพ
ความแข็งแรงเท่าเดิมหรือสูงขึ้น ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
ทีล่ ดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต และเพิม่ สัดส่วนการใช้
เยื่อกระดาษรีไซเคิลได้มากขึ้น
ขณะเดียวกัน ได้รว่ มกับองค์กรชัน้ น�ำต่าง ๆ เพือ่ สร้างความ
แข็งแกร่งด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เช่น ร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหิดล พัฒนาบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัว (Flexible
Packaging) ในรู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ร้ อ มฝาหลอดเกลี ย ว
(Spout pouch) เพื่ อ บรรจุ อ าหารเหลวส� ำ หรั บ ผู ้ มี ป ั ญ หา
ด้ า นการกลื น มี รู ป ทรงที่ เ หมาะสมและปลอดภั ย โดยใช้
ระยะเวลาวิจัยและทดสอบ 2 ปี ก่อนน�ำเข้าสู่การผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย ตลอดจนแสวงหาวิธกี ารใหม่  เพือ่ สร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่ง ด้วยการจัดตั้ง “อินสไปร์ สตูดิโอ” (Inspired Studio)
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร (One-Stop
Service Design Solution) ด้วยประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านจากทีมงานมืออาชีพ
เอสซีจียังยึดมั่นพันธกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ “เฟสท์”
(FEST) ด้วยจุดขาย “สะอาด ปลอดภัย ตอบโจทย์ทกุ การใช้งาน”
ซึง่ เป็นทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับลูกค้าทีใ่ ส่ใจด้านสุขภาพ อ�ำนวย
ความสะดวกสบายและพัฒนาไปสู่บรรจุภัณฑ์ “เฟสท์ ไบโอ”
(Fest Bio) ที่ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ อุ่นร้อนได้ด้วยไมโครเวฟ
และเตาอบ และย่อยสลายได้ใน 60 วัน
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“ธุรกิจแพคเกจจิ้งมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
การเป็นผู้นำ�การให้บริการโซลูชันด้าน
บรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ที่เติบโตอย่าง
แข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน เน้นการขยายธุรกิจ
ด้วยกลยุทธ์การควบรวมกิจการ โดยในปี 2562
ได้ควบรวมกิจการ PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้นำ�ด้านกระดาษ
บรรจุภัณฑ์ และบริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย)
จำ�กัด ซึ่งเป็นฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ขึ้นรูป ที่มีมูลค่าสูงระดับสากล รวมถึงการเพิ่ม
สัดส่วนการขายในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง เช่น
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เพื่อเร่งการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการแข่งขันที่รุนแรงได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการเติบโตไปด้วยกัน
อย่างยั่งยืน”

คุณกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

เสริมแกร่งจากภายในด้วย “คน” และเทคโนโลยี

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์
เครือ่ งจักรอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
และลดต้ น ทุ น ให้ ธุ ร กิ จ เป็ น สิ่ ง ที่ เ ลี่ ย งไม่ ไ ด้ ใ นโลกยุ ค ที่ มี
การแข่งขันสูง เอสซีจีจึงเดินหน้าพัฒนาคนด้วยการเพิ่มทักษะ
ปรับกระบวนการท�ำงานและระบบต่าง ๆ เพื่อให้ทำ� งานร่วมกับ
เครือ่ งจักรและเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์และมีความปลอดภัย
น�ำไปสู่กระบวนการท�ำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกระดับ

องค์กรยังติดอาวุธให้พนักงานมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การท�ำงาน เพือ่ ให้เข้าใจลูกค้าได้ถกู ต้อง รวดเร็ว พร้อมเป็นเพือ่ น
คู่คิดที่พัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีคุณสมบัติและรูปลักษณ์ที่
แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสินค้าแต่ละประเภท ตอบโจทย์
ลูกค้าด้านประโยชน์ใช้สอย และส่งเสริมการขายด้วยรูปลักษณ์
ที่ดึงดูดใจ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
นอกจากนี้ ยังวางระบบการบริหารและพัฒนาพนักงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ผูม้ ศี กั ยภาพสูง (Talent Management
and Development) ให้เชื่อมโยงกับแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
เตรียมความพร้อมให้เป็นผู้บริหารในอนาคตทั้งในเชิงธุรกิจ
ความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง มีทกั ษะโน้มน้าวจูงใจและเป็นแบบอย่าง
ที่ ดี พนั ก งานกลุ ่ ม นี้ ส ามารถเรี ย นรู ้ จ ากรุ ่ น พี่ รุ ่ น น้ อ งที่ มี
ประสบการณ์ด้านนั้น ๆ ภายในองค์กร หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการมอบหมายให้ท�ำโครงการ หรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์
จากการท�ำงาน
เช่นเดียวกับการสร้างคนในภูมิภาคอาเซียน เอสซีจียัง
เน้นเรื่องการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural
Management) สร้างความเข้าใจที่ดีให้ทีมงานด้วยการค�ำนึง
ถึงความแตกต่างทางภูมิหลังและวัฒนธรรม โดยมีจุดหมาย
เดียวกันนั่นคือ การสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานในทุกระดับ
ชักชวนเครือข่ายพันธมิตรสร้างธุรกิจเติบโต พร้อม
สังคมยั่งยืน

เอสซีจีได้พัฒนาสินค้า บริการและโซลูชัน เพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สอดคล้อง
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และขยายไปสู่เครือข่ายพันธมิตร
ที่มีหัวใจสีเขียว ร่วมกันจัดท�ำโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้สังคม
เน้นใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและน�ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น โครงการ
ความร่วมมือ “เฟสท์ใส่ใจ คืนก�ำไรสู่สิ่งแวดล้อม” ที่จับมือกับ
พันธมิตร 9 องค์กร ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย
รวมทัง้ ร่วมมือกับ เทสโก้ โลตัส ประสานพลังในการส่งเสริมการใช้
บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองทั้งฟังก์ชั่นการใช้งานของผู้บริโภค และ
ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน
ส่วนชุมชนรอบโรงงานอย่างชุมชนบ้านรางพลับ อ�ำเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พนักงานและผูน้ ำ� ชุมชนได้รว่ มมือกันให้
ความรูแ้ ก่ชมุ ชน เพือ่ ปรับเปลีย่ นความคิดของคนในพืน้ ที่ ให้เห็น
คุณค่าของทรัพยากร ใช้ให้คุ้มตั้งแต่ต้นทาง บริหารจัดการขยะ
และสร้างมูลค่าเพิม่ จากขยะ โดยการน�ำกลับมาสร้างมูลค่า เช่น
ท�ำเป็นปุย๋ หรือสิง่ ประดิษฐ์ในครัวเรือน ท�ำให้วนั นีช้ มุ ชนรางพลับ
เป็น “ต้นแบบชุมชนปลอดขยะ” และได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ระดับประเทศ ปี 2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม และ
ได้น�ำไปเป็นต้นแบบชุมชนปลอดขยะระดับอ�ำเภอในรูปแบบ
ของ “บ้านโป่งโมเดล”
ธุรกิจเชือ่ มัน่ ว่า เมือ่ ชุมชนเข้มแข็งและเกิดการคิด วิเคราะห์
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ จะเป็นวิธีการสร้างชุมชนให้เติบโต
ได้อย่างแข็งแรงตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การดำ�เนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่สำ�คัญปี 2562
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน

เอสซีจีตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้
เป็นไปตามความตกลงปารีส สอดคล้องกับการควบคุมการเพิ่ม
ขึน้ ของอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลกไม่ให้สงู เกิน 2 องศาเซลเซียส และ
มุ่งความพยายามไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส โดยเอสซีจีได้
ตัง้ เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 28 ภายใน
ปี 2573 ลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2568 และลดลงร้อยละ 10
ภายในปี 2563 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550 พร้อม
กับลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 13 ภายในปี 2568 เมื่อเทียบ
กับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2550
ในปี 2562 ความมุ่งมั่นของเราได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาค โครงการของเอสซีจีได้รับรางวัลทั้ง
Thailand Energy Awards 2019 และ ASEAN Energy Awards
2019 ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
นอกจากนี้เอสซีจียังน�ำการก�ำหนดราคาคาร์บอนภายใน
องค์กร (Internal Carbon Pricing หรือ ICP) มูลค่าเท่ากับ 18
ดอลลาร์สหรัฐต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์ มาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจด�ำเนินโครงการ เปิดเผยข้อมูลการบริหารธุรกิจทีส่ ามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทาง
ของ Task Force on Climate-Related Financial Disclosures
(TCFD) และเข้าร่วมกับ WBCSD ในโครงการ Natural Climate
Solutions (NCS) เพือ่ น�ำแนวทางการประเมินการดูดซับคาร์บอน
และชดเชยการปล่อยคาร์บอนโดยวิธีธรรมชาติมาใช้กับเอสซีจี
เศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจนี ำ� แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์และปฏิบตั ิ
ให้เกิดขึ้นจริงภายในองค์กร เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และน�ำของเสียกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด
โดยตัง้ เป้าหมาย ธุรกิจแพคเกจจิง้ พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
รีไซเคิลหรือน�ำกลับมาใช้ซำ�้ ได้ทงั้ หมด 100% และธุรกิจเคมิคอลส์
ลดสัดส่วนการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวในประเทศเหลือ
9% ภายในปี 2568
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ส�ำคัญในด้านการ
พัฒนาสินค้าและบริการ เช่น การย่อยคอนกรีตที่ไม่ได้ใช้งาน
เพื่อท�ำเป็น Aggregate ทดแทนหินจากธรรมชาติในคอนกรีต
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ผสมเสร็จ นวัตกรรม SMX™ Technology ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติ
ของเม็ดพลาสติกให้มคี วามแข็งแรงมากขึน้ สามารถลดปริมาณ
การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ Multilayer Laminated ที่เป็น
Mono Material ท�ำให้สามารถรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น เป็นต้น ด้าน
การรวบรวมและจัดการของเสียเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การ
จัดท�ำโครงการบางซื่อโมเดล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานใน
การคัดแยกและทิ้งขยะภายใต้แนวทาง SCG Circular Way
แอปพลิเคชั่น KoomKah โปรแกรมธนาคารขยะที่ช่วยบันทึก
ข้อมูล ปริมาณ และประเภท ท�ำให้สามารถบริหารจัดการน�ำขยะ
กลับมารีไซเคิลได้มากขึน้ และ Paper X Digital Platform ระบบ
บริหารรับซื้อกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นต้น
ด้านการปรับเปลี่ยนด้วยการสร้างธุรกิจใหม่ตามแนวคิด
ท�ำสินค้าให้เป็นบริการ เช่น ALLRENT แพลตฟอร์มที่รวบรวม
ข้อมูลเครื่องจักรของผู้ประกอบการมากกว่า 3,000 รายการ มา
จัดสรรให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศ
ความปลอดภัย

เอสซีจีใส่ใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อพนักงาน
และคู่ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดเป้าหมายให้จ�ำนวน
อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเป็นศูนย์ในทุกปี และภายในปี 2565 ลด
อัตราอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานลงให้เป็นศูนย์
ในปี 2562 มีความก้าวหน้าส�ำคัญด้านการบริหารจัดการ
ความปลอดภั ย ในการท� ำ งาน เช่ น การพั ฒ นานวั ต กรรม
SAFEsave Intelligent Safety Management ด้วยเทคโนโลยีดา้ น
Intelligent Digital Platform และ Machine Learning
ของธุรกิจแพคเกจจิ้ง การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมพฤติกรรม
การขับรถ เช่น แอปพลิเคชั่น Kubdee แจ้งเตือนพนักงานขับรถ
ก่อนจะเกิดอาการหลับใน การพัฒนาการฝึกอบรมพนักงาน
ขับรถด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือน AR (Augmented Reality)
และ VR (Virtual Reality) เป็นต้น
ส�ำหรับด้านความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง ได้จดั
ท�ำมาตรฐาน Goods Transportation Safety และ Road Safety
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของทั้งเอสซีจีและคู่ธุรกิจ
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ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญในปี 2562
สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้
SCG eco value

สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
ร้อยละ

41
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4,785
ล้านบาท

7,852

1.1

ร้อยละ
ของรายได้จากการขาย

ล้านบาท

ปริมาณการใช้พลังงาน
ที่ลดลง

5,663 ล้านบาท

(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550)

ร้อยละ 1.3

ของรายได้
จากการขาย

15.31
เพตะจูล

สัดส่วน
การนำน้ำ
กลับมา
ใช้ใหม่

ร้อยละ

10.6

472

ผลิตภัณฑ์

มูลค่าการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ของเสีย
อันตราย/
ไม่อันตราย
ที่นำไปฝังกลบ

(ฉลากลดคาร์บอน
และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

ร้อยละ
ของรายได้จากการขาย

ของรายได้จากการขาย

การลงทุน
เพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม

สินค้าที่ได้การรับรอง
ฉลากคาร์บอน

ร้อยละ

สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน

13.6
ร้อยละ

7.5

ปริมาณการใช้น้ำ
จากภายนอกที่ลดลง

(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

12.17

ล้านลูกบาศก์เมตร

ร้อยละ 10.5

2.43

ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก
ล้านตัน
ที่ลดลง คาร์บอนไดออกไซด์
(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน
2550)

ร้อยละ

9.2

ร้อยละ

0.0/14.4

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
พนักงาน/ คู่ธุรกิจ

0.239 /0.279 ราย
ต่อ 1,000,000 ชั่วโมง-คน

การแบ่งปันสู่สังคม

719 ล้านบาท

พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

18,224 คน

จำนวนฝายชะลอน้ำ

* ช่วยพลิกฟื้นระบบนิเวศ
ให้ผืนป่าอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

91,405 ฝาย

คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

ร้อยละ 100

(ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหา
มากกว่า 1 ล้านบาท)

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต

* โครงการที่พนักงานรวมกลุ่ม
ทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามความสมัครใจ

241 โครงการ 24 ล้านบาท
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รายงานบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

เนือ่ งด้วยบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) เล็งเห็นและ
ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารค่าใช้จ่ายและ
เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
กับสังคมถึงกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจัดท�ำรายงาน
บัญชีเพือ่ สิง่ แวดล้อมขึน้ โดยมีขอบเขตการรายงานประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม และเงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental
Expense) ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 2,192 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับ
การบ�ำบัดและลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม รวมเป็นเงิน
1,734 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของค่าใช้จ่ายด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด และรองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การใช้ทรัพยากรเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมเป็นเงิน 259 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด
ส่วนทีเ่ หลือประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยในการบริหารเพือ่ สิง่ แวดล้อม
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการฟื ้ น ฟู ส ภาพแวดล้ อ ม และค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า น
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ
ส� ำ หรั บ เงิ น ลงทุ น เพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
Investment) ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น 2,593 ล้านบาท เป็นการลงทุนในธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รวมเป็นเงิน 1,628 ล้านบาท การลงทุนใน
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง รวมเป็นเงิน 547 ล้านบาท และการลงทุนใน
ธุรกิจเคมิคอลส์ รวมเป็นเงิน 418 ล้านบาท โดยมีโครงการที่
ส�ำคัญในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจซีเมนต์-เพิ่มประสิทธิภาพระบบก�ำจัดฝุ่นที่หม้อเผา
โดยเปลี่ยนเป็นแบบถุงกรอง จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะ
เชื้อเพลิงมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสง
อาทิตย์ การปรับปรุงไซโคลนเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า และการฟื้นฟู
เหมือง ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง-ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสง
อาทิตย์ เปลี่ยนหลอดไฟแอลอีดี การปรับกระบวนการผลิตและ
การเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ธุรกิจเคมิคอลส์

ลดการใช้ พ ลั ง งานโดยการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการผลิต ปรับปรุงระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงงานผลิต
PVC ติดตั้งหอเผาทิ้งระบบปิด (Enclosed Ground Flare)
ของโรงงานผลิ ต โอเลฟิ น ส์ เ พิ่ ม เติ ม และติ ด ตั้ ง ระบบบ� ำ บั ด
ไอระเหย แบบ Bio-scrubber ของถังเก็บผลิตภัณฑ์เอ็มเอ็มเอ
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ปรับปรุงระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียเป็นระบบไร้อากาศ ผลิตไฟฟ้าจากไอน�้ำ  ปรับปรุงระบบ
Turbo Vacuum และระบบ Coarse Screen ติดตัง้ Absorption
Chiller น� ำ ความร้ อ นจากคอนเดนเสทมาใช้ เปลี่ ย น Air
Compressor ปรับปรุงระบบกรองน�้ำเพื่อหมุนเวียนน�้ำกลับมา
ใช้ใหม่ ปรับปรุงระบบ Shower ติดตั้งระบบน�้ำหล่อเย็นแบบ
ระบบปิดที่ Lime Kiln ปรับปรุงกระบวนการน�ำน�้ำคอนเดนเสท
จาก Evaporator กลับไปใช้
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ตารางข้อมูลรายงานบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

1.

2.

ปี 2562
(ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Expense)

2,192

1.1 ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดและลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดและลดมลพิษทางน�ำ้
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการลดมลพิษทางอากาศ
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดของเสีย
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดและลดมลพิษอื่น ๆ
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการใช้ทรัพยากรเพื่อสิ่งแวดล้อม
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อสิ่งแวดล้อม
1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดต่างๆ
1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1.3.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรอง/ ใบอนุญาต/ ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
1.3.4 ค่าใช้จ่าย Admin อื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1.4 ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
1.5 ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

1,734

เงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Investment)

2,593

841
421
394
78
259
161

116
6
24
15
34
4
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มูๆลอื่นๆ
ข�อมูข้ลอ
อื่น

08

การลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น
การลงทุนในบริษัทย�อย การร�วมค�า บริษัทร�วม และบริษัทอื่น
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสำ�คัญ
ซึ่งเป�นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจที่เป�นสาระสําคัญ

ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กิจการลงทุน /
รับปรึกษาการอนุรักษพลังงาน /
รับจางผลิตไฟฟา / วิจัยและพัฒนา
กิจการลงทุน / คอนกรีตผสมเสร็จ
ปูนซีเมนต ปูนฉาบ และปูนกอ
ปูนซีเมนต ปูนฉาบ ปูนกอ และปูนซีเมนตขาว
ปูนซีเมนต ปูนฉาบ และปูนกอ
ปูนซีเมนต ปูนฉาบ และปูนกอ
ปูนซีเมนต

กรุงเทพฯ

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษัทยอย
1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต จํากัด

2
3
4
5
6
7

บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง) จํากัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด
Khammouane Cement Co., Ltd.

8 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด
9 บริษทั อีโค แพลนท เซอรวิสเซส จํากัด
10 บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วัสดุทนไฟ
บริการดานเทคนิคและติดตั้งโรงงาน
กําจัดกากอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ
สระบุรี
สระบุรี
นครศรีธรรมราช
ลําปาง
สปป. ลาว

คอนกรีตผสมเสร็จ
ผลิตหินกอสราง
ผลิตหินกอสราง
ผลิตภัณฑคอนกรีต
ปูนซีเมนต
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
คอนกรีตผสมเสร็จ
จัดจําหนายปูนซีเมนต

กรุงเทพฯ
สระบุรี
กรุงเทพฯ / สระบุรี /
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพฯ
ขอนแกน
สระบุรี
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
สปป. ลาว
เวียดนาม
เวียดนาม

ปูนซีเมนต
ปูนซีเมนต
ปูนซีเมนต
ปูนซีเมนต
ปูนซีเมนต
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

21
22
23
24
25
26
27

บริษัทคิวมิกซซัพพลาย จํากัด
บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด
บริษัทศิลาสานนท จํากัด
PT SCG Pipe and Precast Indonesia
PT Semen Lebak
PT SCG Readymix Indonesia
PT CPAC Surabaya
CPAC Lao Co., Ltd.
The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
SCG Cement-Building Materials Vietnam
Limited Liability Company
Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
Song Gianh Cement Joint Stock Company
Mien Trung Cement One Member Company Limited
Danang Cement One Member Company Limited
Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด
บริษัทยิปซัมซิเมนตไทย จํากัด

*
**

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

33

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

0-2586-3060-1

0-2586-3072

หุนสามัญ

178

7,132

100

100

0-2555-5000
0-3624-0000-98
0-3628-8900
0-7553-8222
0-5423-7500
(856) 51-628-000

0-2555-5003
0-3624-0099
0-3628-8909
0-7553-8111
0-5423-7501
-

10,416
625
575
700
589
11,188
21
300
50
187

100
100
100
100
100
100

0-2586-2982
0-3628-1212
0-2962-7298

104
6
6
35
94
32
0.06
3
1
2

100
100
100
100
100
100

0-2586-3230
0-3628-9103
0-2962-7295-7

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

100
100
100

100
100
100

0-2022-7888
0-4335-8031
0-2555-5000
(6221) 797-1190
(6221) 798-3751
(6221) 797-1190
(6231) 732-1512
(856) 21-720-385
(84) 28-3974-4380-3
(84) 93-3558-096

0-2022-7889
0-4335-8033
0-2555-5003
(6221) 797-1090
(6221) 791-80919
(6221) 797-1090
(6231) 732-1512
(856) 21-720-224
(84) 28-3974-1888
-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
**
**

8
1
3
15
0.04
12
1
0.1
-

800
54
280
466
1,193
365
43
31
196
47

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

(84) 52-6262-666
(84) 232-3535-098
(84) 511-2227-803
(84) 511-3481-302
(84) 57-3790-178
0-2586-3333
0-2586-3333

(84) 52-6268-666
(84) 232-3535-071
(84) 511-3784-139
(84) 511-3481-302
(84) 57-3790-236
0-2586-2761
0-2586-2761

หุนสามัญ
หุนสามัญ
**
**
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ

363
226
149
7

5,505
3,284
23
15
15
14,894
193

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

34

ชื่อบริษัท
28
29
30
31
32
33

บริษัทเอ็มอารซี รูฟฟง จํากัด
บริษัทเซรามิคซิเมนตไทย จํากัด
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
บริษัทสยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด

34 บริษัทเอสซีจี แลนดสเคป จํากัด

35 บริษัทสยามไฟเบอรกลาส จํากัด
36 บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
*
**

SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด
SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.
(เดิมชื่อ "Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.")
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด
บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด
SCG International Australia Pty. Ltd.
(เดิมชื่อ "SCG Trading Australia Pty. Ltd.")
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.
SCG International Hong Kong Limited
(เดิมชื่อ "SCG Trading Hong Kong Limited")
SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.
(เดิมชื่อ "SCG Trading Philippines Inc.")
SCG International USA Inc.
(เดิมชื่อ "SCG Trading USA Inc.")
PT SCG International Indonesia
(เดิมชื่อ "PT SCG Trading Indonesia")
SCG International Laos Co., Ltd.
(เดิมชื่อ "SCG Trading Lao Co., Ltd.")

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
ผลิตภัณฑไฟเบอรซีเมนต
หลังคา ฝา ผนัง พื้น และวัสดุตกแตง
คอนกรีตสําเร็จรูป บล็อกปูถนน
แผนปูพื้น บุผนัง รั้วคอนกรีต

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ฟลิปปนส
สิงคโปร
กรุงเทพฯ
สระบุรี / ลําปาง /
นครศรีธรรมราช
กรุงเทพฯ / สระบุรี /
ชลบุรี / ขอนแกน /
นครศรีธรรมราช /ลําพูน
สระบุรี

ฉนวนใยแกวกันความรอน /
แผนหลังคาโปรงแสง
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
กระเบื้องหลังคาเซรามิก
ผลิตภัณฑคอนกรีต

นครปฐม / สระบุรี / ชลบุรี /
ขอนแกน / นครศรีธรรมราช /
ลําพูน / นครราชสีมา
เวียดนาม
กัมพูชา
สระบุรี
ฟลิปปนส

คอนกรีตมวลเบา
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน / จัดจําหนายในประเทศ
คาขายระหวางประเทศ
คาขายระหวางประเทศ

อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ออสเตรเลีย

คาขายระหวางประเทศ
คาขายระหวางประเทศ

จีน
ฮองกง

คาขายระหวางประเทศ

ฟลิปปนส

คาขายระหวางประเทศ

สหรัฐอเมริกา

คาขายระหวางประเทศ

อินโดนีเซีย

คาขายระหวางประเทศ

สปป. ลาว

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

35

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

0-2586-3333
0-2586-3333
(632) 717-6901
(65) 6297-9661
0-2586-3333
0-2586-3333

0-2555-0001
0-2586-2761
(6343) 778-2934
(65) 6297-9662
0-2586-2761
0-2586-2761

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

8
60
174
14
110
22

762
6,037
192
278
11,000
2,230

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

0-2586-6822

0-2586-6800

หุนสามัญ

3

290

100

100

0-3637-3441-4

0-3637-3445-6

หุนสามัญ

13

205

100

100

0-2586-3333

0-2586-4308

หุนสามัญ

10

1,030

100

100

(84) 274-3767-581-4
(855) 23-454-3888
0-2586-3333
(632) 717-6901

(84) 274-3767-686
0-2586-5017
(6343) 778-2934

**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.1
4
14

235
43
400
136

100
100
100
100

100
100
100
100

(6226) 7861-0360
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-2222
(612) 9439-1441

(6226) 7861-0361
0-2586-5454
0-2586-2961
0-2587-2159
(612) 9436-0195

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

4
275
976
4
0.2

1,253
15,405
22,257
400
5

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

(86) 208-365-2559
(852) 2838-6456

(86) 208-365-2595
(852) 3549-7219

หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.03
45

24
220

100
100

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

36

ชื่อบริษัท

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

52 SCG Marketing Philippines Inc.

คาขายระหวางประเทศ

ฟลิปปนส

53 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.
(เดิมชื่อ "SCGT Malaysia Sdn. Bhd.")
54 SCG International (Cambodia) Co., Ltd.
(เดิมชื่อ "SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.")
55 SCG Trading Middle East Dmcc
56 SCG International Vietnam Co., Ltd.
(เดิมชื่อ "SCG Trading Vietnam Co., Ltd.")

คาขายระหวางประเทศ

มาเลเซีย

คาขายระหวางประเทศ

กัมพูชา

คาขายระหวางประเทศ
บริการดานโลจิสติกส
การคาระหวางประเทศ
และการกระจายสินคาในประเทศ
คาขายระหวางประเทศ
บริการดานโลจิสติกส
บริการดานโลจิสติกส
บริการดานโลจิสติกส
บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณสําหรับดูแลความปลอยภัยของผูสูงอายุ

สหรัฐอาหรับเอมิเรสต
เวียดนาม

ใหบริการทางธุรกิจ
ใหบริการทางธุรกิจ
ใหบริการทางธุรกิจ
ใหบริการทางธุรกิจ
กิจการลงทุน

เมียนมา
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ใหบริการแฟรนไชสระบบการคาปลีก
ศูนยแสดงสินคาเอสซีจี ใหบริการ
และใหคําปรึกษา
โรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
ในดานการขนสงของคูคาของเอสซีจี
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
จําหนายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

จําหนายสุขภัณฑและอุปกรณที่เกี่ยวของ

เวียดนาม

กระเบื้องหลังคาดินเผา
กระเบื้องเซรามิกปูพื้น
กระเบื้องเซรามิกบุผนัง

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

SCG International India Private Limited
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด
SCG Logistics Lao Co., Ltd.
SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
Unify Smart Tech Joint Stock Company
บริษัทเน็กซเตอร ลีฟวิ่ง จํากัด
(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอรวิสเซส จํากัด")
Myanmar CBM Services Co., Ltd.
บริษัทเน็กซเตอร ดิจิตอล จํากัด
บริษัทเบ็ตเตอรบี มารเก็ตเพลส จํากัด
บริษัทรูดี้ เทคโนโลยี จํากัด
บริษัทเน็กซเตอร เวนเจอรส จํากัด
(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซีจี ซอรสซิ่ง จํากัด")
บริษัทเน็กซเตอร รีเทล จํากัด
บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด

70 บริษัทเอสซีจี สกิลส ดีเวลลอปเมนท จํากัด
71 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด
72 Prime Group Joint Stock Company
73 Prime Trading, Import and Export One Member
Limited Liability Company
74 Prime International Import-Export and Service
Trading Company Limited
75 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company
76 Prime Pho Yen Joint Stock Company
77 Prime - Yen Binh Joint Stock Company
*
**

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

อินเดีย
กรุงเทพฯ
สปป. ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
กรุงเทพฯ

สระบุรี
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
เวียดนาม
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ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

(632) 501-8634
(632) 501-8630
(60) 35-632-0168

(632) 501-8635

หุนสามัญ

1

90

100

100

(60) 35-632-0158

หุนสามัญ

2

14

100

100

(855) 23-990-401-5

(855) 23-990-400

หุนสามัญ

0.0001

1

100

100

(971) 4-552-0293
(84) 83-5269-001

(971) 4-552-0294
(84) 83-5269-009

หุนสามัญ
**

0.001
-

11
64

100
100

100
100

(91) 124-400-6413
0-2586-3333
(856) 20-9149-4545
(855) 23-966-206
(84) 90-5559-562
0-2030-1000

0-2586-2158
(855) 23-966-205
0-2586-2250

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

1
33
0.1
0.03
1
0.8

27
3,340
13
11
7
46

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

(951) 966-2014
0-2586-6950
0-2586-4111
097-140-1669
0-2586-3333

(951) 966-2014
0-2586-4017
0-2586-5625

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.02
37
10
0.4
1

66
187
252
4
100

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

0-2586-3333
0-2101-9922

0-2101-9920

หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.5
5

47
500

100
100

100
100

0-3672-4377

0-3672-4378

หุนสามัญ

0.1

5

100

100

0-2586-3333
(84) 211-3888-987
(84) 211-3888-987

-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
**

24
101
-

2,400
1,413
420

100
100
100

100
100
100

(84) 211-3888-386

-

**

-

6

100

100

(84) 211-3597-696
(84) 280-3866-632
(84) 211-3866-152

-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

25
15
13

350
210
182

100
100
100

100
100
100
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ชื่อบริษัท
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Prime - Tien Phong Joint Stock Company
Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company
Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
PT Semen Jawa
Prime Dai An Joint Stock Company
Kampot Cement Co., Ltd.
PT KIA Serpih Mas
PT Tambang Semen Sukabumi
PT KIA Keramik Mas
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

PT Kokoh Inti Arebama Tbk.
บริษัทสยามซานิทารีฟตติ้งส จํากัด
Prime Dai Viet Joint Stock Company
Prime Thien Phuc Joint Stock Company
Prime Phong Dien Joint Stock Company
Prime Dai Loc Joint Stock Company
CPAC Cambodia Co., Ltd.
บริษัทสระบุรีรัชต จํากัด
Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.
SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.

100 PT Surya Siam Keramik
101 บริษทั กรีน คอนเซอรเวชั่น โซลูชั่น จํากัด
102
103
104
105

บริษัทสยามซานิทารีแวร จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี (หนองแค) จํากัด
Mawlamyine Cement Limited

106 Prime Hao Phu Joint Stock Company
107 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน)
108 บริษัทคิว-คอน อีสเทอรน จํากัด
109 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด
*

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
เครื่องทําน้ํารอนและเครื่องกล
ปูนซีเมนตขาว
ปูนซีเมนต
สํารวจแหลงวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
ปูนซีเมนต
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
เหมืองหินปูน
กระเบื้องหลังคาเซรามิก
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
และนิคมอุตสาหกรรม
จัดจําหนายวัสดุกอสราง
กอกน้ําและอุปกรณประกอบสุขภัณฑ
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
สํารวจแหลงวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
ผลิตวัตถุดิบ
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตผสมเสร็จ
แผนปูพื้นและบุผนังคอนกรีต
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
คอนกรีตผสมเสร็จ
และผลิตภัณฑเกี่ยวเนื่อง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้น
ใหบริการจัดการขยะหรือของเสีย
และนําขยะหรือของเสียไปใชผลิตพลังงาน
กิจการลงทุน
เครื่องสุขภัณฑ
เครื่องสุขภัณฑ
ปูนซีเมนต

เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ

สํารวจแหลงวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ
อิฐมวลเบา แผนผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา
และคานทับหลังมวลเบา
อิฐมวลเบา แผนผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา
และคานทับหลังมวลเบา
ตัวแทนจําหนาย

เวียดนาม
พระนครศรีอยุธยา

อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
กัมพูชา
สระบุรี
ฟลิปปนส
เมียนมา
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สระบุรี
สระบุรี
เมียนมา

ระยอง
กรุงเทพฯ
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ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

(84) 211-3888-174
(84) 211-3866-637
(84) 211-3726-552
(84) 251-3965-475
(6221) 350-9491
(84) 211-6535-659
(855) 23-996-839
(6221) 386-2322
(6221) 350-9491
(6221) 386-2322
(6221) 386-2322
0-2586-4092

(84) 251-3965-478
(6221) 350-9704
(6221) 386-2253
(6221) 350-9704
(6221) 386-2253
(6221) 386-2253
0-2587-0162

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

12
25
6
4
331
3
13
3,768
3
2,926
14,929
5,963

168
350
84
56
10,778
35
4,275
1,614
8
2,162
5,603
5,963

100
100
99
99
98
95
94
94
93
92
92
91

100
100
99
99
98
95
94
94
93
92
92
91

(6221) 350-6227
0-2973-5040-54
(84) 211-3845-238
(84) 234-3626-282
(84) 234-3625-966
(84) 235-3509-999
(855) 12-222-102
0-2586-6822
(632) 717-6901
(959) 783-914-137
(959) 783-914-139
(6221) 5397-091
0-2586-3333

(6221) 350-1767
0-2529-1608
0-2586-6800
(6343) 778-2934
-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

981
2
13
5
3
30
0.002
1
600
6

350
200
182
70
35
414
128
96
430
207

91
91
90
90
90
90
90
83
80
80

91
91
90
90
90
90
90
83
83
80

(6221) 5397-094
0-2586-2979

หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.01
2

87
185

80
74

80
74

0-2973-5040-54
0-2973-5040-54
0-2973-5040-54
(959) 796-093-056
(959) 978-757-519
(84) 27-383-2270
0-3525-9131

0-2551-3512
0-3626-3522
0-3637-3664
-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

1
2
2
0.1

60
200
160
1,631

71
71
71
70

71
71
71
70

0-3525-9130

หุนสามัญ
หุนสามัญ

3
400

35
400

69
68

69
68

0-3865-0515

0-3865-0517

หุนสามัญ

59

590

68

68

0-2586-1402

0-2586-2203

หุนสามัญ

15

146

67

67

40

ชื่อบริษัท
110
111
112
113
114
115
116
117
118

บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซเพรส จํากัด
บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิ้งส จํากัด
Prime Dai Quang Joint Stock Company
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
บริษัทพาเนล เวิลด จํากัด
บริษัทจัมโบบาจส แอนด ทักส จํากัด
Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.
บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จํากัด

(เดิมชื่อ "บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด")
119 บริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท ฟอรเวิรดดิ้ง จํากัด
120 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส จํากัด
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร จํากัด
Smart Build Bangladesh Co., Ltd.
Mingalar Motor Co., Ltd.
PT Siam-Indo Gypsum Industry
PT Siam-Indo Concrete Products
PT Pion Quarry Nusantara
บริษัทโสสุโก เซรามิค จํากัด
Home Center Quang Ninh Joint Stock Company
PT SCG Barito Logistics
Kampot Land Co., Ltd.

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

บริการดานโลจิสติกส
กิจการลงทุน
บรรจุภัณฑ
บริการดานโลจิสติกส
บริการดานโลจิสติกส
ผลิตแผนไมอัดซีเมนต
บริการขนสงดวยเรือลําเลียง
บริการขนสงดวยเรือลําเลียง
ทาเทียบเรือสินคา

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
จีน
เมียนมา
สมุทรสาคร
กรุงเทพฯ
กัมพูชา
สมุทรปราการ

บริการยกขนสินคา
รับสรางบาน อาคารประกอบ
และงานตกแตงภายใน
ใหบริการแฟรนไชสระบบการคาปลีก
ตัวแทนจําหนาย
ตัวแทนจําหนาย
แผนยิปซัม
กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต
ผลิตหินกอสราง
กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง
คาปลีก
บริการดานโลจิสติกส
กิจการลงทุนในที่ดิน

สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ

กิจการลงทุน
กิจการหองเย็นและขนสงหองเย็น
กิจการลงทุน
โครงสรางบาน
บริการดานโลจิสติกส
ใหเชาที่ดิน
ผลิตและจําหนายปูนพลาสเตอร
ธุรกิจโรงอัดเศษกระดาษ
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
จัดจําหนายวัสดุกอสราง
และอุปกรณตกแตงบาน

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สระบุรี
จีน
กรุงเทพฯ
สระบุรี
ฟลิปปนส
ฟลิปปนส
ฟลิปปนส
รอยเอ็ด

กรุงเทพฯ
บังคลาเทศ
เมียนมา
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
สระบุรี
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
กัมพูชา

การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
*
**

บริษัทโกลบอลเฮาส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส จํากัด
บริษัทสยาม สมารท ดาตา จํากัด
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd.
บริษัทเซอรเวย มารีน เซอรวิส จํากัด
บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด
Green Siam Resources Corporation
Mariwasa Holdings, Inc.
CMPI Holdings, Inc.
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน
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ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

0-2239-8999
0-2586-4173
(84) 235-3761-666
(86) 771-553-5710
(959) 43-083-164
0-3447-3067-70
0-2872-3014-5
(855) 23-966-206
0-2754-4501-9

0-2168-3230
0-2586-6904
(86) 771-578-7177
0-3447-3063
0-2872-3016
(855) 23-966-205
0-2754-4513

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.6
3
2
2
2
5
0.001
1

633
256
28
34
58
245
457
0.2
63

65
60
56
55
55
55
55
55
51

65
60
56
55
55
55
55
55
51

0-2754-4501-9
0-2586-1323

0-2754-4513
0-2586-4364

หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.02
8

2
825

51
51

51
51

0-2693-1108-6010
02-586-1862
(951) 514-940
(6221) 8832-0028
(6226) 743-2140
(6221) 797-1190
0-3637-6300
(84) 203-6520-959
(6221) 634-5668
(855) 12-442-737

(6221) 8832-0036
(6225) 743-2149
(6221) 797-1090
0-3637-6309
(6221) 634-5666
-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

4
0.06
0.004
0.03
0.03
0.01
0.01
1
4
0.001

377
24
141
306
446
16
800
8
103
0.2

51
51
50
50
50
49
49
49
49
46

51
51
50
50
50
49
49
49
49
46

0-2586-3333
0-2706-1710
0-2586-3021
0-3637-3478
(86) 771-508-6999-30281
0-2296-1490-2
0-3637-3578-82
(632) 501-8631
(632) 717-6901
(632) 813-1666
0-4351-9597

0-2586-5454
0-2586-2391
0-3637-3480
0-2296-1494
0-3637-3577
(632) 501-8631
(6343) 778-2934
(632) 813-1704
0-4351-1492

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

15
7
0.03
23
5
0.4
4
13
248
48
4,202

1,519
720
30
2,325
23
37
405
95
235
55
4,202

50
51
51
49
49
48
40
40
40
40
32

66
51
51
49
49
48
40
40
40
40
32
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ชื่อบริษัท
142 บริษัทสยาม เซยซอน จํากัด
143 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
144 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk

145 PT Catur Mitra Sejati Sentosa
146
147
148
149
150
151
152
153
154

PT Catur Sentosa Berhasil
PT Catur Sentosa Anugerah
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด
PT M Class Industry
PT Caturaditya Sentosa
PT Catur Logamindo Sentosa
Global House (Cambodia) Company Limited

155 Asia Pacific Logistics and Transportation
Joint Stock Company
156 PT Catur Hasil Sentosa
157 PT Kusuma Kemindo Sentosa
158
159
160
161

PT Caturadiluhur Sentosa
PT Eleganza Tile Indonesia
บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน)
Finfloor S.p.A.

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

บริการทางการเงิน
วัสดุทนไฟ
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมและ
ธุรกิจกระจายสินคาวัสดุกอสราง
และสินคาเกี่ยวกับบาน
ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม

กรุงเทพฯ
จีน
อินโดนีเซีย

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
ธุรกิจจัดจําหนาย
กิจการลงทุน
แผนยิปซัมและผลิตภัณฑจากยิปซัม
แผนยิปซัมและผลิตภัณฑจากยิปซัม
กระเบื้องหลังคาดินเผา
ธุรกิจจัดจําหนาย
ธุรกิจจัดจําหนาย
จัดจําหนายวัสดุกอสราง
และอุปกรณตกแตงบาน
บริการดานโลจิสติกส

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
สระบุรี
สงขลา
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กัมพูชา

ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
ธุรกิจจัดจําหนาย

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

ธุรกิจจัดจําหนาย
ธุรกิจจัดจําหนาย
ปูนซีเมนต
กิจการลงทุน

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
อิตาลี

กิจการลงทุน
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน
จําหนายเม็ดพลาสติก
จําหนายเม็ดพลาสติก
คาขายระหวางประเทศ
บริการซอมบํารุง
บริการซอมบํารุง
นิคมอุตสาหกรรม

กรุงเทพฯ
ระยอง

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

ธุรกิจเคมิคอลส
บริษัทยอย
162 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
163 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด
164
165
166
167
168
169
*
**

บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.
บริษัทระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด
บริษัทโปรเทค เอาทซอสซิ่ง จํากัด
บริษัทอาร ไอ แอล 1996 จํากัด

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร
ระยอง
ระยอง
ระยอง
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ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

0-2586-3021
(86) 553-839-9857
(6221) 566-8801

0-2586-2391
(86) 553-839-9888
(6221) 5696-5178

หุนสามัญ
**
หุนสามัญ

0.05
4,458

48
497
1,030

31
30
30

31
30
30

(6221) 5420-4999

หุนสามัญ

7,000

1,617

-

30

(6221) 580-0757
(6221) 619-7255
0-2555-0055
0-3621-8200
0-7420-0400
(6202) 6743-6888
(6221) 4682-6456-58
(6227) 445-2010
(855) 23-232-232

(6221) 5421-7375
(6221) 5421-7383
(6221) 580-0758
(6221) 619-0009
0-2555-0001-6
0-3621-8201
0-7420-0401
(6221) 539-7094
(6221) 4682-6455
(6227) 445-2011
(855) 23-232-231

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

130
0.1
2
5
1
34
0.003
0.002
0.002

300
185
150
470
120
222
7
3
521

29
28
-

30
30
29
29
29
28
27
21
18

(84) 43-7738-420

(84) 43-7738-421

หุนสามัญ

2

44

17

17

(6272) 132-057
(6221) 565-3736
(6221) 5694-2213
(6271) 1564-5723-29
(6221) 566-6360
0-2641-5600
(39) 05-3684-0111

(6272) 132-058
(6221) 566-9443
(6221) 560-2025
(6271) 1564-5730
(6221) 568-2081
(39) 05-3684-0322

หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.001
2

2
5

-

16
15

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.01
0.03
778
11

23
58
4,671
429

10
10

15
15
10
10

0-2586-1111
0-3868-3393-7

0-2586-5561
0-3868-3398

หุนสามัญ
หุนสามัญ

344
52

32,277
5,190

100
100

100
100

0-2586-1111
0-2586-1111
(65) 6221-5368
0-3868-5040-8
0-3868-2632-3
0-3893-7010

0-2586-5561
0-2586-5561
(65) 6221-5346
0-3891-1309
0-3868-2633
0-3803-5575

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.1
0.1
1
0.04
0.01
11

10
5
23
4
1
1,100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

44

ชื่อบริษัท
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
*
**

บริษัทเท็กซพลอร จํากัด
บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.
Hexagon International, Inc.
Norner Holding AS
Norner AS
Norner Research AS
SCGN AS
(เดิมชื่อ "Norner IP AS")
Norner Verdandi AS
CO2 Technologies AS
บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด
PT TPC Indo Plastic and Chemicals
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
บริษัททีพีซี เพสต เรซิน จํากัด
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวอินเตอรเทค จํากัด
Chemtech Co., Ltd.
บริษัทโทเทิลแพลนทเซอรวิส จํากัด
SENFI UK Limited
SENFI Swiss GmbH
บริษัทระยองไปปไลน จํากัด
บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร จํากัด
บริษัทมาบตาพุด แทงค เทอรมินัล จํากัด
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด
Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.
PT Nusantara Polymer Solutions
Binh Minh Plastics Joint Stock Company
Northern Binh Minh Plastics One Member
Limited Company

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

ใหบริการเทคโนโลยีดานเคมีภัณฑ
กิจการลงทุน
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
วิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัย
จําหนายและใหบริการเทคโนโลยี

ระยอง
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
สิงคโปร
สิงคโปร
สหรัฐอเมริกา
นอรเวย
นอรเวย
นอรเวย
นอรเวย

จําหนายและใหบริการเทคโนโลยี
กิจการลงทุน
วิจัยและพัฒนาและใหบริการเทคโนโลยี
พลาสติกพีวีซี
พลาสติกพีวีซี
พีวีซี เพสต เรซิน
ทอและขอตอพีวีซี
ผลิตภัณฑแมพิมพ
พลาสติกคอมพาวนด
กิจการลงทุน
วิจัยและพัฒนา
ใหบริการดานการตลาด
บริการใชสิทธิทางทอ
เม็ดพลาสติกคอมพาวนด
ขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง
บริการคลังเก็บสินคาและขนถายสินคา
ทอและขอตอพีวีซี
พีวีซีคอมพาวนด
พลาสติกพีวีซี
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
ทอและขอตอพีวีซี
จําหนายเม็ดพลาสติก
ทอและขอตอพีวีซี
ทอและขอตอพีวีซี

นอรเวย
นอรเวย
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ระยอง
เวียดนาม
ระยอง
สหราชอาณาจักร
สวิตเซอรแลนด
ระยอง
กรุงเทพฯ

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

ระยอง
เมียนมา
เวียดนาม
เวียดนาม
ระยอง
ระยอง
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
เวียดนาม

45

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

0-2586-4779
0-2586-5435
(84) 283-911-8660
(65) 6221-5368
(65) 6297-9661
0-2586-4444
(47) 3557-8000
(47) 3557-8001
(47) 3557-8002
(47) 3557-8003

0-2586-5453
(47) 3557-8124
(47) 3557-8125
(47) 3557-8126
(47) 3557-8127

หุนสามัญ
หุนสามัญ
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.01
673
38
112
2
0.01
0.001
0.001
0.001

1
52,313
37,253
804
2,349
67
3
0.1
0.1
0.1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

(47) 3557-8004
(47) 3557-8005
0-2586-4859
(6231) 395-2945
0-2827-7272
0-2827-7272
0-2555-0888
0-3889-2190
(84) 650-3784-992
0-2827-7272
0-2586-4444
0-2586-4444
0-3893-7065
0-2586-1111

(47) 3557-8128
(47) 3557-8129
0-2586-6277
(6231) 395-2944
0-2827-7273
0-2827-7273
0-2586-2929
0-3889-2244
(84) 650-3784-993
0-2827-7273
0-3803-5381
0-2586-5561

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.01
0.001
2
0.03
875
3
4
0.4
12
1
0.0003
4
4

3
0.5
170
1,020
875
333
400
40
103
1,180
43
1
400
380

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92
87

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92
87

0-3868-9471-2
(959) 863-3988
(84) 650-3710-993
(84) 83-8234-730
0-3868-5040-8
0-3893-7000
(855) 23-882-072
(6221) 535-5678
(84) 83-9690-973
(84) 321-3967-868

0-3891-1955
(84) 650-3740-065
(84) 83-8234-725
0-3868-5036
0-3891-5310
(855) 23-885-172
(6221) 536-79185
(84) 83-9606-814
(84) 321-3967-869

หุนสามัญ
หุนสามัญ
**
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
**

7
1
108
225
1
1
82
-

700
237
75
1,013
10,820
22,520
179
23
1,123
213

82
80
72
70
51
55
60
50
54
54

82
80
72
70
68
67
60
55
54
54
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ชื่อบริษัท
204 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia
205 บริษัทโฟลวแล็บ แอนด เซอรวิส จํากัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

ทอและขอตอพีวีซี
บริการสอบเทียบมาตรฐาน

อินโดนีเซีย
ระยอง

จําหนายเม็ดพลาสติก
จําหนายเม็ดพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน
เลเทกซสังเคราะห
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
เม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน
บริการคลังเก็บสินคาและขนถายสินคา
บริการคลังเก็บสินคาและขนถายสินคา
วัตถุดิบสําหรับผลิตยางสังเคราะห
วัตถุดิบสําหรับผลิตอะคริลิก
เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด
ผงเมลามีน
ฟลมพลาสติก
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน
พีวีซีคอมพาวนด
วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก
วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน
เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด
ผลิตภัณฑทอและผลิตภัณฑพลาสติกพีวีซี
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ฮองกง
จีน
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
จีน
เวียดนาม
เวียดนาม

ผงเมลามีน
เม็ดพลาติกพอลิโพรพิลีน
วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน
วัตถุดิบสําหรับผลิตอะโรเมติกส

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย

กิจการลงทุน
กระดาษคราฟท
บริหารสินทรัพยและทรัพยสินทางปญญา
อบรมและสัมมนา
พลังงาน

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

บริษัทรวม และบริษัทอื่น
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

SCG Plastics (China) Co., Limited
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด
บริษัทระยอง เทอรมินัล จํากัด
PT Siam Maspion Terminal
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
PT Trans-Pacific Polyethylindo
บริษัทริเกน (ไทยแลนด) จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
PT Styrindo Mono Indonesia
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
Da Nang Plastics Joint Stock Company
Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate
Joint Stock Company
PT Srithai Maspion Indonesia
PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia
PT Trans-Pacific Styrene Indonesia
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทยอย

231
232
233
234
235
*
**

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทอินวีนิค จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศจีน ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน
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ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

(6221) 2956-6526-28
0-3891-1321-2

0-3891-1381

หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.1
0.02

151
4

51
51

51
51

(852) 2544-9991
(86) 216-888-6091
0-3867-3000
0-3867-3000
0-3867-3000
0-3867-3000
0-3891-3133
(6231) 395-2945-8
0-2679-5120
0-3891-1700
0-3868-4241
0-3868-5038
0-3301-0525
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880
0-2501-1054
(6221) 530-7950
(6221) 530-8505
(86) 760-533-2138
(84) 36-3714-460
(84) 83-9690-973

(852) 2544-9992
(86) 216-888-6092
0-3868-3991
0-3868-3991
0-3868-3991
0-3868-3991
0-3869-3134
(6231) 353-3218
0-2679-5119
0-3868-4855
0-3868-4255
0-3891-1729
0-3301-0506
0-2501-1198
(6221) 530-8930
(6221) 530-8506
(86) 760-389-8880
(84) 36-3714-561
(84) 83-9606-814

หุนสามัญ
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.1
48
59
44
10
14
0.01
12
56
1
2
1
0.2
0.1
1
17,834
0.3
15
2
21

4
25
1,189
5,789
4,366
995
1,325
327
1,173
5,590
64
200
406
472
337
120
27,248
10,093
596
31
288

60
50
50
50
50
50
49
46
46
45
45
39
39
35
31
20
16
14

60
60
50
50
50
50
50
50
49
47
46
45
45
39
39
35
31
31
20
16
14

(6231) 891-3630
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880
(6221) 574-5880

-

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.01
0.1
0.1
15

118
220
314
8,931

10
10
10
5

10
10
10
5

0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3876
0-2586-3333

0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-4507
0-2586-2164

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

3,126
35
1
1
9

3,126
3,450
70
49
890

99
99
99
99
99

99
99
99
99
99
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ชื่อบริษัท
236
237
238
239
240

บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส จํากัด
บริษัทเอสเคไอซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
United Pulp and Paper Co., Inc.

241
242
243
244

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จํากัด
บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด
Vina Kraft Paper Co., Ltd.
New Asia Industries Co., Ltd.
Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.
บริษัทไดนา แพคส จํากัด
บริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด
บริษัทดี อิน แพค จํากัด
PT Indoris Printingdo

256 PT Indocorr Packaging Cikarang
257 บริษทั ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
*
**

บริษัทฟนิคซ ยูทิลิตี้ส จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด
บริษัทพนัสนิมิต จํากัด
บริษัทไทยพนาสณฑ จํากัด
บริษัทไทยพนาดร จํากัด
บริษัทไทยพนาราม จํากัด
บริษัทสวนปารังสฤษฎ จํากัด
บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด
บริษัทไทยพนาบูรณ จํากัด
บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กระดาษคราฟท

กรุงเทพฯ
สิงคโปร
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ฟลิปปนส

กระดาษคราฟท
บรรจุภัณฑแบบคงรูป
กลองกระดาษออฟเซ็ท
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กระดาษคราฟท
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ
กลองกระดาษ

กาญจนบุรี
ระยอง
สมุทรสาคร
กรุงเทพฯ / ราชบุรี /
สมุทรปราการ / ปทุมธานี
ขอนแกน
ระยอง
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
เวียดนาม
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
นครปฐม
อินโดนีเซีย

กลองกระดาษ
เยื่อกระดาษ / กระดาษพิมพเขียน

อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ

สาธารณูปโภค
กระดาษพิมพเขียน
สวนปา
สวนปา
สวนปา
สวนปา
สวนปา
สวนปา
สวนปา
สวนปา
สวนปา

ขอนแกน
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน
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สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
(632) 870-0100

0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
(632) 870-0409

170
21,716
4,403
1
1,082
3,246
3,583
497
33
1,384

99
99
99
99
99

0-3461-5899
0-3895-8078
0-3445-2339
0-2586-4723

2
961
62
0.01
141
840
358
5
3
14

99
99
99
99
99

0-3461-5800
0-3895-8200
0-2105-4477
0-2586-5991

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

97
79
74
69

97
79
74
69

0-2586-3333
0-2586-3333
(848) 268-0240-2
(84) 83-7294-160
(84) 650-3743-031
(84) 32-0375-3862
(84) 83-7291-030
0-2810-9346-7
0-3488-3422-4
0-3498-1401-4
(6221) 596-0772-3

หุนสามัญ
หุนสามัญ
**
**
**
**
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0
1
1
26
0.01
0.02

150
650
6,069
345
607
248
220
90
260
50
55

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

(6221) 893-6868
0-2586-3333

0-2586-2164
0-2586-2164
(848) 268-0239
(84) 83-7293-028
(84) 65-0378-2816
(84) 32-0375-2868
(84) 83-7291-031
0-2810-9103
0-3488-3421
0-3498-1406-7
(6221) 596-0774
(6221) 596-3076
(6221) 893-6565
0-2586-2164

298
2,365
98
1,500
7,770
184
2
2
2
2
2
3
3
3

69
69

0-4343-3101
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164
0-2586-2164

0.5
236
10
15
78
2
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.03

69
69

0-4343-3104-6
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333
0-2586-3333

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)
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ชื่อบริษัท
269 Interpress Printers Sendirian Berhad
270
271
272
273
274
275
276
277
278

PT Primacorr Mandiri
PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
PT Dayasa Aria Prima
บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส จํากัด
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด
Tin Thanh Packing Joint Stock Company
บริษัทคอนิเมก จํากัด
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด

279
280
281
282

บริษัทรวม
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
P&S Holdings Corporation
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จํากัด

283
284
285
286

สวนงานอื่น
บริษัทยอย
บริษัทซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จํากัด
บริษัทซิเมนตไทยพร็อพเพอรตี้ (2001) จํากัด (มหาชน)
บริษัทพร็อพเพอรตี้ แวลู พลัส จํากัด
บริษัทเอสซีจีแอคเคานติ้ง เซอรวิสเซส จํากัด

287
288
289
290

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด
บริษัทซีทีโอ แมเนจเมนท จํากัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
บริษัทสยามผลิตภัณฑนวัตกรรมและโซลูชั่น จํากัด

291
292
293
294

บริษัทเอสซีจี เลิรนนิ่ง เอ็กเซลเลนซ จํากัด
SCG Vietnam Co., Ltd.
PT SCG Indonesia
บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จํากัด

295 บริษัทแอด เวนเจอรส แคปปตอล จํากัด
296 บริษัทแอด เวนเจอรส แคปปตอล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
*
**

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

ภาชนะบรรจุอาหาร

มาเลเซีย

กลองกระดาษ
กระดาษบรรจุภัณฑ
กระดาษบรรจุภัณฑ
กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
กลองกระดาษ
บรรจุภัณฑแบบออนตัว
บรรจุภัณฑแบบคงรูป
บรรจุภัณฑแบบออนตัว

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
เวียดนาม
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร /
สมุทรสงคราม / ระยอง

กลองกระดาษออฟเซ็ท
กิจการลงทุน
กระดาษชนิดพิเศษ
พลังงานและสาธารณูปโภค

สมุทรปราการ
ฟลิปปนส
กรุงเทพฯ
กําแพงเพชร

กิจการลงทุน
กิจการลงทุน
ที่ดินและบริการพื้นที่เชา
บริการทางดานบัญชี การเงิน
และภาษีอากร
ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
กิจการลงทุนในตราสารหนี้
ธุรกิจประกันภัย
จําหนายผลิตภัณฑและใหบริการดวย
เทคโนโลยีนวัตกรรม
บริการฝกอบรม
ที่ปรึกษาดานการจัดการ
ที่ปรึกษาดานการจัดการ
ซื้อขายสินคาและใหบริการรูปแบบใหม
ทางออนไลนและอื่น ๆ
กิจการเงินรวมลงทุน
กิจการเงินรวมลงทุนในตางประเทศ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซึ่งไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
สิงคโปร
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
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สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

(60) 35-542-1716

(60) 35-542-1703

384
225
294
2,713
547
2,108
386
300
254
420
322
90

68

(6221) 596-2000
(6221) 345-7643
(6221) 345-7643
0-2586-4723
0-2586-2164
0-2324-0079
(84) 72-3779-750
0-2326-6275
0-3444-0606-7

47
28
0.1
2,478
250
21
4
3
17
4
3
1

68

(6221) 596-2345
(6221) 344-1316
(6221) 344-1316
0-2586-5991
0-2586-3333
0-2324-0781
(84) 72-3779-747
0-2738-0305
0-3444-0600-5

หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

67
55
55
52
51
50
47
38
37

67
55
55
52
51
50
47
38
37

0-2709-3110-7
(632) 870-0100
0-2586-3333
0-5585-8033

0-2324-0336
(632) 870-0409
0-2586-2164
0-5585-8031

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

5
28
11
19

500
263
1,100
190

49
40
31
17

49
40
31
17

0-2586-2104
0-2586-2104
0-2586-2104
0-2586-3333

0-2586-2008
0-2586-2008
0-2586-2008
0-2586-2398

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.01
7
8
1

1
72
820
5

100
100
100
100

100
100
100
100

0-2586-5777
0-2586-3333
(65) 6411-9374
0-2586-3333

0-2586-2976
0-2587-2157
(65) 6333-6116
0-2587-2157

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.2
25
0.3
1

15
380
34
13

100
100
100
100

100
100
100
100

0-2586-3333
(84) 83-526-9011-13
(6221) 350-9491
0-2586-1920

0-2586-2684
(84) 83-526-9014
(6221) 352-0718
-

หุนสามัญ
**
หุนสามัญ
หุนสามัญ

0.2
0.1
4

20
16
26
303

100
100
100
100

100
100
100
100

0-2586-3333
0-2586-3333

-

หุนสามัญ
หุนสามัญ

12
9

305
679

100
100

100
100

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)
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ชื่อบริษัท
297 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซลาร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก

สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
จากพลังงานทดแทน

กรุงเทพฯ

เครื่องจักรกลการเกษตร
เหล็กหลอรูปพรรณ
ลีสซิ่ง
ชิ้นสวนยานยนต
ชิ้นสวนยานยนต
เหล็กหลอรูปพรรณ
เหล็กหลอรูปพรรณ
ฟุตบอลอาชีพ
เหล็กหลอรูปพรรณ
วิจัยและพัฒนา
บริการดานเทคโนโลยี
รถยนต
เหล็กโครงสรางรูปพรรณ
เครื่องยนตและชิ้นสวนรถยนต

ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
ปทุมธานี
ชลบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
ชลบุรี
กรุงเทพฯ
สระบุรี
ลิกเตนสไตน
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
ระยอง
ชลบุรี

บริษัทรวมและบริษัทอื่น
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
*

บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัทสยามคูโบตาเมททัลเทคโนโลยี จํากัด
บริษัทสยามคูโบตา ลีสซิ่ง จํากัด
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑวิศวไทย จํากัด
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จํากัด
บริษัทเมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด
บริษัทนวโลหะไทย จํากัด
Lysando AG
บริษัทไอทีวัน จํากัด
บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด
สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่น
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ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
ของบริษัทและ
บริษัทยอย
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง / ออม
ทั้งหมด *
(รอยละ)

โทรศัพท

โทรสาร

ชนิดของหุน

จํานวนหุนที่
จําหนายแลว
(ลานหุน)

0-2586-5684

0-2586-6284

หุนสามัญ

0.2

16

50

50

0-2909-0300-1
0-3885-5115
0-2909-0300
0-3845-4266-8
0-2529-3518-22
0-3633-6531-4
0-3845-4671-7
0-2508-8100
0-3628-8300
(423) 262-5753
0-2271-5111
0-2386-1000
0-3868-3723-30
0-3821-3451-5

0-2909-1698
0-3885-5110
0-2909-1697
0-3845-4266
0-2529-1677
0-3622-3209
0-3845-4670
0-2508-3369
0-3628-8309
(423) 262-5752
0-2271-5112
0-2386-1883
0-3868-3200
0-3874-3310

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

31
9
80
2
1
3
5
3
3
1
1
8
30
29

2,739
900
2,000
240
85
300
475
233
308
39
80
7,520
3,000
2,850

40
30
29
30
30
30
20
20
20
10
10
4

40
40
40
30
30
30
30
30
25
20
20
10
10
4

การจัดการ
และการกำ�กับดูแลกิจการ

09 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

56 - 58
15 ความรับผิดชอบต่อสังคม

136 - 140

10 โครงสร้างการจัดการ

59 - 88
16 การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

141 - 146

11 รายงานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

89 - 90
17 การบริหารความเสี่ยง

147 - 154

12 การกำ�กับดูแลกิจการ

91 - 131
18 รายการระหว่างกัน
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

155 - 163

13 รายงานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน

132

14 รายงานคณะกรรมการ
กิจการสังคมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

133 - 135
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

09

9.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

• ทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท
• ทุนที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว 1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
• หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท (ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2546 ผูถ้ อื หุน้ มีมติให้เปลีย่ นแปลงมูลค่า
หุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546)
• บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

9.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ล�ำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

403,647,840
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
118,218,069
บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด*
42,108,123
STATE STREET EUROPE LIMITED
39,319,350
ส�ำนักงานประกันสังคม
37,165,640
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
15,205,600
บริษัทแรนเดอรีเบอรามาการ จ�ำกัด
13,347,300
มูลนิธิเอสซีจี
NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 12,695,199
11,795,237
THE BANK OF NEW YORK MELLON
9,187,330
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED

33.64
9.85
3.51
3.28
3.10
1.27
1.11
1.06
0.98
0.77

หมายเหตุ * บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting
Depository Receipt (NVDR) ซึง่ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ ขายให้นกั ลงทุน และน�ำเงินทีไ่ ด้จากการขาย NVDR
ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ได้จากเว็บไซต์ www.set.or.th

โดย ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่
ล�ำดับที่

1
2
3

ผู้ถือ NVDR

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
STATE STREET EUROPE LIMITED

จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

20,486,553
16,806,905
14,871,786

1.71
1.40
1.24
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(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยส�ำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ล�ำดับที่

ผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

403,647,840
2,280,200

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด

1
2

33.64
0.19

หมายเหตุ * บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) มีจ�ำนวน 39,516 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.50
(ง) บริษัทมีข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 25 ของทุนช�ำระแล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 17.55 ของทุนช�ำระแล้ว
9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จ�ำนวน 9 ชุด* ในนามของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นจ�ำนวนเงิน 175,000 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
หุ้นกู้ครั้งที่

1/2559
2/2559
1/2560
2/2560
3/2560
1/2561
2/2561
1/2562
2/2562
รวม

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ยังไม่ได้
ไถ่ถอน (ล้านบาท)

วันครบก�ำหนด
ไถ่ถอน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อันดับความน่าเชื่อถือ
ครั้งหลังสุด

25,000
25,000
25,000
10,000
25,000
30,000
10,000
15,000
10,000
175,000

25,000
25,000
25,000
10,000
25,000
30,000
10,000
15,000
10,000
175,000

1 เมษายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563
1 เมษายน 2564
30 สิงหาคม 2567
1 ตุลาคม 2564
1 เมษายน 2565
1 ตุลาคม 2565
1 เมษายน 2566
1 พฤศจิกายน 2566

3.00
3.00
3.25
2.97
3.05
3.00
3.10
3.10
3.00

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+
A+

หมายเหตุ * หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้
ในปี 2562 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ จ�ำนวน 2 ชุด คือ ครั้งที่ 1/2562 และ 2/2562 โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้
หุ้นกู้ครั้งที่ วัตถุประสงค์
การใช้เงิน

รายละเอียด

จ�ำนวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ

วันที่ 1 เมษายน 2562

1/2562

เพื่อช�ำระคืนเงินกู้หรือ
หนี้จากการออก
ตราสารหนี้

15,000 ล้านบาท

2/2562

เพื่อช�ำระคืนเงินกู้หรือ
หนี้จากการออก
ตราสารหนี้

10,000 ล้านบาท

ผู้ออกหุ้นกู้จะน�ำเงินที่ได้รับจาก
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
ครั้งนี้ไปใช้ในการช�ำระคืนหุ้นกู้
SCC194A
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ออกหุ้นกู้จะน�ำเงินที่ได้รับจาก
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
ครั้งนี้ไปใช้ในการช�ำระคืนหุ้นกู้
SCC19NA

9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 – 50 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจ�ำเป็น
หรือมีเหตุการณ์ทไี่ ม่ปกติ บริษทั อาจน�ำมาประกอบการพิจารณาเปลีย่ นแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้
ทัง้ นี้ ในปี 2562 บริษทั มีกำ� ไรส�ำหรับปีจำ� นวน 32,014 ล้านบาท ซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของก�ำไรส�ำหรับปี
ตามงบการเงินรวม
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นั้น บริษัทพิจารณาถึงผลการ
ด�ำเนินงาน และค�ำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษทั ย่อยด้วย และไม่มนี โยบายทีก่ อ่ ให้เกิด
การยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�ำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ปี

2558
2559
2560
2561
2562

เงินปันผลงวด
ระหว่างกาล (บาท/หุ้น)

เงินปันผลงวดสุดท้าย
(บาท/หุ้น)

รวม
(บาท/หุ้น)

7.50
8.50
8.50
8.50
7.00

8.50
10.50
10.50
9.50
7.00

16.00
19.00
19.00
18.00
14.00**

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อก�ำไรสุทธิ* (ร้อยละ)

42
41
41
48
52***

หมายเหตุ * ก�ำไรสุทธิ หมายถึง ก�ำไรส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2562 ในอัตรา
หุ้นละ 14.00 บาท
*** อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละ 49 ของก�ำไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2562

59

โครงสร้างการจัดการ

10

ผังการบริหารงาน

คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำนักงานตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะจัดการเอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

การบริหารกลาง
หน่วยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

การเงินและการลงทุน

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจเคมิคอลส์

หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

10.1		 คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 12 คน ดังนี้
1
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ
4
พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
กรรมการ
7
นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการอิสระ
10
นายพสุ เดชะรินทร์
กรรมการอิสระ

2
นายสุเมธ ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
5
นายปรีชา อรรถวิภัชน์
กรรมการอิสระ
8
นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการ
11
นางพรรณสิรี อมาตยกุล
กรรมการอิสระ

3
นายเกษม วัฒนชัย
กรรมการ
6
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
กรรมการอิสระ
9
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการอิสระ
12
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระท�ำความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับ
ทรัพย์ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการท�ำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรูค้ วาม
สามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง
ในการก�ำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการด�ำเนินงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร
ความเสีย่ ง และภาพรวมขององค์กร รวมทัง้ การทบทวนนโยบาย
และแผนงานส�ำคัญของบริษทั เป็นประจ�ำทุกปี มีบทบาทส�ำคัญ
ในการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญตามเป้าหมาย ตลอดจนก�ำกับ
ดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของเอสซีจี และ
ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้
อย่างเป็นอิสระ

กรรมการทีม่ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั คือ กรรมการสอง
ในจ�ำนวนห้าคน คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล หรือ นายเกษม วัฒนชัย
หรือ นายชุมพล ณ ล�ำเลียง หรือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล หรือ
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ลงลายมือชื่อร่วมกัน
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 11 คน
กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ� ำนวน 1 คน คือ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริษทั ทีม่ าจากการเสนอชือ่ จากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล นายเกษม
วัฒนชัย และพันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
บริษัทมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 7 คน ได้แก่ นายสุเมธ
ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
นางธาริษา วัฒนเกส นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายพสุ
เดชะรินทร์ และนางพรรณสิรี อมาตยกุล ซึ่งมีจ�ำนวนเกินกว่า
กึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด โดยกรรมการอิสระทัง้ 7 คน
มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�ำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ของบริษทั ซึง่ มีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน

ตารางการด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
นายสุเมธ ตันติเวชกุล
นายเกษม วัฒนชัย
พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
นายปรีชา อรรถวิภัชน์
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
นางธาริษา วัฒนเกส
นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายพสุ เดชะรินทร์
นางพรรณสิรี อมาตยกุล
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(4 คน)

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา
(7 คน)

คณะกรรมการ
พิจารณาผล
ตอบแทน
(3 คน)

คณะกรรมการ
กิจการสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
(8 คน)*

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ - กรรมการล�ำดับที่ 2, 5, 6, 7, 9, 10 และ 11 เป็นกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระตามข้อก�ำหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษทั
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
- กรรมการล�ำดับที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 และ 11 เป็นกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระตามเกณฑ์การประเมินดัชนีความยัง่ ยืน
ดาวโจนส์ (DJSI Sustainability Assessment-DJSI) ซึ่งคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระสามารถดูได้จาก www.scg.com
- *นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล นายยุทธนา เจียมตระการ และนายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- โครงสร้างของกรรมการบริษทั เป็นแบบ One-tier Board System ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารซึง่ บางส่วน
เป็นกรรมการอิสระด้วย
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การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ซึ่ง
มีการก�ำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจ�ำทุกปี และ
แจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาใน
การเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครัง้ พิเศษเพิม่ เติมเพือ่
พิจารณาเรื่องที่มีความส�ำคัญเร่งด่วน
ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็ น ผู ้ ร ่ ว มกั น ก� ำ หนดวาระการประชุ ม และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุง “นโยบาย
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท” ในปี 2561 เพื่อให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บันทึกการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการบริ ษั ท ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเปิ ด เผยใน
รายงานประจ� ำ ปี ทั้ ง นี้ ก ารนั บ องค์ ป ระชุ ม ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กฎหมายก�ำหนด เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่กรรมการ
บริษัทให้ความส�ำคัญและร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างยิ่ง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ มี ก ารก� ำ หนด
วันประชุมของแต่ละปีลว่ งหน้าทัง้ ปีตงั้ แต่ปกี อ่ นหน้า โดยในปี 2562
มีการประชุมคณะกรรมการจ�ำนวน 9 ครัง้ ซึง่ ก�ำหนดไว้ลว่ งหน้า
ทัง้ ปีตงั้ แต่ปี 2561 โดยกรรมการบริษทั ทัง้ คณะเข้าประชุมร้อยละ
99 ซึ่งมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธี teleconference จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยไม่นับเป็นองค์ประชุม
ส� ำ หรั บ กรรมการที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และแสดงความคิ ด เห็ น
ผ่านสื่อดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทข้างต้น และกรรมการบริษัทแต่ละคน
(ไม่รวมกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งระหว่างปี) เข้าประชุม
มากกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ในการประชุม
แต่ ล ะครั้ ง ได้ มี ก ารจั ด ส่ ง เอกสารประกอบวาระการประชุ ม
ในแต่ละวาระให้กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม หรือในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนไม่น้อยกว่า
5 วันท�ำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะ
ศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งท�ำหน้าที่
ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของ
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและ
กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากันประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจีได้
เข้าร่วมประชุม เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์และรับทราบนโยบาย
โดยตรง รวมทั้ ง สามารถน� ำ ไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะ
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อความเป็นอิสระในการ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญเรื่องการ
จัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง
อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูล
ในเรือ่ งดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีทกี่ รรมการบริษทั คนหนึง่
คนใดมีสว่ นได้เสียกับผลประโยชน์เกีย่ วกับเรือ่ งทีม่ กี ารพิจารณา
กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องนั้น
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มี
หน้าทีจ่ ดั ท�ำรายงานการประชุมเสนอให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้
ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้
กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุ ม ให้ มี ค วามละเอี ย ดถู ก ต้ อ งมากที่ สุ ด ได้
รายงานการประชุมทีท่ ปี่ ระชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบในรูปแบบของเอกสารชัน้ ความลับของบริษทั ณ ส�ำนักงาน
เลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพือ่ ความสะดวก
ในการสืบค้นอ้างอิง
ส�ำหรับในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการ
ด�ำเนินงานตลอดจนข่าวสารที่ส�ำคัญของบริษัทให้กรรมการ
บริษัทเพื่อทราบความคืบหน้าด้วย
นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหารโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม ทัง้ ในช่วงภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลางของบริษัทเป็น
ประจ�ำทุกปี และในกรณีที่มีความจ�ำเป็น เพื่ออภิปรายประเด็น
และปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่ส�ำคัญ เช่น การสรรหา
กรรมการ แผนสืบทอดผูบ้ ริหารระดับสูง เป็นต้น และเปิดโอกาส
ให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ ทั้ ง นี้ ใ นปี 2562 ได้ จั ด การประชุ ม โดยไม่ มี
ฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562
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ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2562
(1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
รายชื่อกรรมการ

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท ตรวจสอบ
บรรษัท
พิจารณา กิจการสังคม
(12 คน)
(4 คน) ภิบาลและ ผลตอบแทน
เพื่อการ
สรรหา
(3 คน)
พัฒนา
(7 คน)
อย่างยั่งยืน
(8 คน)

ประชุม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ปี 2562
(12 คน)

6/6
6/6
-

4/4
4/4
4/4
4/4
-

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
-

-

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล*
3. นายเกษม วัฒนชัย
4. พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์*
6. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง*
7. นางธาริษา วัฒนเกส*
8. นายกานต์ ตระกูลฮุน
9. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล*
10. นายพสุ เดชะรินทร์*
(เป็นกรรมการแทน
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

9/9
9/9
8/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
9/9
6/6

6/6
6/6
5/5

4/4
4/4 4/4
4/4
1/2
4/4
4/4

2/2

1/1

-

-

-

1/1

11. นางพรรณสิรี อมาตยกุล*
(เป็นกรรมการแทน
นายประมนต์ สุธีวงศ์)

6/6

5/5

-

4/4

-

-

2/2

1/1

-

2/2

-

1/1

12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
จ�ำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด
ร้อยละของการประชุม

9/9
9
99

6
100

4
96

6
100

2/4
4
90

1/1
1
100

การเป็น
กรรมการ
บริษัท
ระหว่างปี

27 มี.ค.62
ครบวาระ
27 มี.ค.62
27 มี.ค.62
ครบวาระ
27 มี.ค.62

หมายเหตุ * กรรมการอิสระ
บริษัทก�ำหนดนโยบายให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมหมายความ
รวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย แต่ไม่นับเป็นองค์ประชุม
ในปี 2562 กรรมการล�ำดับที่ 1, 4 และ 7 เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ�ำนวน 1 ครั้ง
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล (อายุ 71 ปี)
ต�ำแหน่ง • ประธานกรรมการ
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
28 มีนาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสือ่ สารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ศิษย์การบินรุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินก�ำแพงแสน
• โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43
• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 29
• วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 27
ความเชี่ยวชาญ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• กฎหมาย
• การตลาด
• การเงิน
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental, Social &
Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการและกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
• ตั้งแต่ 2560 ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ส�ำนักพระราชวัง
• ตัง้ แต่ 2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สนิ พระมหากษัตริย์
• ตั้งแต่ 2561 เลขาธิการพระราชวัง
• ตัง้ แต่ 2561 ประธานกรรมการและผูอ้ ำ� นวยการทรัพย์สนิ พระมหากษัตริย์
• ตั้งแต่ 2561 ประธานข้าราชบริพารในพระองค์
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2548 - 2559 ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
• 2548 - 2559 กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
• 2548 - 2559 รองเลขาธิการพระราชวัง ส�ำนักพระราชวัง
• 2552 - 2556 กรรมการ บริษัทการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า
บริการและการพัฒนางานวิจยั ของทุกธุรกิจ

นายสุเมธ ตันติเวชกุล (อายุ 81 ปี)
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2541)
ต�ำแหน่ง • รองประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
		
• กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
28 มกราคม 2541
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรั่งเศส
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรั่งเศส
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกรอนอบ ประเทศฝรั่งเศส
• Diploma, The Economic Development Institute of the World Bank
(EDI), Washington, D.C. สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• การต่างประเทศ
• การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental, Social &
Governance หรือ “ESG”)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 30/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Finance for Non-Finance Directors (FND) 5/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Audit Committee Program (ACP) 11/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5)
• ตั้งแต่ 2531 กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา
• ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ มูลนิธิข้าวไทย
• ตั้งแต่ 2545 ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
• ตั้งแต่ 2545 ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
• ตั้งแต่ 2555 ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์
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ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2537 – 2539 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
• 2537 – 2539 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2537 – 2544 กรรมการ บริษัทการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2539 – 2540 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2540 – 2541 ประธานกรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
• 2540 – 2543 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2544 – 2555 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
• 2548 – 2553 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า
บริการและการพัฒนางานวิจยั ของทุกธุรกิจ

นายเกษม วัฒนชัย (อายุ 79 ปี)
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
• ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
28 มีนาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
• ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
• รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารการศึกษา)
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
• การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด
มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา
• แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36
ความเชี่ยวชาญ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental, Social &
Governance หรือ “ESG”)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 164/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)
• ตั้งแต่ 2546 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ตั้งแต่ 2547 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
• ตั้งแต่ 2552 กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
• ตั้งแต่ 2553 ประธานแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
• ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม
• ตั้งแต่ 2558 ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
• ตั้งแต่ 2559 องคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั
• ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส
• ตั้งแต่ 2560 ประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย
• ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมส�ำหรับ
เยาวชนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2532 – 2535 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• 2534
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
• 2537
• 2539 – 2542 สมาชิกวุฒิสภา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• 2540
• 2544
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• 2544 – 2559 องคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
• 2546
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
• 2548
ประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
• 2553
ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
• 2557 - 2562 ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
• 2559
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า
บริการและการพัฒนางานวิจยั ของทุกธุรกิจ
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พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม (อายุ 62 ปี)
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
		
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
25 เมษายน 2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University,
U.S.A.
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
ความเชี่ยวชาญ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• กฎหมาย
• การเงิน
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental, Social &
Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
• ตั้งแต่ 2560 รองเลขาธิการพระราชวัง ส�ำนักพระราชวัง
• ตั้งแต่ 2560 ผู้อ�ำนวยการพระคลังข้างที่
• ตั้งแต่ 2561 รองผู้อ�ำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2540 - 2559 รอง หน. ฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า
บริการและการพัฒนางานวิจยั ของทุกธุรกิจ

นายปรีชา อรรถวิภัชน์ (อายุ 82 ปี)
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2542)
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
		
• กรรมการตรวจสอบ
		
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
31 มีนาคม 2542
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering & Management)
Oklahoma State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• การบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
• กฎหมาย
• การตลาด
• การเงิน
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental, Social &
Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 39/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Finance for Non-Finance Director (FND) 8/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Audit Committee Program (ACP) 11/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program (DAP) 107/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (3)
• ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล
ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• ตัง้ แต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (13)
• ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ บริษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2544 ผู้ช�ำนาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ สภาวิศวกร
• ตัง้ แต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษทั สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2547 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเอกรัฐพัฒนา จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2547 กรรมการวิชาการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ตั้งแต่ 2550 นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
• ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน�ำ้ มัน จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บริษัทเอส ไอ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัทบากาสซ์ ไดร์เออร์ เทคโนโลยี่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
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• ตัง้ แต่ 2562

ประธานกรรมการ
บริษทั จีจซี ี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทหัวหิน เพิร์ล รีสอร์ท จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่สำ� คัญ
• 2536 – 2544 กรรมการ บริษทั ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด
(มหาชน)
• 2536 – 2561 กรรมการ บริษัทเอช.ซี. สตาร์ค จ�ำกัด
• 2539 – 2542 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• 2540 – 2541 ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
• 2540 – 2542 ประธานคณะกรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• 2542 – 2543 ประธานกรรมการ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ�ำกัด (มหาชน)

• 2545 – 2559 กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
• 2547 – 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: 63,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.005)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า
บริการและการพัฒนางานวิจยั ของทุกธุรกิจ

นายชุมพล ณ ล�ำเลียง (อายุ 73 ปี)
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557)
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
		
• กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
		
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
1 สิงหาคม 2535
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครือ่ งกล University of Washington
สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• การบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
• กฎหมาย
• การตลาด
• ความเชีย่ วชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight)
• บัญชี / Financial Literacy
• การเงิน
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental, Social &
Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
• ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษา บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2536 – 2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• 2547 – 2554 ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication
Company Limited ประเทศสิงคโปร์
• 2548 – 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited
• 2550 – 2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2555 – 2560 กรรมการ Kempinski International SA
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: 201,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0168)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า
บริการและการพัฒนางานวิจยั ของทุกธุรกิจ
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นางธาริษา วัฒนเกส (อายุ 71 ปี)
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556)
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
27 มีนาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์กติ ติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญีป่ นุ่
• ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปุ่น
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
(Crisis Management)
• บัญชี / Financial Literacy
• การเงิน
• Business Continuity Plan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 4/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Driving Company Success with IT Governance (ITG) 3/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)
• ตั้งแต่ 2549 กรรมการ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
• ตั้งแต่ 2549 กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ตั้งแต่ 2553 กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• ตั้งแต่ 2554 กรรมการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
• ตั้งแต่ 2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
• ตั้งแต่ 2556 Member, Advisory Board, Central Banking
Publication, U.K.
• ตั้งแต่ 2558 ประธาน มูลนิธิสายเด็ก 1387
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2559 อุปนายก สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการ Mitsubishi UFJ Financial Group

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2549 – 2553 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2549 – 2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2549 – 2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
• 2549 – 2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
• 2549 – 2553 ประธานคณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน
• 2549 – 2553 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
• 2549 – 2553 กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
• 2549 – 2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• 2549 – 2560 กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• 2554
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงิน
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
• 2554 – 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• 2554 - 2560 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific
Department, IMF, Washington, D.C.
• 2555 - 2560 กรรมการ 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
• 2556 - 2561 Senior Advisor, Promontory Financial Group,
Washington, D.C., U.S.A.
• 2558
Short-Term Consultant, World Bank Independent
Evaluation Group
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 41,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0035)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า
บริการและการพัฒนางานวิจยั ของทุกธุรกิจ

68
นายกานต์ ตระกูลฮุน (อายุ 65 ปี)
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
		
• กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		
• ประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
20 สิงหาคม 2548
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• การบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
• การตลาด
• ความเชีย่ วชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight)
• บัญชี / Financial Literacy
• การเงิน
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental, Social &
Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 29/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (4)
• ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
การพัฒนาความเป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความ
เป็นผู้น�ำและก�ำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและ
ก�ำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และ
โครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ำกัด
(มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (14)
• ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2556 ที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ สมาคมวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งประเทศไทย

• ตั้งแต่ 2556
• ตั้งแต่ 2556

ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธมิ หาวิทยาลัยมหิดล
คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนก
วิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
• ตั้งแต่ 2556 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2558 กรรมการ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
• ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�ำนวยการ Innovation Hubs
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
• ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
• ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดท�ำร่างกรอบนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
• ตั้งแต่ 2562 ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
• ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา คณะกรรมการก�ำกับโครงการขับเคลื่อน
การปฎิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
• ตัง้ แต่ 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2548-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• 2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
• 2554-2562 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
• 2556-2559 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
• 2556-2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
• 2557-2561 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
• 2558
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
• 2558-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งชาติ
• 2558-2562 หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
• 2558-2562 หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
• 2558-2562 คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การศึกษาพืน้ ฐานและ
การพัฒนาผู้น�ำ 
• 2558-2562 Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
• 2559-2561 กรรมการ คณะกรรมการอ�ำนวยการเมืองนวัตกรรม
อาหาร
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• 2559-2561
• 2560-2561
• 2560-2561

• 2560-2561
• 2560-2561
• 2560-2561
• 2560-2561

กรรมการ คณะกรรมการกลัน่ กรองโครงการตามแนวการ
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน
ประเทศ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิง
ยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผน
พัฒนาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการจัดท�ำ
งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
แผนงานบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล
กรรมการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
กรรมการ คณะกรรมการนโยบายกาารพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

• 2560-2561

กรรมการ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู เพือ่ รองรับ
การปรับเปลี่ยนตาม นโยบาย Thailand 4.0
• 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
• 2561-2562 คณะทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
• 2561-2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
• 2561-2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนและ
ประสานงานการลงทุน
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า
บริการและการพัฒนางานวิจยั ของทุกธุรกิจ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อายุ 68 ปี)
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562)
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
• ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
• กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
26 สิงหาคม 2560
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Doctor of Business Administration, Harvard University,
Massachusetts สหรัฐอเมริกา
• Master in Business Administration, Harvard University,
Massachusetts สหรัฐอเมริกา
• Master of Engineering in Industrial Engineering and Management,
Asian Institute of Technology ประเทศไทย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
• การตลาด
• บัญชี / Financial Literacy
• การเงิน
• การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
• ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental, Social &
Governance หรือ “ESG”)
• กฎระเบียบด้านการเงิน (Financial Regulation)
• ธุรกิจค้าปลีก (Retailing)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 21/2002
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการ บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน) (เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 2559)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (16)
• ตั้งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย
• ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา ส�ำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
• ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
• ตั้งแต่ 2560 Chairman of the Council of Trustees and the Board
of Directors, Thailand Development Research
Institute (TDRI)
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน
วชิราวุธวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2561 ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จ�ำกัด
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ�ำกัด
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• ตั้งแต่ 2562
• ตัง้ แต่ 2562

ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประธานคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)
• ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2542 - 2546 เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• 2547 - 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553 - 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
• 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

• 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก�ำกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของหน่วยงานรัฐ
• 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
• 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า
บริการและการพัฒนางานวิจยั ของทุกธุรกิจ

นายพสุ เดชะรินทร์ (อายุ 52 ปี)
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562)
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
		
• กรรมการตรวจสอบ
		
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
27 มีนาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of
Technology, School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
• ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA),
University of Colorado (Boulder) สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทัว่ ไป) คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การตลาด
• บัญชี / Financial Literacy
• การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental, Social &
Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 121/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• Directors Certification Program (DCP) 280/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (2)
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทไทยออยล์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการก�ำกับ
ความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
• ตั้งแต่ 2536 อาจารย์ประจ�ำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการสถานสอนภาษาเอยูเอ
• ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทวอริกซ์ สปอร์ต จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2547 - 2554 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2550 - 2554 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2557 - 2561 กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
• 2554 - 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2559 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า
บริการและการพัฒนางานวิจยั ของทุกธุรกิจ
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นางพรรณสิรี อมาตยกุล (อายุ 50 ปี)
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562)
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
		
• กรรมการตรวจสอบ
		
• กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
27 มีนาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Master of Business Administration,
Anderson School of Management,
UCLA, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• การบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
• การตลาด
• บัญชี หรือ Financial Literacy
• เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การปฏิรูปองค์กร (Organization Transformation)
• Digital Transformation
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) 99/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ บริษัทไทยวา จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
• ตั้งแต่ 2556 กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (TMA)
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ คณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธวิ จิ ยั เทคโนโลยีสารสนเทศ
(รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ)
• ตั้งแต่ 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
และลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2554 - 2561 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ไอบีเอ็มประเทศไทย จ�ำกัด
• 2559 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการหอการค้าอเมริกัน
The American Chamber of Commerce in Thailand
(AMCHAM)
• 2560 - 2561 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู เพือ่ รองรับ
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: 400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00003)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า
บริการและการพัฒนางานวิจยั ของทุกธุรกิจ

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (อายุ 57 ปี)
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
		
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
		
• กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
25 มีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of Texas
(Arlington) สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• การบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
• การตลาด
• ความเชีย่ วชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight)
• บัญชี / Financial Literacy
• การเงิน

• การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental, Social &
Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (16)
• ตั้งแต่ 2558 คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดหาทุน
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการเตรียมการด้านดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
• ตั้งแต่ 2559 หัวหน้าทีมภาคเอกชน องค์ประกอบคณะท�ำงานร่วมรัฐเอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐ
และเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ E2
การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
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• ตั้งแต่ 2559

Council Member, World Business Council for
Sustainable Development
• ตั้งแต่ 2559 Member, Asia Business Council
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
• ตั้งแต่ 2560 อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเทพศิรินทร์
• ตั้งแต่ 2561 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย
THAILAND 4.0
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
• ตั้งแต่ 2561 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
• ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.)
• ตั้งแต่ 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการในบริ ษั ท ย่ อ ยของเอสซี จี ที่ อ ยู ่ น อก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 8 บริษัท

ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2554 - 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัททีบีเอสพี จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2558 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2555 - 2558 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• 2556 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
• 2556 - 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง กองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
• 2556 - 2558 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• 2558
รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
• 2558 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
• 2560 - 2561 กรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู เพือ่ รับรองการปรับเปลีย่ น
ตามนโยบาย THAILAND 4.0
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
• สนับสนุนและให้คำ� ปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยีย่ มชมนิทรรศการสินค้า
บริการและการพัฒนางานวิจยั ของทุกธุรกิจ
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท
ชื่อ

หุ้นสามัญ (จ�ำนวนหุ้น)
ณ วันที่ 1
มกราคม
2562

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
นายสุเมธ ตันติเวชกุล
นายเกษม วัฒนชัย
พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
นายปรีชา อรรถวิภัชน์
นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
นางธาริษา วัฒนเกส
คู่สมรส
8. นายกานต์ ตระกูลฮุน
9. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
10. นายพสุ เดชะรินทร์
11. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หุ้นกู้ (จ�ำนวนหน่วย)*

ณ วัน
ที่ 31
ธันวาคม
2562

เพิ่ม/(ลด)
ระหว่าง
รอบปี
บัญชี

ณ วันที่ 1
มกราคม
2562

63,100 63,100
201,000 201,000
41,900 41,900
400
400
30,000 30,000

-

10,000
59,000
51,000
5,000
84,000

ณ วัน
ที่ 31
ธันวาคม
2562

เพิ่ม/(ลด) หุ้นสามัญ
ระหว่าง ของบริษัท
รอบปี
ในเครือ
บัญชี
(จ�ำนวน
หุ้น)

10,000
42,000 (17,000)
20,000 (31,000)
5,000
95,000 11,000

-

หมายเหตุ 1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนช�ำระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
2. ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด ค�ำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจ�ำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน หรือ
บริษัทมหาชนจ�ำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษัทหนึ่งมีอ�ำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอ�ำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุน้ สามัญของบริษทั ทีถ่ อื โดยกรรมการให้รวมถึงหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยคูส่ มรส หรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยา
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
4. ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ.บริษทั มหาชนจ�ำกัด ให้แสดงหุน้ สามัญและหุน้ กูข้ องบริษัท และบริษัทในเครือ ทีถ่ อื โดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้น
ของตนเอง
5. หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
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10.2 ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) ประกอบด้วย
1

2
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
4

5

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
Vice President-Olefins Business and
Operations ธุรกิจเคมิคอลส์

7

10

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
Vice President-Polyolefins and
Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์
6

นายสุรชา อุดมศักดิ์
Vice President ธุรกิจเคมิคอลส์ และ
ดูแลงาน Chief Technology Officer Innovation and Technology
อีกต�ำแหน่งหนึ่ง
8

นายชนะ ภูมี
Vice President-Cement and
Construction Solution Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายนิธิ ภัทรโชค
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และดูแลงาน
Vice President-Living Solution and
Housing Products Business
อีกต�ำแหน่งหนึ่ง
9

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
Vice President-Regional Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง

11
นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ�ำกัด

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน

5

3

3

8

7

11

1

2

6

9

4

10

หมายเหตุ นายวิชาญ จิตร์ภักดี พ้นจากต�ำแหน่งผู้บริหารบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
เป็นครั้งแรก (IPO) และการน�ำหุ้นของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ต่อไป
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ทัง้ นีร้ ายชือ่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจขี า้ งต้นเป็นไปตาม
นิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 23/2551
ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 11 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระท�ำผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับ
ทรัพย์ ซึ่งได้กระท�ำโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารท�ำรายการทีอ่ าจเกิดจากความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

ผูบ้ ริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รบั มอบหมายอ�ำนาจหน้าที่
ให้ ด� ำ เนิ น งานภายใต้ น โยบาย กลยุ ท ธ์ และเป้ า หมายที่
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมตั กิ าร
จัดท�ำอ�ำนาจด�ำเนินการในการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน
เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุน
ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจ�ำปี
ด�ำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความ
ขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และด�ำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
ธุรกิจเคมิคอลส์
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ รายชื่อผู้ดำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของเอสซีจี ประกอบด้วย
1. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานบัญชีกลาง
2. นางจันทนิดา สาริกะภูติ ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานวางแผนและการเงิน

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

นายยุทธนา เจียมตระการ

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

นายชนะ ภูมี

นายนิธิ ภัทรโชค

นายสุรชา อุดมศักดิ์

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

ชื่อบริษัท

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

รายชื่อกรรมการ

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
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ประวัติผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (อายุ 57 ปี)
ต�ำแหน่ง • กรรมการ
		
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
		
• กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of Texas
(Arlington) สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
• ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
• การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
• เศรษฐกิจและการลงทุน
• การก�ำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
• การต่างประเทศ
• การบริหารความเสีย่ ง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
• การตลาด
• ความเชีย่ วชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight)
• บัญชี / Financial Literacy
• การเงิน
• การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
• สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (Environmental, Social &
Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่ม)ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (16)
• ตั้งแต่ 2558 คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดหาทุน
อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการเตรียมการด้านดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
• ตั้งแต่ 2559 หัวหน้าทีมภาคเอกชน องค์ประกอบคณะท�ำงาน
ร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ)
ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
• ตั้งแต่ 2559 Council Member, World Business Council for
Sustainable Development
• ตั้งแต่ 2559 Member, Asia Business Council
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
• ตั้งแต่ 2560 อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• ตั้งแต่ 2560 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

• ตั้งแต่ 2560

กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
เทพศิรินทร์
• ตั้งแต่ 2561 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในรูปแบบ Public School
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ตามนโยบาย THAILAND 4.0
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
• ตั้งแต่ 2561 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
• ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.)
• ตั้งแต่ 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการในบริ ษั ท ย่ อ ยของเอสซี จี ที่ อ ยู ่ น อก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 8 บริษัท
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2554 - 2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัททีบีเอสพี จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2558 ประธานกรรมการ บริษทั ไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ�ำกัด
(มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
• 2555 - 2558 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด
(มหาชน)
• 2556 - 2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
• 2556 - 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง กองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
• 2556 - 2558 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
• 2558
รองผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2558 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
• 2560 - 2561 กรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู เพือ่ รับรองการปรับเปลีย่ น
ตามนโยบาย THAILAND 4.0
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
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นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล (อายุ 57 ปี)
ต�ำแหน่ง • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
		
• กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่ม)ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
• ตัง้ แต่ 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.*
• ตั้งแต่ 2561 อนุกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
หมายเหตุ
* บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2550 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ�ำกัด
• 2551 - 2555 General Director, Long Son Petrochemicals
Company Limited
• 2555 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
• 2555 - 2558 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• 2557 - 2561 กรรมการบริหาร ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
• 2558 - 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• 2558 - 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ (อายุ 53 ปี)
ต�ำแหน่ง • Vice President-Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 148/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่ม)ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
• ตั้งแต่ 2558 กรรมการสถาบันพลาสติก
• ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2548 - 2552 Managing Director, Mehr Petrochemical Company, Iran
• 2552 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
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นายมงคล เฮงโรจนโสภณ (อายุ 52 ปี)
ต�ำแหน่ง • Vice President-Olefins Business and Operations ธุรกิจเคมิคอลส์

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Certification Program (DCP) 263/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
• ตั้งแต่ 2560 รองประธานสายงานสังคมและภาพลักษณ์อตุ สาหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2561 รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2553 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
• 2556 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด
• 2558 - 2560 Olefins Leader บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0002)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายสุรชา อุดมศักดิ์ (อายุ 52 ปี)
ต�ำแหน่ง • Vice President-ธุรกิจเคมิคอลส์ และดูแลงาน Chief Technology Officer-Innovation and Technology

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
Texas A&M University
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปโิ ตรเคมีและวัสดุ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
• ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษา Japan Advanced Institute of Science and
Technology

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2547
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แกรนด์ สยาม คอมโพสิต จ�ำกัด
• 2550
กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จ�ำกัด
• 2556 - 2560 Research and Development Director,
Business Group Head - Technology
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
• 2561 - 2562 Research and Development Director, Emerging
Business Director บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
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นายนิธิ ภัทรโชค (อายุ 57 ปี)
ต�ำแหน่ง • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
• ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Products Business

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA (Finance and Operations Management),
University of Chicago สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 140/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (3)
• ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
• ตั้งแต่ 2562 President Commissioner,
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*
• ตั้งแต่ 2562 President Commissioner,
PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk*
• ตั้งแต่ 2556 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2548 - 2553 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวางแผนกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2553 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด
• 2556 - 2560 Vice President-Domestic Market
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
• 2557 - 2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 - 2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2560 - 2561 Vice President-Building Products and Distribution
Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
• 2560 - 2561 Commissioner
PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk., Indonesia*
หมายเหตุ
* บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: 4,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0003)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 15,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0013)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายชนะ ภูมี (อายุ 55 ปี)
ต�ำแหน่ง • Vice President-Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ
่ สร้าง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ปริญญาโท สส.ม. สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
• Director Accreditation Program (DAP) 136/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program (DCP) 261/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2553 - 2556 Energy Director เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
• 2556 - 2558 Country Director-Myanmar เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
• 2556 - 2558 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อีโค่ แพลนท์ เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด
• 2556 - 2557 Managing Director, Mawlamyine Cement Limited
• 2557 - 2559 Managing Director, Myanmar CBM Services
Company Limited
• 2558 - 2560 Vice President-Operations เอสซีจี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: 5,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0005)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00004)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
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นายปรเมศวร์ นิสากรเสน (อายุ 53 ปี)
ต�ำแหน่ง • Vice President-Regional Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท M.S. Operational Management & Finance,
Massachusetts Institute of Technology, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Certification Program (DCP) 258/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (1)
• ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2550 - 2554 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จ�ำกัด
• 2554 - 2555 หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Fabricated Products
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
• 2555 - 2559 Operations Vice President Director,
PT. Chandra Asri Petrochemicals Tbk.
ประเทศอินโดนีเซีย
• 2559 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายยุทธนา เจียมตระการ (อายุ 57 ปี)
ต�ำแหน่ง • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง
		
• กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
• ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการอ�ำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2551 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์
เคมิคอลส์ จ�ำกัด
• 2553 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โพลิโอเลฟินส์ จ�ำกัด
• 2554 - 2558 หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Compound and Formulation
ธุรกิจเคมิคอลส์
• 2555 - 2559 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2555 - 2559 ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• 2555 - 2559 ที่ปรึกษา สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิล
เพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
• 2558 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย
• 2559 - 2561 กรรมการร่วมทุน NSTDA Chair Professor
โครงการทุน NSTDA Chair Professor
• 2560 - 2562 กรรมการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมก�ำลังคน
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• 2560 - 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนประเทศไทย
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0002)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
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นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม (อายุ 51 ปี)
ต�ำแหน่ง • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร
(Distinction)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Management Development Program, The Wharton School,
The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program, Columbia University สหรัฐอเมริกา
• Change Management, GE
• Total Quality Management for Executive, JUSE ประเทศญี่ปุ่น
• Marketing for Management, Kellogg School สหรัฐอเมริกา
• Certificate for General Bidding Committee, Bidding Law,
MPI ประเทศเวียดนาม
• Leadership Coaching, APM Group
• Innovation Management Program, Dupont สหรัฐอเมริกา
• Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting
Class 3/2018
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่มี)

การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
• ตัง้ แต่ 2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk,
Indonesia*
• ตั้งแต่ 2562 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนประเทศไทย
หมายเหตุ
* บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 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
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล (อายุ 57 ปี)
ต�ำแหน่ง • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จ�ำกัด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินยิ ม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accreditation Program (DAP) 132/2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5)
• ตั้งแต่ 2560 President Commissioner, PT Keramika Indonesia
Assosiasi Tbk, Indonesia*
• ตั้งแต่ 2560 President Commissioner, PT Kokoh Inti Arebama
Tbk, Indonesia*
• ตั้งแต่ 2557 กรรมการโครงการกิจการเพื่อสังคม วตท.18
(SE-Project-SEP)
• ตั้งแต่ 2559 กรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการส่งออก
และการลงทุนในต่างประเทศ (D4) (ภาคเอกชน)
• ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา Member of the AIT Solutions Advisory
Board, Asian Institute of Technology
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2551 - 2561 กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2554 - 2560 Commissioner, PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk,
Indonesia* และ PT Kokoh Inti Arebama Tbk,
Indonesia*
• 2554 - 2561 กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2555 - 2559 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
• 2555 - 2561 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2557 - 2561 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559 - 2561 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง จ�ำกัด
• 2561
ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
* บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
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ประวัติผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา (อายุ 56 ปี)
ต�ำแหน่ง • ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบัญชีกลาง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)
• Director Certification Program (DCP) 118/2009
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Advanced Strategic Management (ASM), International Institute for
Management Development ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่ม)ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่ม)ี
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2555 - 2557 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• 2557 - 2560 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นางจันทนิดา สาริกะภูติ (อายุ 51 ปี)
ต�ำแหน่ง • ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานวางแผนและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท Finance, University of Illinois สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Company Secretary Program (CSP) 43/2011
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่ม)ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ไม่ม)ี
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเอสซีจี ที่อยู่นอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2551
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีที เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
• 2551
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจระหว่างประเทศ
บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จ�ำกัด
• 2553
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป-กลุม่ สนับสนุนธุรกิจ บริษทั ไทยพลาสติก
และเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2555 - 2560 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการเงิน
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: 2,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0002)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร
ชื่อ

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
นายสุรชา อุดมศักดิ์*
นายนิธิ ภัทรโชค
คู่สมรส
7. นายชนะ ภูมี
คู่สมรส
8. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
9. นายยุทธนา เจียมตระการ
10. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
11. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
12. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา
13. นางจันทนิดา สาริกะภูติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) (จ�ำนวนหุ้น)
ณ วันที่
1 มกราคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

เพิ่ม/(ลด)
ระหว่างรอบปีบัญชี

30,000
2,000
4,000
15,000
5,800
500
2,000
2,000

30,000
2,000
4,000
15,000
5,800
500
2,000
2,000

-

หมายเหตุ 1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 บาท ทุนช�ำระแล้ว 1,200,000,000 บาท (1,200,000,000 หุ้น)
2. ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ ทจ.23/2551 ค�ำว่า “ผูบ้ ริหาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรือผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรก
นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. ตามโครงสร้างของเอสซีจี ผู้บริหารตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้นจ�ำนวน 13 คนข้างต้น
4. หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
5. ผู้บริหารล�ำดับที่ 12 และ 13 คือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
* นายสุรชา อุดมศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะจัดการเอสซีจี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
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ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
นายพิทยา จั่นบุญมี (อายุ 54 ปี)
ต�ำแหน่ง • ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Management Development Program, The Wharton School,
The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• Executive Development Program, International Institute for
Management Development
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
• Director Accrediatation Program (DAP) 167/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่ม)ี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่ม)ี
ประสบการณ์ทำ� งาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2552 - 2554 Chief Accounting Officer
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
• 2555 - 2561 Head of Finance and Accounting Operations
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

ประวัติเลขานุการบริษัท
นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล (อายุ 50 ปี)
ต�ำแหน่ง • ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท/อบรมหลักสูตร
อื่นๆ (6)
• Company Secretary Program (CSP) 102/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Industrial Property Rights Course for Operational Staff
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
• หลักสูตร กฎหมายและสถาบันทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
ที่ University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร 2013 JPPA IP Practitioners Seminar
• หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเงิน หลักทรัพย์ และการจัดการ
กองทุนรวม: บริหารการเงินหลักทรัพย์ และการจัดการกองทุนรวม
อย่างไรให้ไกลจากการถูกด�ำเนินคดี
• หลักสูตร Advance Management Program (AMP)
ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ/ผู ้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
• 2562
กรรมการ ชมรมเลขานุการบริษัทไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การด�ำรงต�ำแหน่งอื่นในเอสซีจี
• ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั และกรรมการของบริษทั ย่อยในเอสซีจี
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ประสบการณ์ท�ำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ
• 2559 - 2562 Head of Corporate, Securities & IP
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด
จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มี)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
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10.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษท
ั
เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวรพล เจนนภา
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้
ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับหน้าที่
ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดท�ำรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการ
แต่งตัง้ ขึน้ เป็นผูท้ คี่ ณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนือ่ งจาก
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงที่จะช่วย
ให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลเอสซีจีได้อย่างถูกต้อง

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อย

การก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ
บริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เป็ น การพิ จ ารณาโดย
เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นน�ำ
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจน
ผลการด�ำเนินงานของเอสซีจี และเสนอขออนุมตั ทิ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ตามข้อบังคับบริษัท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นางภัทรวรรณ ตุน้ สกุล
เป็นเลขานุการบริษทั และผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการ เพือ่ ท�ำ
หน้าทีจ่ ดั การประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย
และการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รวมทั้ ง จั ด ท� ำ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจ�ำปี
ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยเลขานุการบริษทั
ที่ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ผู ้ ที่ ค ณะกรรมการเห็ น ว่ า
มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
เลขานุการบริษทั และด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
เลขานุการบริษทั ซึง่ เป็นหน่วยงานทีส่ นับสนุนงานเลขานุการบริษทั
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจน
รับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี
นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี
หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งในปี 2562 เลขานุการ
บริษัทได้เข้าอบรม Company Secretary Program (CSP)
102/2019 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของ
เลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจ�ำปี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม
2547 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการ เดือนละ 1,800,000
บาท และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ส�ำหรับโบนัสกรรมการ
นั้นมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดจ�ำนวน
เงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการ
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่ง
การพิจารณาจ่ายโบนัสดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับการ
เติบโตของผลก�ำไรของบริษัท
ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัท
ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ
ส�ำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ตามข้อ
บังคับของบริษัท ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทสามารถก�ำหนด
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้ อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ มี ม ติ ใ ห้ น� ำ เสนอค่ า ตอบแทนกรรมการทุ ก รู ป แบบ
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และก�ำหนดให้วาระค่าตอบแทน
คณะกรรมการเป็นวาระเพือ่ อนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการรวมทั้งค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิม

10.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง

การแบ่ ง จ่ า ยค่ า ตอบแทนรายเดื อ นและโบนั ส คณะ
กรรมการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนพิจารณาเสนอแนวทางและวิธกี ารจ่ายค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง
ตลอดจนติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงและแนวโน้ ม ในเรื่ อ ง
ผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้
แบ่งจ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ ประธานกรรมการ 1.5 ส่วนหรือ
คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 216,000 บาท ต่อเดือน กรรมการที่เหลืออีก
11 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนหรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 144,000 บาท
ต่อเดือน
โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่าย
เงินโบนัสโดยประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการ
ได้รับคนละ 1 ส่วนของเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นมีมติไว้
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยก�ำหนดค่าตอบแทนประจ�ำ  (Fixed Fee) และ
ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม (Attendance Fee) ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนประจ�ำ
ต่อปี (บาท)

ค่าตอบแทนต่อครั้ง
ที่เข้าประชุม (บาท)

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

180,000
120,000
150,000
100,000

45,000
30,000
37,500
25,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)
คณะกรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทน

โบนัสกรรมการ
บริษัทที่จ่าย
ในปี 2562*
(บาท)

รวม
(บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และสรรหา

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล (1) 2,592,000.00

-

200,000.00

-

6,840,000.00

9,632,000.00

2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล (2)

1,728,000.00

-

300,000.00

-

4,560,000.00

6,588,000.00

3. นายเกษม วัฒนชัย (3)

1,728,000.00

-

-

-

4,560,000.00

6,288,000.00

4. พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

1,728,000.00

-

200,000.00

-

4,560,000.00

6,488,000.00

5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์

1,728,000.00

300,000.00

200,000.00

-

4,560,000.00

6,788,000.00

6. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง

1,728,000.00

-

61,956.52

331,521.74

4,560,000.00

6,681,478.26

7. นางธาริษา วัฒนเกส (5)

1,728,000.00

420,666.67

200,000.00

-

4,560,000.00

6,908,666.67

8. นายกานต์ ตระกูลฮุน (6)

1,728,000.00

-

-

-

4,560,000.00

6,288,000.00

9. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (4)

1,728,000.00

-

-

293,478.26

4,560,000.00

6,581,478.26

10. นายพสุ เดชะรินทร์

1,314,580.65

241,333.33

176,111.11

-

1,133,701.66

2,865,726.75

413,419.35

88,000.00

23,888.89

-

3,426,298.34

3,951,606.58

1,314,580.65

241,333.33

-

176,111.11

1,133,701.66

2,865,726.75

413,419.35

58,666.67

-

48,888.89

3,426,298.34

3,947,273.25

1,728,000.00

-

-

-

4,560,000.00

6,288,000.00

21,600,000.00

1,350,000.00

1,361,956.52

ชื่อกรรมการ

(เข้าเป็นกรรมการ 27 มี.ค. 62)
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
11. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
(เข้าเป็นกรรมการ 27 มี.ค. 62)
นายประมนต์ สุธีวงศ์
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
รวม

850,000.00 57,000,000.00 82,161,956.52
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ในปี 2562 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้รับค่าตอบแทน
จากการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการในบริ ษั ท เอสซี จี
แพคเกจจิ้ ง จ� ำ กั ด (มหาชน) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท
เป็นจ�ำนวนเงิน 940,000 บาท และนายชุมพล ณ ล�ำเลียง
ได้รับค่าตอบแทนจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จ�ำกัด (มหาชน)  เป็นจ�ำนวนเงิน 771,920 บาท
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษั ท ร่ ว มกั บ คณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนเป็ น ผู ้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของ
บริษัท การด�ำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ใน
การพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
ในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละ
ของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมาย
เพื่อก�ำหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจี
ทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรม
เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
นอกจากนัน้ ได้นำ� ผลการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานระดับ

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

1. บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด
2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
3. บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

จัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของ
เอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนด้วย
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่ด�ำรงต�ำแหน่งในปี 2562
รวม 13 คน ที่ ไ ด้ รั บ จากบริ ษั ท ในรู ป แบบเงิ น เดื อ น โบนั ส
เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และอืน่ ๆ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
242,564,943 บาท ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพทีส่ มทบให้ผบู้ ริหารในฐานะพนักงานของ
บริษัทจ�ำนวน 20,103,070 บาท
ค่าตอบแทนการเป็นกรรมการของผู้บริหารระดับสูงใน
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลจากการ
เป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการใน
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง จะไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนส�ำหรับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอีก เนือ่ งจากเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีอยู่แล้ว
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และ
เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay)
2. ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
มีรายละเอียดดังนี้

จ�ำนวนผู้บริหาร
(ราย)

ค่าตอบแทนรวม
ที่เป็นตัวเงิน (บาท)

ค่าตอบแทนอื่นๆ
(บาท)

8
4
6

54,523,699
26,765,202
47,355,183

4,372,854
2,226,784
3,988,444

ทั้งนี้จ�ำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทนของผู้บริหารข้างต้น ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในแต่ละ
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก เนื่องจากได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเอสซีจีแล้ว
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10.5 บุคลากร

เอสซีจเี ชือ่ มัน่ ในคุณค่าของคนและมุง่ มัน่ ในความเป็นเลิศ
เราจึงมุง่ มัน่ ลงทุนเพือ่ มอบประสบการณ์การเรียนรูท้ ดี่ ที สี่ ดุ ให้แก่
พนักงานเอสซีจีทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็น
ทั้งคนเก่งและคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
การเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน
1. เอสซีจีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัวที่จะ
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ
ขององค์กรและทิศทางของธุรกิจ ตลอดจนเพือ่ ให้พร้อมรับมือกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2. เอสซีจีจะจัดท�ำระบบพื้นฐานในการเรียนรู้และระบบ
ทรัพยากรมนุษย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาพนักงาน
และจะพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานตามบทบาท
หน้าทีแ่ ละมาตรฐานการท�ำงานทีก่ ำ� หนด เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถ
ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งของตนเองและ
บริษัท
3. เอสซีจีส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้อื่น
และจากการเข้าอบรมหรือค้นคว้าด้วยตัวเอง จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ พ นั ก งานทุ ก คนต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบการเรี ย นรู ้ ข องตนเอง
เพือ่ ค้นหาศักยภาพในตัวเองและบรรลุเป้าหมายในชีวติ การท�ำงาน
ที่ต้องการ โดยผู้น�ำในทุกระดับจะรับบทบาทส�ำคัญในการสร้าง
โอกาสการเรียนรู้และสนับสนุนพนักงานโดยการเป็นโค้ชและ
พี่เลี้ยง เพื่อร่วมสร้างความส�ำเร็จและเติบโตไปพร้อม ๆ กัน
ในปี 2562 เอสซีจีตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจ รวมถึงความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนา
การเรียนรู้ของพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต โดยมุ่งเน้นเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. การ Reskill&Upskill ความรู้ ทักษะต่าง ๆ เพื่อรองรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
2. การเปลี่ ย นรู ป แบบการเรี ย นรู ้ (Learning Methods)
เน้นการปฏิบัติจริง (Action Learning) การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Experiential Learning )และการน�ำความรู้
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ่ า นงานโครงการ (Project-Based
Learning)
3. การปลูกฝังแนวความคิด (Mindset) ในเรื่องผู้บริโภคเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Centricity) และ เรือ่ งแนวความคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้แก่พนักงาน
4. การน�ำหลักสูตรต่าง ๆ ไปขยายผลต่อในต่างประเทศ
โดยควบคุมคุณภาพและจัดการเรียนรูใ้ ห้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในทุกประเทศ
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
มีจำ� นวนพนักงาน 1,739 คน ในขณะทีม่ จี ำ� นวนพนักงานรวมทัง้
เอสซีจี 54,224 คน
รายละเอียดจ�ำนวนพนักงานแยกตามกลุม่ ธุรกิจของเอสซีจี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
อื่น ๆ
รวม

จ�ำนวนพนักงาน
(คน)

1,739
31,009
5,764
15,617
95
54,224
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รายงานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง ในด้ า นการเสนอแนะนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี และด้านการสรรหา
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต�ำแหน่ง
กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระในปี 2563
ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา
มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็น
ร้อยละ 96 สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562
ได้ดังนี้

ของคณะกรรมการกิ จ การสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
เช่นเดียวกับคณะกรรมการชุดย่อยชุดอืน่ เพือ่ สร้างความชัดเจนใน
ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง องค์ประชุม และเรื่องส�ำคัญ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเริ่มประเมินการปฏิบัติงานในปี 2562
(5) ก� ำ หนดกระบวนการจั ด ท� ำ แผนการฝึ ก อบรมและ
พัฒนาคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดท�ำทะเบียนประวัติการฝึกอบรม
ของกรรมการ เพื่อก�ำหนดแผนการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
กรรมการบริษัท

1. การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบต
ั ด
ิ า้ นบรรษัทภิบาล
ของเอสซีจี

2. การเพิม
่ พูนความรูแ้ ละความสามารถของกรรมการ
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้มีการ
ก�ำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล
ของเอสซีจี ดังนี้
• ทบทวนการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance
Code (CG Code) ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของ
เอสซีจีอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยได้ก�ำหนดมาตรการทดแทน
ส�ำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่ได้น�ำมาปรับใช้ในปี 2562
• บริษทั ได้กำ� หนดแนวทางและนโยบายของเอสซีจเี พือ่
ให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ติ าม CG Code ในหลักปฏิบตั สิ ว่ นที่ 1
และแนวปฏิบัติส่วนที่ 2 จ�ำนวน 5 เรื่องดังนี้
(1) ปรับปรุง Board Skill Matrix ของคณะกรรมการ
บริษัท โดยก�ำหนดคุณสมบัติหลักของกรรมการบริษัท (Core
Qualifications) และความหลากหลายของความรู้ ความช�ำนาญ
หรือประสบการณ์เฉพาะด้านที่พึงมีในคณะกรรมการบริษัท
(Diversity of Specific Knowledge, Skills and Experiences)
(2) ก�ำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่
และปรับปรุงนโยบายการก�ำหนดคุณสมบัติและการสรรหา
กรรมการบริษัทเพื่อให้การสรรหากรรมการใหม่มีกระบวนการ
ที่ชัดเจนและเป็นระบบ
(3) ก�ำหนดนโยบายการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มีความรูค้ วามสามารถ มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ มีภาวะ
ผู้นำ� ที่จะบริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ก�ำหนดกฎบัตรและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

• ในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาอิสระ
ภายนอกเพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เพิ่มเติมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานกรรมการ โดยใน
ปี 2562 บริษัทได้น�ำผลการประเมินและข้อแนะน�ำของบริษัท
ทีป่ รึกษามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
• จัดเสวนากรรมการ 2 ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่งเรื่องสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัวทั้งภาครัฐ
และเอกชน โอกาสและความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี และครัง้ ทีส่ อง
เรือ่ งผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก ทิศทางการค้า
และการลงทุนที่เอกชนไทยและเอสซีจีควรปรับเปลี่ยน
• จัดแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีรวมทั้งสินค้าและ
บริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Medium Term Plan) ของ
คณะกรรมการบริษัท
• สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา
ในเรือ่ งต่าง ๆ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าที่ เช่น Digital
Transformation “Stories and Strategies for Success”, Tips
and Tricks for dealing with questions in AGM และหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และ Robotic Process
Automation (RPA) – Next Generation Workforce ซึ่งจัดโดย
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
• สรุปหลักเกณฑ์ส�ำคัญด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี คู่มือ
กรรมการ และข้อมูลส�ำคัญของบริษัทที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องกรรมการ (Director Induction) ให้กรรมการใหม่ทราบ
และพึงปฏิบตั ิ รวมทัง้ จัดให้มกี ารพบปะหารือระหว่างกรรมการใหม่
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กับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหาร และผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายต่าง ๆ
เพือ่ รับทราบ และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี

มุง่ เน้นทีก่ ารคิดค้นนวัตกรรม การน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ของเอสซีจี

3. การส่งเสริมความตระหนักรู้และการปฏิบัติตาม
หลั ก บรรษั ท ภิ บ าลเอสซี จี แ ละจรรยาบรรณเอสซี จี
ให้แก่พนักงาน

5. การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต�ำแหน่ง
กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระในปี 2563

• ส่งเสริมให้กรรมการเป็นแบบอย่างทีด่ แี ละให้ขอ้ แนะน�ำ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการท�ำงานของพนักงาน (Tone at the top) โดย
ในปี 2562 ได้จัดท�ำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์นายสุเมธ ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เกีย่ วกับ
ข้อคิดจากประสบการณ์ในการก�ำกับดูแลกิจการของเอสซีจี
ที่ผ่านมา รวมถึงข้อคิดในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และการท�ำงาน
อย่างมีจรรยาบรรณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ เพื่อสื่อสารให้
พนักงานเอสซีจีทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ถือเป็นแบบ
อย่างและน�ำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
ต่อไป
• เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องจรรยาบรรณ และ
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในเรื่อง
จรรยาบรรณ โดยการจัดกิจกรรม Janya On Tour ที่โรงงานใน
กลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จังหวัดสระบุรี รวมทั้ง
จัดท�ำคลิปแนะน�ำจรรยาบรรณเอสซีจเี บือ้ งต้น (Induction Clip)
เป็นภาษาอังกฤษส�ำหรับพนักงานเอสซีจใี นต่างประเทศ นอกจากนี้
ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานรับรู้ในเรื่อง Integrated
GRC (Governance, Risk and Compliance) ผ่านช่องทางต่าง ๆ
เพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอีกด้วย
4. การจั ด กิ จ กรรมสร้ า งเสริ ม ความสั ม พั น ธ์ แ ละ
ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ถือหุ้นและเอสซีจี

• จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของธุรกิจ
หลักของเอสซีจีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบริษัท โดย

• ก� ำ หนด “นโยบายการก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละการ
สรรหากรรมการบริษทั ” เพือ่ สรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมโดยอ้างอิง
จากหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักเกณฑ์ของ IOD และ
การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI Sustainability
Assessment-DJSI) ด้าน Corporate Governance โดยค�ำนึง
ถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับ
คุณสมบัติ ความรู้ ความช�ำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
• ให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ส่ ว นน้ อ ยในการเสนอวาระ
การประชุมและเสนอชือ่ กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2563 ระหว่ า งวั น ที่ 16 สิ ง หาคม 15 พฤศจิกายน 2562
• สรรหารายชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป็ น
กรรมการและกรรมการอิสระเพือ่ เตรียมไว้เป็น Succession Pool
เพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
• ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
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12
12.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

เอสซีจดี ำ� เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม
โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้
กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์
สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่าง
ทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่าง
ทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้ก�ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจี
ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหาร
จั ด การที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรม โปร่ ง ใส สามารถสร้ า ง
ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนันสนุน ส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาท�ำหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการก�ำหนดนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิ ติดตามดูแลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
และคณะจัดการเอสซีจีให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล
เอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล
เอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสม
กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และสอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ท างด้ า น
บรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี

เอสซีจยี ดึ มัน่ และปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
มาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ทีเ่ ป็นหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการภายใน
ประเทศ เช่น หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์
ตามโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และ
หลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และ DJSI Sustainability
Assessment โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็น
ผูพ้ จิ ารณาและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ อนุมตั ใิ ห้บริษทั
มีการก�ำหนดนโยบาย รวมถึงน�ำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในเรือ่ งใดทีย่ งั ไม่ได้มกี ารก�ำหนดเป็นนโยบาย
หรือยังไม่ได้นำ� ไปปฏิบตั ิ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเพือ่ พิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี

การกำ�กับ
ดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้รวบรวมองค์ความรูแ้ ละแนวปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ใน
การบริหารจัดการองค์กรทีป่ ฏิบตั สิ บื ทอดต่อ ๆ กันมาและสอดคล้อง
กับหลักบรรษัทภิบาล น�ำมาประมวลไว้เป็นคูม่ อื บรรษัทภิบาลเอสซีจี
และเริม่ จัดพิมพ์เผยแพร่ครัง้ แรกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 และปรับปรุง
ครัง้ ล่าสุดเมือ่ ปี 2560 และได้เผยแพร่ในรูปแบบ e-book บนเว็บไซต์
ของบริษทั
ในปี 2562 เอสซีจไี ด้ผลประเมินในเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการ
และรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
• ได้รับผลการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies - CGR) ประจ�ำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเกณฑ์ดเี ลิศ (Excellent)
• ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 (AGM
Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
• ได้รบั รางวัล SET Awards 2019 ซึง่ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกลุม่ รางวัล Sustainability Excellence หรือ
รางวัล “ต้นแบบองค์กรทีย่ งั่ ยืน” ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5 โดยเอสซีจไี ด้
รับรางวัล 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียน
ด้านความยัง่ ยืน (Sustainability Award of Honor) ซึง่ มอบให้แก่บริษทั
จดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน
ยอดเยีย่ มติดต่อกันตัง้ แต่ 3 ปีขนึ้ ไป และรางวัลหุน้ ยัง่ ยืน (Thailand
Sustainability Investment) ซึง่ มอบให้แก่บริษทั จดทะเบียนทีม่ ี
ความโดดเด่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแนวทางการพั ฒ นา
อย่างยัง่ ยืน เป็นต้นแบบองค์กรทีด่ ำ� เนินธุรกิจอย่างค�ำนึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นทางเลือกให้แก่ผลู้ งทุนทีต่ อ้ งการลงทุนในธุรกิจทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social,
Governance - ESG)
• ได้ รั บ รางวั ล พระราชทาน Thailand Corporate
Excellence Awards 2019 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ มอบ
ให้แก่องค์กรทีม่ ผี ลคะแนนรวมสูงสุดจากการส�ำรวจความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหาระดับสูงในสาขา
- ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ ๆ (Innovation Excellence) ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 13
- ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management Excellence) ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 17
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- ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable
Development Excellence) เป็นปีที่ 10
และรางวัลดีเด่นซึง่ มอบให้แก่องค์กรทีม่ ผี ลคะแนนรวม
ในอันดับรองลงมา โดยเอสซีจไี ด้รบั รางวัลในสาขา
• ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial
Management Excellence)
• ความเป็นเลิศด้านผูน้ ำ � (Leadership Excellence)
• ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service
Excellence)
และรางวัลดีเด่น (ธุรกิจเคมิคอลส์)
• ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ
• ความเป็นเลิศด้านผูน้ ำ � (Leadership Excellence)
• รางวัลการตลาดดีเด่น MAT Awards 2019 ซึง่ จัดโดย
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้แก่ รางวัล Bronze Award ใน
ประเภทธุรกิจเพือ่ สังคม (CSR) จากผลงาน “ถุงกระดาษ สร้างคุณค่า
หมุนเวียน เปลีย่ นโลกให้ยงั่ ยืน” ของธุรกิจแพคเกจจิง้ และรางวัลใน
ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุกอ่ สร้าง (Real Estate) จาก
ผลงาน “ผ้าใบคอนกรีตเอสซีจ”ี ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

เอสซีจมี นี โยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอ�ำนวยความ
สะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ทุกกลุม่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทสถาบันได้
ใช้สทิ ธิตา่ ง ๆ ทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษทั ด้วยวิธกี ารและมาตรฐานทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและเชือ่ ถือได้ โดยให้
สิทธิในการซือ้ ขาย โอน หลักทรัพย์ทตี่ นถืออยูอ่ ย่างเป็นอิสระ การได้
รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจากบริษทั การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ การเสนอ
วาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษทั การแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมอย่างเป็น
อิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรือ่ งส�ำคัญของบริษทั เช่น การเลือก
ตัง้ กรรมการ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการก�ำหนดค่าสอบบัญชี
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษทั และการ
อนุมตั ธิ รุ กรรมทีส่ ำ� คัญและมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั
นอกเหนือจากสิทธิพนื้ ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจยี งั ได้
ด�ำเนินการในเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวก
ในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติม ดังนี้
1. ให้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนัน้
ผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2. เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ข้อมูลทีช่ ดั เจน เพียงพอและ
มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้เผย
แพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับ วัน เวลา สถานที่ และก�ำหนดวาระการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ไว้เป็นเรือ่ ง ๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวทัง้ ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม

ส�ำหรับหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้จดั ให้มรี ายละเอียด
ข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมค�ำชีแ้ จงเหตุผลประกอบ และความเห็น
ของคณะกรรมการโดยบริษทั ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐาน
ทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธกี ารมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัท
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผถู้ อื หุน้
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม ซึง่ เป็นรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทาง
การออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์กำ� หนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั
ก�ำหนดให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้
ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นนักลงทุนสถาบันหรือผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูล้ งทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ บริษทั ได้ประสานงานเรือ่ งเอกสารและ
หลักฐานทีจ่ ะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพือ่
ให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปี 2561 ทีป่ ระชุมได้มมี ติอนุมตั กิ าร
แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 19 เรือ่ งการให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด ทีจ่ ะ
เข้าชือ่ กันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ได้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามเพื่อสอบถาม
ข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอืน่ ๆ ของบริษทั เป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านอีเมล corporatesecretary@scg.com
หรือตามทีอ่ ยูข่ องบริษทั โดยหากผูถ้ อื หุน้ ต้องการสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติม สามารถติดต่อโดยตรงทีส่ ำ� นักงานเลขานุการบริษทั ผ่าน
ช่องทาง ดังนี้
• ทีอ่ ยู่
อาคารเอสซีจี 100 ปี ชัน้ 19
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซือ่
กรุงเทพมหานคร 10800
• โทรศัพท์ 0-2586-3605, 0-2586-6456
• โทรสาร 0-2586-3007
• อีเมล
corporatesecretary@scg.com
5. ในปี 2562 กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น จ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100
6. บริษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 ณ
ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
ซึง่ สามารถเดินทางได้สะดวก เนือ่ งจากอยูต่ ดิ ถนนวิทยุ และตัง้ อยู่
ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต
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7. บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด
(Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้
จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพือ่ ให้ขนั้ ตอน
การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มี
จุดตรวจเอกสารกรณีรบั มอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทน
และจัดเตรียมอากรแสตมป์สำ� หรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการ
ให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะทีม่ าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่
อ�ำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษทั จะเปิดรับ
ลงทะเบียนก่อนเริม่ การประชุมไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
8. บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนใน
ทุกวาระทีจ่ ะต้องมีการลงมติ เพือ่ ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยวิธกี ารลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในทีป่ ระชุม
จะสอบถามทีป่ ระชุมว่าผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคนใดไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงชูมอื และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน
เจ้าหน้าทีจ่ ะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดทีบ่ ตั รยืนยันการ
ลงคะแนน พร้อมทัง้ เก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ห็นด้วยให้
ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ตอ้ งชูมอื และจะเก็บบัตร
ยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลัง
เสร็จสิน้ การประชุม ส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึง่ มี
เป็นจ�ำนวนมากนัน้ บริษทั จะด�ำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้
9. ส�ำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้
จะรวบรวมผลและแจ้งให้ทปี่ ระชุมได้ทราบภายหลังจากเสร็จสิน้
การลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการ
นับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในทีป่ ระชุมอาจขอให้ทปี่ ระชุม
ด�ำเนินการพิจารณาในวาระอืน่ ๆ ไปก่อน เพือ่ ให้การประชุมเป็นไป
อย่างต่อเนือ่ ง และเมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็จะแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
10. บริษทั ได้จดั ให้มตี วั แทนของผูส้ อบบัญชีทมี่ คี วามเป็น
อิสระท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม
และมีตวั แทนอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถ้ ู อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
เข้าร่วมสังเกตการณ์อกี ด้วย
11. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก
ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียง
ลงคะแนนได้ในวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มกี าร
ลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระทีไ่ ด้เข้าประชุมเป็นต้นไป
จึงอาจท�ำให้มผี อู้ อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
12. ในระหว่างการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานทีป่ ระชุมได้เปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามใน
วาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้

ได้รบั ทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรือ่ งดังกล่าวอย่างเพียงพอ
ทัง้ นีใ้ นวาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถาม บริษทั ได้จดั เตรียม
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูใ้ ห้คำ� ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั
13. ในแต่ละวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถขอ
ให้มกี ารลงคะแนนเสียงด้วยวิธลี บั ได้ หากมีผถู้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ห้าคนร้องขอ และทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากให้
ลงคะแนนด้วยวิธลี บั
14. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามล�ำดับในระเบียบวาระที่ได้ก�ำหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงล�ำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรือ่ งอืน่ ทีน่ อกเหนือไปจากทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
ผูถ้ อื หุน้ นอกจากนี้ ภายหลังจากทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ซักถามเพิม่ เติมในเรือ่ งทีม่ คี วามสนใจก่อนปิดการประชุม
15. บริษทั ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2562 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน
ระบบ SET link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษทั ในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม
16. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
ประกอบด้วยข้อมูลทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชือ่ กรรมการบริษทั และ
ฝ่ายจัดการทีเ่ ข้าร่วมประชุม ขัน้ ตอนและวิธกี ารลงคะแนนเสียง
มติทปี่ ระชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงค�ำถาม ค�ำชีแ้ จง
และความคิดเห็นของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ สนอในทีป่ ระชุม และจัดท�ำรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุม และได้สง่ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด พร้อมทัง้ ได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั
17. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาค�ำถามและข้อเสนอแนะของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีร่ วบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ปรับปรุง
การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในปีตอ่ ไปให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยในการประชุม
สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำปี 2562 มี ข ้ อ เสนอแนะจากผู ้ ถื อ หุ ้ น
ซึง่ ฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และคณะกรรมการบริษทั พิจารณาและได้รบั ความเห็นชอบ
ให้กำ� หนดแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้
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เรื่อง

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

(1) การปรับปรุงการรายงาน
เรื่องการวัดปริมาณ
การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
(Carbon Footprint)

เอสซีจีควรปรับปรุงการรายงาน
เรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น

(2) การเพิ่มวงเงินหุ้นกู้

2.

แนวทางด�ำเนินการ

การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon
Emission บริษัทได้อ้างอิงตามมาตรฐาน
สากล (International Guideline) รวมถึง
ให้บุคคลที่ 3 รับรองต่อเนื่องมาตั้งแต่การ
รายงานปี 2552 แล้ว โดยล่าสุดบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
เป็นผู้รับรอง จึงเชื่อมั่นได้ว่าวิธีการและ
ตัวเลขเป็นไปตามมาตรฐานสากล
การออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งนั้น บริษัทจะ
เอสซีจีควรพิจารณาเพิ่มวงเงินหุ้นกู้
พิจารณาวงเงินหุ้นกู้โดยอ้างอิงจากแผนการ
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย ลงทุนของบริษัทประกอบกับประมาณการ
เงินสดคงเหลือในช่วงเวลานั้น ๆ
สูงกว่า อีกทั้งยังเป็นการตอบสนอง
ความต้องการซื้อหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง
และมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงิน
ฝากของธนาคาร และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดเป็นอย่างมาก

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั ตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทย
หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ให้ได้รบั สิทธิและการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมและ
เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้
การเปิดโอกาสให้ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ รายย่อยเสนอวาระการประชุม
และเสนอชือ
่ บุคคลเพือ
่ เข้ารับการเลือกตัง
้ เป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา 3
เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีประจ�ำปีของบริษัท โดยบริษัท
ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET link ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 บริษัท
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถ

ส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่
ก�ำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษทั หรืออีเมลของกรรมการอิสระ
ที่ ind_dir@scg.com โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียว
หรือหลายรายทีถ่ อื หุน้ ณ วันทีเ่ สนอวาระการประชุม นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษทั (ไม่นอ้ ยกว่า 60 ล้านหุน้ ) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
โดยคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาจะกลั่ น กรอง
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
การประชุม และบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระ
ที่ก�ำหนดโดยผู้ถือหุ้น แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับ
เรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเพือ่ ให้บรรจุเป็นวาระ บริษทั จะชีแ้ จงเหตุผล
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทราบ
นอกจากนี้บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา
เพือ่ สรรหารวมกับบุคคลอืน่ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้า
เป็นกรรมการบริษทั จากนัน้ จะเสนอรายชือ่ บุคคลทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา ก่อนเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือ
เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าว
การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

เอสซีจีให้ความส� ำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ
เอสซีจีที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผล
กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั เพือ่ แสวงหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจี และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
พิจารณาและรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์และยังไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ
สาธารณชนทัว่ ไปได้ ดังนัน้ การใช้ขอ้ มูลภายในของเอสซีจจี งึ เป็น
เรื่องที่ส�ำคัญที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูล
รั่วไหล หรือถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นการ
เอาเปรียบบุคคลอื่น ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมาย
แล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของเอสซีจีอีกด้วย
ดั ง นั้ น ในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ ต าม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้มีการ
จัดท�ำนโยบายการจัดการข้อมูลภายในทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์
(Insider Trading Policy) รวมทั้งได้จัดท�ำแนวปฏิบัติการ
จัดการข้อมูลภายในทีม่ ผี ลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading
Guideline) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจี และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของเอสซีจี เพื่อช่วยปกป้อง
บุคคลดังกล่าวจากการกระท�ำทีไ่ ม่เป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
โดยได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของเอสซีจี รวมทั้งได้สื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนัน้ ยังได้ทบทวนมาตรการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในเอสซี จี ห รื อ บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (Blackout Period) โดยปรับปรุงให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และยกระดับการปฏิบัติของ
เอสซีจใี ห้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที ี่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
แนะน�ำ ดังนี้
• กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
ฉั น สามี ภ รรยา และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของบุ ค คล
ดังกล่าว) ต้องไม่ซอื้ ขายหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ทตี่ อ้ งรายงานคือ
หุ้น หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น สัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า และอนุพันธ์ต่าง ๆ ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้น
บริษทั ) ของบริษทั จดทะเบียนในเอสซีจหี รือบริษทั จดทะเบียนอืน่
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมี
การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี และ
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ส�ำนักงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมายไปยัง
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่
เกีย่ วข้องกับการจัดท�ำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บคุ คลอืน่
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วัน
ปิ ด งวดของงบการเงิ น จนถึ ง วั น เปิ ด เผยงบการเงิ น ดั ง กล่ า ว
นอกจากนี้ ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ต้องไม่ซอื้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษทั จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชัว่ โมงนับแต่ได้มกี ารเปิดเผย
ข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
• กรรมการและผูบ้ ริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผูบ้ ริหาร”)
จะต้ อ งรายงานการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เมื่ อ มี
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั กรณีซอื้ ขาย
โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั (แบบ 59) ภายใน 3 วันท�ำการ
ผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าว โดยก�ำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุก
ครัง้ และเปิดเผยข้อมูลจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื ณ ต้นปี สิน้ ปี และทีม่ กี าร
ซือ้ ขายระหว่างปีของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมไว้ในรายงานประจ�ำปี ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา
ไม่ปรากฏการกระท�ำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายในแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ในปี 2561 และ 2562 ได้มีการจัดท�ำและ
ปรับปรุงรายการตรวจประเมิน เรื่องการจัดการข้อมูลภายใน
ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Checklist) และ
เผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ ป ระเมิ น ตนเองเพื่ อ
ตรวจสอบว่าได้จดั ท�ำมาตรฐานการท�ำงานของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวแล้วหรือไม่ อัน
เป็นการสนับสนุนให้เกิดความยัง่ ยืนในการป้องกันไม่ให้มกี ารใช้
ข้อมูลภายในของเอสซีจีที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรือ่ งการจัดการเกีย่ วกับ
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ข องผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง หมายถึ ง
คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานเอสซีจี
อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ดังนี้
• ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องรายงาน
การมีสว่ นได้เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็น
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นครัง้ แรก และรายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจ�ำทุกสิ้นปี ทั้งนี้
เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย
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ดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 นอกจากนีย้ งั ส่งให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
เพือ่ ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการ
บริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�ำลัง
มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจในเรือ่ งนัน้ โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง
เพื่ อ ให้ ก ารตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ไปอย่ า ง
ยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
• ในการอนุมัติการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้อง
อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท
3.

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
และถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก
การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
เพือ่ ประโยชน์รว่ มกันอย่างยัง่ ยืน โดยมีคณะกรรมการบริษทั เป็น
ผูก้ ำ� กับดูแลให้มกี ารด�ำเนินการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด และตามทีไ่ ด้
ก� ำ หนดไว้ เ ป็ น แนวทางในหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลเอสซี จี
แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี จรรยาบรรณ
เอสซีจี และนโยบายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงดูแลให้มนั่ ใจได้วา่
สิ ท ธิ ดัง กล่ า วได้รับความคุ้ม ครองและได้รับการปฏิบัติด้วย
ความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรขึน้ ในปี 2553 เพือ่ ให้พนักงานมีแนวทางทีช่ ดั เจน
ในการด�ำเนินธุรกิจ และเพิม่ มูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว และ
ในปี 2554 ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทั จึงได้อนุมตั ใิ ห้ทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อให้มีนโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหาร
จัดการที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างแบรนด์และ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ด้วย
การน�ำประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียมาสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร
โดยได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของเอสซีจี
ทัง้ นีส้ ามารถสรุปแนวทางการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่
ต่าง ๆ ได้ดังนี้

1)

ผู้ถือหุ้น

เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท
จึงก�ำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้
ผู้บริหารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้าที่ต้องด�ำเนินธุรกิจตาม
หลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
เอสซีจเี คารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และตระหนักถึงหน้าทีใ่ นการ
ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่ก�ำหนดไว้ตาม
กฎหมายและข้อบังคับบริษัท อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผล
ตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวม
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
นอกเหนือจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจยี งั
ด�ำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิที่
ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของรายงานประจ�ำปี
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น
กิจกรรมส�ำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
เอสซี จี ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูถ้ อื หุน้ บริษทั จึงจัดกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ เข้าเยีย่ มชมกิจการในธุรกิจหลักของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ปี 2553 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ผู้ถือหุ้นสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยบริษัทได้ท�ำการสุ่ม
คัดเลือกผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครัง้ และประกาศรายชือ่
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของเอสซีจี และแจ้งสิทธิ
ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
ส�ำหรับปี 2562 บริษัทได้น�ำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการและ
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม 3 ครั้ง ดังนี้
1. กิจกรรม “เยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย เอสซีจี
โลจิสติกส์” ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2562 เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ได้ ท ราบถึ ง ระบบปฏิ บั ติ ก ารของ
ศูนย์กระจายสินค้า SCG Logistics ซึง่ เป็นธุรกิจหนึง่ ของเอสซีจี
ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นผู้น�ำการให้บริการด้านโลจิสติกส์
และการขนส่งสินค้าเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งเข้าชมระบบควบคุม
การจัดการคลังสินค้า (SAP-EWM) และเทคโนโลยีระบบจัดเก็บ
และค้นหาสินค้าอัตโนมัติ (AS-RS) เพื่อน�ำส่งลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. กิจกรรม “เยีย่ มชมนวัตกรรมหุน่ ยนต์ในงานอุตสาหกรรม
และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของธุรกิจเคมิคอลส์” รวมทั้ง
ท�ำ กิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ณ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล
(Site 7) จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบถึงการน�ำเทคโนโลยี และนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ
มาใช้ในงานอุตสาหกรรมของธุรกิจเคมิคอลส์ ซึง่ หุน่ ยนต์ดงั กล่าว
สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นย�ำ  และงานที่มี
ความเสี่ยงสูงแทนการใช้คน รวมทั้งได้รับทราบการด�ำเนินการ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy เช่น
แนวทางการจัดการปัญหาขยะ นอกจากนี้ยังจัดให้ผู้ถือหุ้นได้
ท�ำกิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นด้วย
3. กิจกรรม “เยีย่ มชมนวัตกรรมในงานอุตสาหกรรม และ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของธุรกิจแพคเกจจิ้ง” ณ บริษัท
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ำกัด โรงงานบ้านโป่ง พร้อมทั้ง
ร่วมท�ำกิจกรรมกับชุมชนต้นแบบ การจัดการและสร้างมูลค่าเพิม่
จากขยะของชุมชนบ้านรางพลับ เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบถึงการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
มาใช้ในงานอุตสาหกรรมของธุรกิจแพคเกจจิ้งโดยเข้าเยี่ยมชม
ห้องควบคุมและเครื่องผลิตกระดาษ (Paper Machine No. 16)
และระบบบริหารคลังสินค้าด้วยเครนอัตโนมัติ (Automated
Warehouse) นอกจากนี้ยังจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ชมฐานให้ความรู้
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของชุมชน
ต้นแบบบ้านรางพลับ เช่น การจัดการปัญหาขยะ “ถังหมักรักษ์โลก”
การท�ำปุ๋ยอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือน

กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ส�ำหรับผู้ถือหุ้นกู้
เอสซีจยี งั คงให้ความส�ำคัญกับการดูแลผูถ้ อื หุน้ กูข้ องบริษทั
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ผ่านกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ใน
หลากหลายรูปแบบทีส่ อดคล้องกับไลฟสไตล์ผถ้ ู อื หุน้ กู้โดยในปี 2562
ได้จดั กิจกรรมและมอบสิทธิประโยชน์มากมายหลายรูปแบบ เช่น
• กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ โดย
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 2 ครัง้ ในหัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทย
หลังการเลือกตั้ง” และ “สัญญาณเตือนจากร่างกาย”
• กิจกรรม Workshop เสริมสร้างทักษะและส่งเสริมงาน
อดิเรก “ยืดเหยียดเพื่อสุขภาพ” และ “ถาดผลไม้โมเสก”
• คอนเสิร์ตประจ�ำปีสุดพิเศษ ตอน กาลครั้งนั้น จ�ำนวน
2 รอบการแสดง ทีร่ อยัลพารากอน ฮอลล์ ซึง่ รองรับผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ละ
ผู้ติดตามได้รวมกว่า 8,500 คน
• กิจกรรมทริปท่องเทีย่ วในประเทศเส้นทาง สุราษฎร์ธานี
ยโสธร ชมวัด-วัง กรุงเทพมหานคร และกาญจนบุรี
• กิจกรรมทริปท่องเที่ยวต่างประเทศเส้นทาง เมียนมา
จอร์เจีย โปแลนด์ และญี่ปุ่น
• โครงการเพื่อสังคม
1) โครงการหุ้นกู้เอสซีจี ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู
โครงการที่ เ อสซี จี แ ละผู ้ ถื อ หุ ้ น กู ้ ร ่ ว มในการระดมทุ น จั ด ซื้ อ
อุปกรณ์ทางการศึกษาบริจาคให้กบั โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กเพือ่ พัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้มอบการสนับสนุนให้แก่
โรงเรียนบ้านคะนาและโรงเรียนบ้านหนองจูบ จังหวัดสุรินทร์
ด้วยเงินสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้กว่า 1.3 ล้านบาท
2) กิ จ กรรม Workshop ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมโดย
ผู้ถือหุ้นกู้เอสซีจี จัดท�ำหมอนโดนัทป้องกันแผลกดทับ จ�ำนวน
120 ชิ้น มอบให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ และจัดท�ำถุงทรายช่วย
การกายภาพบ�ำบัด จ�ำนวน 200 ชิ้น มอบให้แก่โรงพยาบาล
ทหารผ่านศึกเพื่อใช้ประโยชน์แก่การรักษาผู้ป่วย
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• กิ จ กรรมพิ เ ศษจั ด พาผู ้ ถื อ หุ ้ น กู ้ จ� ำ นวน 500 คน
ร่วมกิจกรรม 1 วัน ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔ จังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย การแต่งกาย อาหารไทย เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นผ่านมัคคุเทศก์มากประสบการณ์
นอกจากนีส้ มาชิกยังสามารถรับส่วนลดพิเศษจากพันธมิตร
ทางธุรกิจระยะยาว เช่น เซ็นทรัล ฟูด้ ฮอลล์ – ท็อปส์ มาร์เก็ต ร้าน
กาแฟโอ บอง แปง โรงพยาบาลสมิติเวช ร้านอาหารสีฟ้า สถานี
น�้ำมันบางจาก (รับสิทธิประโยชน์ผ่านบัตรเอสซีจี-บางจาก
พาร์ทเนอร์ชพิ การ์ดเท่านัน้ ) ร้านเอสซีจี โฮมโซลูชนั และพันธมิตร
ทางธุรกิจชั้นน�ำอีกมากมาย ผ่านเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ โมบาย
แอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก
แอปพลิเคชัน เอกสารสิทธิประโยชน์ประจ�ำปีและนิตยสาร Delight
ทุกกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ยังเป็นสิ่งยืนยันหนักแน่นได้ว่า
เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญกับทัง้ ผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ละสังคมอย่างสม�ำ่ เสมอ
ตลอดมา
2)

พนักงาน

การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เอสซีจีให้ความเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
พนักงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การสรรหา
ว่าจ้าง การจ่ายผลตอบแทน การพัฒนาพนักงาน การปรับระดับ
และการแต่งตั้งโยกย้าย เอสซีจีได้ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อ
ทุกคนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ยอมรับความ
หลากหลายและความแตกต่างไม่ว่าจะโดยความชื่นชอบส่วน
บุคคล บุคลิกลักษณะ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ วัย สถานภาพ
สมรส

นอกจากนี้ ยั ง ได้ ส ่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในทุ ก กิ จ กรรม
ทางธุรกิจ รวมถึงบุคคลทุกคนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
(Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) โดย
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ การปฏิบัติตาม
หลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on
Business and Human Rights) ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
สิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of
Human Rights:UNUDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Global Compact:UNGC) ซึ่งเอสซีจีเข้าร่วม
สนับสนุนและปฏิบัติตามมาตั้งแต่ปี 2555 ปฏิญญาว่าด้วย
หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (The International Labor Organization: ILO)
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
และข้อก�ำหนดสากลอื่น ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา
ทีม่ พี นั ธกรณีจะต้องปฏิบตั ติ าม คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนด
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อป้องกันการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากล มีการสือ่ สาร
และเปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มแี ละด�ำเนินการตามระบบ
การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence
Process) และการเปิดเผยผลการปฏิบัติในรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมีการด�ำเนินกระบวนการจัดการ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
(1) ก�ำหนดประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
(2) การระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ
(3) การวางแผนและจัดท�ำแผนแก้ไข รวมถึงมาตรการเพือ่
บรรเทาเยียวยาความเสียหาย
(4) การตรวจสอบติดตามผล
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ด้านการดูแลพนักงาน
การบริหารค่าตอบแทน
เอสซีจีบริหารค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทุกระดับอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบทั้งกับภายในและ
ภายนอกองค์กร สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
เดียวกัน ซึ่งจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน
และระดั บ ต� ำ แหน่ ง งานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยอยู ่ ใ นรู ป แบบของ
เงินเดือน โบนัส และเงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) มีการ
ก�ำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับต�ำแหน่งงานอย่าง
เหมาะสม ขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทนจะก� ำหนดให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และดัชนีราคา
ผู้บริโภค โดยมีการส�ำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุก
ระดับกับองค์กรภายนอกอย่างสม�่ำเสมอเพื่อรักษาสถานะและ
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
เอสซี จี ก� ำ หนดงบประมาณการบริ ห ารค่ า ตอบแทนที่
สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นพิจารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย
ก�ำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวพิจารณาจากผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว (Medium-Long Term
Plan) เช่น การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของก�ำไร ส่วนแบ่ง
การตลาด ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
การบริหารสวัสดิการ
นอกเหนื อ จากการจ่า ยค่า ตอบแทนที่เป็น ตัว เงินอย่าง
เหมาะสมและเป็ น ธรรมแล้ ว เอสซี จี มี น โยบายในการดู แ ล
พนักงานด้วยการจัดสวัสดิการพนักงานให้ครอบคลุมในทุกระดับ
เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และความมั่นคง โดยมีการ
ทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความจ�ำเป็น และมีอัตรา
สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน พร้อมทั้งดูแลครอบคลุม
ถึงครอบครัวด้วย โดยจัดให้มสี วัสดิการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการปฏิบตั งิ าน ลดภาระค่าใช้จา่ ยเรือ่ งดูแลสุขภาพ และสร้าง
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้กับพนักงาน ดังนี้
• ด้านสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน เช่น เบี้ยเลีย้ ง ค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบพนักงาน
• ด้านดูแลสุขภาพ เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
• สวัสดิการเพือ่ ความเป็นอยูห่ รือการช่วยเหลือพนักงาน
ในกรณีต่าง ๆ เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุ
เงินยืม เงินทดแทน
การดูแลพนักงานในระยะยาว
เพือ่ ส่งเสริมให้ชวี ติ หลังเกษียณพนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
เอสซีจีได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงาน โดย
บริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ
5-13 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน และพนักงาน

ที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตรา
ร้อยละ 2-15 ของค่าจ้างพนักงาน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมเรื่อง
การดูแลพนักงานในระยะยาวอื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
ก�ำหนด การจัดโครงการเตรียมความพร้อมส�ำหรับพนักงาน
ก่อนเกษียณอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ การบริหารการเงินและการ
ลงทุน การส่งเสริมอาชีพ การจัดตัง้ ชมรมพนักงานต่าง ๆ เป็นต้น
ด้านการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอืน่ ๆ
1. การพัฒนาพนักงานและชั่วโมงการฝึกอบรม
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ไม่ว่า
จะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้
เอสซีจีพร้อมที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เอสซีจีจึงเล็งเห็นความ
ส�ำคัญของ การสร้างทักษะใหม่และการเพิ่มพูนทักษะเดิม
(Reskill&Upskill) จึงมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาหลักสูตรต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น หลักสูตรด้าน
Digital Literacy รวมถึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน�ำ
ในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ เพื่ อ ร่ ว มออกแบบ
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เอสซีจสี ามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงปรับเปลีย่ น
วิธีการท�ำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเข้าถึง
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
เอสซีจีเดินหน้าต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
พนั ก งานทุ ก คนเพื่ อ รองรั บ การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต (Lifelong
Learning) พร้อมรับมือกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปของ
พนักงานในปัจจุบัน โดยเพิ่มกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ใน
หลักสูตรต่าง ๆ โดยเน้นให้พนักงานลงมือปฎิบัติจริง (Action
Learning) เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)
เช่น การให้พนักงานมีโอกาสได้ไปเรียนรู้วิธีการท�ำงานของ
บริษัทต่าง ๆ ที่ประเทศจีน และการท�ำโปรเจค (Project-based
Learning) เช่น หลักสูตร Business Concept Development
(BCD) โดยผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาด้านทฤษฎี พื้นฐาน
ความรู้ โดยรูปแบบดิจิทัล จากนั้นจะน�ำองค์ความรู้ที่เรียนจาก
ดิ จิ ทั ล มาฝึ ก ปฏิ บั ติ รวมทั้ ง แสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น ผ่ า น
กรณีศึกษา และท้ายสุดจะมีการมอบหมายให้น�ำองค์ความรู้
ทั้งหมดมาปรับใช้กับงานจริง
เพื่อให้พนักงานเข้าใจในปัจจัยของการด�ำเนินธุรกิจ
ความส� ำ คั ญ ของลู ก ค้ า จึ ง ได้ น� ำ เนื้ อ หา Business Model
Canvas (BMC), Design Thinking และ Agile Mindset มาใช้
ในหลักสูตรต่าง ๆ กับพนักงานทุกระดับ โดยผ่านกิจกรรมการ
เรียนรูใ้ นรูปแบบต่าง ๆ ทัง้ การวิเคราะห์กรณีศกึ ษา การแลกเปลีย่ น
ความรู้ระหว่างผู้เรียน และการลงมือปฏิบัติจริง
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ไม่เพียงแต่การพัฒนาพนักงานในประเทศไทยเท่านั้น
เอสซีจยี งั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานในต่างประเทศด้วย
โดยได้เริ่มน�ำหลักสูตร Flagship Programs ไปพัฒนาพนักงาน
ในต่างประเทศ เช่น หลักสูตร BCD ซึ่งเริ่มใช้กระบวนการเรียนรู้
รูปแบบเนื้อหาเดียวกันกับที่จัดในประเทศไทย รวมทั้งน�ำเอา
เนื้อหาหลักสูตรด้าน Professional เช่น การบริหารทรัพยากร
บุคคล ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การตลาด และการขาย
ไปใช้ในต่างประเทศ นอกจากนีย้ งั เปิดโอกาสให้พนักงานเอสซีจใี น
ต่างประเทศทีม่ ศี กั ยภาพสูง ได้เข้ามาเรียนงานและเข้าหลักสูตร
Flagship Programs เช่ น หลั ก สู ต ร Management
Development Program (MDP) ที่ประเทศไทยด้วย
เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญในเรือ่ งเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) จึงน�ำเนื้อหาดังกล่าวใช้ในการพัฒนาพนักงาน เช่น
การปลูกฝังแนวคิดเรือ่ งเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy
Mindset) ให้แก่พนักงานเข้าใหม่ เพือ่ ให้พนักงานได้ตระหนักใน
เรื่องดังกล่าวตั้งแต่เริ่มเข้างาน
นอกจากนี้ เอสซีจียังพัฒนาทักษะของพนักงานให้พร้อม
กับการท�ำงานรูปแบบใหม่ เช่น การน�ำวิธที ำ� งานแบบ “test and
learn” มาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นวิธีการท�ำงานของสตาร์ทอัพ
ที่มุ่งเน้นถึงคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ต้อง
ท�ำความเข้าใจ insight ของผู้บริโภค และลดขั้นตอนที่ไม่ส�ำคัญ
เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์
ปี 2562 พนักงานเอสซีจีมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 17 วัน
ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาพนั ก งานทั้ ง ภายในและ
ภายนอก 1,298 ล้านบาท
2. การปรั บ ตั ว ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (HR Transformation)
• ลดความสิ้ น เปลื อ งและสู ญ เปล่ า (Lean) ใน
กระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้บริการที่ใช้
ร่วมกัน (Shared services) และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digitization)
ได้แก่ การน�ำ QR Code มาใช้ในการยืนยันตัวตนในการเข้ารับ
การรักษาพยาบาล และตรวจสุขภาพประจ�ำปีในโรงพยาบาลที่
ก�ำหนดโดยไม่ตอ้ งใช้ใบส่งตัวจากบริษทั การพัฒนา Application
Employee Connect เพื่อส�ำรวจสถานะความปลอดภัยของ
พนักงานเมื่อมีภาวะฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่น
เหตุระเบิด เพลิงไหม้ หรือแผ่นดินไหวรุนแรง โดยใช้ระบบ
Call Tree ผ่านแอปพลิเคชัน การเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการ
ท�ำงานจากการใช้ระบบกระดาษมาเป็นระบบ Automation
และ Digital เพื่อลดความผิดพลาด ลดระยะเวลาการส่งข้อมูล
ระหว่างกัน และลดความสิน้ เปลือง การน�ำโปรแกรม Healthcare
system 4.0 มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อน�ำมาพัฒนา
การดูแลสุขภาพของพนักงานในเชิงป้องกันเพือ่ จัดกิจกรรมดูแล
สุขภาพร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
• เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรให้กับธุรกิจใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Key
Talent) โดยคณะจัดการได้ด�ำเนินการขยายผลด้าน Talent

Management ให้ครอบคลุมกลุ่มพนักงานระดับผู้จัดการแผนก
ขึ้นไป ซึ่งถือเป็น Critical Position ของเอสซีจี ซึ่งในปี 2562 มี
จ�ำนวนประมาณ 4,000 คน
• ปรับปรุงระบบการประเมินค่างานของต�ำแหน่ง
งานในระดับผู้บริหาร เพื่อให้สะท้อนถึงความส�ำคัญของงาน
ต่อองค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานและสามารถน�ำไปเชื่อมโยงกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารค่าตอบแทน
(Rewards Management) การพัฒนาบุคลากร (Learning
Development) และการบริ ห ารสายอาชี พ (Career
Management) ต่อไป
• ศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบต่าง ๆ นอกเหนือ
จากการจ้างเป็นพนักงานประจ�ำ เพือ่ ให้ได้ผปู้ ฏิบตั งิ านทีม่ ที กั ษะ
ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ และสอดรับกับแนวโน้มของ
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นใน
การท�ำงาน (Flexible Hiring Scheme) โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
การจ้างงานที่ไม่ขัดกับกฎหมาย และเป็นธรรม
• ปรับแนวทางการสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดย
เพิ่มสัดส่วนการรับผู้ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถจาก
ภายนอก (Mid-career) เข้ามาในสาขาที่รองรับธุรกิจในอนาคต
ของเอสซีจี เช่น ดิจิทัล การค้าปลีก โลจิสติกส์
3)

ลูกค้า

เอสซีจมี งุ่ มัน่ สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ส่งมอบ
สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการ
จะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้
กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการด�ำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
มั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในทุกธุรกิจ เพือ่ ให้ขอ้ เสนอ
แนะเกีย่ วกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับ
วิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียน
เมือ่ เกิดปัญหา เพือ่ น�ำข้อเสนอแนะไปจัดท�ำเป็นแผนงานส�ำหรับ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้ดีมากขึ้น
เอสซีจีมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า โดยมีปจั จัยหลักส�ำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มกี าร
ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจ�ำ
ทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า
และน�ำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอด
เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุม
ระบบงาน Knowledge Management e-Service e-Selling
และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
(Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลาง
ฐานข้อมูลลูกค้าส�ำหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งมี
ระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพือ่ เรียนรู้
ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ในระยะยาว ทั้งนี้ ในการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี
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2562 ผ่านช่องทาง SCG Contact Center เอสซีจีมีผลส�ำรวจ
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 100
4)

คู่ค้า/คู่ธุรกิจ

เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทางการค้าและสัญญา
ที่ก�ำหนด จรรยาบรรณเอสซีจี และค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม
โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการ
ที่ได้รับ มีการก�ำหนดระเบียบในการจัดหาและการด�ำเนินการ
ต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ
จากคูค่ า้ สนับสนุนการจัดหาทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม หลีกเลีย่ ง
การซือ้ สินค้ากับคูค่ า้ ทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา และไม่ท�ำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
ส� ำ หรั บ คู ่ ธุ ร กิ จ เอสซี จี มี น โยบายในการดู แ ลคู ่ ธุ ร กิ จ
ทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการท�ำงาน และ
ผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา
และสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การ
รับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทน
ที่ เ หมาะสมและยุ ติ ธ รรม นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของ
คูธ่ รุ กิจให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และ
สนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การท�ำงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
เอสซีจไี ด้จดั ท�ำจรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจเอสซีจี (SCG Supplier
Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่
ถู ก ต้ อ ง และเป็ น แนวทางให้ คู ่ ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ต นเป็ น
พลเมืองดีควบคูไ่ ปกับการก�ำกับดูแลกิจการทีค่ ำ� นึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการ
ด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยคูธ่ รุ กิจของเอสซีจจี ะต้องลงนามตอบรับ
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มท�ำธุรกิจกับบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการจัดหาและคัดเลือกคูค่ า้ /คูธ่ รุ กิจของเอสซีจี โดยก�ำหนดไว้
อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ
คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ รวมถึงขั้นตอนการ
ท�ำธุรกิจกับเอสซีจี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีจะด�ำเนินการ
คัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และ
สนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และบริษทั จะไม่ทำ� ธุรกรรม
กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระท�ำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่
ส่อไปในทางทุจริต และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของเอสซีจี

5)

ผู้ร่วมลงทุน

6)

เจ้าหนี้

7)

ชุมชน

เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุน
ทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน ตลอดจนให้ความ
ร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกัน
พิจารณาก�ำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์
อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทัง้ ติดตาม และผลักดันให้การด�ำเนินงาน
ของกิ จ การร่ ว มทุ น เป็ น ไปตามกรอบของกฎหมายแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณเอสซีจี ทั้งนี้เพื่อให้
การด�ำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจการร่วมทุน
คณะกรรมการบริษัทค�ำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการ
สร้างความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดย
มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้
1. จัดท�ำสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบ
คู่สัญญา
2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ส�ำคัญใด ๆ ที่อาจท�ำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ท�ำ
ไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา
4. ช�ำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้ทุกประเภท
อย่างครบถ้วนและตรงตามก�ำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
นอกจากนี้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ เอสซีจียังให้
ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มโี ครงสร้างทางการ
เงินทีเ่ หมาะสม มีการสือ่ สารกับเจ้าหนีถ้ งึ สถานะของธุรกิจอย่าง
สม�ำ่ เสมอ และมุง่ มัน่ ในการรักษาสัมพันธภาพทีย่ งั่ ยืนกับเจ้าหนี้
เอสซีจเี ชือ่ ว่าชุมชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็งเป็นรากฐานส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนที่เอสซีจีเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทยและอาเซียนตามความต้องการของชุมชน
เป็นหลัก พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส�ำนึกให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมท�ำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม มุ่งหวังให้อุตสาหกรรม
และชุมชนสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างยัง่ ยืน โดยมีคณะกรรมการ
กิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย
มอบแนวทางการด�ำเนินกิจกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน ภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และชุมชนในพื้นที่ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ เอสซีจีแบ่งการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
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• ด้านชุมชนโดยรอบโรงงาน ส่งเสริมให้ชมุ ชนได้เรียนรู้
และปรับตัวให้ทันรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น
สร้างความเข้มแข็งให้ชมุ ชนพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน เพือ่ เป็น
แบบอย่างขยายผลส�ำเร็จไปสู่พื้นที่อื่น เช่น ความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ปริมาณฝนและปริมาณน�้ำสะสม
ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และมีฝนตกหนักจนบางพื้นที่เกิด
น�ำ้ ท่วมขัง ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชน
เอสซีจีจึงส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการน�้ำให้กับชุมชน ด�ำเนิน
การปรับปรุงแหล่งน�ำ้ เก่าและเชือ่ มต่อเส้นทางน�ำ้ อย่างเป็นระบบ
ท�ำให้ชุมชนแก้ปัญหาน�้ำแล้งน�้ำท่วมด้วยตนเองได้ มีปริมาณ
น�ำ้ ส�ำรองเพิม่ สามารถใช้อปุ โภค บริโภค และการเกษตรได้ เกิด
การขยายผลส�ำเร็จไปสู่พื้นที่รอบโรงงานอื่น ๆ หรือส่งเสริมให้
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนด้วยการ
ประกอบอาชีพส�ำรอง จัดท�ำเป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ท�ำให้ชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
จึงขยายผลไปยังจังหวัดอื่นอีกต่อไป
• ด้านสังคมโดยรวม ส่งเสริมการน�ำผลส�ำเร็จที่เกิด
ขึ้นไปถ่ายทอด เผยแพร่ และต่อยอดพัฒนาเพื่อให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลงต่อสังคมในวงกว้าง เช่น การน�ำผลส�ำเร็จจากการใช้
ทรัพยากรให้คมุ้ ค่าสูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) จากการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน
ไปส่งเสริมเป็นแนวคิดให้ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ช่วยให้เกิดการลดปริมาณขยะ
ที่เป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศได้ และเกิดการขยายผลไปสู่
การด�ำเนินการในชุมชนตามภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในอาเซียน เอสซีจีจึงร่วมกับองค์กร
ภายนอกจัดท�ำโครงการ Sharing a Brighter Vision ผ่าตัด
ตาต้อกระจกให้ผู้ป่วยยากไร้ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มองไม่เห็นให้
สามารถกลับมามองเห็นได้ จากเดิมที่เคยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
คิดว่าเป็นภาระกับลูกหลาน ท�ำให้กลับมาดูแลตัวเองได้ มีความสุข
ในการด�ำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับความรับผิดชอบ
ต่ อ ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล้อม และสัง คมได้ในรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
8)

หน่วยงานราชการ

เอสซีจีได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติในการท�ำธุรกรรมกับรัฐไว้ใน
จรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระท�ำการใด ๆ ที่อาจจูงใจ
ให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการด�ำเนินการที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทาง
ด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ราชการ

9)

สื่อมวลชน

เอสซีจีให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่
สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชน
สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและทัน
เหตุ ก ารณ์ นอกจากนี้ ยั ง สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ สื่ อ มวลชน
อย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ
ของสื่อมวลชน อาทิ การเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว หรือ
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับสื่อมวลชน อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
เพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของ
สื่อมวลชนบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
10) คู่แข่ง

เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่ง
อย่างเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
โดยยึ ด มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ จ รรยาบรรณเอสซี จี
อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการ
อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับด้วยวิธกี าร
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของคูแ่ ข่ง ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งด้วย
การกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจน
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การค้ า อย่ า งเสรี หลี ก เลี่ ย ง
พฤติกรรมการตกลงใด ๆ ที่เป็นการผูกขาด ลด หรือการจ�ำกัด
การแข่งขัน เป็นต้น
11) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้น�ำความคิด

เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง
ยังตระหนักถึงความส�ำคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อน�ำมาสะท้อนถึงประเด็นต่าง ๆ
ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่
สังคม โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) จาก
ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ภาคราชการ เอกชน และองค์กรอิสระ โดยมุง่ เน้น
การดูแลและสร้างคุณค่าให้สังคม ชุมชน รวมทั้งการขยายผล
สู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี เพื่อให้เกิด
แนวทางร่วมกันในการด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
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ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอ
แนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ
จะได้รบั การรวบรวม กลัน่ กรอง เพือ่ รายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูง
และคณะกรรมการบริษัทตามล�ำดับต่อไป
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 0-2586-6098
อีเมล: corporatesecretary@scg.com
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 0-2586-4299
อีเมล: invest@scg.com
บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และ
รายงานการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing
System ในระบบอินทราเน็ต (ส�ำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์
www.scg.com (ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ) เพื่อด�ำเนินการ
ตามกระบวนการดังต่อไปนี้
• พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางทีก่ ำ� หนด โดยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องถือเป็นความลับ และจะ
เปิดเผยเท่าทีจ่ ำ� เป็น บริษทั มีมาตรการในการคุม้ ครองผูใ้ ห้เบาะแส
หรือผู้ร้องเรียน โดยการด�ำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัว
ผู้ร้องเรียนหรือแหล่งข้อมูล ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัท
ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมหรือบริษัทอาจก�ำหนด
มาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็น
เรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
• ส�ำนักงานตรวจสอบรับเรือ่ งร้องเรียนเพือ่ ตรวจสอบถึง
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยด�ำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทัง้ นีจ้ ะมีการรายงานความคืบหน้า
ให้ผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
• ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะก�ำหนดให้
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และ
รายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการ
บริ ษั ท โดยตรงโดยไม่ ผ ่ า นฝ่ า ยจั ด การ เพื่ อ ร้ อ งเรี ย นกรณี
ถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ รายงานการทุ จ ริ ต การท� ำ ผิ ด กฎหมายหรื อ
จรรยาบรรณซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการบริษทั ผ่านกรรมการอิสระทีอ่ เี มล ind_dir@scg.com
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญเรือ่ งการเปิดเผยสารสนเทศ เนือ่ งจาก
เป็นเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งมี ก ารควบคุ ม และก� ำ หนดมาตรการ
ในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็นสารสนเทศทางการเงินและที่
ไม่ใช่ทางการเงินให้ถกู ต้องตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด มีสาระส�ำคัญ
ครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา
เอสซี จี ไ ด้ มี ก ารก� ำ หนดนโยบายการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
(Disclosure Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้พนักงานยึดถือ
เป็นแนวปฏิบตั แิ ล้วตั้งแต่ปี 2551 โดยในปี 2560 คณะกรรมการ

บริษัทได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี
ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้จัดท�ำแนวปฏิบัติ
การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Guideline) ให้เป็นมาตรฐานใน
การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับให้พนักงานเอสซีจใี นหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสามารถน�ำไปใช้ในการเปิดเผย
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน สาธารณชน
และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าเอสซีจีได้เปิดเผยข้อมูล
อย่ า งถู ก ต้ อ งชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย และเป็ น ไป
อย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ รายละเอียดของนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ให้
ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี
นอกจากนี้ ในปี 2561 และ 2562 ยั ง ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ
และปรับปรุงรายการตรวจประเมิน เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
(Disclosure Checklist) และเผยแพร่ให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ใช้ประเมินตนเองเพือ่ ตรวจสอบว่าได้จดั ท�ำมาตรฐานการท�ำงาน
ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าวแล้วหรือไม่ อันเป็นการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน
ในการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจี
เอสซีจยี ดึ ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ
ที่ ก� ำ หนดโดยส� ำ นั ก งาน ก.ล.ต. ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และ
หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ อย่ า งเคร่ ง ครั ด และติ ด ตามการแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้เปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่น
ในการด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เช่น
1. จัดท�ำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ
ก.ล.ต.
2. ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้อง
รายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่
เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั
หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัท
ก�ำหนด
3. ก�ำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการ
ซือ้ ขาย/ถือครองหุน้ สามัญของบริษทั ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งรายงานการถือหุ้นกู้ของ
บริษัทและหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสหรือผู้ที่
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และ
เปิดเผยจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื ณ ต้นปี สิน้ ปี และทีม่ กี ารซือ้ ขายระหว่างปี
ไว้ในรายงานประจ�ำปี
4. จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจ�ำปี
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5. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และรายงาน
ประจ�ำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
6. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
7. เปิ ด เผยบทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครัง้ ของการประชุม และจ�ำนวนครัง้
ที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในรายงานประจ�ำปี
9. เปิดเผยวิธกี ารสรรหากรรมการ และวิธกี ารประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจ�ำนวนค่า
ตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
11. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการ
ทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เป็น
รายบุคคล
12. เปิดเผยโครงสร้างการด�ำเนินงานและการลงทุนใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น ๆ
อย่างชัดเจน
13. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอืน่ นอกเหนือจาก
ค่าสอบบัญชีในรายงานประจ�ำปี
14. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
บนเว็บไซต์ของบริษัท
15. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย
16. เปิดเผยนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
17. เปิดเผยโครงการลงทุนที่ส�ำคัญต่าง ๆ และผลกระทบ
ที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เพือ่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน สือ่ มวลชน และผูเ้ กีย่ วข้องได้รบั ทราบข้อมูลที่
ถูกต้อง ทั่วถึง และโปร่งใส
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “จรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์” เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องนักลงทุน
สัมพันธ์ของเอสซีจีเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรม
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของ
เอสซีจที เี่ กีย่ วข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ ให้นกั ลงทุนสัมพันธ์มี
แนวทางทีช่ ดั เจนในการปฏิบตั งิ านตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
อันจะท�ำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทและสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม เพื่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทีม่ คี วามถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการด�ำเนินงาน
และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตาม
หน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว เอสซีจียังได้พัฒนา
ช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลาย
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น
1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทาง
ติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. แถลงข่าวผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาส รวมทัง้ ข่าว
โครงการลงทุนและกิจกรรมที่ส�ำคัญของเอสซีจีเป็นประจ�ำ
3. แถลงผลการด�ำเนินงานประจ�ำไตรมาสแก่นักลงทุน
และนักวิเคราะห์
4. จั ด กิ จ กรรมพบพนั ก งานเพื่ อ ชี้ แ จงนโยบายและ
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
5. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
6. บรรยายให้ความรูใ้ นหัวข้อต่าง ๆ ในการสัมมนาระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ
7. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ
8. เผยแพร่ขา่ วผ่านสือ่ มวลชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สือ่ โฆษณา และโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ
9. จัดท�ำสิง่ พิมพ์และสือ่ อืน่ ๆ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลของเอสซีจี
อาทิ รายงานประจ�ำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน วารสาร
ผู้ถือหุ้นกู้ วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจ�ำหน่าย และวารสาร
พนักงาน
10. เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
11. เปิดเผยข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ www.scg.com และ
โซเชียลมีเดีย
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจีได้ท�ำหน้าที่ติดต่อ
สื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
นักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม โดยหากผูถ้ อื หุน้ ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมสามารถติดต่อ
โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล invest@scg.com
ซึ่งในปี 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ได้พบปะกับนักลงทุน
รายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ อย่างสมํา่ เสมอ โดยได้
น�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน ค�ำอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion &
Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต สรุปได้ดังนี้
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• จัดกิจกรรมเพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่ พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ (Domestic
Roadshow และ Conference) เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง บนแนวทางการด�ำเนินธุรกิจ และข้อมูล
ทั่วไปของเอสซีจี รวม 10 ครั้ง
• เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละ
ธุรกิจของเอสซีจี บริษทั ได้จดั กิจกรรม โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ของแต่ละธุรกิจเป็นผู้ให้ความรู้ สื่อสารกลยุทธ์ และทิศทางการ
ด�ำเนินธุรกิจให้แก่นกั วิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ
รวม 3 ครั้ง
• จัด Analyst Conference พร้อม Press Conference
ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
• จัด Roadshow ในต่างประเทศ รวม 13 ครั้ง
• จัด Site Visit ในกลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจ
พืน้ ฐานในกระบวนการผลิต โดยเน้นขัน้ ตอนการผลิต ตัง้ แต่การ
เริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า รวม 4 ครั้ง
• Company Visit ทั้งแบบ One-on-One Meeting
Group Meeting และ Conference Call เพื่อให้นักลงทุนได้
ซักถามแนวทางด�ำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษทั ตลอดจนการ
ตอบข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์
อย่างสมํ่าเสมอ
หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง
ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
ที่อยู่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
10800
โทรศัพท์ 0-2586-4299
อีเมล invest@scg.com
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรูค้ วาม
สามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหารระดับ
สูงในการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายการด�ำเนินงานทัง้ ระยะสัน้
ระยะยาว ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความ
เสี่ยง และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการทบทวนนโยบายและ
แผนงานส�ำคัญของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี มีบทบาทส�ำคัญใน
การจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญตามเป้าหมาย ตลอดจนก�ำกับดูแล
ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของเอสซีจี และ
ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้
อย่างเป็นอิสระ
ข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้มกี รรมการไม่นอ้ ยกว่า 9 คน
แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
3. นายเกษม วัฒนชัย
4. พันต�ำรวจเอก
ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์
6. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
7. นางธาริษา วัฒนเกส
8. นายกานต์ ตระกูลฮุน
9. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
10. นายพสุ เดชะรินทร์
11. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ*
กรรมการอิสระ*
กรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ * เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
เท่ากับ 8.9 ปี

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
1 คน คือ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
11 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในภาคอุตสาหกรรม
หรือการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์กับการบริหาร
กิจการของบริษทั และไม่มกี รรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารคนใดด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา รายละเอียด
ปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจ�ำปี
บริษัทมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 7 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด มีกรรมการอิสระทีเ่ ป็นผูห้ ญิง 2 คน
โดยกรรมการอิสระจะท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการท�ำงานของ
ฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบาย
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึง่ อาจกระทบต่อผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ ดูแลให้บริษทั ก�ำหนด
และเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
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เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับสากล บริษัทได้ให้ความส�ำคัญเรื่องความหลากหลาย
ของกรรมการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีความ
เหมาะสมเป็นกรรมการให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ในปี 2561 บริษัทได้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทโดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดเรือ่ งสัญชาติของกรรมการ รวมทัง้ ในกระบวนสรรหาบุคคล
เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะครบก�ำหนดออกตามวาระ
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้สรรหา
บุคคลจ�ำนวน 26 คนจากการเสนอชื่อของกรรมการ และบุคคล
ในท�ำเนียบกรรมการ (Chartered Director) ของ IOD โดยใน
จ�ำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีผู้หญิงจ�ำนวน 2 คน และ
บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจ�ำนวน 2 คน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การก�ำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการของบริษัท
5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(ปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2560)
ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ แก่ผถู้ อื หุน้
(Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�ำคัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
และรอบคอบ (Duty of Care)
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty
of Loyalty)
1.3 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(Duty of Obedience)
1.4 การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ ว น โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และทั น เวลา (Duty of
Disclosure)
2. ก�ำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่อง
จ�ำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่
หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
3. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
4. พิจารณาแผนหลักในการด�ำเนินงาน งบประมาณ
เป้าหมายและนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล
5. ติดตามดูแลให้มีการน�ำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ
และติดตามการวัดผลการด�ำเนินงานทัง้ ในระดับกลุม่ ธุรกิจ และ
ระดับเอสซีจี โดยก�ำหนดให้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงานอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรของเอสซีจี
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั และมติของทีป่ ระชุม

ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และ
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็นธรรม
ต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้
เกิ ด มู ล ค่ า แก่ เ อสซี จี ค วบคู ่ กั บ การสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
8. ก�ำกับดูแลให้มกี ารบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
9. ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และก�ำกับดูแลให้
มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยง
อย่างสม�ำ่ เสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
10. ก�ำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่
ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ ติดตามให้
มีการปฏิบตั ิ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาล
และจรรยาบรรณเอสซีจี
11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�ำนึกในจริยธรรม
และคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทั้งก�ำกับดูแล
ให้มรี ะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อ�ำนาจอย่างไม่
ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมาย
12. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิด
ปัญหา
13. ก�ำกับดูแลให้ระบบการจัดท�ำรายงานทางการเงินและ
การเปิดเผยข้อส�ำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
14. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องส�ำคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก�ำกับดูแลให้มี
กระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน
ของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
มีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ
ติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้
โดยตรง
15. พิ จ ารณาแผนพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และแผน
สืบทอดกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และก�ำกับดูแลให้มกี ารประเมิน
ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเป็ น
ประจ�ำทุกปี และมีระบบการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนแก่
ผูบ้ ริหารระดับสูงทีร่ อบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
และผลการด�ำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
16. ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
เป็นประจ�ำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3
แบบ คือประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั โดยรวม
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(As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้ง
ติ ด ตามผลการประเมิ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ
บริ ษั ท และทบทวนแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
กรรมการบริษัทเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ
17. ก�ำกับดูแลให้มกี ระบวนการสรรหาและเลือกตัง้ บุคคล
เป็นกรรมการบริษทั อย่างโปร่งใส และมีการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
18. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างพอเพียง เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุ ม จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
19. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการคณะกรรมการ หรือ
ผู้ถือหุ้น ก�ำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรใน
ทรัพย์สินของเอสซีจีและการท�ำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
20. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการบริษทั อาจขอค�ำปรึกษา
จากทีป่ รึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพอืน่ ๆ หาก
เห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสม
5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

(ปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2560)
ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษทั ได้รบั
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม
เพื่ อ ให้ ก รรมการบริ ษั ท สามารถตั ด สิ น ใจได้ อ ย่ า งเหมาะสม
2. เป็นผูน้ ำ� ของคณะกรรมการบริษทั และเป็นประธานใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.1 ด� ำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม
ระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
2.2 จั ด สรรเวลาอย่ า งเพี ย งพอ และส่ ง เสริ ม ให้
กรรมการบริษทั ทุกคนอภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค�ำนึงถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องด�ำเนินการต่อ
ไปอย่างชัดเจน
2.4 ก�ำหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั โดย
ไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ

3. เป็นผู้น�ำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ
วาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นอย่าง
เท่าเทียมกัน และดูแลให้มกี ารตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ อย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามหลัก
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ
บริ ษั ท กั บ ฝ่ า ยจั ด การ และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. ก�ำกับดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่าง
โปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและ
องค์ประกอบที่เหมาะสม
8. ก� ำกับดูแ ลให้การปฏิบัติหน้าที่ข องคณะกรรมการ
บริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการ
บริษทั แต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.4 อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั มีอำ� นาจอนุมตั เิ รือ่ งต่าง ๆ ของบริษทั
ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�ำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รวมถึง
การก�ำหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน
แผนหลักในการด�ำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
แผนงบประมาณและแผนการด� ำ เนิ น งานธุ ร กิ จ ประจ� ำ ปี
แผนธุรกิจระยะปานกลาง การก�ำหนดเป้าหมายที่ต้องการของ
ผลของการด�ำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการด�ำเนิน
งานให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน
(Capital Expenditure) รายการระหว่างกันทีส่ ำ� คัญ การเข้าควบรวม
กิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน
5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร
่ ะหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ายจัดการ

เอสซีจีได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการเอสซีจีอย่างชัดเจนตาม
คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท โดยกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่
ในการก� ำ หนดนโยบายและก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานของ
ฝ่ายจัดการเอสซีจีในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการเอสซีจี
ท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนด
ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็น
บุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองต�ำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม
ที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้ก�ำหนดแผนการ
สืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และมีการทบทวนแผน
ดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าประชุมในวาระดังกล่าว
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ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มอี ำ� นาจลงนาม
ผู ก พั น บริ ษั ท เพื่ อ ให้ แ บ่ ง แยกหน้ า ที่ ร ะหว่ า งการก� ำ กั บ ดู แ ล
เชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่าง
ชัดเจน
5.6 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท
ข้อบังคับของบริษัทได้ก�ำหนดจ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3
ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออก
โดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะ
ต้องออกจากต�ำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่
ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งก่อน ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 12 คน จึงมีกรรมการที่ออกจาก
ต�ำแหน่งตามวาระปีละ 4 คน อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่
ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำ� รงต�ำแหน่งอีกก็ได้
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการไม่เกิน
3 วาระติดต่อกัน โดยเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
บริ ษั ท มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ นวั น ที่ 25 พฤษภาคม 2554 และครบ
ก�ำหนดการด�ำรงต�ำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ที่ ต นครบก� ำ หนดออกตามวาระ ทั้ ง นี้
คณะกรรมการอาจเสนอชือ่ กรรมการดังกล่าวให้ทปี่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของ
กรรมการนั้นสิ้นสุดลง
5.7 นโยบายการด�ำรงต�ำแหน่ ง ในสถาบั น ภายนอก
เอสซีจีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

การก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท
จะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายการก� ำ หนด
จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการ
บริษัทสามารถอุทิศเวลาส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงก�ำหนดเป็นนโยบาย
ให้กรรมการบริษัทด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวม
ไม่เกิน 4 บริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้
อย่างเคร่งครัด ไม่มีกรรมการคนใดด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนอืน่ เกิน 4 บริษทั นอกจากนีบ้ ริษทั มีแนวปฏิบตั ใิ นกรณี
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั อืน่
โดยจะมีการเสนอเรื่องการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

นโยบายและแนวปฏิ บั ติ ก ารเป็ น กรรมการในสถาบั น
ภายนอกเอสซีจีของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายให้ ก รรมการ
ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของ
บริษัทท�ำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้
(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่
ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้
ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนทีต่ งั้ ขึน้
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนทีต่ งั้ ขึน้
เพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลา
อันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท
ทัง้ นีใ้ ห้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เสนอขออนุมัตกิ ารเข้าด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท อื่ น หรื อ สถาบั น ภายนอกจาก
คณะกรรมการบริษทั และในกรณีของพนักงานจัดการให้เสนอขอ
อนุมัติตามอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตาม
เจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจท�ำงาน
ตลอดจนอุทิศเวลาการท�ำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้ง
ปฏิบตั ติ ามแนวจรรยาบรรณเรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่ เ ป็ น หรื อ อาจเป็ น การแข่ ง ขั น กั บ กิ จ การของบริ ษั ท อนึ่ ง
การพิจารณาอนุมตั ใิ ห้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษทั
ท�ำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัท
ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งบริษัทได้
สือ่ สารให้พนักงานจัดการทีเ่ กีย่ วข้องทราบโดยทัว่ ถึงกันด้วยแล้ว
5.8 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและการพั ฒ นา
ความรู้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
เอสซี จี จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านและ
ทบทวนผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�ำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดย
แบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) และได้จัด
ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของประธานกรรมการ
ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และ
หาข้อสรุปเพื่อก�ำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท� ำ งานของคณะกรรมการบริ ษั ท ต่ อ ไป โดยในปี 2562
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกิ จ การสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
และได้เริ่มประเมินในปี 2562 ท�ำให้บริษัทมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยครบทุกคณะ
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ส�ำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) นั้น คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมถึง
แบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ก่อนที่จะเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย

1.
2.
3.
4.
5.

ส�ำนักงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก คนเพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทีต่ นด�ำรงต�ำแหน่ง
หลังจากนั้นส�ำนักงานเลขานุการบริษัทจะสรุปผล และน�ำเสนอ
ผลประเมินต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบก่อนน�ำส่งผลการประเมินให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป
ทั้ ง นี้ ในปี 2562 ผลประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ ดังนี้

ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ
(As a Whole)
(ร้อยละ)

ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
(Self-assessment)
(ร้อยละ)

96
97
98
95
100

95
97
98
95
99

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

การประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง
ของเอสซีจี
คณะกรรมการบริ ษั ท ร่ ว มกั บ คณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทนเป็ น ผู ้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานทางธุรกิจของ
บริษัท การด�ำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาจากข้อมูลทัง้ ปีปจั จุบนั และเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
ในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละ
ของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมาย
เพื่อก�ำหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจี
ทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรม
เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
นอกจากนัน้ ได้นำ� ผลการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงานระดับ
จัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของ
เอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนด้วย

การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทโดยที่
ปรึกษาอิสระภายนอก
นอกเหนื อ จากการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการทัง้ คณะ(AsaWhole)และการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุก
ปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายในการจัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยที่
ปรึกษาอิสระภายนอกทุก ๆ 3 ปี เพื่อน�ำมาพัฒนาแนวทาง
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต.
ปี 2560 และการประเมินเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการของ DJSI
โดยได้ด�ำเนินการครั้งแรกในปี 2558
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้คัดเลือกบริษัทอีวาย
คอร์ปอเรท เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด เป็นทีป่ รึกษาภายนอกทีเ่ ป็นอิสระ
ให้เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงสร้าง หน้าที่
ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล เพือ่ ก�ำหนด
แนวทางในการพั ฒ นาทั ก ษะความรู ้ ค วามสามารถของ
คณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเพื่อเพิ่มมาตรฐานส�ำหรับกระบวน
การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษทั ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการปฏิบัติสากลและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

110

หลักการและวิธีการประเมิน
ทีป่ รึกษาอิสระภายนอกได้กำ� หนดปัจจัยและองค์ประกอบ
การประเมินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะ
ความรูค้ วามสามารถของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ครอบคลุมประเด็น
ต่าง ๆ ทุกด้าน และได้เข้าร่วมประชุมกับผู้รับผิดชอบโครงการ
และผู ้ ป ระสานงานโครงการของบริ ษั ท จั ด ท� ำ แบบประเมิ น
คณะกรรมการบริษทั และสัมภาษณ์กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและ
ฝ่ายจัดการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับปัจจัยและองค์ประกอบการประเมิน
ข้างต้นในรูปแบบทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทัง้ รวบรวม
และสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
ตลอดจนข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นในการประเมินผลรวม
ถึงจรรยาบรรณเอสซีจี (Code of Conduct) จากนั้นจึงประเมิน
ระดับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยเทียบเคียง
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและบริษัทจดทะเบียนชั้นน�ำ
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและต่างประเทศ
ผลการประเมิน
จากผลการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 96
ส�ำหรับในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ได้ พิ จ ารณาข้ อ เสนอแนะของที่ ป รึ ก ษาภายนอกที่ ส ามารถ
น� ำ มาปรั บ ใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการให้ดยี งิ่ ขึน้ และเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริษทั และ
สอดคล้องกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ
เช่น สถาบันจัดอันดับ (Rating Agencies) องค์กรที่มีหน้าที่
ตรวจสอบ (Governance Watchdog) และหน่วยงานก�ำกับ
ดูแล (Regulator) โดยได้เสนอแนวปฏิบัติและนโยบายของ
เอสซีจเี สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ตามค�ำแนะน�ำของทีป่ รึกษา
ภายนอกเพื่อก�ำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาบรรษัทภิบาลของ
เอสซีจีในเรื่องดังต่อไปนี้
- ปรับปรุงตารางความรูค้ วามช�ำนาญของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Skill Matrix)
- ก�ำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่
รวมทั้งปรับปรุงนโยบายการก�ำหนดคุณสมบัติและการสรรหา
กรรมการบริษัท
- ก�ำหนดนโยบายการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อย
- ก�ำหนดกฎบัตรและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ก� ำ หนดกระบวนการจั ด ท� ำ แผนการฝึ ก อบรมและ
พัฒนาคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 ของ ก.ล.ต. แนะน� ำ หลั ก ปฏิ บั ติ ป ระการหนึ่ ง ว่ า
คณะกรรมการบริษทั ควรก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษทั และ
กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิ จ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับ
การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ ำ� หรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้
ก�ำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุ มั ติ
กระบวนการจัดท�ำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาคณะกรรมการ
บริษัทอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทัง้ จัดท�ำทะเบียนประวัตกิ ารฝึกอบรมของกรรมการ เพือ่ ก�ำหนด
แผนการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาให้แก่กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จัดกิจกรรม
ทีจ่ ะช่วยเพิม่ พูนความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของกรรมการอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้เริม่ การจัดเสวนาแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัทและ
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ร่ ว มกั บ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกตั้ ง แต่
ปี 2554 เป็นต้นมา
ส�ำหรับปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
1) จั ด เสวนาในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “สงครามการค้ า ระหว่ า ง
สหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัวทัง้ ภาครัฐและเอกชน โอกาส
และความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
และในหัวข้อเรือ่ ง “ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก
ทิ ศ ทางการค้ า และการลงทุ น ที่ เ อกชนไทยและเอสซี จี ค วร
ปรับเปลี่ยนในกรอบเวลา 3 ปี” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารเอสซีจีมีความรู้และความเข้าใจ
สถานการณ์ ส งครามการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ อเมริ ก ากั บ จี น ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นในอนาคต
จากวิทยากรผูม้ คี วามรูแ้ ละเชีย่ วชาญด้านต่างประเทศ ซึง่ ระหว่าง
การเสวนาได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง
รวมทั้งได้รับค�ำแนะน�ำจากวิทยากรในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเอสซีจีด้วย
2) จัดแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีและพัฒนาการ
ของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของทั้งสามกลุ่ม
ธุรกิจหลัก รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางของเอสซีจี เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม 2562 สอดรับไปกับการประชุมเชิงปฏิบัติการก�ำหนด
แผนธุรกิจระยะกลาง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร
นักวิจยั และพัฒนา ตลอดจนผูบ้ ริหารด้านนวัตกรรมได้แลกเปลีย่ น
ข้อคิดเห็นและให้ค�ำแนะน�ำเพื่อต่อยอดโครงการต่าง ๆ ของ
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เอสซีจี ให้กว้างขวางและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ
อยูเ่ สมอ ทัง้ หลักสูตรทีจ่ ดั โดยหน่วยงานทีด่ แู ลการฝึกอบรมของ

เอสซีจี และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลของภาครัฐ
หรือองค์กรอิสระ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ เพื่อน�ำความรู้
และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

สรุปประวัติการพัฒนาและการให้ค�ำปรึกษาของกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2562
รายชื่อกรรมการ
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1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

• แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ
สินค้า บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
• ร่วมเสวนาเรื่อง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
ทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสและความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี”
• ร่วมเสวนาเรื่อง “ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก ทิศทาง
การค้าและการลงทุนทีเ่ อกชนไทยและเอสซีจคี วรปรับเปลีย่ นในกรอบเวลา 3 ปี”

2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล

• แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า
บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
• ร่วมเสวนาเรื่อง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
ทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสและความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี”
• ร่วมเสวนาเรื่อง “ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก ทิศทาง
การค้าและการลงทุนทีเ่ อกชนไทยและเอสซีจคี วรปรับเปลีย่ นในกรอบเวลา 3 ปี”

3. นายเกษม วัฒนชัย

• แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า
บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
• ร่วมเสวนาเรื่อง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
ทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสและความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี”
• ร่วมเสวนาเรื่อง “ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก ทิศทาง
การค้าและการลงทุนทีเ่ อกชนไทยและเอสซีจคี วรปรับเปลีย่ นในกรอบเวลา 3 ปี”
• เข้าร่วมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 - IOD
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4. พันต�ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

• แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า
บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
• ร่วมเสวนาเรื่อง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
ทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสและความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี”
• ร่วมเสวนาเรือ่ ง “ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก ทิศทางการค้า
และการลงทุนทีเ่ อกชนไทยและเอสซีจคี วรปรับเปลีย่ นในกรอบเวลา 3 ปี”

5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์

• แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า
บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
• ร่วมเสวนาเรื่อง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
ทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสและความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี”
• ร่วมเสวนาเรือ่ ง “ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก ทิศทางการค้า
และการลงทุนที่เอกชนไทยและเอสซีจีควรปรับเปลี่ยนในกรอบเวลา 3 ปี”

6. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง

• แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า
บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ

7. นางธาริษา วัฒนเกส

• แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า
บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
• ร่วมเสวนาเรื่อง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
ทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสและความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี”
• ร่วมเสวนาเรื่อง “ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก ทิศทาง
การค้าและการลงทุนทีเ่ อกชนไทยและเอสซีจคี วรปรับเปลีย่ นในกรอบเวลา 3 ปี”
• ร่วมงานสัมมนา ID Forum 1/2019 หัวข้อ Tips and Tricks for dealing
with questions in AGM - IOD
• ร่วมงานสัมมนา Director Breakfast Talk 2/2019 หัวข้อ
Digital Transformation “Stories and Strategies for Success” - IOD
• ร่วมงานสัมมนา Executive Briefing 6/2019 (Growing Clean Business
in a Corrupt Environment Briefing) - IOD
• ร่วมงานสัมมนา Robotic Process Automation (RPA) –
Next Generation Workforce – KPMG
• เข้าร่วมประชุม Seoul Regional Meeting of the Trilateral Commission
Asia Pacific Group
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8. นายกานต์ ตระกูลฮุน

• แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า
บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
• ร่วมเสวนาเรื่อง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
ทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสและความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี”
• ร่วมเสวนาเรือ่ ง “ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก ทิศทางการค้า
และการลงทุนทีเ่ อกชนไทยและเอสซีจคี วรปรับเปลีย่ นในกรอบเวลา 3 ปี”

9. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

• แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า
บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
• ร่วมเสวนาเรื่อง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
ทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสและความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี”
• ร่วมเสวนาเรือ่ ง “ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก ทิศทางการค้า
และการลงทุนทีเ่ อกชนไทยและเอสซีจคี วรปรับเปลีย่ นในกรอบเวลา 3 ปี”
• ร่วมงานสัมมนา Director Breakfast Talk 2/2019 หัวข้อ
Digital Transformation “Stories and Strategies for Success” - IOD

10. นายพสุ เดชะรินทร์

• แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า
บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
• ร่วมเสวนาเรื่อง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
ทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสและความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี”
• ร่วมเสวนาเรื่อง “ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก ทิศทาง
การค้าและการลงทุนทีเ่ อกชนไทยและเอสซีจคี วรปรับเปลีย่ นในกรอบเวลา 3 ปี”
• เข้าร่วมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 280/2019 – IOD
• เข้าร่วมหลักสูตร Audit Committee Forum 1/2019 - IOD
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11. นางพรรณสิรี อมาตยกุล

• แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า
บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
• ร่วมเสวนาเรื่อง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
ทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสและความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี”  
• ร่วมเสวนาเรือ่ ง “ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก ทิศทางการค้า
และการลงทุนทีเ่ อกชนไทยและเอสซีจคี วรปรับเปลีย่ นในกรอบเวลา 3 ปี”
• ร่วมงานสัมมนา ID Forum 1/2019 - Tips and Tricks for dealing with
questions in AGM - IOD

12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

• แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง (MTP)
ของทุกธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนและให้ค�ำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า
บริการ และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
• ร่วมเสวนาเรื่อง “สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
ทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสและความท้าทายส�ำหรับเอสซีจี”
• ร่วมเสวนาเรือ่ ง “ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก ทิศทางการค้า
และการลงทุนทีเ่ อกชนไทยและเอสซีจคี วรปรับเปลีย่ นในกรอบเวลา 3 ปี”

ประวัตกิ ารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทีจ่ ดั โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และประสบการณ์ ความ
เชีย่ วชาญ การด�ำรงต�ำแหน่ง การศึกษา ของกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจหลักของเอสซีจีปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการเป็น
รายบุคคลในหมวดโครงสร้างการจัดการ
ในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทนั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการ
บริ ษั ท ท� ำ หน้ า ที่ ป ระสานงานระหว่ า งกรรมการบริ ษั ท และ
ฝ่ายจัดการเอสซีจี และมีสำ� นักงานเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีด่ แู ล
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั และประสานงานให้มกี าร
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
เอสซี จี ไ ด้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ กรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง รวบรวมสรุ ป
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท
ตลอดจนกฎบั ต รของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด
ย่อย นโยบายด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
แนวปฏิบัติในหน้าที่กรรมการ ซึ่งส่งให้กรรมการบริษัททุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเป็นกรรมการบริษัท
ในปี 2562 เอสซี จี ไ ด้ ก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การเตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการบริ ษั ท
(Director Induction Program) ส�ำหรับกรรมการที่ได้รับการ
เลือกตั้งรายใหม่เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับต�ำแหน่งสามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเร็ ว ที่ สุ ด โดยมี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น
ผูป้ ระสานงานในเรือ่ งต่าง ๆ ตามแผนงานปฐมนิเทศกรรมการใหม่
(Orientation Program) 3 ด้าน ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นเกีย่ วกับกรรมการเพือ่ ประโยชน์
ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับกรรมการ
2) จัดส่งข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
บริษัท คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
สรุปผลการด�ำเนินงาน สรุปหลักเกณฑ์สำ� คัญด้านบรรษัทภิบาล
เอสซีจี และคู่มือส�ำคัญของบริษัทที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและ
สามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
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3) จัดให้มกี ารพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ
บริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจี หรือผู้อ�ำนวยการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับ
ทราบ และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของ
เอสซีจี
12.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการ
กิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรือ่ ง
และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ
โดยได้ จั ด ให้ มี ก ฎบั ต รส� ำ หรั บ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ทุกคณะเพื่อก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผย
กฎบั ต รดั ง กล่ า วบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ด้ ว ย นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรือ่ ง
ชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
1.

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน
4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และ
มีประสบการณ์การท�ำงานด้านบัญชี หรือการเงินทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
โดยมีนางธาริษา วัฒนเกส นายพสุ เดชะรินทร์ และนางพรรณสิรี
อมาตยกุ ล เป็ น กรรมการตรวจสอบที่ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ เ พี ย งพอที่ จ ะท� ำ หน้ า ที่ ใ นการสอบทาน
ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น ได้ โดยท� ำ หน้ า ที่ ส อบทาน
การด�ำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ
ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ และข้อก�ำหนดของหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบ
การควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างอิสระ
ทั้ ง นี้ ส� ำ นั ก งานตรวจสอบเป็น หน่ว ยปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบัน
นายพิทยา จัน่ บุญมี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานตรวจสอบ เป็นผูด้ แู ลงาน
ดั ง กล่ า ว และรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้ ง มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ที่ ป รึ ก ษา และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจ�ำ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
เข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ขอความเห็นจากผูส้ อบบัญชี
ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยั ง มี
ที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 4 คน ประกอบด้วย
1. นางธาริษา วัฒนเกส
2. นายปรีชา อรรถวิภัชน์
3. นายพสุ เดชะรินทร์
4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ*
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ**
กรรมการตรวจสอบ**

หมายเหตุ * ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่
27 มีนาคม 2562
** เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่
27 มีนาคม 2562

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
ครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ทัง้ นี้
เมือ่ ครบก�ำหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั การพิจารณาแต่งตัง้ ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอนื่
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่คณะกรรมการ
บริษทั ก�ำหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่ น
ต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งตนแทน
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2560)
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ด้านการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
1. สอบทานให้มรี ะบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ในงบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบรายงานทางการเงิ น ให้
ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย และข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการท�ำงาน การควบคุม การก�ำกับดูแลด้านการปฏิบตั งิ าน
และด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการรั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
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4. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ก ระบวนการในการต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของ
หน่วยงานก�ำกับดูแลต่าง ๆ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้
(Awareness) การประเมิน ความเสี่ย ง การควบคุมภายใน
การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระท�ำความผิด
การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ตามที่ ส� ำ นั ก งานตรวจสอบได้
ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตาม
การปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
ตามกรอบแนวทางการควบคุ ม ภายใน (Internal Control
Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐาน
สากลที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป และพิ จ ารณา “แบบประเมิ น
ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน” ซึ่ ง ส� ำ นั ก งาน
ตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของ
บริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์
ให้ กั บ หน่ ว ยงานเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลใน
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ด้านอื่นๆ
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคล
ซึ่ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
รวมทัง้ เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีของบริษทั และประเมิน
ประสิทธิภาพการท�ำงานของผู้สอบบัญชี
10. จั ด ท� ำ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรือ่ ง
ต่าง ๆ ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ ค วามเห็ น ในการปฏิ บั ติ ง านของ
ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ
และก�ำลังพลของส�ำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความ

เห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำ� นวย
การส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ
รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบของส�ำนักงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
สากล
14. สอบทานให้ ก รรมการตรวจสอบมี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�ำทุกปี
15. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดหรื อ
คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอำ� นาจเรียก สัง่ การให้ฝา่ ยจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น รวมทั้งแสวงหา
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิ บั ติ ง านภายในขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบตามค�ำสั่งของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัท
โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่
ผูส้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือ
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทกระท�ำความ
ผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา
281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา
309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้
คณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบในเบื้องต้น ให้ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2. ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจ
มี ผ ลกระทบอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่อง
ที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
(3) การฝ่ า ฝื น กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะจัดการไม่ด�ำเนินการ
ให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ก�ำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า
มีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าวต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 7 คน ซึ่งกรรมการ
ทุกคนไม่เป็นผูบ้ ริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 5 คนและประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ท�ำหน้าที่
เสนอ ทบทวน ก�ำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหา
ผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่
ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ทบทวนระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อย และท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จ�ำนวน 7 คน
ประกอบด้วย
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
2. นายปรีชา อรรถวิภัชน์
3. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
4. นางธาริษา วัฒนเกส
5. พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
6. พันต�ำรวจเอก
ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
7. นายพสุ เดชะรินทร์

ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา*
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา**

หมายเหตุ * เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562
** เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ทั้งนี้เมื่อครบก�ำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับ
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. ก�ำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ
เอสซีจีเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอ
2. เสนอแนะแนวปฏิบตั ดิ า้ นบรรษัทภิบาลของเอสซีจตี อ่
คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ
เอสซีจี
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของ
เอสซี จี ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และสอดคล้ อ งกั บ
แนวปฏิบตั ใิ นระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. ก�ำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ
6. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
บริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่
7. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริ ษั ท ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
8. เสนอแนะวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และ
ประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี รวมทัง้
ติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เพือ่ น�ำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
9. รายงานความคื บ หน้ า และผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสมํ่าเสมอ
10. ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
กรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของ
เอสซีจี และก�ำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษทั เพือ่ แทน
กรรมการบริษทั ทีค่ รบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษทั
ที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ
และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
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11. พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลผู ้ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมมา
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ทดแทนกรรมการบริษทั ทีค่ รบวาระ
หรือกรณีอื่น ๆ โดยค�ำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง
คณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
12. จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
และคณะจัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
13. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั
ในเรือ่ งโครงสร้าง หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิ
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณา
ทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับ
กฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
14. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นประจ�ำทุกปี โดยประเมินการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ
(As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
15. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหามีอ�ำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น
ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจ�ำเป็น นอกจากนัน้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอค�ำปรึกษาจาก
ที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หาก
เห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสมโดยบริษทั จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3.

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน
3 คน ท�ำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง
ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทน
ที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีในการบริหาร
กิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษา
คนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร

คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทน จ� ำ นวน 3 คน
ประกอบด้วย
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน*
กรรมการพิจารณา
2. นายชุมพล ณ ล�ำเลียง
ผลตอบแทน
กรรมการพิจารณา
3. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
ผลตอบแทน**
หมายเหตุ * ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
แทนนายชุมพล ณ ล�ำเลียง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562
** เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ทัง้ นี้ เมือ่ ครบก�ำหนดออกตามวาระก็อาจได้รบั
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง รวมถึ ง โบนั ส ประจ� ำ ปี แ ละ
เบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการ
เอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน
โบนัสประจ�ำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั
และผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเป็นรายบุคคล ในกรณี
ที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้ค�ำแนะน�ำการ
ด�ำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เพื่ อ ก� ำ หนดค่ า ตอบแทนก่ อ นน� ำ เสนอขออนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
4. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะจัดการเอสซีจเี ป็น
รายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อก�ำหนด
ค่าตอบแทนก่อนน�ำเสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เป็น
ประจ�ำทุกปี
5. พิจารณางบประมาณการขึน้ ค่าจ้าง การเปลีย่ นแปลง
ค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจ�ำปีของพนักงานจัดการ
ระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
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6. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้ ม ในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท
รวมทัง้ คณะจัดการเอสซีจอี ย่างสมํา่ เสมอเพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ
7. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั
และคณะจัดการเอสซีจี เปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียนชัน้ น�ำ
อื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้เอสซีจีรักษา
ความเป็นผูน้ ำ� ในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ ๆ และเพือ่ เป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
8. รายงานความคื บ หน้ า และผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ หลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ
9. ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมิ น ให้
คณะกรรมการบริษัททราบ
10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ
เกีย่ วกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ่ ขออนุมัตปิ รับปรุงให้เหมาะสมและ
มีความทันสมัยอยู่เสมอ
11. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
มอบหมาย
ในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ ห้
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอ�ำนาจเรียก สั่งการให้
ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมา
ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารทีเ่ ห็นว่าเกีย่ วข้องจ�ำเป็น
นอกจากนั้ น คณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนอาจขอ
ค�ำปรึกษาจากทีป่ รึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพ
อื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจ�ำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. คณะกรรมการกิ จ การสั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�ำนวน 5 คน ฝ่ายจัดการ
ของเอสซีจี 3 คน รวมเป็น 8 คน ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและ
แนวทางการด�ำเนินงานด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เสนอแนะการก�ำหนดงบประมาณประจ�ำปี ส�ำหรับการ
ด�ำเนินกิจการดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการด�ำเนินงานและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จ�ำนวน 8 คน ประกอบด้วย
1. นายเกษม วัฒนชัย

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประธานกรรมการ
กิจการสังคม
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการกิจการสังคม
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการกิจการสังคม
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการกิจการสังคม
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการกิจการสังคม
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการกิจการสังคม
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นายเชาวลิต เอกบุตร
กรรมการกิจการสังคม
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน*
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการกิจการสังคม
เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน**

หมายเหตุ * เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
** เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการกิจการสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบก�ำหนดออกตามวาระ
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เมื่อครบก�ำหนดออกตามวาระ
ก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกได้

ณ ล�ำเลียง นางธาริษา วัฒนเกส นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายพสุ เดชะรินทร์ และนางพรรณสิรี อมาตยกุล
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2562 ได้มีมติปรับปรุงข้อก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ของบริษทั ซึง่ มีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน ดังนี้

ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ก� ำ หนดนโยบาย แนวทางการด� ำ เนิ น งาน และ
งบประมาณ ด้านกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ น�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
2. ติ ด ตามดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานของ
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการกิ จ การสั ง คมฯ
ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
3. รายงานความคื บ หน้ า และผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ภายหลังทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการกิจการ
สังคมฯ อย่างสม�่ำเสมอ
4. ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการกิจการ
สังคมฯ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลีย่ นแปลงใด ๆ
เกีย่ วกับกฎบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมฯ ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัย
อยู่เสมอ
6. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย
ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้คณะกรรมการ
กิจการสังคมฯ มีอำ� นาจเรียกสัง่ การให้ฝา่ ยจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น นอกจากนั้นในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ ายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ ข องกฏบั ต รฉบั บ นี้
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ อาจขอค�ำปรึกษาจากที่ปรึกษา
อิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่า
มีความจ�ำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
เรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ

ข้อก�ำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้อง
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ถื อ หุ ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 0.5 ของจ� ำ นวนหุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ  หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ
รายอืน่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื
ค�้ ำ ประกั น การให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น หลั ก ประกั น หนี้ สิ น รวมถึ ง
พฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา
มี ภ าระหนี้ ที่ ต ้ อ งช� ำ ระต่ อ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ตั้ ง แต่ ร ้ อ ยละ 3
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้
ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามวิ ธี ก ารค� ำ นวณมู ล ค่ า ของรายการ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น

12.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
กรรมการอิสระ

บริ ษั ท ก� ำ หนดสั ด ส่ ว นของกรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น
กรรมการอิสระให้มีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
บริษัททั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ จ�ำนวน 7 คน
ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายชุมพล
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ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้
ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท
บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวม
ถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือ
ถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาว่าได้กระท�ำความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
กฎหมายว่ าด้ วยการประกัน วิน าศภัย กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินในท�ำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย
นั้ น ทั้ ง นี้ ในความผิ ด เกี่ ย วกั บ การกระท� ำ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมที่
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล� ำ ดั บ เดี ย วกั น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง โดยมี
การตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดย
ไม่ถอื ว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อิ ส ระเป็ น บุ ค คลที่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ �ำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6
ให้บริษัทได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ตอ่ เมือ่
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ค วามเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ แ สดงว่ า
ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แล้ ว ว่ า การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล
ดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็น
ที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
ในรอบปี 2562 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 7 คน ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่า
เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แนวทางการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าทีส่ รรหารายชือ่
บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป็ น กรรมการและกรรมการ
อิสระเพือ่ เตรียมไว้เป็น Succession Pool ซึง่ รวมถึงการพิจารณา
รายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ สนอแนะโดยผูถ้ อื หุน้ กรรมการ ตลอดจน
ผู้ที่ผ่านการอบรมตามท�ำเนียบรายชื่อกรรมการที่แนะน�ำโดย
IOD (IOD Chartered Directors) ที่มีความรู้ ความช�ำนาญ
ในด้ า นที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งการตาม Board Skill Matrix ซึ่ ง จะมี
การพิจารณาทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และแนวทางด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาปรับปรุง
ตารางความรู ้ ค วามช� ำ นาญเฉพาะด้ า นของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Skill Matrix) โดยการก�ำหนดคุณสมบัติหลัก
(Core Qualifications) และทั ก ษะ ความรู ้ ค วามสามารถ
และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย (Diversity of Skills
and Experiences) ที่คณะกรรมการบริษัทพึงมี โดยเพิ่มเติม
ความรู้ ความช�ำนาญในด้านการบริหารจัดการองค์กรระดับภูมภิ าค/
หรือระดับโลก วิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision) การบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) ความเชี่ยวชาญ
ในตลาดต่างประเทศ เทคโนโลยี การบริหารจัดการทุนมนุษย์
(Human Capital Management) ความรู้ความช�ำนาญหรือ
ประสบการณ์ดา้ นสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล (ESG)
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ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาก�ำหนด
“นโยบายการก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการบริษทั ”
โดยอ้ า งอิ ง จากหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักเกณฑ์
ของ IOD การประเมิ น ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ดาวโจนส์ (DJSI
Sustainability Assessment-DJSI) ด้ า น Corporate
Governance โดยค�ำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้าง
คณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความช�ำนาญ
ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีและในปี 2562 คณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ มี ม ติ ป รั บ ปรุ ง นโยบายการก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละ
การสรรหากรรมการบริ ษั ท และก� ำ หนดกระบวนการสรรหา
และคั ด เลื อ กกรรมการใหม่ อ ย่ า งเป็ น ระบบ มี ขั้ น ตอนและ
เป็นลายลักษณ์อกั ษร ให้มคี วามชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณา
จากความต้องการของธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนคุณสมบัติ
และคุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ
เพือ่ ให้สามารถสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ทักษะและประสบการณ์ได้ตรงตามที่ต้องการ
นโยบายการก�ำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการ
บริษัท
1. หลักการ
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นเรื่องที่มีความ
ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ตามหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลเอสซี จี เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการบริษทั ถือว่าเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญในการก�ำหนด
กลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ของเอสซีจี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก�ำหนดนโยบาย
การก�ำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทขึ้น
2. นโยบายการก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละการสรรหา
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้ ว นและไม่มีลัก ษณะต้องห้า มตามที่ก ฎหมายก�ำหนด
และควรมีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความรู้และความช�ำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ตลอดจนไม่จ�ำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ และ
สัญชาติ เพือ่ ให้บริษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ทางธุรกิจ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้บริษทั มีการบริหารจัดการ
ตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจที กี่ อ่ ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส
สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิม่ มูลค่าระยะยาวให้กบั ผูถ้ อื หุน้
และสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ซึง่ จะช่วยน�ำพา
ให้เอสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืน
3. การสรรหากรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาพิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระหรือ

กรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ความหลากหลาย โดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ
� วิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็นผูม้ ี
หรือวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง มีภาวะผูน้ ำ 
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารท�ำงานทีโ่ ปร่งใสไม่ดา่ งพร้อย
รวมทัง้ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
โดยในปี 2562 ในกระบวนการสรรหาบุ ค คลเข้ า เป็ น
กรรมการแทนกรรมการที่จะครบก�ำหนดออกตามวาระในปี
2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้สรรหาบุคคล
โดยไม่ค�ำนึงถึง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นก�ำเนิด สีผิว
ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อจากกรรมการ และบุคคลในท�ำเนียบกรรมการ (Chartered
Director) ของ IOD จ�ำนวน 26 คน โดยในจ�ำนวนบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชือ่ มีผหู้ ญิงจ�ำนวน 2 คน และบุคคลทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย
จ�ำนวน 2 คน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการก�ำหนดคุณสมบัติและ
การสรรหากรรมการของบริษัท
นอกจากนั้น ในการสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการยังได้
ค�ำนึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
3.1 คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณา
และก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูท้ จี่ ะคัดเลือกเพือ่ เสนอชือ่
เป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น
- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity
and accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed
judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดี
และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมัน่ ในการท�ำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเห็นว่ามีความส�ำคัญ
3.2 ความรู้ความช�ำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณา
ก�ำหนดองค์ประกอบของความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะด้านทีจ่ ำ� เป็น
ต้ อ งมี ใ นคณะกรรมการ และจั ด ท� ำ  Board Skill Matrix
เพื่อประกอบในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็น
กรรมการ ความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้านดังกล่าวเพื่อส่งเสริม
ให้คณะกรรมการสามารถก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้ง
ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น
- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and
Finance)
- การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รซึ่ ง รวมถึ ง การบริ ห าร
จัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and Human
Resource Management)
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- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั (Industry Knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Vision and
Strategic Planning)
- ความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะด้านอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจ�ำเป็นต่อบริษทั ในระยะ 3 - 5 ปี
ข้างหน้า เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
การวิจยั และพัฒนา (Research and Development) การควบรวม
กิ จ การ (Merger & Acquisition) ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาค/หรือ
ระดับโลก ฯลฯ
3.3 ความหลากหลายของกรรมการ
นอกเหนือจากการก�ำหนดองค์ประกอบสองประการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ยังอาจพิจารณาก�ำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของ
คุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ
และสัญชาติ ฯลฯ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่
กรรมการบริษัทเป็นผู้น�ำองค์กรที่มีบทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญมาก เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือก
กรรมการมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นระบบแบบแผน
และโปร่ ง ใส สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ
และการสรรหากรรมการบริษัท และหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
เพื่อสามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ในปี
2562 คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้พจิ ารณาก�ำหนดกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการใหม่ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งเป็น
4 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการสรรหา
ขั้นตอนการคัดเลือก และขั้นตอนการเลือกตั้ง รวมทั้งก�ำหนด
กรอบเวลาของแต่ละขั้นตอนดังกล่าวด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการ
1. การเสนอชื่ อ บุ ค คลให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เลื อ กตั้ ง
เป็ น กรรมการแทนกรรมการที่ ค รบก� ำ หนดออกตามวาระ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผูส้ รรหาเพือ่ เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อ
บุคคลอื่น ส่วนอ�ำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการ
เป็นอ�ำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคล

ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ�ำนวนกรรมการที่
จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมา
มี ค ะแนนเสี ย งเท่ ากั น อั น จะท� ำให้ เ กิ น จ� ำนวนกรรมการที่ จ ะ
เลื อ กตั้ ง ในครั้ ง นั้ น ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ลงคะแนนเสี ย ง
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ข าดเพื่อให้ไ ด้จ� ำนวนกรรมการที่จะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต� ำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี
บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ในต�ำแหน่งงานบริหารทีส่ ำ� คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็น
มืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เป็นผู้จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
คณะจัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณา ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี
เริม่ จากการคัดเลือกผูท้ เี่ ป็นคนเก่งและคนดีเข้ามาร่วมงาน และ
มุง่ เน้นรับคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ (Young Talent) และ
พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่
ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอน
การประเมินพนักงานทีม่ ศี กั ยภาพสูง (High Potential) ซึง่ ทุกคน
จะได้รบั การพัฒนาตามแผนทีว่ างไว้เป็นรายบุคคล (Individual
Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้ง
หมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�ำและความรอบรู้
ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของเอสซีจีดังกล่าวได้
ด�ำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มคี วามพร้อมในการทดแทน
กรณีที่มีต�ำแหน่งงานว่างลง
12.4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาก�ำหนด
“นโยบายการแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลไปเป็ น กรรมการและผู ้ บ ริ ห าร
ในบริษทั ย่อย” โดยอ้างอิงจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับ
บริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต. ปี 2560 ที่เสนอแนะให้บริษัท
จดทะเบียนควรจัดให้มีกรอบและกลไกการก�ำกับดูแลนโยบาย
และการด�ำเนินงานในบริษทั ย่อยและกิจการอืน่ ทีบ่ ริษทั ไปลงทุน
อย่างมีนัยส�ำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
1. หลักการ
การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษทั ย่อย
เป็นกลไกส�ำคัญในการก�ำกับดูแลเพือ่ ให้บริษทั มัน่ ใจว่าบริษทั ย่อย
มีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์
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แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรก�ำหนด
นโยบายการแต่ง ตั้ง บุค คลไปเป็น กรรมการและผู้บริหารใน
บริษัทย่อยขึ้น
2. นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อย
การแต่งตัง้ บุคคลไปเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อย
ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถ มีคณ
ุ ธรรมและความรับผิดชอบ
มีภาวะผู้น�ำ  ที่จะบริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น
และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ย ตลอดจน
ส่ ง เสริ ม การตรวจสอบและถ่ว งดุลอย่า งเหมาะสมในบริษัท
ย่อย และสนับสนุนให้มีการน�ำแนวนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
3. อ�ำนาจในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เอสซีจี และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของแต่ละกลุม่ ธุรกิจเป็น
ผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ และโยกย้ายบุคคลทีจ่ ะเป็นตัวแทนของบริษทั
ไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม ภายใต้กรอบหลักการรวมทั้งข้อก�ำหนดของ
นโยบายนี้ และรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทราบตาม
คู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
4. หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
แต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
(1) ก�ำกับดูแลให้บริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง มีการบริหารจัดการทีด่ ี ปฏิบตั ิ
ตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชันของเอสซีจี และนโยบายอืน่ ของบริษทั หรือทีส่ อดคล้อง
กับของบริษัท
(2) ให้แนวทางในการก�ำหนดทิศทางของกลยุทธ์ นโยบาย
และแผนธุรกิจของบริษทั ย่อยให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษทั
รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทย่อย
(3) รายงานผลประกอบการและการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย
ให้บริษัททราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรายการส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย และรายการอื่นใดที่ไม่ใช่
รายการธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยทีจ่ ะมีผลกระทบต่อบริษทั ย่อย
อย่างมีนัยส�ำคัญ
(4) ควบคุ ม ดู แ ลการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ย่ อ ยให้ มี
ประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลตอบแทนการลงทุนของ
บริษัทในบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน การท�ำรายการระหว่าง
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มา
หรื อ จ� ำ หน่ า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย์ หรื อ การท� ำ รายการที่ ส� ำ คั ญ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดและใช้บังคับ
นอกเหนือจากคูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบ
ในฐานะผู้ก�ำกับดูแล ได้ประเมินประสิทธิผลของการก�ำกับดูแล
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติ
งานของส�ำนักงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบ
จะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท (Risk-based
Audit Planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
และงบการเงิน นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้มมี ติเรือ่ ง
การตรวจสอบการปฏิบตั งิ านด้วยตนเอง (Business Self Audit)
เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น
โดยให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับแต่ละบริษทั เน้นการพิจารณาทัง้ กระบวนการเพือ่ สร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับองค์กร โดยบริษัทและส�ำนักงานตรวจสอบร่วมกัน
ประเมินความเสีย่ ง ก�ำหนดการควบคุมภายใน สัญญาณเตือนภัย
และรายงานเพื่ อ ใช้ ใ นการติ ด ตาม ซึ่ ง ในกรณี ค วามเสี่ ย ง
เปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกัน
ด้วย โดยบริษัทจะน�ำผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุม
ฝ่ายจัดการและส่งส�ำเนาให้สำ� นักงานตรวจสอบเพือ่ ใช้ประกอบ
การวางแผนการตรวจสอบตามความเสีย่ งต่อไป อนึง่ ผูส้ อบบัญชี
ภายนอกจะน� ำ เสนอผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้ก�ำหนด
วิธีการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธุรกิจด้าน Innovation
ตามทีค่ ณะจัดการบริหารความเสีย่ งเอสซีจเี สนอ ส�ำหรับโครงการ
ที่เข้าข่ายต้องก�ำหนดเกณฑ์ชี้วัด เช่น OKR (Objective & Key
Result) หรือ Stage Gate เพื่อน�ำเข้าระบบทบทวนและรายงาน
ผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดที่ขออนุมัติต่อฝ่ายจัดการ
ทุกไตรมาส และแจ้งหน่วยงาน Corporate Risk Management
ั ญาณเตือนภัย
เพือ่ ทราบและยกเว้นจากการติดตามตามเกณฑ์สญ
ที่ใช้ส�ำหรับธุรกิจในช่วงการด�ำเนินการปกติ ก่อนพิจารณาใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป
ในการบริหารจัดการระหว่างบริษทั กับผูร้ ว่ มทุนอืน่ เพือ่ ให้การ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความ
เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน
การมีอ�ำนาจควบคุม การแบ่งผลตอบแทนอย่างถูกต้องตรงกัน
และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เอสซีจจี งึ ได้มกี ารจัดท�ำข้อตกลงระหว่าง
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บริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders’ Agreement) โดยเอสซีจี
เคารพซึ่ ง สิ ท ธิ ข องผู ้ ร ่ ว มทุ น และปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ร ่ ว มทุ น ทุ ก ราย
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้
เพื่อให้การด�ำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน
12.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริ ษั ท ก� ำ หนดมาตรการป้ อ งกั น การใช้ ข ้ อ มู ล ภายใน
โดยมิ ช อบอย่ า งชั ด เจนเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรไว้ ใ นคู ่ มื อ
จรรยาบรรณเอสซีจี ข้อบังคับพนักงาน รวมถึงนโยบายการ
จั ดการข้ อ มู ล ภายในที่มีผลต่อราคาหลัก ทรัพย์ ซึ่ง ผ่านการ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี ม าตรการ
ทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่การห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายใน รวมทัง้ คูส่ มรสหรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกัน
ฉันสามีภรรยาและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ซือ้ ขายหลักทรัพย์
(หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ต ้ อ งรายงานคื อ หุ ้ น หลั ก ทรั พ ย์ แ ปลงสภาพ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอนุพันธ์
ต่าง ๆ ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียน) ของบริษัท
จดทะเบียนทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนเปิดเผย
งบการเงิน (Blackout Period) ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี และภายใน 24 ชั่วโมง
หลั ง การเปิ ด เผยงบการเงิ น ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง การรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
ทั้ ง ตามที่ ก.ล.ต. ก� ำ หนด และการรายงานเป็ น ประจ� ำ ใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
นอกจากมาตรการดั ง กล่ า วแล้ ว บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนด
แนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
ซึ่งครอบคลุมวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อลด
ความเสีย่ งทีข่ อ้ มูลจะถูกน�ำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ทัง้ นี้ รายละเอียด
ของนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เปิด
เผยอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีหวั ข้อการก�ำกับดูแลกิจการ หมวดการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยบนเว็บไซต์
ของเอสซีจี
12.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยค่ า สอบบั ญ ชี ใ ห้ เ คพี เ อ็ ม จี
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึ่งเป็นส�ำนักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีที่
ผูส้ อบบัญชีสงั กัดในปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมามีจำ� นวนเงินรวม 59.33 ล้านบาท
ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม
ทั้งนี้บริษัทที่เป็นส�ำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ หรือส่ว นได้เสีย ใด ๆ กับบริษัท /บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�ำปี และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริ ษั ท และงบการเงิ น รวม เป็ น เงิ น จ� ำ นวน
6.24 ล้านบาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัท

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�ำปี
276,000 บาท
ของบริษัท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
และค่าสอบบัญชีประจ�ำปีและค่าสอบทานรายไตรมาส
5.70 ล้านบาท
ของงบการเงินรวม
5.98 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทย่อย และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั ย่อยทีจ่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

1. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จ�ำนวนบริษัทย่อย
131 บริษัท
- จ�ำนวนเงิน
26.66 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจ�ำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
- จ�ำนวนบริษัทย่อย
82 บริษัท
- จ�ำนวนเงิน
26.43 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ทั้งหมด			
53.09 ล้านบาท
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ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
บริ ษั ท จ่ า ยค่ า ตอบแทนการตรวจรั บ รองรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน จ�ำนวน 2.30 ล้านบาท และบริษัทย่อย
จ่ า ยค่ า ตอบแทนการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของ
บัตรส่งเสริมการลงทุนจ�ำนวนเงิน 2.98 ล้านบาท และค่าทีป่ รึกษา
ทางด้านภาษีและการให้บริการอื่นจ�ำนวน 42.60 ล้านบาท
ให้แก่สำ� นักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

อย่างไรก็ตามส�ำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมส�ำหรับ
การด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการ
พิจารณาก�ำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้
เป็นส่วนหนึง่ ของมติคณะกรรมการเพือ่ ให้มกี ารพิจารณาทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปี โดยปี 2562 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ
ปรากฏตามหัวข้อ 12.8

12.7 การทบทวนการน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีหรือ Corporate Governance Code ของ ก.ล.ต.
ไปปรับใช้

บริ ษั ท น� ำ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง
โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ยั ง คงพิ จ ารณาโดยใช้ เ กณฑ์ ต าม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดย
ก.ล.ต. มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของเอสซีจี
ในปี 2562 มีเรือ่ งทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้ปฏิบตั แิ ละมีมาตรการทดแทน
ที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
1. กรณีประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ
• ปัจจุบนั ประธานกรรมการมาจากการเสนอชือ่ จาก
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำ� หนดบทบาท
และทบทวนหน้าทีข่ องประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้น
ที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็น
ส�ำคัญและกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและเสนอแนะใน
ทีป่ ระชุมได้อย่างเป็นอิสระ รวมทัง้ จัดให้กรรมการทุกคนประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการอย่างสม�ำ่ เสมอทุกปี
2. กรรมการอิสระมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ไม่ เ กิ น 3 วาระติ ด ต่ อ กั น โดยเริ่ ม นั บ วาระแรกตั้ ง แต่ วั น ที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
และครบก� ำ หนดการด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในแต่ ล ะวาระในวั น
ประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ที่ ต นครบก� ำ หนดออกตาม
วาระ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
ต่ อ ไปได้ ต ามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร แต่ ใ ห้ คุ ณ สมบั ติ
ความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว
• ปัจจุบัน คณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ตามคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการแต่ ล ะคน รวมถึ ง พิ จ ารณา
ความหลากหลาย และความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะด้านทีจ่ ำ� เป็น
ต้องมีในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill Matrix เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาการน�ำหลักปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดย
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีใ่ นฐานะผูน้ ำ� ขององค์กร (governing board) โดย
กรรมการทั้งหมดได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียด
รอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความส�ำคัญของการน�ำ
หลักปฏิบัติตาม CG Code ซึ่งเน้นการบูรณาการประเด็นทาง
สังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการ เพื่อน�ำไปใช้
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี
ประกอบด้วย 8 หมวดหลักดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การ
อย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of
the Board)
หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives and
Central Ideas)
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ
การบริหารบุคลากร (CEO and People Management)
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible
Operations)
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับ
ผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)

12.8 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีใน
เรื่องอื่น ๆ
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• ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 มี
กรรมการอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งเกิน 9 ปี ทีค่ รบก�ำหนดออก
จากต�ำแหน่งตามวาระ 2 คน คือ นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์
และนายประมนต์ สุธวี งศ์ โดยกรรมการทัง้ สองได้แจ้งความประสงค์
ไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก
ปัจจุบนั บริษทั มีกรรมการอิสระทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งต่อเนือ่ งเกิน 9 ปี
รวม 2 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิภชั น์
ซึง่ ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระในปี 2563 ซึง่ กรรมการ
ทั้งสองได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษทั อีก
นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษทั ยังมีแนวปฏิบตั ิ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี อธิบายได้ ดังนี้
การส่ ง เสริ ม การตระหนั ก รู ้ ใ นด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลและ
Governance, Risk and Compliance (GRC)
เอสซีจีเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�ำที่ด�ำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี
โดยก่ อ ตั้ ง ในประเทศไทยเป็ น บริ ษั ท แรก ๆ เมื่ อ ปี 2456
ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จกั รี และสืบทอดต่อเนือ่ งมาจนถึงรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 10
แห่งราชวงศ์จกั รี ซึง่ ปัจจุบนั ถือหุน้ ในบริษทั ประมาณร้อยละ 33.6
โดยเป็นบริษทั ทีไ่ ด้รบั การยอมรับและเป็นแบบอย่างขององค์กรอืน่
ในด้านบรรษัทภิบาลที่ดี

การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน
เพราะมีอุดมการณ์ในด้านการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับ
ได้ถือปฏิบัติและให้ความส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอตลอดมา คือ
• ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
• มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
• เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
• ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2530 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย”
หรือในปัจจุบันเรียกว่า “จรรยาบรรณเอสซีจี” เพื่อให้พนักงาน
มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเอสซีจี
โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการ
ปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของเอสซีจี
และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ เ พื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานเกิ ด ความ
ตระหนักรู้ในเรื่องจรรยาบรรณและสามารถน�ำไปใช้เป็นหลัก
ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างเคร่งครัด จึงได้มกี ารจัดการให้ความรูแ้ ละ
ส่งมอบคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับ
ตั้งแต่เริ่มเข้างาน และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก
รู้เรื่องจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง รวมถึงก�ำหนดให้เป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
โดยในปี 2562 ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
• ส่งเสริมให้กรรมการเป็นแบบอย่างทีด่ แี ละให้ขอ้ แนะน�ำ
ที่เป็นประโยชน์ในการท�ำงานแก่พนักงาน (Tone at the top)
โดยในปี 2562 ได้จดั ท�ำคลิปวิดโี อสัมภาษณ์นายสุเมธ ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา กรรมการกิจการสังคมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เกีย่ วกับ
ข้อคิดจากประสบการณ์ในการก�ำกับดูแลกิจการของเอสซีจี
ที่ผ่านมา รวมถึงข้อคิดในการฏิบัติงานตามแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และการท�ำงาน
อย่างมีจรรยาบรรณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร หรือวันพ่อแห่งชาติ เพือ่ สือ่ สารให้พนักงาน
เอสซีจีทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ถือเป็นแบบอย่างและ
น�ำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป
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• เสริมสร้างความตระหนักรูเ้ รือ่ งจรรยาบรรณ และส่งเสริม
ให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการแสดงความเห็นในเรือ่ งจรรยาบรรณ
โดยการจัดกิจกรรม Janya On Tour ที่โรงงานในกลุ่มธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จังหวัดสระบุรี
• จั ด ท� ำ คลิ ป แนะน� ำ จรรยาบรรณเอสซี จี เ บื้ อ งต้ น
(Induction Clip) เป็นภาษาอังกฤษส�ำหรับพนักงานเอสซีจี
ในต่างประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานรับรู้
ในเรื่ อ ง GRC (Governance, Risk and Compliance)
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
อีกด้วย
นอกจากนีเ้ อสซีจยี งั ได้แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ของเอสซี จี ใ นเรื่ อ งจรรยาบรรณเอสซี จี ต ลอดจนการพั ฒ นา
แนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการของเอสซีจีให้กับบริษัท
และองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ เพื่อช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความส� ำคัญ
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีการดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เอสซีจีได้ก�ำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็น
ธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั จรรยาบรรณ
เอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน (Whistleblowing Policy)
โดยมีคณะท�ำงานก�ำหนดนโยบายและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และตัวแทนทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารระดับสูงในแต่ละกลุม่ ธุรกิจท�ำหน้าที่
ติดตามผลการด�ำเนินงาน ตลอดจนให้คำ� ปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ

ทีเ่ กีย่ วข้องโดยได้กำ� หนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น
และตั้งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณเอสซีจีบนเว็บไซต์
ภายใน เรื่อง“จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้ค�ำปรึกษา
จรรยาบรรณเอสซีจี”
การด�ำเนินการในการต่อต้านคอร์รปั ชัน
เอสซีจีให้ความส�ำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดย
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เพือ่ ก�ำหนดเป็นแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในการด�ำเนินธุรกิจและปลูกฝัง
เป็นวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 เรือ่ ง “ตัง้ มัน่ ใน
ความเป็นธรรม คือการท�ำงานอย่างซือ่ สัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และปฏิบตั ติ อ่ ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร
และเป็นธรรม” (นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน สามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.scg.com)
เอสซีจยี งั คงมุง่ มัน่ ด�ำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
อย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่
ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กรกฎาคม 2556 และผ่านการประเมินเพือ่ ต่ออายุ
การรับรองอย่างต่อเนือ่ ง โดยล่าสุดได้รบั การต่ออายุการรับรองเมือ่
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทัง้ นีบ้ ริษทั ย่อยของเอสซีจที จี่ ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังผ่านการรับรองเป็น
Certified Company เช่นเดียวกัน (ยกเว้นบริษทั เอสซีจี เซรามิกส์
จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการขอการรับรองเป็น Certified
Company เนือ่ งจากการควบบริษทั แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561)
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คลิปวิดีโอแนะนำ�เรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีเป็นภาษาอังกฤษ
สำ�หรับพนักงานเอสซีจีในต่างประเทศ

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เรือ่ ง “คูม่ อื แนวทางการก�ำหนดมาตรการ
ควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมส�ำหรับนิตบิ คุ คลในการป้องกันการให้
สินบนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 ในปี 2560 เอสซีจไี ด้เน้นย�ำ้ และปลูกฝังให้
พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระท�ำทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสีย่ ง
การคอร์รัปชัน โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยง
การเกิดคอร์รปั ชันอย่างสม�ำ่ เสมอ ถือเป็นความเสีย่ งหนึง่ ภายใต้
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5
ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี ได้สอื่ สารถึงพนักงานทุกคนผ่าน “Message
from CEO” เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญของฝ่ายบริหาร
ระดับสูงสุด (Tone at the top)
นอกจากนี้เอสซีจีได้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน ก�ำหนดวิธี
การลดความเสีย่ งและการควบคุม (Risk Mitigation and Control)
ผูร้ บั ผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหาร
ความเสีย่ งส�ำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกัน
การเกิดคอร์รปั ชัน โดยมีสำ� นักงานตรวจสอบประเมิน ติดตามการก�ำกับ
ดูแลทีด่ ี การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
ทุกครัง้ เมือ่ มีการเข้าตรวจสอบ
ในปี 2562 เอสซีจยี งั คงสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กบั
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในการน�ำไปปฏิบตั จิ ริงตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชัน และสอดคล้องตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5
แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างต่อเนือ่ ง โดยได้ดำ� เนินการ
ดังนี้
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness)
ให้ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้องกันในเรือ่ งการทุจริต คอร์รปั ชัน
(Proactive and Preventive System) อย่างต่อเนือ่ ง

กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงเรื่อง GRC ที่โรงงาน
ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จังหวัดสระบุรี

1) การจัดท�ำแบบทดสอบ “Ethics e-testing” ซึง่ แบ่ง
เป็น 3 ระดับ สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของพนักงาน โดยทดสอบพนักงานในเรือ่ งคุณธรรม อุดมการณ์ 4
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของเอสซีจี แบบทดสอบฯ
ประกอบด้วยเนือ้ หาเพือ่ ให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบตั ติ าม
นโยบาย ซึ่งได้มีการทบทวนแบบทดสอบเรื่องนโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชันให้สอดคล้องกับประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 แห่ง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 โดยพนักงานคนไทยทุกคนต้องผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 100 นอกจากนีย้ งั ได้ทำ� การวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบ
ของพนักงาน และสือ่ สารให้พนักงานเกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
2) การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อ�ำนาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability
Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตาม
แนวทาง Three Lines of Defense
3) การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่ส�ำคัญโดย
สะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense
2. การใช้ระบบ Compliance Management System ใน
การควบคุมและติดตามการปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านคอร์รปั ชัน เพือ่
ก�ำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ ตั้งแต่การรวบรวมกฎหมาย
กฎเกณฑ์ การประเมินความเสีย่ ง การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
การรายงานซึง่ รวมถึงการรายงานภายในและภายนอกเอสซีจี
3. จัดท�ำ  “แบบประเมินการปฏิบตั งิ าน Anti-corruption
Compliance” ส�ำหรับหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ได้แก่ หน่วยงาน
จัดหางานโครงการ หน่วยงานขายงานโครงการ หน่วยงาน
รัฐกิจสัมพันธ์ หน่วยงานวิศวกรรม เป็นต้น โดยแบบประเมิน
จะระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจท�ำให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการ
ลดความเสีย่ งและการควบคุม (Risk Mitigation and Control)
ทั้งด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ด้วยตนเอง ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง และน�ำผล
การประเมิ น ตนเองมาวางแผนปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านให้ มี
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การสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณผ่านมาสคอต มิสเตอร์จันย่า
(Mr.Janya) และแฟนเพจ ดี๊ดีคลับ ใน facebook

พนักงานร่วมตอบคำ�ถามจรรยาบรรณผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์ในกิจกรรม Janya on Tour 2019

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้มีการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้
พนักงานทราบถึงการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและบทลงโทษ
ตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เอสซีจไี ด้ขยายขอบเขตการด�ำเนินการต่อต้านคอร์รปั ชัน
โดยสนับสนุนให้คู่ธุรกิจรายส�ำคัญของเอสซีจีเข้าร่วมโครงการ
CAC SME Certification ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการจัดสัมมนา
Public Session for Supplier โดยมีหวั ข้อเรือ่ ง Anti-Corruption
เป็นหัวข้อส�ำคัญในการจัดสัมมนา

4. จุลสาร IA Letter ผ่านทางอีเมลของพนักงานทุกคน
5. ระบบให้ค�ำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันที่หน้า Web Intranet SCG ใน Banner หัวข้อ
GRC Helpline
6. เผยแพร่แนวคิดเรือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชันไปสูค่ ธู่ รุ กิจ
(Suppliers) ร่วมกันน�ำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็น
พลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม
และสิง่ แวดล้อม โดยเอสซีจไี ด้จดั ท�ำ “จรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจเอสซีจ”ี
ให้คุ่ธุรกิจของเอสซีจีน�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปี 2556
ที่เน้นย�้ำความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจี
โดยมีหลักการ 5 ข้อ คือ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) แรงงานและ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน 3) อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
4) สิ่งแวดล้อม และ 5) กฎหมายและข้อก�ำหนด ซึ่งในปี 2562
มีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้น และจากผลการตอบรับที่ดี
ของคู่ธุรกิจท�ำให้เอสซีจีมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่
สังคมให้มากขึ้นต่อไป
นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้ง
ข้อมูลหรือให้เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณเอสซีจี และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy)
เอสซีจีให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถ
แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบความ
ผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี อาทิ การก�ำกับดูแล
คุณธรรม จรรยาบรรณ การทุจริต การท�ำธุรกรรมทางการเงิน
การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับทีก่ ฎหมายก�ำหนด และนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชันในการด�ำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ ำ� หนด
เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่
ระบุไว้ใน “แนวปฏิบัติ Whistleblowing Policy ของเอสซีจี”

กิจกรรมที่เอสซีจีท�ำต่อเนื่องมาโดยตลอด
1. การเผยแพร่และการสื่อสารท�ำความเข้าใจในคู่มือ
จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบ ปฏิบัติ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป
(VDO Clip) “ชีวิตดี๊ดีกับ SCG Code of Conduct” “จันย่า
ออนทัวร์” และ “การต่อต้านคอร์รัปชัน”
2. ผูบ้ ริหารพบพนักงาน เพือ่ ชีแ้ จงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษทั
ซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกาส
ให้ซักถามเพื่อท�ำความเข้าใจ
3. การอบรมในเรือ่ งการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณ และ
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันในหลายหลักสูตร/ช่องทางต่าง ๆ เพือ่
ตอกย�้ำความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจี ดังนี้
- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- หลักสูตร SCG Ready Together
- หลักสูตร Business Concept Development
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลที่ดีส�ำหรับพนักงานบังคับ
บัญชา และพนักงานจัดการ (ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ)
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ระบบให้คำ�ปรึกษาเรื่องจรรยาบรรณ พนักงานสามารถสอบถาม
ข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท
นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้ร้องเรียนอย่าง
ชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของ
บริษัท
ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ต่ า ง ๆ ว่ า การรายงานหรื อ ให้ ข ้ อ มู ล หรื อ เบาะแสนั้ น จะไม่
ท�ำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
เอสซี จี จึ ง ได้ ก� ำ หนดกลไกส� ำ หรั บ คุ ้ ม ครองและบรรเทา
ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผทู้ ไี่ ด้รายงานหรือให้ขอ้ มูลทีถ่ กู กระท�ำ
โดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยส�ำนักงาน
ตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย
ของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ
เอสซีจีมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้
• ช่องทางภายในส�ำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนได้
ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ
1. Banner ในหน้าแรกของ Web Intranet SCG ซึ่ง
พนักงานเอสซีจีสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถเลือก
ผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
- ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบุคคลกลาง
- ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
2. ท�ำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น หรือ
3. ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.com

• ส� ำ หรั บ บุ ค คลภายนอก สามารถร้ อ งเรี ย นได้ ท าง
เว็บไซต์ www.scg.com ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแส เอสซีจ”ี เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชือ่ และสามารถ
เลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
- ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท
- ส�ำนักงานตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือ ท�ำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น
ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้
ซึ่งระบบงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการควบคุมและ
ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
ในปี 2562 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนที่ให้
บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของ
ผูก้ ระท�ำความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย นโยบาย
ระเบียบบริษทั อุดมการณ์ 4 และจรรยาบรรณ รวมทัง้ สิน้ 30 เรือ่ ง
สรุปได้ดังนี้
1. จ�ำนวนข้อร้องเรียนทัง้ หมดทีส่ อบสวนแล้วเสร็จ 29 เรือ่ ง
(รวมข้อร้องเรียนของปี 2561 จ�ำนวน 4 เรื่อง)
เรือ่ งทีด่ ำ� เนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแบ่งเป็นเรือ่ งทีผ่ ดิ
• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน - ไม่มี
• นโยบายการแข่งขันทางการค้า - ไม่มี
• สิทธิมนุษยชน - ไม่มี
• จรรยาบรรณเรื่องอื่นๆ 3 เรื่อง
• ระเบียบบริษัท 8 เรื่อง
2. ความเสียหายและบทลงโทษ
• มูลค่าความเสียหายรวม 0.67 ล้านบาท
• บทลงโทษ
- พ้นสภาพการเป็นพนักงาน (ปลดออก/ไล่ออก)
17 คน
- อื่น ๆ 41 คน
3. เอสซีจมี กี ารประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตและการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณ โดยผูป้ ฏิบตั งิ าน
(First Line) อย่างสม�ำ่ เสมอ ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายจะน�ำข้อร้องเรียน
ที่เกิดขึ้นมาก�ำหนดจุดควบคุม เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยมี ส� ำ นั ก งานตรวจสอบท� ำ หน้ า ที่
ในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการประเมินความ
เสีย่ งและการควบคุมภายใน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
สร้างความตระหนักรูแ้ ก่พนักงาน และการปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง
ที่ดี (Role Model) โดยผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
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รายงานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และ
ความรับผิดชอบทีก่ �ำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างรอบคอบ เป็นธรรม
และสมเหตุสมผล โดยพิจารณาผลตอบแทนเปรียบเทียบกับ
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทชั้นน�ำอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ได้มีการประชุมจ�ำนวน 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึง
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
ระดับสูงของเอสซีจี ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องกับผลประกอบการโดยรวมของเอสซีจี เพือ่ รักษาความ
เป็นผู้นำ� ในอุตสาหกรรม

13

นอกจากนี้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาผลตอบแทนยั ง ให้
ความเห็นและค�ำแนะน�ำต่อฝ่ายจัดการในเรือ่ งการบริหารงานบุคคล
เพือ่ สร้างขวัญและก�ำลังใจให้พนักงาน ตลอดจนรักษาบุคลากร
ที่มีความสามารถให้คงอยู่กับองค์กร
ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรับตัวให้ทนั รับมือกับความเปลีย่ นแปลงของโลก เป็นอีก
ปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างให้ชมุ ชนเข้มแข็งและพึง่ พาตนเอง
ได้ ตามความมุง่ มัน่ ของเอสซีจใี นการด�ำเนินกิจการสังคมเพือ่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เอสซีจี มุ่งมั่นด�ำเนินกิจกรรมสังคม ด้วยการมีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถ
พึง่ พาตนเองได้ คิดแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง สามัคคีชว่ ยเหลือเกือ้ กูล
ซึง่ กันและกัน พร้อมส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างรายได้ที่
มัน่ คง และสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ชมุ ชนพร้อมรับความเปลีย่ นแปลงที่
จะเกิดขึน้
โลกมี ค วามเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเกิ ด ขึ้ น
มากมาย การสะสมของก๊าซเรือนกระจก ท�ำให้หลายประเทศ
ประสบปัญหาสภาพภูมอิ ากาศแปรปรวน บางพืน้ ทีอ่ ากาศร้อนจัด
จนผูค้ นจ�ำนวนมากเสียชีวติ โดยเฉพาะประเทศในยุโรป ซึง่ ไม่คนุ้
เคยกับสภาพอากาศร้อนรุนแรงเช่นนีม้ าก่อน ผืนป่าอเมซอนแหล่ง
ออกซิเจนแหล่งใหญ่ของโลกเกิดวิกฤตการณ์ไฟไหม้ปา่ ทีล่ กุ ลาม
ต่อเนือ่ งนานร่วมเดือน รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
ซึง่ ต้องเผชิญกับไฟไหม้ปา่ รุนแรงทีส่ ดุ อย่างไม่เคยเกิดขึน้ แม้นำ�้
แข็งในดินแดนเหนือสุดของโลกในมหาสมุทรอาร์กติก ก็ละลาย
อย่างรวดเร็ว โลกยังต้องเผชิญกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทจี่ ะ
ไม่เพียงพอกับประชากรโลกทีเ่ พิม่ จ�ำนวนขึน้ อย่างไม่หยุดยัง้ รวม
ทัง้ ปัญหาขยะทีเ่ กิดจากการบริโภคอย่างสิน้ เปลือง
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศเช่นกัน ฤดูฝนไม่มาตามเวลา ปริมาณน�ำ้ ฝนน้อยกว่า
ปกติ หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในขณะที่บางพื้นที่ฝน
กระหน�ำ่ น�ำ้ ท่วม ปัญหาขยะหากไม่มวี ธิ กี ารจัดการอย่างเหมาะ
สมอาจกลายเป็นวิกฤตของประเทศ อีกทั้งปัญหาฝุ่น PM 2.5
ทีว่ นเวียนส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยมาตลอด 2 ปีทผี่ า่ นมา
ความเปลี่ยนแปลงใช่จะมีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจเท่านั้น
ชุมชนและสังคมได้รบั ผลกระทบด้วยเช่นกัน
ท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วและผันผวนด้วยนัน้
เอสซีจสี ง่ เสริมให้ชมุ ชนได้เรียนรูเ้ ท่าทันและปรับเปลีย่ นให้สามารถ
รับมือการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ชุมชนเติบโตอย่างเข้มแข็งและพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนต่อไปพร้อมกับการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี

“รักษ์นำ
�้ จากภูผาสูม
่ หานที” เรียนรูก
้ ารจัดการนำ
�้ และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี แก้นำ
�้ แล้งนำ
�้ ท่วมด้วยตนเอง

จากจุดเริ่มต้นของการสร้างฝายชะลอน�้ำตามแนวพระ
ราชด� ำริ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาไฟป่ า ตั้ งแต่ ป ี 2550 ที่ เ อสซี จี ร ่ วม
กับชุมชนด�ำเนินโครงการ “รักษ์น�้ำ  จากภูผาสู่มหานที” มา
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และลงมือท�ำด้วยตนเอง จนเกิดกระบวนการเรียนรู้
สามารถแก้ไขปัญหา และพึง่ พาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง รวมทัง้
เรียนรู้จัดการน�้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผนวก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้ชุมชนมีน�้ำเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร ทั้งยังบริหารสมดุลน�ำ 
้ ท�ำให้ไม่ประสบ
ปัญหาน�้ำแล้งน�้ำท่วมอย่างเช่นที่เคยประสบมาในอดีต อาทิ
ชุมชน 4 หมูบ่ า้ น ในต�ำบลบ้านสา อ�ำเภอแจ้หม่ จังหวัดล�ำปาง
ประสบปัญหาน�้ำท่วมน�้ำแล้งในพื้นที่เดียวกันมากว่า 20 ปี
เมือ่ ชุมชนได้เรียนรูข้ อ้ มูล วิเคราะห์และหาทางออกของปัญหาร่วม
กัน จึงได้รว่ มกันปรับปรุงแหล่งน�ำ้ เก่า ในทุง่ หนองโป่งเป็นระบบ
แก้มลิงหนองโป่ง โดยเชือ่ มต่อเส้นทางน�ำ้ อย่างเป็นระบบ สามารถ
น�ำน�ำ้ ทีม่ ากเกินไปในฤดูฝนเข้ามาเก็บไว้ เมือ่ ถึงฤดูแล้งก็นำ� น�ำ้ ที่
เก็บไว้ออกมาใช้ได้ ท�ำให้มนี ำ�้ ใช้ตลอดทัง้ ปี เพียงพอต่อการท�ำการ
เกษตรในฤดูแล้ง ทัง้ ไม่เกิดปัญหาน�ำ้ ท่วมในฤดูนำ�้ หลาก ชุมชนมี
รายได้เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ รายละ 100,000 บาทต่อปี
เอสซีจี ส่งเสริมการจัดการน�ำ้ ชุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงงาน อาทิ
จังหวัดขอนแก่น กาญจนบุรี สระบุรี และนครศรีธรรมราช พร้อม
ขยายผลตัวอย่างความส�ำเร็จไปยังพื้นที่ประสบปัญหา เพื่อให้
ชุมชนจัดการน�ำ 
้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาน�ำ้ แล้งน�ำ้ ท่วมได้ดว้ ยตนเอง
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ และสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�ำ 
้ (องค์การมหาชน) สนับสนุนการบริหาร
จัดการน�ำ้ ตามแนวพระราชด�ำริ โดยส่งเสริมให้ชมุ ชนเรียนรูแ้ ละ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ตรวจสอบแหล่งน�ำ ้ วางแผน
จัดท�ำผังน�้ำ  และสมดุลน�้ำ  ปัจจุบัน เอสซีจี มูลนิธิอุทกพัฒน์
และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำ  ได้ร่วมกันสร้างเครือข่าย
ชุมชนใน 9 พืน้ ที่ ทัว่ ประเทศ ส่งผลให้ชมุ ชนกว่า 6,700 ครัวเรือน มี
น�ำ้ เพียงพอเพือ่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร ทัง้ เป็นเครือข่าย
ขยายผลให้ชมุ ชนอืน่ ๆ บริหารจัดการน�ำ้ ด้วยตนเองอย่างยัง่ ยืน
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เอสซีจจี งึ เชิญชวนภาคีเครือข่าย ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และจิตอาสา
ร่วมเทิดพระเกียรติทำ� กิจกรรมเพือ่ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในโครงการ
“เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง” มอบถังเก็บน�้ำ 
1,000 ใบ ให้กับชุมชนประสบภัยแล้ง โดยกองทัพบกสนับสนุน
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การเติมน�้ำอุปโภคบริโภค และ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสา
รักษ์น�้ำ” สนับสนุนชุมชนบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่ตนเอง และ
ปลูกต้นไม้คืนสมดุลระบบนิเวศ เพื่อแก้ภัยแล้งระยะยาว และ
บรรเทาสภาวะโลกร้อนอีกด้วย
การเรี ย นรู ้ ก ารจั ด การน�้ ำ และประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ท�ำให้ชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนจากการพึ่งพิง
ธรรมชาติตามฤดูกาล สู่การพึ่งพาตนเอง ด้วยการวางแผนการ
ใช้นำ�้ และการเพาะปลูก ส่งผลต่อรายได้ทมี่ นั่ คงขึน้ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังมีน�้ำใช้ตลอดปี ไม่มีปัญหาภัยแล้งอีกต่อไป
“วิสาหกิจและคุณธรรมชุมชน” เรียนรู้การค้าขาย
สร้างเครือข่ายออนไลน์ เสริมความมั่นคงอาชีพและ
รายได้

เมือ่ ชุมชนทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการบริหารจัดการน�ำ้ ด้วย
ตนเอง มีผลผลิตทางการเกษตรทีด่ ขี นึ้ เอสซีจมี งุ่ หวังทีจ่ ะแปรรูป
ผลผลิตของชุมชนให้มีมูลค่าสูงขึ้น ให้เป็นอาชีพเสริม ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งแนวทางช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ฝ่าฟันภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีดสิ รับชัน
จึงส่งเสริมให้เรียนรู้การค้าขาย นอกจากอาชีพเกษตรกรรม
เพียงอย่างเดียว ด้วยหลักสูตรวิสาหกิจและคุณธรรมชุมชน ”Mini
MBA ส�ำหรับชุมชน” ปรับเปลี่ยนเกษตรกรเป็นนักธุรกิจ โดย
พัฒนาปรับเปลีย่ น mind set สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิม่ พูนความ
รูก้ ารตลาด จัดจ�ำหน่าย บริหารจัดการธุรกิจ สร้างแรงบันดาลใจ
ด้วยการศึกษาดูงานต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จ และส่งเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่าง
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม
ประจ�ำใจ ด้วยการผลิตสินค้า และการค้าทีค่ ำ� นึงถึงผูบ้ ริโภคและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ชุมชนรอบโรงงานในจังหวัดล�ำปาง
สระบุรี กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช ประมาณ 200 คน ผ่าน
การอบรมหลักสูตรและได้พัฒนาสินค้าที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และพร้อมต่อยอดเป็นสินค้าประจ�ำจังหวัด
อาทิ ขนมพายไส้สับปะรดรูปไก่ขาว ด้วยสัญลักษณ์ไก่ขาว
ประจ�ำเมืองล�ำปาง ในปีที่ผ่านมา สร้างรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น
100,000 บาท ข้าวกล้องหอมละหนา ซึง่ ปลูกได้เฉพาะในจังหวัด
ล�ำปาง และมีสารต้านอนุมลู อิสระมากกว่าข้าวหอมมะลิปกติถงึ
7 เท่า ท�ำให้มีรายได้ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 50,000 บาท
เพื่อเท่าทันเทคโนโลยีดิสรับชัน ชุมชนยังได้เรียนรู้เทคนิค
การขายสิ น ค้ า ออนไลน์ และร่ ว มกั น สร้ า งเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน
4 จั ง หวั ด ในโลกออนไลน์ เป็ น ช่ อ งทางแลกเปลี่ ย นความรู ้
ประสบการณ์ และช่องทางค้าขายออนไลน์ทชี่ ว่ ยสร้างรายได้เพิม่
อาทิ ชุมชนบ้านวังหอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขายมังคุดทาง
ออนไลน์ ปีที่ผ่านมามีรายได้เพิ่มขึ้น 480,000 บาท
หลักสูตรวิสาหกิจและคุณธรรมชุมชน ได้ปรับเปลีย่ นเกษตรกร
ให้เป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจ ทีส่ ร้างสรรค์สนิ ค้าท้องถิน่ ทีม่ มี ลู ค่าเพิม่
และมีชอ่ งทางการค้าขายทีห่ ลากหลาย เป็นอาชีพทีม่ นั่ คงส�ำหรับ
ชุมชนและลูกหลานไม่ตอ้ งละถิน่ หางานในเมืองอีกต่อไป

“SCG Circular Way” ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

ปัญหาทรัพยากรเริ่มขาดแคลน แต่ขยะเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้
เกิดแนวคิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด ตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เอสซีจีน�ำแนว
ปฏิบัติ SCG Circular Way รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พนักงาน ผ่านโครงการ “บางซื่อโมเดล” ด้วยแนวคิด “ใช้ให้คุ้ม
แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องทิ้งบ่อฝัง
กลบได้เฉลีย่ 20 ตันต่อเดือน เพิม่ ปริมาณขยะรีไซเคิลจากร้อยละ
10 ต่อเดือน เป็นร้อยละ 45 ต่อเดือน และยังช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละเดือน พร้อมถอด
บทเรียนเพื่อขยายผลสู่สังคมต่อไป
เอสซีจี ยังส่งเสริมการจัดการขยะของชุมชนบ้านรางพลับ
อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ท�ำให้ลดปริมาณขยะสูบ่ อ่ ฝังกลบ
ได้เป็นศูนย์ และได้รบั รางวัลชนะเลิศโครงการชุมชนปลอดขยะ ปี
2562 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม ในปี 2563 จะขยาย
ผลให้ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ ำ� เภอบ้านโป่ง โดยร่วมกับอ�ำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี สร้างต้นแบบชุมชนไร้ขยะระดับอ�ำเภอ เพือ่ ขยาย
ผลในระดับจังหวัดต่อไป
การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น จ�ำเป็น
ต้ อ งอาศั ย การมี ส ่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น เอสซี จี ไ ด้ ร ะดม
พันธมิตรกว่า 45 องค์กร ทั้งระดับโลก ภาครัฐ ภาคเอกชน
โรงเรียน และชุมชน ร่วมขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นรูป
ธรรม นอกจากนี้ ยังน�ำแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” เทคโนโลยีดิจิดัล
ส�ำหรับธนาคารขยะมาใช้กับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อช่วยบริหาร
ข้อมูลการซื้อขายขยะ กระตุ้นให้เกิดการคัดแยก ส่งเสริมให้เกิด
การรีไซเคิล และช่วยลดปริมาณการฝังกลบขยะ
SCG Circular Way ด้วยแนวคิด “ใช้ให้คมุ้ แยกให้เป็น ทิง้
ให้ถูก” เปลี่ยนคนให้เห็นคุณค่าของขยะมากขึ้น คุณค่าของขยะ
ซึง่ ไม่เพียงหมุนเวียนกลับมาใช้ซำ�้ ได้อย่างไม่รจู้ บ ยังช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่ เป็นสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอีกด้วย
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เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562 มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
เครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ และอ�ำนวยประโยชน์สขุ ให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ภายใต้โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราชทัว่ ไทย” โดยร่วมกันปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้
บริการและภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง
ทั่วประเทศ ให้เป็น “เรือนสุขใจ” อาคารที่พักคอยญาติที่เอื้อต่อ
การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของทุกกลุ่มวัย ทั้งผู้ป่วย ญาติ
หมอ พยาบาล ตลอดจนประชาชนทุกคนที่มาใช้บริการ ผ่าน
กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม ออกแบบอาคารอย่าง
สอดคล้องกับวัฒนธรรม และความต้องการอย่างแท้จริงของผูใ้ ช้
อาคารแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านความสุขสบาย และการใช้เวลาพัก
คอยให้เกิดประโยชน์
ในปี พ.ศ. 2562 ได้เริม่ โครงการในพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง 4 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาล
สมเด็ จ พระยุ พ ราชบ้ า นดุ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มวิจัย
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลจากบุคลากรและ
ผูร้ บั บริการของโรงพยาบาลถึงความต้องการในการปรับปรุงโรง
พยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลกายภาพ ผังแม่บท จนท�ำให้เกิดการ
ท�ำงานออกแบบด้วยการมีส่วนร่วม หน่วยงาน Cement and
Construction Solution ของเอสซีจี ได้น�ำเทคโนโลยี Building
Information Modeling (BIM) ซึ่งเป็นโมเดล 3 มิติ มาใช้ใน
การก่อสร้าง ท�ำให้การวางแผนออกแบบก่อสร้างเป็นไปอย่าง
แม่นย�ำ  ตรวจสอบต�ำแหน่งหรือความผิดพลาดผ่านโมเดลได้
ก่อนลงมือสร้าง จึงช่วยลดของเสียจากการเผื่อปริมาณวัสดุ ลด
ต้นทุนการก่อสร้าง รวมถึงการน�ำวัสดุเหลือใช้ในงานก่อสร้าง เช่น
เศษคอนกรีต หมุนเวียนกลับมาเป็นวัตถุดบิ ในกระบวนการผลิต
อีกครั้ง ท�ำให้ของเสียกลายมาเป็นประโยชน์ที่เกิดกับทุกฝ่าย
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุน
จากผู้แทนจ�ำหน่ายเอสซีจีในพื้นที่ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลบุคลากรและผูร้ บั บริการของโรงพยาบาล
เปลี่ยนงานออกแบบให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้
ใช้บริการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้อย่างแท้จริง และ
เทคโนโลยีดจิ ดิ ลั BIM เปลีย่ นกระบวนการก่อสร้างแบบเดิมเป็น
กระบวนการก่อสร้างดิจิดัลที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดความ
ผิดพลาด และลดการใช้ทรัพยากร ท�ำให้เรือนสุขใจ สร้างสุขทั้ง
ให้ผู้สร้างและผู้รับบริการ

“Sharing the Dream” สร้างสรรค์สังคมและพัฒนา
พลเมืองอาเซียน

ในช่วงเวลา 13 ปีที่ผ่านมา Sharing the Dream ช่วยสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและสานฝันที่จะศึกษาต่อเพื่ออนาคตที่ดี
ให้กับเยาวชนอาเซียนใน 6 ประเทศอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม
อินโดนีเซีย เมียนมา สปป. ลาว กัมพูชา และฟิลปิ ปินส์ โดยมอบ
ทุนการศึกษาจ�ำนวนทั้งสิ้น 14,697 ทุน
ในปีที่ผ่านมา เอสซีจี ได้จัดกิจกรรม SCG Sharing the
Dream – ASEAN Camp ในไทย ส�ำหรับนักเรียนทุนจาก
ประเทศไทยและอาเซียน เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ท�ำความรู้จัก
เพื่อนๆ จากประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความสมัครสมานสามัคคี
ความตระหนักความเป็นพลเมืองอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละบ่ม
เพาะศักยภาพในอนาคตของเยาวชนอาเซียนให้เติบโตเป็นคน
เก่งและดี โดยเรียนรู้การด�ำเนินธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
การท�ำกิจกรรมสังคม พบปะผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี และ
ร่วมท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อมบนเวทีเสวนานานาชาติ SCG SD
Symposium 10 Years ‘Circular Economy: Collaboration
for Action’ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนใส่ใจต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อม และน�ำประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปสร้าง
ประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติของตนเอง ในฐานะพลเมืองอาเซียน
ที่พร้อมพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
เพือ่ ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศอาเซียนให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป
เอสซีจี เชือ่ ว่าการส่งเสริมให้ชมุ ชนและพลเมืองอาเซียนได้
เรียนรู้และปรับเปลี่ยน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัว
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในนามคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

15

การส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และปรับตัวให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และจำ�นวนทรัพยากรที่ลดลง
ในขณะที่ความต้องการใช้มีเพิ่มมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่จะทำ�ให้ชุมชน สังคม และเอสซีจี
อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข

ปรับตัวรับมือกับนำ�้ แล้งนำ�้ ท่วม จากความเปลีย
่ นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ

เพิ่มปริมาณน�้ำและแหล่งกักเก็บให้มากขึ้น

ด้วยการปรับปรุงฟืน้ ฟูแหล่งเก็บน�้ำเดิมให้มปี ริมาณการกัก
อุณหภูมิที่สูงขึ้นจนสภาพอากาศแปรปรวน ท�ำให้หลาย เก็บน�้ำเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับน�ำ้ ในฤดูฝนและกระจายน�้ำอย่างเป็น
ประเทศต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัด จนไม่สามารถควบคุมได้ ระบบในฤดูแล้ง
บางประเทศมีอากาศหนาวเย็นกว่าที่เคยประสบมา จนมีผู้เสีย
• บ้านสาแพะเหนือ อ.แจ้ห่ม จ.ล�ำปาง ร่วมกับชุมชน
ชีวติ ในขณะทีป่ ระเทศไทยต้องประสบกับฤดูแล้งทีม่ าเร็ว รุนแรง ฟื้นฟูลุ่มน�้ำห้วยแก้ว เพิ่มปริมาณกักเก็บน�้ำ  ด้วยฝายใต้ทราย
และยาวนาน แต่บางพืน้ ทีก่ ลับมีพายุเข้ากระหน�ำ่ จนเกิดน�ำ้ ท่วม ช่วยยกระดับน�ำ้ ใต้ดนิ ขุดวังน�ำ้ ใหม่ ลอกวังน�ำ้ เดิม ซ่อมแซมฝาย
เป็นวงกว้าง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น�้ำแล้ง น�้ำ ยกระดับน�้ำ  ปรับปรุงประตูเปิด-ปิดน�้ำ  ท�ำให้เพิ่มปริมาณน�้ำกัก
ท่วม และเป็นภูมิคุ้มกันให้ชุมชนปรับตัวได้ในสภาพภูมิอากาศ เก็บได้มากกว่า 51,000 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งเชื่อมต่อเส้นทาง
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เอสซีจีจึงด�ำเนินโครงการ “รักษ์น�้ำ  น�้ำด้วยระบบท่อ ผันน�้ำจากอ่างห้วยแก้วช่วงฤดูฝนมาเก็บไว้ใช้
จากภูผาสู่มหานที” ร่วมกับชุมชน รับมือกับความเปลี่ยนแปลง ท�ำเกษตรได้ 1,100 ไร่ ชุมชนได้รับประโยชน์กว่า 150 ครัวเรือน
ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยให้ อ งค์ ค วามรู ้ ด ้ า นการจั ด การน�้ ำ ตามแนว
• บ้านสาสบหก อ.แจ้ห่ม จ.ล�ำปาง ร่วมกับชุมชนจัดท�ำ
พระราชด� ำ ริ และประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ถังพักส�ำรองน�ำ้ เชิงเขา น�ำน�ำ้ จากฝายชะลอน�ำ้ มากักเก็บไว้ แล้ว
สารสนเทศ เพื่อให้ชุมชนแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเป็นหนึ่ง ส่งต่อสู่พื้นที่ชุมชนด้วยระบบประปาภูเขา เพื่อใช้อุปโภคบริโภค
กิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล กักเก็บน�้ำได้ 220 ลูกบาศก์เมตร ชุมชนใช้ประโยชน์ได้ 133
เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี ครัวเรือน
บรมราชาภิเษก
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โมเดลต้นแบบ หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน้�
ำ 4.0 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และอำ�นวยความสะดวกในการจัดเก็บขยะ

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาแหล่งน�้ำ

ร่วมกับมูลนิธอิ ทุ กพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�ำ 
้ (องค์การมหาชน) ด้วยการเพิม่ ศักยภาพ
การกักเก็บ ส�ำรองและระบายน�้ำ  ท�ำให้เกิดสมดุลน�้ำ  จนแก้
ปัญหาน�้ำแล้งน�้ำท่วมซ�ำ้ ซากได้
• ชุมชนป่าภูถำ 
�้ ภูกระแต อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ประสบ
ฝนแล้ง 4 ปี สลับฝนดี 2 ปี ท�ำให้เกิดภัยแล้งซ�้ำซากมากว่า 40
ปี ประกอบกับเป็นพื้นที่สูงลอนคลื่น สภาพดินปนทราย เก็บ
น�้ำไม่ได้ แต่เมื่อได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศวัดความ
สูง ส�ำรวจพื้นที่ ลงมือขุดคลองดักน�้ำในจุดที่สูงที่สุด รอรับน�้ำ
หลากจากที่สูง แล้วกระจายน�้ำสู่แหล่งน�้ำเดิม ตามระดับความ
สูง ท�ำให้กกั เก็บน�ำ้ ได้เพิม่ ขึน้ อีก 70,000 ลูกบาศก์เมตร มีชมุ ชน
ได้ประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือน มีนำ�้ เพียงพออุปโภค บริโภค
และเกษตร นาน 4 ปี แม้ไม่มีฝน
ปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานที คืนสมดุลธรรมชาติ แก้
ภัยแล้งระยะยาว

ร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการ และจิตอาสา ปลูกต้นไม้
ในป่าบกกว่า 34,000 ต้น ในพื้นที่ จ.สระบุรี ล�ำปาง สมุทรสาคร
ขอนแก่น กาญจนบุรี ราชบุรี ก�ำแพงเพชร และกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งปลูกไม้โกงกางและหญ้าทะเลกว่า 16,000 ต้น ในพื้นที่
จ.ตรัง สุราษฎร์ธานี และระยอง

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จ.ระยอง รณรงค์ให้นักเรียน
ล้างกล่องนมก่อนนำ�ไปรีไซเคิล ตามแนวคิด ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น
ทิ้งให้ถูก

เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า จัดการ
ขยะต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ความต้องการใช้ทรัพยากรที่มีเพิ่มมากขึ้นจากจ�ำนวน
ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�ำให้โลกต้องเผชิญกับ
ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ ไ ม่ เ พี ย งพอ และเมื่ อ ใช้ เ สร็ จ ได้
กลายเป็ น ขยะจ� ำ นวนมาก การเพิ่ ม ปริ ม าณขยะกลั บ เข้ า สู ่
กระบวนการรีไซเคิลเพือ่ หมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยลด
การใช้ทรัพยากร รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง
เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บางซื่ อ โมเดล จั ด การขยะตั้ ง แต่ ต ้ น ทางอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานภายในเอสซีจี
มุง่ เน้นการพัฒนา 2 ด้าน ได้แก่ 1. การให้ความรู้ ปลูกฝังจิตส�ำนึก
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่
พนักงาน และส่งเสริมพฤติกรรม “ใช้ให้คุ้ม” “แยกให้เป็น”
และ “ทิง้ ให้ถกู ” และ 2. การพัฒนาจัดระบบการคัดแยกขยะภายใน
ส�ำนักงาน และระบบรับซื้อคืนเพื่อรีไซเคิล โดยมีหัวใจส�ำคัญ
คือ การแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้ง และแยกตามประเภท
วัสดุ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะและสามารถน�ำกลับมาสร้าง
ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น ลดปริมาณขยะที่ต้องทิ้งบ่อฝังกลบได้กว่า
240 ตันต่อปี และเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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วัดโขดหิน จ.ระยอง
ร่วมรณรงค์จัดถังแยกถุงพลาสติกสะอาด

โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” โมเดลจัดการขยะที่
เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน และธนาคารขยะ

เพือ่ เพิม่ ปริมาณขยะรีไซเคิล และลดปริมาณการฝังกลบขยะ
ด้วยการคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง จุดเด่นคือ สร้างผูน้ ำ� ทางความคิด
ทีเ่ ข้มแข็ง และเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง เพือ่ สร้างเครือข่ายทีย่ งั่ ยืน
โดยสร้างการมีส่วนร่วมให้วัดและโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้
เพือ่ ปลูกฝังการคัดแยกขยะ ตัง้ แต่วยั เด็กจนถึงผูใ้ หญ่ มีเจ้าอาวาส
พระสงฆ์ คุณครู นักเรียน และผูน้ ำ� ชุมชน เป็นผูน้ ำ� ทางความคิดเพือ่
ถ่ายทอดแนวคิดต่อไปยังคนอืน่ ๆ ในบ้านและชุมชน เริม่ น�ำร่องที่
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ผ่านโครงการ “บ-ว-ร”
ได้แก่ บ้าน คือ ชุมชนโขดหิน 2 ชุมชนโขดหินมิตรภาพ ชุมชนเขาไผ่
วัดโขดหิน และโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 โดยมีธนาคารขยะ
ชุมชนเขาไผ่ เป็นผูข้ บั เคลือ่ นกลไกการรีไซเคิลของชุมชน ทีผ่ า่ นมา
มีผเู้ ข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 80 ครัวเรือน สามารถน�ำขยะกลับเข้า
สูก่ ระบวนการรีไซเคิลได้กว่า 6,500 กิโลกรัม

ชวนแฟนบอลรุน
่ เยาว์ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เป็นแชมป์รก
ั ษ์โลก
เคลียร์ถูกที่ ทิ้งถูกถัง เพื่อนำ�ไปรีไซเคิลต่อได้ ตามแนวคิด
ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก

“แชมป์ รั ก ษ์ โ ลก” สนามแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลต้ น แบบ
การคัดแยกขยะ

ด้วยสนามเอสซีจี สเตเดี้ยม ที่แต่ละนัดของการแข่งขันมี
แฟนบอลเข้ามาชมในสนามเฉลีย่ 10,000 คน เกิดขยะแต่ละครัง้
มากถึง 1,000 กิโลกรัม เอสซีจจี งึ ร่วมกับสโมสรเอสซีจี เมืองทอง
ยูไนเต็ด ผลักดันสู่การเป็น Circular Economy Stadium
ด้วยการเชิญชวนแฟนบอลร่วมเป็น “แชมป์รกั ษ์โลก” แยกขยะเป็น
4 ประเภท ได้แก่ ขยะพลาสติก กระดาษ เศษอาหาร และขยะ
ปนเปื้อน วางไว้ตามจุดต่าง ๆ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่อง
การแยกขยะที่ถูกต้องแก่แฟนบอลก่อนจะทิ้งให้ถูกถัง เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดการขยะ ให้หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์
ได้ ใ หม่ ซึ่ ง เป็ น การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์
สูงสุด ท�ำให้ในปีที่ผ่านมา ลดปริมาณขยะฝังกลบได้กว่า 9,000
กิโลกรัม น�ำไปรีไซเคิลได้ประมาณ 1,800 กิโลกรัม และส่งต่อ
แนวทางให้แฟนบอลน�ำกลับไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ขยายสู่คน
ใกล้ตัว พร้อมทั้งเป็นต้นแบบขยายไปสู่ทีมอื่น ๆ รวมถึงกีฬา
ชนิดอื่นๆ ได้ต่อไป
ปรับใช้เทคโนโลยี เพิม
่ ประสิทธิภาพ ลดเวลา ประหยัด
พลังงาน

เอสซีจีเชื่อว่า การปรับใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้สามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน ลดเวลา ประหยัดพลังงาน และ
ช่วยอ�ำนวยความสะดวก จึงน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้กบั กิจกรรม
สังคมที่เอสซีจีด�ำเนินงาน
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ทุ่นกักขยะลอยน้ำ� ที่ใช้หลักการน้�
ำ ขึ้นน้�
ำ ลงในการเก็บขยะ

“ทุ่นกักขยะลอยน�้ำ” นวัตกรรมช่วยแก้ไขปัญหาขยะ
ในแหล่งน�้ำ

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ (ทช.) พัฒนาทุน่ กักขยะลอยน�ำ้ ส�ำหรับติดตัง้ บริเวณ
ปากแม่นำ�้ และล�ำคลองสาขา โดยออกแบบให้มกี ลไกฝาเปิดปิด
ที่อาศัยหลักการไหลของน�้ำและแรงดันช่วยกักขยะลอยน�้ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ขยะที่กักได้ไม่หลุดลอยออกนอกทุ่น
ตามอิทธิพลน�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลง สามารถรวบรวมและกักขยะลอยน�ำ้ ได้
เฉลีย่ 7.7 กิโลกรัม/วัน/ชุด ปัจจุบนั ได้สง่ ทุน่ กักขยะลอยน�ำ 
้ 20 ชุด
ไปติดตั้งในพื้นที่ 13 จังหวัดชายทะเล ได้แก่ ระยอง ฉะเชิงเทรา
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี สงขลา
นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ภูเก็ต สตูล และระนอง เพื่อช่วย
ลดปริมาณขยะลงสู่ทะเลได้อย่างน้อย 30 ตันภายใน 6 เดือน
นอกจากนี้ เอสซีจียังได้น�ำความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์
มาคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ “หุ่นยนต์เก็บขยะลอย
น�ำ 
้ 4.0” เพือ่ ช่วยเก็บขยะในพืน้ ทีน่ ำ�้ นิง่ และพืน้ ทีท่ เี่ ข้าถึงล�ำบาก
โดยได้น�ำระบบ ML (Machine Learning) และ IoT (Internet
of Things) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะและช่วย
อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ อี ก ทั้ ง ยั ง ออกแบบให้
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จึงช่วยประหยัดพลังงานใน
การใช้งานมากยิ่งขึ้น

เรือนสุขใจ อาคารพักคอยญาติที่ก่อสร้างโดยเทคโนโลยี
Building Information Modelling (BIM) ที่ช่วยลดของเสีย
ลดเวลา จากการก่อสร้าง

“เรื อ นสุ ข ใจ” ผลผลิ ต จากเทคโนโลยี Building
Information Modeling (BIM) เห็นก่อนลงมือจริง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี มูลนิธิเอสซีจี
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อม
สรรค์สร้างเพือ่ สุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จัดท�ำ “โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทัว่ ไทย” เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ
และภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เป็นอาคาร
พักคอยญาติที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของผู้ป่วย
ญาติ หมอ พยาบาล ตลอดจนประชาชนทุกคนทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
โดยทีมวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการในการปรับปรุง
โรงพยาบาล ส�ำรวจพืน้ ทีส่ ภาพแวดล้อมโรงพยาบาล แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใ ช้งาน สังเกตการณ์
การใช้งานของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ จนท�ำให้เกิดการ
ท�ำงานออกแบบด้วยการมีส่วนร่วม (Participatory Design)
โดยหน่วยงาน Cement and Construction Solution (CCS)
ได้น�ำเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) มาใช้
ในการก่อสร้าง ท�ำให้วางแผนการก่อสร้าง และตรวจสอบความ
ผิดพลาดผ่านโมเดลก่อนการลงมือก่อสร้างอาคารจริง ช่วยลด
เวลา และค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้าง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ก่อสร้างเป็นอาคาร “เรือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
บ้านดุง จ.อุดรธานี อาคาร “เฮือนสุขใจ” โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น อาคาร “ชานสุขใจ” โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก และอาคาร “ลานสุขใจ”
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ทีต่ อบโจทย์
ตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ
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Sharing a Brighter Vision โครงการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อ
ผู้ป่วยยากไร้

เปิดโอกาสส่งต่อคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ส
ี ส
ู่ ง
ั คมและอาเซียน

การส่งมอบโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคน
ในสังคม เป็นอีกภารกิจที่เอสซีจีมุ่งมั่นด�ำเนินงาน ร่วมกับภาคี
เครือข่าย เพื่อร่วมกันส่งต่อความดีที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ชุมชนและสังคม
อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ

โครงการทุนการศึกษาส�ำหรับเยาวชนทีเ่ รียนสายอาชีวะ ซึง่
เป็นบุคลากรในตลาดแรงงานของประเทศในยุค Thailand 4.0
แต่ด้วยผู้เข้าเรียนและจบในสายนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
มู ล นิ ธิ เ อสซี จี จึ ง สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษามาตั้ ง แต่ ป ี 2556
แบบไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน เป็นทุนต่อเนื่อง 5 ปี (ปวช. 1ปวส. 2) ในสาขาอุตสาหกรรม การบริการ และการเกษตร โดย
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทั้ง Hard Skills และ Soft Skills
รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูอาชีวะให้ศกึ ษาดูงานในสถานทีต่ า่ ง ๆ
เพือ่ น�ำแนวทางมาปรับใช้กบั การสอนในประเทศ ส่งผลให้ผเู้ รียน
จบออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
อนาคต ปัจจุบันมีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน 2,014 คน
Sharing a Brighter Vision

โครงการผ่าตัดต้อกระจกเพือ่ ผูป้ ว่ ยยากไร้ในประเทศเมียนมา
การมองไม่ เ ห็ น จากโรคตาต้ อ กระจก ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
ด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันเป็นอย่างมาก การช่วยเหลือให้ผปู้ ว่ ยกลับ
มามองเห็นได้อีกครั้ง จึงเป็นเสมือนการเปลี่ยนชีวิต จากเดิม
ที่ เ คยช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองไม่ ไ ด้ คิ ด ว่ า เป็ น ภาระกั บ ลู ก หลาน
ให้กลับมาดูแลตัวเองได้ สามารถท�ำกิจกรรมที่อยากท�ำ  อาทิ
เดินทางไปสวดมนต์ไหว้พระที่วัด เพิ่มความสุขและคุณภาพ

ตรวจและรักษาสุขภาพฟันให้แก่พระสงฆ์และสามเณร 999 รูป
ใน สปป.ลาว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชีวิตที่ดีให้กับคนเมียนมา เอสซีจีร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) ด�ำเนินโครงการ Sharing a Brighter Vision
เป็นครั้งที่ 5 ในพื้นที่เมืองเมาะล�ำไย (Mawlamyine) รัฐมอญ
ประเทศเมียนมา ณ โรงพยาบาล General เมืองเมาะล�ำไย ปี
2562 มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดจ�ำนวน 263 ราย ตลอดระยะเวลา
5 ปีของการด�ำเนินโครงการได้ชว่ ยเหลือผูป้ ว่ ยให้กลับมามองเห็น
แล้วรวมทั้งสิ้น 1,135 ราย เป็นอีกภารกิจที่เอสซีจีมุ่งมั่นด�ำเนิน
งานควบคู่กับการด�ำเนินธุรกิจในอาเซียน และตั้งเป้าที่จะขยาย
โครงการไปสู่ประเทศอาเซียนอื่นๆ
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของไทยถวายแด่พระสงฆ์
และสามเณร สปป. ลาว

เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
พุ ท ธศั ก ราช 2562 และวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ�ำปีพุทธศักราช 2562 เอสซีจี
สถานเอกอัครราชทูตไทย และผู้ประกอบการไทยใน สปป. ลาว
ได้ร่วมกับคณะทันตแพทย์ จากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พร้ อ ม
เจ้าหน้าที่สนับสนุนกว่า 70 คน ร่วมเป็นจิตอาสาท�ำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ โดยจัดให้บริการรักษาทางทันตกรรมแด่พระ
ภิกษุสงฆ์และสามเณรทีอ่ ยูใ่ นนครหลวงเวียงจันทร์ ณ วัดองค์ตอื้
มหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว มีพระภิกษุและ
สามเณรมารับบริการรวม 999 รูป เพื่อช่วยลดปัญหาสุขภาพ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก่ พ ระสงฆ์ ให้ พ ระสงฆ์ ป ฏิ บั ติ กิ จ และสื บ ทอด
พุทธศาสนาต่อไปได้
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1.

การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

เอสซีจีมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�ำตลาดในภูมิภาค โดย
มุ่งด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนให้แก่อาเซียนและทุกชุมชนที่เข้าไปด�ำเนินงาน มุ่งสร้าง
คุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภาย
ใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง
อีกทัง้ ยังมุง่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ องผูบ้ ริโภค
ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการด�ำเนินงาน
การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความ
เป็นเลิศ คณะจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำได้นั้น
ต้องมีระบบการก�ำกับดูแล การบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับดูแล
การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทัง้ การปฏิบตั งิ านและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เอสซีจีมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้
• การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อ้ า งอิ ง Organization for
Economic Co-operation
and Development (OECD)/
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ห ่ ง
ประเทศไทย (SET)/ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก
ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(SEC)/ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk
Management/ ISO 31000
อ้ า งอิ ง ตามกฎหมายและ
• การก�ำกับดูแล
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง/ ISO
การปฏิบัติงาน
19600
อ้ า งอิ ง COSO Internal
• การควบคุมภายใน
Control Framework 2013/
COBIT5
เอสซีจีปลูกฝังให้คณะจัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน
ตระหนักเรื่องการก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเอสซีจีมีจ�ำนวนบุคลากรอย่างเพียง
พอในการด�ำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการ
ควบคุมภายในส�ำหรับติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของ

บริษทั ย่อย เพือ่ ป้องกันทรัพย์สนิ ของเอสซีจจี ากการน�ำไปใช้โดย
มิชอบหรือไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
ในส่ ว นของการควบคุ ม ภายในซึ่ ง ได้ มี ก ารก� ำ หนดให้
เป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The
Committee of Sponsoring Organization of Treadway
Commission) มี ส� ำ นั ก งานตรวจสอบภายในท� ำ หน้ า ที่
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบ
ประเมินของส� ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จากนั้นน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นรายงาน
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 235
(9/2562) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกรรมการอิสระ
7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการ
ซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะจัดการแล้ว
มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของเอสซีจมี คี วามเหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระ
ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะจัดการในฐานะผู้ก�ำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการ
บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงาน
เชิงป้องกันในการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ปี 2562 คณะจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการก�ำกับ
ดูแล/ ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของความ
เสี่ยง ดังนี้
1.1 การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive and
Preventive System )

เอสซีจีมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ
พนักงานต้องมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน เอสซีจี
ได้จดั ท�ำระบบเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System)
ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1 แบบทดสอบ “Ethics e-testing” เพื่อปลูกฝัง ให้
ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับพนักงานทุก
ระดับเป็นประจ�ำทุกปีและสามารถน�ำเรือ่ งคุณธรรม อุดมการณ์ 4
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติและ
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ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง โดย
ในปี 2562 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 และ SCG e- Policy
e-Testing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งพนักงานของเอสซีจีทุกคนผ่าน
การทดสอบ 100% นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบ
ทดสอบของพนักงาน และสือ่ สารให้พนักงานทุกระดับเกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
1.1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three
Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล เอสซีจีส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้า
งานในแต่ละบริษัท/หน่วยงาน (First Line) หน่วยงานสนับสนุน
(Second Line) และส�ำนักงานตรวจสอบ (Third Line) ประยุกต์
ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
ประเมินความเสีย่ ง ก�ำหนดการควบคุม ติดตามและประเมินผล
ซึ่งผู้ท�ำหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญที่สุด
ทีท่ ำ� ให้แนวทางดังกล่าวประสบความส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ
เอสซีจีเสริมสร้างความตระหนักรูใ้ นหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้
First Line ล�ำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้สื่อสารกับ
พนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพือ่ น�ำแนวทาง
ไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)
1.1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษทั และจรรยาบรรณ”
ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบตั งิ านและป้องกันการ
เกิดเหตุการณ์ซ�้ำ
1.2 การบูรณาการการก�ำกับดูแล การบริหารความเสีย
่ ง
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
(Integrated Governance, Risk Management,
Compliance and Internal Control; Integrated GRC)

เอสซีจีด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแล การบริหารความ
เสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน
(GRC) และยกระดับสู่มาตรฐานสากล (Integrated GRC) เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการปฏิบตั งิ าน
ตั้งแต่การก�ำกับดูแล การก�ำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง
จนถึงการติดตามผล มีการสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้
พนักงานทุกคนเห็นความส�ำคัญในการน�ำ GRC มาใช้ในการปฏิบตั ิ
งาน เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานของพนักงานให้นำ� ไปสูก่ ารเติบโต
ของธุรกิจอย่างยั่งยืน ในปี 2562 ได้จัดท�ำ  GRC Helpline บน
SCG Intranet เพือ่ เป็นช่องทางให้พนักงานทีม่ ขี อ้ สงสัยสามารถ
สอบถามผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้องในเรือ่ งการ
ก�ำกับดูแล การบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
และการควบคุมภายใน

1.3 การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เอสซีจีได้ด�ำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline)
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีระบบการบริหารงานด้านการก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน (Compliance Management System-CMS) เป็น
กลไกส�ำคัญในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ท�ำให้การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
วางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First line มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และมี ห น่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
(Second Line) เป็นผู้สนับสนุนการน�ำระบบการบริหารงานดัง
กล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักรูใ้ ห้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน ให้คำ� ปรึกษา ก�ำหนดการ
ควบคุม เพือ่ บริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk) อย่างต่อ
เนื่อง และในปี 2562 เอสซีจีได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติ (Guideline)
และรายการตรวจประเมิน (Checklist) ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม
นโยบายส�ำคัญของเอสซีจี อันได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า
(Anti-trust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)
นอกจากนี้ เอสซี จี ยั ง ได้ มี ก ารน� ำ ระบบการรั บ -ส่ ง และ
ประเมินกฎหมายใหม่/เปลี่ยนแปลงมาใช้บริหารงาน เพื่อให้
กฎหมายใหม่/เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจีถึงมือผู้ปฏิบัติ
และสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
1.4 การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

เอสซี จี จั ด ท� ำ แนวปฏิ บั ติ ก ารก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า น
การต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้องตาม ISO19600 เพื่อเป็น
แนวทางให้บริษัท/หน่วยงาน (First Line) ที่มีความเสี่ยงสูงด้าน
คอร์รัปชันใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดย
มีหน่วยงานสนับสนุน (Second Line) เป็นทีป่ รึกษา ให้คำ� แนะน�ำ 
และมีส�ำนักงานตรวจสอบ (Third Line) ท�ำหน้าที่ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้คณะจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้สื่อสารให้กรรมการบริษัท คณะจัดการ พนักงานทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 โดยพนักงานจัดการ
ในฐานะฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ต้องประเมินความ
เสี่ยง ก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสม ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีส�ำนักงานตรวจสอบจัด
Workshop เรื่อง Anti-Corruption Compliance Checklist
ให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อประเมินความเสี่ยงและ
ก�ำหนดแนวทางป้องกัน/ ควบคุมความเสีย่ งในการเกิดคอร์รปั ชัน
นอกจากนี้ เอสซี จี ไ ด้ ข ยายขอบเขตการด� ำเนิ น การต่ อ ต้ า น
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คอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ โดยการจัดสัมมนา Public Session for
Supplier เรื่อง Anti-Corruption เพื่อสนับสนุนให้คู่ธุรกิจของ
เอสซีจีเข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification ของโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
1.5 ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ด ้ ว ย ต น เ อ ง
(Business Self Audit)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้ก�ำกับดูแลประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน มีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดใน
เชิงป้องกันความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ สอดคล้อง
กั บ กรอบการควบคุ ม ภายในของ COSO 2013 ที่ ก ล่ า วถึ ง
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง
Three Lines of Defense ส�ำนักงานตรวจสอบร่วมกับหน่วยงาน
สนับสนุนและทีม Business Self Audit (Second Line) พิจารณา
แนวทางปฏิบัติงาน การเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (First
Line) ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความ
เพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (Success Cases)
ร่วมกันเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ลดความซ�ำ้ ซ้อนใน
การสร้างระบบงานเชิงป้องกันให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน ท�ำให้สามารถ
ตอบสนองได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน
1.6 การก�ำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล และระบบ
เครือข่ายสื่อสาร

1.6.1 เอสซีจแี ต่งตัง้ คณะท�ำงาน SCG IT Governance ท�ำ
หน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย และระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของเอสซีจี (SCG e-Policy) โดยอ้างตาม ISO
27001 เพือ่ ให้พนักงานเอสซีจที กุ คนถือปฏิบตั ใิ นทิศทางเดียวกัน
ในปี 2562 มีการด�ำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
• ปรั บ ปรุ ง มาตรฐาน 3 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ Cloud
Computing Security Standard Vulnerability Scanning
Standard และ Patch Management Standard และเพิ่มเติม
มาตรฐานให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน 2 เรื่ อ ง ได้ แ ก่
Penetration Testing Standard และ IoT Security Standard
• ปรับปรุงกระบวนการด้าน Change Management
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยให้มี Internal Change Advisory
Board (Internal CAB) เพื่อพิจารณาผลกระทบและความเสี่ยง
กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงทีก่ ระทบกับระบบงานที่ On Production
• ติดตัง้ WEB Application Firewall เพือ่ เพิม่ ความ
ปลอดภัยของข้อมูลให้มากขึน้ และลดความเสีย่ งในการถูกโจมตี
ทาง Cyber
• จัดท�ำ  Disaster Recovery Plan (DRP) หรือ
แนวทางการวางแผนกู้คืนระบบ เพื่อเตรียมรองรับสถาณการณ์
ฉุกเฉิน โดยให้ผใู้ ช้งานยังสามารถปฎิบตั งิ านได้ผา่ น Backup Site

1.6.2 เอสซีจีแต่งตั้ง SCG Personal Data Protection
Steering Committee ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ
ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในเอสซีจี เพื่อให้การ
ด�ำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัย
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ในปี 2562 เอสซีจมี กี ารจัดตัง้ SCG
Project Team : SCG Personal Data Protection ท�ำหน้าที่จัด
ท�ำแผน และด�ำเนินการ Implement ให้บริษัทในเอสซีจีมีระบบ
จัดการข้อมูลส่วนบุคคลทีด่ ี ปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยตามแนวทางที่ SCG Personal
Data Protection Steering Committee ก�ำหนด
1.6.3 แต่งตั้งคณะท�ำงาน Cybersecurity Governance
Committee เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของเอสซีจี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจและป้องกันภัยคุกคามจาก Cyber ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2562 หน่วยงาน Business Continuity
Management (BCM) จัดท�ำแผนงานฉุกเฉินรองรับสถานการณ์
ด้านความปลอดภัยทาง Cybersecurity (Security Incident
Response Plan) และจัดให้มีการซ้อมเสมือนเกิดเหตุการณ์
ขึ้นจริงตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้เห็นการตอบสนองต่อขั้น
ตอนและกระบวนการต่าง ๆ ที่ต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาและ
สถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
1.7 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Continuous
Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ

เอสซีจมี กี ารใช้งานระบบสารสนเทศทีห่ ลากหลาย เพือ่ ช่วย
ติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา ส�ำนักงาน
ตรวจสอบจึงได้จดั ท�ำรายงานจากระบบ Continuous Monitoring &
Continuous Auditing ให้ กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในบริ ษั ท
เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และ
ก�ำหนดวิธกี ารป้องกัน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแสดงผลแบบ
กราฟ เพือ่ ให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.8 ระบบการรับข้อร้องเรียน

เอสซี จี ไ ด้ พั ฒ นาระบบการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น (SCG
Whistleblowing System) ส�ำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้แจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การก�ำกับดูแล
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน รวม
ถึงการกระท�ำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web SCG
Intranet และผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.scg.
com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail/ จดหมาย
โดยเอสซีจีก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
ไว้อย่างชัดเจน ตัง้ แต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยท�ำเป็นความลับ
การตั้งคณะท�ำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงาน
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ผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้อง
เรียนผ่านระบบได้ ซึง่ ระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ส�ำหรับเรื่อง
ความปลอดภัยจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็น
อิสระจากการใช้งานอืน่ ๆ เพือ่ รักษาความปลอดภัยและป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

Flags) ในการปฏิบัติงาน กลุ่มธุรกิจน�ำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไป
สร้างระบบงานเชิงป้องกันหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จาก
การด�ำเนินงาน
2.1.2 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense
สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทาง
ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตาม
แนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจัด
2. การตรวจสอบภายใน
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพือ่ สือ่ สารให้ผบู้ งั คับบัญชา
คณะกรรมการตรวจสอบกํากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ และผูป้ ฏิบตั งิ านเข้าใจบทบาทของตนเอง และนาํ ไปประยุกต์ใช้
สาํ นักงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เทีย่ งธรรม มีจรรยาบรรณ กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับ Second Line ได้แก่
และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการ หน่วยงานบริหารความเสีย่ ง หน่วยงาน Compliance และหน่วย
ตรวจสอบภายในทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลทัง้ มาตรฐาน งาน Business Self Audit เพื่อบูรณาการ (Integrated) การ
สากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
Auditors: IIA) และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบ ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Audit and
2.1.3 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง
Control Association: ISACA, Global Technology Audit COSO 2013
Guide: GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
สํานักงานตรวจสอบซึ่งได้กําหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติ (Internal Control Assessment) ของเอสซีจีให้สอดคล้องตาม
งาน อํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการ COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการ
ดําเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และมีการ ปฏิบตั งิ าน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ
ทบทวนเป็นประจําทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ
และประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง ควบคุมภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
(Risk Based Audit Planning) แล้ว สํานักงานตรวจสอบได้ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) น�ำเสนอคณะ
พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกัน กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ เพื่อน�ำเสนอในรายงานประจ�ำปีและแบบฟอร์ม 56-1
รั ก ษามู ล ค่ า ให้กับเอสซีจี เพื่อยกระดับการให้ค วามเชื่อมั่น
2.1.4 การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมส�ำหรับ
(Assurance) การให้คําปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจใน ระบบงานใหม่ของบริษัท
เชิงลึก (Insight) การดําเนินการ ที่สําคัญในปี 2562 สรุปได้ดังนี้
ส�ำนักงานตรวจสอบท�ำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้
ค�ำแนะน�ำกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน Second
2.1 การพั ฒ นางานตรวจสอบให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม Line เพื่อ ให้ ความเชื่อ มั่ นกั บ คณะกรรมการบริ ษัท และคณะ
อย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง (High Value Services)
กรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสีย่ ง การก�ำกับดูแลการ
เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในเอสซีจีมีแนวทาง ปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของเอสซีจีมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกํากับดูแล การบริหารความ และประสิทธิผล นอกจากนีย้ งั มีการประเมินความเสีย่ งและการ
เสี่ยง การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี ควบคุมภายในส�ำหรับระบบงานใหม่ ๆ ของเอสซีจีและบริษัท
(GRC) สํานักงานตรวจสอบได้ดําเนินการดังต่อไปนี้
ย่อย เมื่อพบว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุงผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัด
2.1.1 น�ำเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
• งานตรวจสอบ น�ำ Data Analytics มาใช้ในการ ขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะ
ตรวจสอบ โดยใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินธุรกิจ สม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำ� ปรึกษา โดย
ในแต่ละ Business Process เพื่อชี้ให้เห็นความผิดปกติของ ในปี 2562 ส�ำนักงานตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานที่ใช้
ข้อมูล (Red Flags) หรือประเด็นที่มีความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบ Blockchain Robotic Process Automation ตลอดจนจัดท�ำ
การวางแผน และจัดท�ำแผนการตรวจสอบในแต่ละโครงการได้ แนวทางการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดหา
อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการน�ำ  ผ่าน e-Commerce การช�ำระเงินด้วย Corporate Credit Card
Robotics Process Automation (RPA) มาช่วยในการปฏิบตั งิ าน เป็นต้น
ตรวจสอบ ซึง่ มีลกั ษณะเป็นงานทีต่ อ้ งท�ำซ�ำ 
้ ๆ และศึกษา ทดลอง
2.1.5 การตัง้ ทีมตรวจสอบในต่างประเทศ (Overseas
น�ำ Machine Learning มาใช้วิเคราะห์ความผิดปกติของข้อมูล Internal Audit Teams)
• สนับสนุนกลุ่มธุรกิจ น�ำ  Data Analytics มา
ปัจจุบันเอสซีจีมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงหรือความผิดปกติของข้อมูล (Red อย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีที่จะก้าวสู่การเป็นผู้น�ำ
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ในภูมภิ าค เพือ่ ให้การด�ำเนินงานในต่างประเทศมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจี คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงอนุมัติให้มีการตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการก�ำกับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน
และลดความเสีย่ งด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัติงานอยู่
ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานตรวจสอบในประเทศไทย
ปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบต่างประเทศ (Country Internal Auditor)
เป็นชาวเวียดนามและอินโดนีเซีย ซึง่ มีการพัฒนาการเรียนรูข้ อง
ผูต้ รวจสอบต่างประเทศผ่านกระบวนการ On the Job Training
(OJT) โดยมอบหมายให้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่
ธุรกิจเดียวกัน ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นประเทศอืน่ ๆ เพือ่ เพิม่ ประสบการณ์ มุม
มองต่าง ๆ รวมถึงน�ำไปปรับใช้ในงานตรวจสอบในประเทศของ
ตน และพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษา (Advisory Role) ผ่าน
การเป็นวิทยากรโดยใช้ภาษาท้องถิ่น
2.1.6 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากแผนงานของกลุ่มธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญกับ Digital
Transformation สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร อีกทัง้ บริษทั ยังคงขยายการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง มีการเปลีย่ นแปลงระบบงานทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว
ของแต่ละกลุม่ ธุรกิจ และแนวโน้มความเสีย่ งด้าน Cybersecurity
ที่ สู ง ขึ้ น มาก จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งน� ำ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ำ� คัญโดยมีตวั แทนจากส�ำนักงานตรวจสอบ
ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำในการก�ำหนดการควบคุมที่
เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้ง
ระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
ด�ำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อลดความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักงานตรวจสอบได้ด�ำเนินการ ดังนี้
• จัดอบรม เรื่อง e-Policy Mobile Devices Security
Awareness: Think before you click 7 อุปนิสัยใช้งานไอทีให้
ปลอดภัย และ Cybersecurity Awareness ให้กบั พนักงานระดับ
ต่าง ๆ
• ร่วมกับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทดสอบ
SCG e-Policy e-Testing ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 เพือ่ ให้ความรู้ ความ
เข้าใจ นโยบายและระเบียบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
• จัดท�ำเอกสารการควบคุมภายใน เรือ่ ง การพัฒนา การ
ว่าจ้างพัฒนาระบบงานแบบ Agile เพือ่ ให้กลุม่ ธุรกิจน�ำไปใช้ลด
ความเสีย่ งการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
ระบบงานแบบ Agile
• ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตาม SCG e-Policy ในระบบ
งานทีส่ าํ คัญ เพือ่ เพิม่ ความเชื่อมัน่ ในด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร

• ให้คำ� ปรึกษาในการประเมินความเสีย่ งและจุดควบคุม
ที่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ น� ำ  New Application/ ERP
มาใช้เป็นระบบปฏิบัติงาน
• แนะน�ำการจัดท�ำรายงานโดยใช้ Data Visualization
Tool เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบความผิดปกติของ
การขายและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อลดความเสี่ยง
เรื่อง Digital Transformation
2.1.7 การต่อต้านการคอร์รัปชัน
เอสซีจใี ห้ความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรมมาโดยตลอด และในปี 2555 เอสซีจไี ด้เข้าร่วมภาคี
เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและผ่านการรับรองเป็น Certified
Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ผ่านการ
ประเมินเพือ่ ต่ออายุการรับรองอย่างต่อเนือ่ ง โดยล่าสุดได้รบั การ
ต่ออายุการรับรองเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งบริษัทย่อย
ของเอสซีจที จี่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยัง
ผ่านการรับรองเป็น Certified Company (ยกเว้นบริษัทเอสซีจี
เซรามิกส์ จ�ำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างด�ำเนินการขอการรับรอง
เป็น Certified Company เนือ่ งจากการควบบริษทั แล้วเสร็จเมือ่
วันที่ 1 สิงหาคม 2561) นอกจากนีเ้ อสซีจยี งั คงมุง่ มัน่ ด�ำเนินการ
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยส�ำนักงาน
ตรวจสอบร่วมกับธุรกิจจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
เพื่ อให้ ค วามรู ้ เ รื่ องการประเมิ น ความเสี่ ย งในการเกิ ด ทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันและการควบคุมให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง
และมีการสือ่ สารเพิม่ เติมเพือ่ ให้พนักงานทราบถึงบทลงโทษตาม
มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เอสซีจีได้ขยายขอบเขตการด�ำเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน
โดยสนับสนุนให้คู่ธุรกิจรายส�ำคัญของเอสซีจีเข้าร่วมโครงการ
CAC SME Certification ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยการจัดสัมมนา Public
Session for Supplier โดยมีหัวข้อเรื่อง Anti-Corruption เป็น
หัวข้อส�ำคัญในการจัดสัมมนา
2.2 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส�ำนั ก งาน
ตรวจสอบ

2.2.1 ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality
Assurance Review: QAR)
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบได้มีการด�ำเนิน
การอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากลส�ำหรับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน (IIA
Code of Ethics) รวมทัง้ เป็นไปตามการปฏิบตั งิ านทีด่ ี เกิดมูลค่า
เพิม่ อย่างยัง่ ยืนและต่อเนือ่ ง จึงก�ำหนดให้มกี ารประเมินคุณภาพ
การตรวจสอบภายในโดยการประเมินด้วยตนเองเป็นประจ�ำทุก
ปี และให้มีการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอกทุก 5 ปี
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2.2.2 การประเมินความพึงพอใจจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ส�ำนักงานตรวจสอบก�ำหนดให้มีการประเมินผลความพึง
พอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงาน
มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานโดยก�ำหนดดัชนีชวี้ ดั ความพึงพอใจงานให้ความเชือ่ มัน่
(Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2562 ได้รับความพึงพอใจ
ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำ� เสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบทุกปี และใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบต่อไป
2.3 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจ
ของผู้ตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบดําเนินการ ดังนี้
2.3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit
Global Knowledge)
• ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการก�ำกับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุม
ภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นน�ำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
น�ำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี
• สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อ
เนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะ
ด้านอื่นที่จ�ำเป็นต่อเอสซีจี
• ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนา
ตนเอง ด้วยการสอบวุฒบิ ตั รทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานตรวจสอบ โดยในปี 2562 ส�ำนักงานตรวจสอบ
บรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตร
ทางวิชาชีพ
2.3.2 การพัฒนาความรอบรู้ท างธุร กิจ (Business
Knowledge)
• พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่
ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และบุคคล
ภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
ของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและ
ให้ค�ำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
• มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยโอนย้ายพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
จากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบ และโอนย้ายออกเพื่อเพิ่ม
ความรู้ด้านอื่น

• จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ
หรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสําระส�ำคัญภายในส�ำนักงานตรวจสอบ
เป็นประจ�ำ 
2.3.3 ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)
• พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การน� ำ เครื่ อ งมื อ ด้ า น Digital
Technology สร้างความตะหนักรู้ (Awareness) ให้ผตู้ รวจสอบใน
การปรับตัวเข้าสูย่ คุ Digital ผ่านการจัดกิจกรรม Data Analytics
Hackathon ให้ผตู้ รวจสอบเสนอโครงการภายใต้แนวคิดในการน�ำ 
Digital Technology มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ
• น�ำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบ
ทัง้ กระบวนการตรวจสอบ การสร้างเครือ่ งมือ เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/Red Flag)
ได้ครอบคลุม รวดเร็ว ลดเวลาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพการตรวจสอบ รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ
• สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ ต รวจสอบให้
สามารถตรวจสอบและให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการก� ำ กั บ ดู แ ลงาน
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น
สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ
ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor:
CISA)
2.3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit
ส�ำนักงานตรวจสอบสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ
Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด�ำเนินการตรวจสอบร่วมกันเพือ่ เสนอแนะ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและติดตามความผิดปกติทอี่ าจเกิด
ขึ้น โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบ
2.3.5 จัดตั้ง IA Academy
จัดท�ำกระบวนการพัฒนาผูต้ รวจสอบรายบุคคล (Individual
Development Plan) ให้เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
โดยใช้ 70:20:10 Leaning Model (เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง
70% : การสอนงานและให้ค�ำแนะน�ำ  20% : การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 10%) ผ่าน Leaning Solution ทีอ่ อกแบบอย่างเหมาะสม
2.3.6 การพัฒนาด้าน Soft Side
จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความ
คิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาสู่
แนวคิดใหม่ที่จะน�ำศักยภาพในตนเอง ออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด
น�ำไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ประสบความ
ส�ำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน
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17
เอสซีจเี ชือ่ มัน่ ว่าการบริหารจัดการความเสีย่ งทัว่ ทัง้ องค์กร
เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เอสซีจีบรรลุเป้าหมายในการด�ำเนิน
ธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวได้
อย่างรวดเร็ว เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และรับมือกับความเสี่ยง
ต่าง ๆ ทีม่ คี วามซับซ้อนและรุนแรงมากขึน้ นอกจากนี้ เอสซีจยี งั
คงให้ความส�ำคัญในการสร้างความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งการบริหาร
จัดการความเสีย่ งให้แก่ทกุ คนในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมุง่
มั่นให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับการ
วางกลยุทธ์ การปฏิบตั งิ าน และการตัดสินใจในการลงทุนด�ำเนิน
ธุรกิจใหม่ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่องค์กร ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย

กรอบการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

เอสซีจีมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยกรอบการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี
(Enterprise Risk Management Framework) ประกอบด้วย
1.

การก�ำหนดกลยุทธ์

เอสซีจีก�ำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเพื่อ
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
2. โครงสร้ า งและความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
ความเสี่ยงของเอสซีจี

เอสซีจกี ำ� หนดผังโครงสร้างการบริหารความเสีย่ งของเอสซีจี
โดยแสดงให้เห็นตามแผนภาพดังนี้

แผนภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ
คณะจัดการบริหารความเสี่ยงประจำกลุ่มธุรกิจ
• ผูดูแลงานบริหารความเสี่ยง (Risk Champions)
• เจาของความเสี่ยง (Risk Owners)

สำนักงานตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยงระดับเอสซีจี
คณะกรรมการ
• คณะกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน เอสซีจี
• คณะกรรมการ SCG Crisis Management
• คณะกรรมการการเงิน เอสซีจี
• คณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะจัดการแตงตั้งขึ้น
ตามความเหมาะสม
หน่วยงาน
• หนวยงานบริหารความเสี่ยง*
• หนวยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน*
• หนวยงานพัฒนาบรรษัทภิบาล*
• หนวยงานอื่น ๆ เชน หนวยงาน Business Continuity Management and IT Strategy*

สายการรายงาน
ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูล

*

คณะทำงานสงเสริมและพัฒนาความรูของพนักงานกลุมวิชาชีพ
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว แทนคณะ
กรรมการบริษทั ในการก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงของเอสซีจี และท�ำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงด�ำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับ
แนวทางที่ก�ำหนด
ส�ำนักงานตรวจสอบ

ท�ำหน้าที่ตรวจสอบหน่วยระดับที่หนึ่ง (หน่วยงานปฏิบัติ
งาน) และหน่วยระดับที่สอง (ระดับหัวหน้างาน หน่วยงาน
บริหารความเสีย่ ง และหน่วยงานก�ำกับและสนับสนุนอืน่ ๆ) เพือ่
ให้ความเชื่อมั่นว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึง
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจาก
นี้ ยังให้คำ� ปรึกษาแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจและสื่อสารความ
คิดเห็นและข้อแนะน�ำจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายัง
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อน�ำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป
คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

ประกอบไปด้วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ
ใหญ่ในแต่ละสายธุรกิจ โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจี เป็น
ประธาน คณะจัดการบริหารความเสีย่ ง เอสซีจี มีหน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบหลัก ดังนี้
1. ก� ำ หนดโครงสร้ า งและผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
ความเสี่ยง
2. พิจารณาและอนุมตั นิ โยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหาร
ความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง
3. ทบทวนความเสีย่ งของบริษทั (SCG Risk Profile) และ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3.

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เอสซีจีน�ำกรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการด�ำเนิน
งานหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การ
บริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน และการบริหารความ
เสี่ยงในการด�ำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้
ถูกรวบรวมไว้ใน “คู่มือการบริหารความเสี่ยง” โดยแบ่งตาม
กระบวนการหลัก 4 ขั้นตอน 1) ระบุความเสี่ยง / โอกาสในการ
ด�ำเนินธุรกิจ 2) ประเมินความเสี่ยง 3) ก�ำหนดมาตรการจัดการ
และก�ำหนด ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) และ
ดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ซึ่งเป็นทั้ง Leading และ Lagging Indicator เพื่อคาดการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงและเพื่อควบคุมกิจกรรมลดความเสี่ยงให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 4) ติดตามและรายงานความเสี่ยงราย
ไตรมาส ต่อคณะจัดการบริหารความเสีย่ งระดับกลุม่ ธุรกิจ คณะ
จัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี และคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามล�ำดับ

4. การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รในการบริ ห าร
ความเสี่ยง (Risk Culture)

เอสซีจีตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบ
สําคัญต่อความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น เอสซีจี
ได้กาํ หนดให้ผบู้ ริหารเป็นผูส้ อื่ สารถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสีย่ ง และเป็นต้นแบบในการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงสร้าง
วิธีการน�ำการบริหารความเสี่ยงไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
โดยก�ำหนดให้มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน มีการกําหนด
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ และมีระบบการประเมินความเสีย่ ง
ในรูปแบบเดียวกัน ก�ำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง สนับสนุนให้มีการก�ำหนด
วาระเรือ่ งความเสีย่ งในการประชุมหลัก ๆ ของแต่ละบริษทั และ
ก�ำหนดให้การบริหารความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ในหลักสูตรการฝึก
อบรมและพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันประสบการณ์การบริหารความเสีย่ งระหว่างหน่วยงาน
และบริษัทเพื่อสื่อสารประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมถึงได้พฒ
ั นาสือ่ การอบรมในรูปแบบ Digital learning
เพือ่ สร้างความตระหนักรูใ้ นเรือ่ งการบริหารจัดการความเสีย่ งให้
กับพนักงานในวงกว้างตั้งแต่พนักงานเริ่มปฏิบัติงานกับเอสซีจี
นอกจากนี้ หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย ง หน่ ว ยงานพั ฒ นา
บรรษัทภิบาล หน่วยงานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ได้ประสาน
ความร่ ว มมื อ ในการสื่ อ สารให้ พ นั ก งานทุ ก คนได้ มี ค วามรู ้
ความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ทพี่ นักงานจะได้รบั จากการปฏิบตั งิ าน
ตามแนวทาง Integrated GRC อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ ย งหลั ก โอกาสในการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ และ
กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง

ในปี 2562 เอสซีจไี ด้ประเมินความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญโดยมีความ
สอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
การดาํ เนินธุรกิจในประเทศทีส่ ภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพต�ำ่ กว่ามาตรฐาน
รวมถึงการขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์และธุรกิจขนส่งทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งด้านความ
ปลอดภัยจากการท�ำงาน ความปลอดภัยจากการเดินทางขนส่ง
และการขับขีท่ างถนน ซึง่ เป็นความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของพนักงาน คู่ธุรกิจ ชุมชน และสังคม
• น�ำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของเอสซีจี (SCG Safety Framework) และระบบการตรวจ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลด้ า นความปลอดภั ย (Safety Performance Assessment Program) เป็นแนวทางในการยกระดับ
มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในทุกบริษัทของ
เอสซีจีทั้งในและต่างประเทศ
• ส่งเสริมและขยายผลให้คู่ธุรกิจมีระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยการจัดท�ำ  Contractor
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Safety Management รวมถึงน�ำแนวคิดการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยไปปฏิบัติและขยายผลต่อในภาคชุมชนและ
สังคม
• บังคับใช้ “กฎพิทักษ์ชีวิต” กับพนักงานและคู่ธุรกิจ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานและการใช้
ยานพาหนะทางถนน รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้ และ
มีบทลงโทษส�ำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
• ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารหรือหัวหน้างานเป็นผูน้ �ำด้านความ
ปลอดภัย และก�ำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยจากการท�ำงานและการเดินทางการขนส่งส�ำหรับ
พนักงานระดับจัดการขึ้นไป
• น�ำเทคโนโลยี GPS มาใช้ติดตามพฤติกรรมพนักงาน
ขับรถ SCG Logistics Management และเชื่อมต่อกับศูนย์
Logistic Command โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ
แจ้งเตือนพนักงานขับรถกรณีที่ขับรถเร็วเกินก�ำหนด จอดรถบน
ไหล่ทาง หรือขับรถต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง เป็นต้น
• จัดท�ำและสื่อสารมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ (Good Transportation Safety Standard)
และมาตรฐานความปลอดภัยของการใช้ยานพาหนะทางถนน
ในกิจการของบริษัท (Road Safety Corporate Standard)
เพื่อยกระดับการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
และการขับขี่ทางถนน และเพื่อป้องกัน ขจัด และลดอุบัติเหตุ
ส�ำหรับบริษทั ในประเทศ และได้ขยายการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยไปยังบริษัทในต่างประเทศ
2. ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
และสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศมีความวิกฤตมาก
ขึ้น (Climate Emergency) ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในหลายพื้นที่
ทัว่ โลก อาทิ ภัยแล้ง ไฟป่าจากหน้าแล้ง โคลนถล่ม น�ำ้ ท่วมฉับพลัน
นอกจากนี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียและนักลงทุนมีความต้องการและความ
คาดหวังจากภาคเอกชนมากขึ้นในเรื่องของการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment,
Social, Governance หรือ ESG) รวมถึงการบริหารจัดการและ
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับประเด็นความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อความ
ต่อเนือ่ งในการดาํ เนินธุรกิจ ชือ่ เสียงของบริษทั หรือต้นทุนทีเ่ พิม่
ขึน้ จากการด�ำเนินงานและค่าชดเชยความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
• ก�ำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อย
ละ 28 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2550 ให้สอดคล้อง
กับความตกลงปารีสทีจ่ ะรักษาการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของ
โลกให้ต�่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และมุ่งสู่การก�ำหนดเป้าหมาย
ทีส่ งู ขึน้ เพือ่ พยายามรักษาการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมเิ ฉลีย่ ของโลก
ให้น้อยลงไปอีกจนต�่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

• จั ด ท� ำ แผนการท� ำ งานเพื่ อ ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกตามกรอบการท�ำงาน TCFD (Task Force on Climaterelated Financial Disclosures) ซึ่งรวมถึงกระบวนการก�ำกับ
ดูแล การวางกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการก�ำหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัด
• เพิม่ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทดแทนและพลังงานทาง
เลือก อาทิ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมถึงจัดท�ำโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้ง และโครงการลด
อัตราการใช้พลังงานความร้อนหรือไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิต
• พัฒนาสินค้าคาร์บอนต�่ำ  อาทิ Hydraulic cement
ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ประเภท 1 แต่มี
สัดส่วนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต�่ำกว่า
• พัฒนาสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม อาทิ โซลาร์ฟาร์ม
ลอยน�้ ำ  โดยธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์ ไ ด้ อ อกแบบ พั ฒ นาและผลิ ต
ทุ่นลอยน�้ำเพื่อตอบโจทย์การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผิวน�้ำที่
หลากหลาย รวมทั้งต่อยอดไปสู่ธุรกิจโซลูชันแบบครบวงจรเป็น
รายแรกในประเทศไทย
• พัฒนาระบบหลังคาโซลาร์เอสซีจี (SCG Solar Roof
Solutions) ซึ่งเป็นโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างครบวงจร
• เข้าร่วมโครงการการแก้ปญ
ั หาการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศแบบธรรมชาติ (Natural Climate Solution) เพือ่ ผลักดัน
การเพิ่มพื้นที่ทางธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก
• ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยลดสภาวะโลกร้อน อาทิ การ
ปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการสร้างความตระหนักรูแ้ ละปลูกฝัง
พฤติกรรมเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้กับเยาวชน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
3. ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อ
บังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามไม่
ครบถ้วน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ กฎหมาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
การลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ
• ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน และ
สื่อสารให้พนักงานเอสซีจีทุกคนปฏิบัติตาม
• ก�ำหนดให้มกี ารติดตามและรายงานการเปลีย่ นแปลง
นโยบายของภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ในประเทศ
ทีเ่ อสซีจดี ำ� เนินธุรกิจอย่างใกล้ชดิ รวมถึงสร้างเครือข่ายกับหน่วย
งานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
ให้การประกอบธุรกิจของเอสซีจสี ามารถด�ำเนินการให้สอดคล้อง
ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ
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• ปรับปรุงจรรยาบรรณเอสซีจใี ห้สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึง
การจัดทําแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” ในเรื่องอุดมการณ์
4 ของเอสซีจี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน นโยบายการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายการ
แข่งขันทางการค้า นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
• สื่ อ สารเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งและการ
ควบคุมที่ดี ตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of
Defense) ให้กบั พนักงานทุกระดับ เพือ่ ป้องกันการไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
• ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้ในการเคารพ
สิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และบุคคล
ต่ า ง ๆ และเตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) ทั้ง
ในด้านระบบ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทต่าง ๆ ใน
เอสซีจีปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
4. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจากกระแสรักษ์โลก
ในปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคได้ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อน และมีความต้องการในการใช้สนิ ค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมมากขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการต้องปรับแนวทางการ
ด�ำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้า ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถปรับแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ อาจส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการแข่งขันในระยะยาวและชื่อเสียง
• เป็ น ผู ้ น� ำ ในการผลั ก ดั น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมกับภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น การจั ด งาน SD Symposium มาตลอด
ระยะเวลา 10 ปี เพื่ อ รณรงค์ แ ละสื่ อ สารหลั ก การพั ฒ นา
อย่างยัง่ ยืน และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้กบั ทุกภาคส่วน รวมถึง
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำ
ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
• จัดให้มีโครงการบางซื่อโมเดลภายในส�ำนักงานใหญ่
เอสซีจี ซึง่ ถือเป็นโครงการต้นแบบด้านการบริหารจัดการของเสีย
(Waste Management) เพื่อปลูกฝังหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
รวมถึงแนวปฏิบัติ SCG Circular Way ผ่านเรื่องใกล้ตัว และ
สร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะที่ถูกต้องให้กับพนักงาน
• พัฒนาสินค้า บริการ และโซลูชันใหม่ ๆ ตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่)

ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง
5. ความขัดแย้งระหว่างภูมิภาค (Geopolitical risk)
ความขัดแย้งระหว่างประเทศในเชิงภูมิรัฐศาสตร์มีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและ
การด�ำเนินธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศที่มีความขัด
แย้ง เหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
พนักงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจของเอสซีจี
• ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสร้างเครือข่าย
กับผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ส�ำหรับเตรียม
แผนจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• จัดท�ำการวิเคราะห์สถานการณ์ส�ำหรับเหตุการณ์ที่
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี เพือ่ เตรียม
แผนรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
• หน่วยงาน Business Continuity Management
(BCM) ในระดับเอสซีจีและระดับกลุ่มธุรกิจทําหน้าที่ในการ
ติดตาม ประเมิน และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมความ
พร้อมตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
6. สถานการณ์ภัยแล้ง
ปริมาณฝนสะสมในพืน้ ทีใ่ นปีทผี่ า่ นมาต�ำ่ กว่าค่าปกติ และ
ความต้องการใช้น�้ำที่มากขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการขยาย
อุตสาหกรรมและการลงทุนในพื้นที่ที่เอสซีจีด�ำเนินธุรกิจ เช่น
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
หรือ EEC) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ปริมาณน�้ำจะไม่เพียงพอ
ต่อการผลิตและอาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้กับ
ลูกค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท
• ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ดา้ นการบริหาร
จัดการน�ำ 
้ เพื่อลดการใช้น�้ำจากภายนอกต่อหน่วยการผลิต รวม
ถึงจัดตั้งคณะท�ำงานด้านการจัดการน�้ำของเอสซีจี เพื่อเตรียม
แผนบริหารจัดการน�ำ้ อย่างบูรณาการและติดตามแผนงานอย่าง
ใกล้ชิด
• ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อย่ า ง
เคร่งครัด ด้วยการลดการใช้นำ 
�้ (Reduce) การบ�ำบัดน�ำ้ เสียและ
น�ำน�้ำกลับมาใช้ซ�้ำ  (Reuse/Recycle) และการสร้างทดแทน
(Replenish) ส�ำหรับกระบวนการผลิตในโรงงาน
• ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การเข้าร่วม
Water War Room ภาคตะวันออก เพื่อบริหารจัดการน�้ำโดย
ค�ำนึงถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากสถานการณ์ตา่ ง ๆ และผลัก
ดันโครงการเพิ่มปริมาณน�้ำเก็บกักในพื้นที่ให้เสร็จทันเวลา
• ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ
เนื่อง เช่น น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริในการดูแลจัดการน�้ำให้
เหมาะสมกับพื้นที่ผ่านการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนภายใต้
โครงการ “รักษ์น�้ำจากภูผา สู่มหานที”
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ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
7. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและ
วัตถุดิบหลัก
ราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนจากความไม่แน่นอน
ของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีผลกระทบ
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น�้ำมัน ส่งผล
ให้เกิดความผันผวนของราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ
แนฟทาและนํ้ามันเตา
• จัดให้มีคณะกรรมการ Commodity Hedging ใน
ระดับกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ อาทิ การปิดความเสี่ยง (Hedging) เพื่อลด
ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และเพื่อบริหารต้นทุน
ให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลัง
• บริหารจัดการด้วยระบบ Integrated Business
Excellence (IBE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและ
การวางแผนงานอย่างเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value
Chain)
• พัฒนาสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง (High Value
Added หรือ HVA) ที่สามารถเพิ่มยอดขายและท�ำก�ำไรเพิ่มขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ
• ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถรองรับการใช้
วัตถุดิบได้หลากหลายมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ
ความเสี่ยงจากการด�ำเนินงาน
8. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับการเติบโตในอนาคต
การขยายธุรกิจของเอสซีจีทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ ส่ง
ผลต่อการบริหารจัดการพนักงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น
เอสซี จี จึ ง ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ แ ละแนวทางการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรบุ ค คล รวมถึ ง เร่ ง พั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการท�ำงานที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานในต่างประเทศ
โดยน�ำหลักสูตร Flagship Program ไปใช้ในต่างประเทศ เช่น
หลักสูตร Business Concept Development (BCD) และ
หลักสูตรด้าน Professional เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การตลาดและการขาย นอกจากนี้
ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเอสซีจีในต่างประเทศที่มีศักยภาพสูง
ได้เข้ามาเรียนงานและเข้าสัมมนาหลักสูตร Flagship Program
อาทิ Management Development Program (MDP) และ
Management Acceleration Program (MAP) ในประเทศไทย
• เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยปรับแนวทาง
การสรรหาและคัดเลือกพนักงานด้วยการเพิ่มสัดส่วนการรับผู้ที่
มีประสบการณ์และมีความสามารถจากภายนอก (Mid-career)

เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของเอสซีจี เช่น ธุรกิจดิจิทัล ค้าปลีก
และโลจิสติกส์
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
9. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2562 ค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนือ่ งจากการเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดของไทยที่ท�ำให้ถูกพิจารณาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
ของเอเชียในสภาวะเศรษฐกิจโลกมีความเสีย่ งสูง เช่น ความเสีย่ ง
ทีเ่ ศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวอย่างรุนแรง ความเสีย่ งจากสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ความไม่แน่นอนของการ
แยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่ง
ความเสีย่ งเหล่านีท้ ำ� ให้ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ งลด
ลงและความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยสูงขึ้น ส�ำหรับ
ปี 2563 มีการคาดการณ์ว่าความเสี่ยงระดับโลกดังกล่าวจะ
คงอยู่ ประกอบกับปัจจัยภายในประเทศ เช่น การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจไทย รายได้จากการท่องเที่ยว ส่งผลให้ค่าเงินบาทมี
แนวโน้มผันผวน
• คณะกรรมการการเงินเอสซีจีเป็นผู้พิจารณาและ
ตัดสินใจใช้เครื่องมือทางการเงินให้เหมาะสมตามสถานการณ์
รวมถึงมีมาตรการในการบริหารรายได้กบั รายจ่ายทีเ่ ป็นเงินตรา
ต่างประเทศให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) และตกลงกับคู่
ค้าเพื่อรับหรือจ่ายเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของท้องถิ่น
ในระดับที่เหมาะสม และมีการพิจารณาการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลีย่ นส�ำหรับโครงการลงทุนตามความเหมาะสม
10. ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากหลายปัจจัย เช่น
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจรุนแรงกว่าที่คาดการณ์
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่อาจยืดเยื้อและ
ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งจากสงครามทางการค้าและ
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยง
จากความไม่แน่นอนของบทสรุปการแยกตัวของสหราชอาณาจักร
ออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวม
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปและตลาดการเงินโลก อย่างไร
ก็ตามมีการคาดการณ์ว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เอสซีจี
ด�ำเนินธุรกิจ เช่น เวียดนาม กัมพูชา และไทย จะได้รบั ประโยชน์
จากการย้ายฐานการลงทุนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่
การผลิตของโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้ขยายตัว
และอาจมีความต้องการสินค้าและบริการของเอสซีจีเพิ่มมาก
ขึ้น เอสซีจีจึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
โอกาสทางธุรกิจและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
เหล่านี้
• มุง่ เน้นการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการทีม่ มี ลู ค่า
เพิ่มสูง (HVA) และให้ความส�ำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายทางนวัตกรรม เช่น ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิต
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วิทยาศาสตร์จีนเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 5 ด้าน ได้แก่ เมือง
อัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์และหุน่ ยนต์ เคมีภณ
ั ฑ์มลู ค่าสูง ธุรกิจ
พลังงานใหม่ และสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท�ำงานเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานและเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เช่น การใช้เทคโนโลยี Blockchain ในกระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างร่วมกับคูค่ า้ ภายนอก การใช้เทคโนโลยี Robotic Process
Automation (RPA) เพือ่ ลดความผิดพลาดและเวลาส�ำหรับงาน
ที่ท�ำซ�้ำ  ๆ ด้วยรูปแบบเดิม รวมถึงการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ส�ำหรับการประเมินราคาและสั่งซื้อน�้ำมันเพื่อบริหารจัดการ
ต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
• เพิ่ ม ศั ก ยภาพการเติ บ โตของธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้ ง ใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งในด้านฐานการผลิตและการตลาดเพื่อตอบ
สนองกับอัตราการบริโภคและก�ำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น
• เร่ ง รัด โครงการลงทุน ที่ส� ำคัญ เพื่อสร้า งการเติบโต
ของธุรกิจตามแผนงาน รวมถึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการเงินทุน
หมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว
และมีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันและการท�ำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่ส่ง
ผลกระทบต่อความต้องการและวิธกี ารเลือกซือ้ สินค้าและบริการ
ของผู้บริโภค สภาพการณ์ของตลาด และการแข่งขันทางธุรกิจ
ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลต่อธุรกิจของ
เอสซีจี ดังนี้
• ผลกระทบต่อสินค้า รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจ และ
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายแบบเดิมของเอสซีจี เช่น จากที่ลูกค้า
ซือ้ สินค้าผ่านร้านขายวัสดุกอ่ สร้างแบบดัง้ เดิม เปลีย่ นเป็นการซือ้
สินค้าทีศ่ นู ย์คา้ ปลีกวัสดุกอ่ สร้างทีท่ นั สมัยมากขึน้ รวมถึงการซือ้
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
• คู่แข่งมากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลท�ำให้คู่แข่ง
จากอุตสาหกรรมทีต่ า่ งกันสามารถเข้ามาแข่งขันกันได้โดยแทบ
จะไม่มอี ปุ สรรคขวางกัน้ เช่น คูแ่ ข่งทีม่ าจากเจ้าของช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์
• บริษัทต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มดังกล่าวให้ทัน
เวลา เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบ
ดัง้ เดิม และรายได้สว่ นใหญ่มาจากรูปแบบธุรกิจแบบเดิม ท�ำให้
มีโอกาสทีเ่ อสซีจอี าจจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและ
สูญเสียรายได้
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นโอกาสในการสร้าง
ธุรกิจใหม่ทสี่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร ดังนัน้ เอสซีจไี ด้กำ� หนด
ให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน�ำมาพัฒนาการท�ำงาน และปรับกลยุทธ์
ในการท�ำธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

• พัฒนา Active Omni-channel หรือการเชื่อมต่อกับ
ลูกค้าทัง้ ในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถ
เข้าถึงสินค้าและบริการของเอสซีจีได้หลากหลายช่องทาง และ
ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวก
สบายในการค้นหาข้อมูล ซื้อสินค้าและบริการ ผ่านช่องทาง
http://scghome.com และร้านค้า SCG HOME SOLUTION
โดยเอสซีจีสามารถน�ำข้อมูลการซื้อและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบมาประมวลผล เพื่อปรับปรุงการน�ำเสนอสินค้าและ
บริการใหม่ให้แก่ลูกค้า
• สร้างความแตกต่างในธุรกิจขนส่งผ่านการให้บริการ
แบบ Fulfillment หรือ การให้บริการที่รวมการบริหารคลังสินค้า
บรรจุสินค้า จนถึงการจัดส่งสินค้า เพื่อให้ผู้ขายสินค้าออนไลน์
สามารถใช้เวลากับการจัดการกลยุทธ์ทางการขาย
• เตรี ย มความพร้ อ มของพนั ก งานให้ ต อบสนองต่ อ
ความต้องการของลูกค้าและการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านโครงการ “HATCH-WALK-FLY” สตาร์ทอัพ
ภายในองค์กร ที่นอกจากจะสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานใหม่
รวมถึงพัฒนาทักษะของพนักงานในรูปแบบของสตาร์ทอัพ
แล้ว ยังสามารถน�ำมาต่อยอดและสร้างเป็นธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับ
เอสซีจีได้
• น�ำเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มาใช้
ในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
• เปิดรับนวัตกรรมจากภายนอก (Open Innovation)
เช่น การค้นหาเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพทั่วโลกมาใช้เพื่อตอบ
โจทย์ผู้บริโภคได้รวดเร็วตรงความต้องการยิ่งขึ้น
• ในปี 2562 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้จัด
ตัง้ Digital Office เพือ่ น�ำดิจทิ ลั เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กบั การ
ด�ำเนินงานต่าง ๆ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการน�ำเสนอ
สินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ครบวงจรมากขึ้น
2. ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของ
ผู้บริโภคจากกระแสเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม การขาดแคลนทรั พ ยากร การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงปัญหาขยะพลาสติกใน
ทะเลได้ส่งผลให้เกิดกระแสรักษ์โลกและการต่อต้านการใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก นอกจากนี้ รัฐบาลในหลายประเทศได้ออก
กฎหมายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกและจัดเก็บภาษีกับผู้ผลิต
พลาสติกอีกด้วย จากเหตุการณ์เหล่านี้ ผู้บริโภคได้ตระหนักถึง
ปัญหาจากการใช้ การทิง้ และการจัดเก็บขยะพลาสติกทีอ่ าจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในระยะยาวจนเกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมที่จะเห็นผลชัดเจนขึ้นในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า อาทิ
มุ ่ ง เน้ น การซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ใ ช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเริ่ม
มองหาสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจที่มี
แนวทางลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตหรือการน�ำวัสดุรีไซเคิล
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กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง นอกจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคอั น เนื่ อ งมาจากกระแสเศรษฐกิ จ
หมุนเวียนแล้ว การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติก ได้สร้างโอกาสในการ
ด�ำเนินธุรกิจและการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของเอสซีจี
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากพลาสติกถูก
มองว่าเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลดลงของรายได้จากการขายสินค้ารูปแบบเดิม การเพิ่ม
ขึ้นของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมวิจัย
และพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่อาจเพิ่มขึ้นจากการ
จัดเก็บภาษี รวมถึงผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
ด้ ว ยเหตุ นี้ เอสซี จี ต ้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้ อ งการใหม่ ข องลู ก ค้ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามกระแส
เศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การพัฒนาสินค้า
และบริ ก าร ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน และกระบวนการผลิ ต รวมถึ ง
เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะ เพื่อสร้าง
ความยัง่ ยืนให้กบั สิง่ แวดล้อม สังคม และชุมชน รวมถึงยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสซีจี นอกจากนี้ เอสซีจี
ได้มีมาตรการจัดการเพื่อบริหารความเสี่ยงข้างต้น อาทิ
• ธุรกิจเคมิคอลส์ตงั้ เป้าลดสัดส่วนการขายเม็ดพลาสติก
ในประเทศส�ำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทใช้ครัง้ เดียวลงเหลือ ร้อยละ
9% และธุรกิจแพคเกจจิง้ ตัง้ เป้าเพิม่ สัดส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ที่สามารถรีไซเคิลได้ ร้อยละ 100% ภายในปี 2568
• น�ำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มาปรับใช้ในองค์กร ผ่าน
3 กลยุทธ์หลัก คือ
1) Reduce และ Durability คือ ลดการใช้ทรัพยากร
ในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้
งานยาวนานขึ้น เช่น การออกแบบกล่องลูกฟูกให้มีลอนขนาด
เล็กพิเศษแบบ Micro Flute ที่ใช้กระดาษน้อยลง แต่ยังมีความ
แข็งแรงสูง ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและช่วยให้ลูกค้าประหยัด
ต้นทุนในการขนส่ง
2) Upgrade และ Replace คือ การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อทดแทนสินค้าหรือวัตถุดิบชนิดเดิม ด้วยสินค้าหรือวัตถุดิบ
ชนิดใหม่ทใี่ ช้ทรัพยากรน้อยลงหรือน�ำไปรีไซเคิลได้มากขึน้ อาทิ
การพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดของเสียบริเวณหน้างาน
ก่อสร้างน้อยที่สุด เช่น แผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป หรืออิฐมวลเบา
แบบ Cut-to-Size และห้องน�้ำระบบโมดูลาร์หรือการก่อสร้าง
แบบส�ำเร็จรูป รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกส�ำหรับ
ชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ช่วยลดน�้ำหนักของรถยนต์ท�ำให้ประหยัด
พลังงานแต่ยังคงความแข็งแรงไว้
3) Reuse หรือ Recycle คือ การเพิ่มความสามารถ
ในการหมุนเวียนสินค้าที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ หรือการ
ผลิตสินค้าที่มีสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลในการผลิตสูงขึ้น เช่น การน�ำ
เม็ดพลาสติกจากเทคโนโลยี SMX™ มาผสมเพือ่ เพิม่ คุณสมบัติ
ของเม็ ด พลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล ให้ ดี ขึ้ น และสามารถเพิ่ ม สั ด ส่ วน
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้มากขึ้นถึงร้อยละ 30

• ร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว
อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ร่วมมือกับบริษัท ดาว ประเทศไทย
จ�ำกัด ในการพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ ในการรีไซเคิลพลาสติกอย่าง
ครบวงจร เพื่อป้องกันขยะพลาสติกหลุดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อม
เช่น การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการด้านการรีไซเคิลเชิงกล
(Mechanical Recycling) และการรีไซเคิลพลาสติกกลับเป็น
วัตถุดบิ (Feedstock Recycling) นอกจากนี้ ได้รว่ มมือกับ บริษทั
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนานวัตกรรม
สินค้าจากพลาสติกประเภท Post Consumer Recycled Resin (PCR)
โดยการรี ไ ซเคิ ล แกลลอนน�้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น ใช้ แ ล้ ว กลั บ เข้ า สู ่
กระบวนการผลิตใหม่อกี ครัง้ ผ่านโครงการ Greenovative Lube
Packaging
• ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและบริษทั เอกชน เพือ่ ผลัก
ดันการด�ำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ ร่วมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดตัวโครงการ
“Eco World Class with Circular Economy Concept” เพือ่ สร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจในกลุม่ ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไทยในการ
พัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เช่น
การน�ำกากอุตสาหกรรมในพืน้ ทีน่ คิ มฯมาบตาพุดกลับไปใช้ผลิต
เป็นเชือ้ เพลิงพลังงานไฟฟ้าผ่านโรงก�ำจัดกากอุตสาหกรรมและ
หน่วยผลิตไฟฟ้า (Industrial Waste Power Plant) ที่เป็นระบบ
ปิด มีระบบควบคุมมลพิษและของเสียตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ เอสซีจีได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับบริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ ร่วมกันพัฒนา
ธุรกิจด้านวัสดุกอ่ สร้างและโซลูชนั ส�ำหรับการก่อสร้างสมัยใหม่ที่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
3. ความเสี่ยงจากภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ความเสี่ยงจากสภาพการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
อาทิ การเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของคูแ่ ข่ง การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความพฤติกรรมของผู้บริโภค
อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น
ธุรกิจเคมิคอลส์ : การที่ผู้ผลิตน�้ำมันรายใหญ่ของโลก
มีแนวโน้มควบรวมกิจการจากต้นน�้ำถึงปลายน�้ำอาจส่งผลให้
ราคาของแนฟทามีความผันผวนมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต นอกจากนี้
นโยบายการพึง่ พาตัวเองของจีนทีผ่ ลักดันให้มกี ารผลิตปิโตรเคมี
ภายในประเทศเพิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับการบริโภคภายในประเทศ อาจ
ท�ำให้การแข่งขันในตลาดสูงขึน้ จากอุปทานผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี
ที่เพิ่มมากขึ้น
ธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้ ง : การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ
เปลีย่ นแปลงด้านโครงสร้างประชากร ตลอดจนการขยายตัวของ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้
ผู ้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคมี ค วามต้ อ งการบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณสมบัติพิเศษหรือเป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้สนิ ค้า และสร้างประสบการณ์ทดี่ แี ก่ผบู้ ริโภค
ในขณะเดียวกันผูบ้ ริโภคมีความตระหนักถึงเรือ่ งความยัง่ ยืน และมี
แนวโน้มทีจ่ ะเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้
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ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง : การเปลีย่ นแปลง
ในอุ ต สาหกรรมการก่ อ สร้ า ง รู ป แบบการด� ำ เนิ น ชี วิ ต และ
ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเจ้าของบ้านที่
ต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างในร้าน
ที่มีสินค้าหลากหลายและบริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ
การก่อสร้าง และการให้บริการขนส่ง ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาและ
ลดการสูญเสียจากการสร้างบ้าน เช่น การเลือกแบบผิด แบบ
ไม่สอดคล้องกับการท�ำงานของช่าง รวมถึงปัญหาช่างทิ้งงาน
เป็นต้น
การเปลีย่ นแปลงของภูมทิ ศั น์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
อาจส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของเอสซีจีในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า
เช่น การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลให้ต้นทุนในการด�ำเนิน
ธุรกิจเพิม่ ขึน้ รายได้และความสามารถในการแข่งขันลดลง หาก
บริษัทไม่สามารถปรับกลยุทธ์และรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจได้
อย่างเหมาะสมและทันการณ์
เพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เอสซีจมี กี ลยุทธ์ใน
การด�ำเนินธุรกิจดังนี้
ธุรกิจเคมิคอลส์ : ศึกษาความต้องการของตลาด และร่วมมือ
กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่าง
ตรงจุดและรวดเร็ว อีกทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถ
รับวัตถุดิบได้หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุน รวมถึงการน�ำ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ขัน้ สูงมาใช้ในกระบวนการผลิตและการบริหาร
ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง : มุ่งสู่การเป็นคู่คิดที่ตอบโจทย์ลูกค้า
ด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร โดยใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เน้นการออกแบบที่ตอบ

โจทย์การใช้งานเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการใช้งานของ
ลูกค้าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ ยังให้บริการโซลูชัน
ที่ตอบโจทย์ความต้องการพิเศษของลูกค้า ได้แก่ โซลูชันด้าน
การออกแบบและการพิมพ์ โซลูชันเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย
โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ โซลูชันส�ำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
โซลูชนั ส�ำหรับการจัดแสดงสินค้าและส่งเสริมการตลาด โซลูชนั
ส�ำหรับกลุม่ สินค้าและบริการภายใต้กระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ สร้ า ง : ยกระดั บ
กระบวนการท�ำงานเพื่อให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ผ่าน
กลยุทธ์การพัฒนาสินค้า บริการและโซลูชันต่าง ๆ ที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น Construction Solution
และ Living Solution พร้อมกับน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้
ปัญหาให้กบั ลูกค้า เช่น Building Information Modeling (BIM)
ซึง่ จะช่วยให้ลกู ค้าและผูเ้ กีย่ วข้องในการก่อสร้างเห็นแบบอาคาร
เสมือนจริงก่อนการสร้าง ช่วยลดของเหลือทิ้งในการก่อสร้าง
รวมถึงช่วยคุมงบประมาณและระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามแผนงานทีก่ ำ� หนด นอกจากนี้ ได้จดั ตัง้ ซีแพ็คโซลูชนั เซ็นเตอร์
(CPAC Solution Center) ซึ่งเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันความรู้ ให้ค�ำปรึกษา และให้บริการโซลูชันงานก่อสร้าง
ส�ำหรับกลุม่ ช่างและผูร้ บั เหมา โดยซีแพ็ค (CPAC) จะเป็นผูช้ ว่ ย
เสริมความแข็งแกร่งด้านข้อมูลและเชื่อมโยงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่าง ๆ จากพันธมิตรในวงการก่อสร้างในรูปแบบของ
นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของการก่อสร้าง และตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าหรือเจ้าของโครงการทีต่ อ้ งการงานก่อสร้างทีไ่ ด้มาตรฐาน
สามารถควบคุมงบประมาณได้
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รายการระหว่างกัน
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความส�ำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติ
การท�ำรายการระหว่างกัน หรือรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้
ก�ำหนดนโยบายการท�ำธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี้
การท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อย

การที่เอสซีจีประกอบด้วยบริษัทจ�ำนวนมาก และบริษัท
เหล่านัน้ ด�ำเนินธุรกิจทีต่ อ้ งท�ำธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ
การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ การด�ำเนิน
ธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการท�ำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท
ในเอสซีจีดังกล่าวต้องถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออก
โดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก�ำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบและอ�ำนาจด�ำเนินการของเอสซีจี
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละ
ท้องถิ่น
การท�ำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การท�ำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่ก�ำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก�ำกับดูแล หรือ
หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รบั การ
อนุมตั ติ ามอ�ำนาจด�ำเนินการของเอสซีจอี ย่างเคร่งครัด นอกจากนี้
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการท�ำธุรกรรมที่อาจก่อ
ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก
บริ ษั ท ได้ ก� ำ หนดนโยบายการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
(Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยก�ำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบ
การแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และ
บริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการ
ตรวจสอบ

นอกจากนี้บริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการใน
การพิจารณาอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด โดย
กรรมการและผูบ้ ริหารจะแจ้งให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียก่อน
และบริษทั พิจารณารายการต่าง ๆ ซึง่ หากเป็นรายการทีจ่ ะต้องขอ
อนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะน�ำ
เรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลให้นกั ลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการ
หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
รายการเหล่านั้น
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันใน
อนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่
ด�ำเนินการตามปกติทางการค้าเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติมาโดยตลอด
โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริ ษั ท มี น โยบายในการด� ำ เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ
ประกาศ หรือค�ำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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รายการระหวางกันระหวางบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะรายการ

บริษัท / ความสัมพันธ

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง /
ออม
ทั้งหมด
(รอยละ)

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

สวนงาน
อื่น

1. รายการกับการรวมคาและบริษัทรวม (กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยการเขาไปถือหุนของบริษัท และบริษัทยอย)
1.1 การรวมคาและบริษัทรวมในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
ขายสินคา
ใหกลุมธุรกิจ

ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ

ไดรับบริการและอื่นๆ
จากกลุมธุรกิจ

กูยืมเงิน
จากกลุมธุรกิจ

ไดรับการค้ําประกัน
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด
Green Siam Resources Corporation
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด

49
40
40
29
29
29

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด

49
32
29
29

บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จํากัด *
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด

-

3,484

-

5

-

-

2,023

267

641

-

58

-

-

-

153

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,788

146

-

-

-

37,048

134

-

31

1

51
49
40
29

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด
Mariwasa Holdings, Inc.
PT M Class Industry

49
40
28

Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.

30

1.2 บริษัทรวมในธุรกิจเคมิคอลส
ขายสินคา
ใหกลุมธุรกิจ **

ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ **

*
***

บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) ***

50
50
49
45
31
-

SCG Plastics (China) Co., Limited
SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด

60
60
50
50
50

เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยในเดือนมกราคม 2562
ขายหุนทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2561
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มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

นโยบายการคิดราคา

สวนงาน
อื่น

-

3,334

-

30

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

1,542

282

678

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

25

121

-

-

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

166

-

-

-

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

115

-

-

-

คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

15

16,580

152

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
** รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมขายสินคาใหกับบริษัทยอยตอไปนี้
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จํากัด
บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

-

80

50,696

176

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
** รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมซื้อสินคาจากบริษัทยอยตอไปนี้
บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด
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ลักษณะรายการ

ไดรับบริการและอื่นๆ
จากกลุมธุรกิจ

กูยืมเงิน
จากกลุมธุรกิจ

ไดรับการค้ําประกัน
จากกลุมธุรกิจ

บริษัท / ความสัมพันธ

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง /
ออม
ทั้งหมด
(รอยละ)

บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT Styrindo Mono Indonesia
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด *
บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด **

49
47
46
45
45
31
31
20
-

บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด
บริษัทระยอง เทอรมินัล จํากัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
PT Chandra Asri Perkasa
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) ***
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด *
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด *

50
50
50
50
49
47
46
45
31
31
-

Da Nang Plastics Joint Stock Company
GTC Technology International, LP ****

16
-

บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) ***

45
-

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

85

593

-

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

สวนงาน
อื่น

1,271

-

6

-

39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

284

-

-

42

-

669

-

1.3 บริษัทรวมในธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ขายสินคา
ใหกลุมธุรกิจ

ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ

*
**
***
****

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด

49
31

บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จํากัด

49
31
17

ขายหุนทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2561
ขายหุนทั้งหมดในเดือนตุลาคม 2562
ขายหุนทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2561
ขายหุนทั้งหมดในเดือนเมษายน 2562
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มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

89

642

-

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

นโยบายการคิดราคา

สวนงาน
อื่น

1,492

-

39 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

41

-

-

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

-

20

-

-

คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

-

-

360

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

-

-

979

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

160

ลักษณะรายการ

บริษัท / ความสัมพันธ

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง /
ออม
ทั้งหมด
(รอยละ)

ไดรับบริการและอื่นๆ
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด

31

ไดรับการค้ําประกัน
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด

31

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

สวนงาน
อื่น

11

18

-

10

-

-

-

-

264

-

-

1,243

-

-

-

-

88

9

18

-

141

442

163

93

-

1,169

122

-

-

-

-

-

41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4 บริษัทรวมในสวนงานอื่น
ขายสินคา
ใหกลุมธุรกิจ

ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด

40

บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัทไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จํากัด
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทนวโลหะไทย จํากัด

40
30
30
25

ใหบริการ
แกกลุมธุรกิจ

บริษัทไอทีวัน จํากัด

20

ไดรับบริการและอื่นๆ
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด

40

8

2. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย เปนกรรมการ
2.1 บริษัทอื่นในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน)
นายนิธิ ภัทรโชค เปนกรรมการ

10

2.2 บริษัทอื่นในธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ขายสินคา
ใหกลุมธุรกิจ

ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ

*

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) *

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) *

ขายหุนทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม 2561

-

-

161
มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง
11

ธุรกิจ
เคมิคอลส

4

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

นโยบายการคิดราคา

สวนงาน
อื่น

-

11

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

-

-

330

-

คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-

1,486

-

-

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

87

8

26

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

117

340

115

99

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

1,182

170

-

-

-

-

-

63

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

-

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

17

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

-

1

-

9 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

162

ลักษณะรายการ

บริษัท / ความสัมพันธ

ไดรับบริการและอื่นๆ
จากกลุมธุรกิจ
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน)*

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง /
ออม
ทั้งหมด
(รอยละ)

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

สวนงาน
อื่น

-

-

-

-

-

-

2,514

-

-

-

-

140

371

64

-

2.3 บริษัทอื่นในสวนงานอื่น
ขายสินคา
ใหกลุมธุรกิจ

ซื้อสินคา
จากกลุมธุรกิจ

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

ไดรับบริการและอื่นๆ
จากกลุมธุรกิจ
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

*

ขายหุนทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม 2561

10

5

2

-

10

10

-

-

4

163
มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
บริษัท

ธุรกิจ
ซีเมนตและ
ผลิตภัณฑ
กอสราง

ธุรกิจ
เคมิคอลส

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

-

-

-

-

2,649

-

-

176

8

372

70

5

สวนงาน
อื่น

5

-

2

-

นโยบายการคิดราคา

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-

ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

2 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน

19 รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

166

20 รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

167 - 169

21 การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
และฐานะการเงิน

170 - 172

22 งบการเงินรวม
บริษท
ั ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

173 - 271

23 งบการเงิน
บริษท
ั ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)

272 - 327

166

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ จัดท�ำขึน้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ
ก� ำ กั บหลั ก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรั พย์ว ่าด้ ว ยการจั ดท� ำ และ
น�ำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ รวม
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน
และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมการบริ ษั ท ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลและพั ฒ นา
บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ จัดให้มี
และด�ำรงไว้ซงึ่ ระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน

เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติ
อย่ า งมี ส าระส� ำ คั ญ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในของบริษทั สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ได้
ว่า งบการเงินของบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั
ย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด
ถูกต้องตามควรในสาระส�ำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

19

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

167

20

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตาม
ขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการ
ทบทวนให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น และอนุ มั ติ โ ดย
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี ในปี 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring
Audit Committee การน�ำ  Digital Technology มาใช้ใน
การตรวจสอบ การก�ำกับดูแล การก�ำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติ
งาน และการติดตามผล เพื่อให้เอสซีจีบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด
และด�ำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะด�ำเนินการดังกล่าวได้นั้น
ฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจ
บทบาท อ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองตาม
หลักการ Three Lines of Defense และปฏิบัติงานภายใต้
การบู ร ณาการทั้ ง การก� ำ กั บ ดู แ ล การบริ ห ารความเสี่ ย ง
การก�ำกับการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (Integrated
Governance Risk Compliance and Control - Integrated
GRC)
ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง โดย
มีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทุกสิ้นปี
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและ
คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่
และการประชุม ความเห็นโดยรวม การปฏิบตั งิ านของเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานตรวจสอบ
ทั้งนี้ในปี 2562 มีการปฏิบัติหน้าที่ที่สำ� คัญ ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานข้อมูลที่ส�ำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�ำปี
2562 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) งบการเงินรวม
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้
จัดท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย สอดคล้อง
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทาน
ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ รายการพิเศษ และได้รับค�ำชี้แจง
จากผูส้ อบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
จนเป็ น ที่ พ อใจว่ า การจั ด ท� ำ งบการเงิ น รวมทั้ ง การเปิ ด เผย
หมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความ
เห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจ
สอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินและ

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และเป็นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งบการเงิน เรือ่ งส�ำคัญจากการตรวจสอบ
(Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตาม
มาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2562 ผู้สอบบัญชี
ไม่ ไ ด้ มี ข ้ อ สั ง เกต และไม่ พ บพฤติ ก ารณ์ อั น ควรสงสั ย
นอกจากนี้ เ พื่ อ ความมั่ น ใจในเรื่ อ งการไม่ พ บพฤติ ก ารณ์
อันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงานผลการก� ำกับดูแลตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ
และผู้รับผิดชอบในธุรกิจต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบด้วย ซึ่งในปี 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงาน
ว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้งบการเงิน
และงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้
2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มา
จ�ำหน่ายไป หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ รายงานของ
กรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำ� หนด
3. การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เอสซีจีมุ่งมั่น
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้
หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบตั งิ าน
ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ
และพนั ก งานปฏิ บั ติ ต ามนโยบายที่ ก� ำ หนดไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี
พนักงาน 31,800 คน ผ่านการทดสอบ Ethics e-testing ร้อยละ
100 ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มีการน�ำนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง โดยได้รับการต่ออายุการ
รับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยจัดท�ำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ค�ำนึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายก�ำหนด
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ซึ่งคู่ธุรกิจได้ลงนามเพื่อด�ำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
เอสซีจแี ล้วกว่า 5,900 ราย นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั อนุมตั ิ
การปฏิบัติตามประกาศ “คู่มือแนวทางการก�ำหนดมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมส�ำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการ
ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ตามความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เอสซีจสี อื่ สารถึง
พนักงานทุกคนผ่าน “Message from CEO” เพือ่ แสดงให้เห็นถึง
การให้ความส�ำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the top)
4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง โดยมีคณะจัดการ
บริหารความเสี่ยงเอสซีจีเป็นผู้รับผิดชอบ คณะจัดการบริหาร
ความเสีย่ งเอสซีจปี ระกอบด้วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เอสซีจเี ป็น
ประธาน และคณะจัดการเอสซีจเี ป็นกรรมการ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา
โครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการ
ความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความ
เสีย่ งของเอสซีจรี ายเดือนและรายไตรมาส โดยมีหน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง ท�ำหน้าที่จัดท�ำรายงานความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงของเอสซีจีในรูป Risk Dashboard ปี 2562 เอสซีจีให้
ความส�ำคัญกับ Emerging Risk เช่น Digital Transformation
Cybersecurity การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคจากกระแสเรือ่ งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
เป็นต้น ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญและมีโอกาส
จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะจัดการบริหารความเสี่ยงได้เตรียม
มาตรการรองรับโดยก�ำหนดแผนงานระยะปานกลาง แผนงาน
ประจ�ำปี และโครงการลงทุน
5. การสอบทานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน เอสซีจี
ได้พัฒนาระบบการจัดการด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 19600 และน�ำไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับกลุม่ ธุรกิจ โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่าง ๆ
เอสซีจีได้จัดท� ำแนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการตรวจ
ประเมิน (Checklist) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม
นโยบายส�ำคัญของเอสซีจี ได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า
(Anti-trust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิด
เผยข้อมูล (Disclosure Policy) มีการแต่งตั้ง SCG Personal
Data Protection Steering Committee ท�ำหน้าที่ก�ำหนด
นโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทใน
เอสซีจี เพื่อให้การด�ำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มีความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล นอกจากนี้ในปี 2562 เอสซีจีได้น�ำระบบการรับ-ส่งและ
ประเมินกฎหมายใหม่/เปลีย่ นแปลงมาใช้บริหารงาน (Compliance
Management System) เพื่อให้กฎหมายใหม่ กฎหมายที่
มีการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องกับเอสซีจไี ด้ถกู น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ถูกต้องและทันท่วงที

6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ทั้ ง ระบบการปฏิ บั ติ ง านและระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
ส�ำนักงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส
รวมถึ ง การประเมิ น ตามแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของ
ระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ
เหมาะสมกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี แ ละสอดคล้ อ งกั บ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของ
บริษทั ซึง่ เป็นภารกิจหนึง่ ทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎบัตรส�ำนักงานตรวจสอบ
โดยในปี นี้ ฝ ่ า ยจั ด การยั ง คงเน้ น การสร้ า งความตระหนั ก รู ้
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณกั บ พนั ก งาน
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน ซึ่งประกอบ
ด้วย Ethics e-testing และ e-Policy e-Testing แนวทาง
ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตาม
แนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) และสือ่ สาร
กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ นอกจากนี้ได้น�ำเครื่องมือแบบ
ประเมินตนเอง หรือการตั้งทีมตรวจสอบตนเองไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวม
ทัง้ เน้นการลดความเสีย่ งของบริษทั ทีล่ งทุนในต่างประเทศ โดยจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน
ของแต่ละบริษัทในต่างประเทศตระหนักเรื่องการก�ำกับดูแล
ความเสีย่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุม
ส�ำนักงานตรวจสอบร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) พัฒนา
รายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ธรุ กิจใช้กำ� กับดูแลงานในความรับผิดชอบ
และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยน�ำประเด็นส�ำคัญ
ที่ ต รวจพบมาเป็ น กรณี ศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
ทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรือ่ งความเสีย่ ง ผลกระทบและ
การควบคุมภายในที่ส�ำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตร
ส�ำนักงานตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
และสถานการณ์ของเอสซีจี ในปี 2562 ส�ำนักงานตรวจสอบน�ำ
เทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและสนับสนุน
กลุม่ ธุรกิจ เช่น น�ำ Data Analytics Robotics Process Automation
(RPA) มาใช้ในการจัดท�ำและวิเคราะห์ข้อมูล จัดท�ำเอกสาร
การควบคุมภายใน เรือ่ ง การพัฒนา การว่าจ้างพัฒนาระบบงานต่าง ๆ
แบบ Agile ให้คำ� ปรึกษาในการประเมินความเสีย่ งและจุดควบคุม
ที่ส�ำคัญส�ำหรับกลุ่มธุรกิจที่น�ำ  New Application/ERP มาใช้
เป็นระบบปฏิบัติงาน แนะน�ำการจัดท�ำรายงานโดยใช้ Data
Visualization Tool และด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งในการผลักดัน
แนวทาง Three Lines of Defense เช่น ให้ First Line ล�ำดับ
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สูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทส�ำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
พนักงาน สื่อสารและให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วม
กั น ประเมิ น ความเสี่ ย ง ก� ำ หนดการควบคุ ม และติ ด ตามผล
การปฏิบตั งิ าน ฯลฯ ทัง้ ระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของเอสซีจี พัฒนาผู้ตรวจสอบ
ชาวเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อท�ำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลของการก� ำ กั บ ดู แ ล การบริ ห ารความเสี่ ย ง
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายใน
ของเอสซีจีและบริษัทย่อยในต่างประเทศ ภายใต้ก�ำกับดูแลของ
ส�ำนักงานตรวจสอบในประเทศไทย จัดท�ำ/ปรับปรุงเอกสารการ
ควบคุมภายในเพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลง
จากการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ให้ตัวแทน IT ของกลุ่มธุรกิจเพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผล
การตรวจสอบด้าน IT นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review: QAR) โดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก
8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต เอสซีจีพัฒนา
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจีของบุคคลภายนอก
นอกเหนื อ จากการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นภายในของพนั ก งาน โดย
สามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.scg.com เพิ่มเติมจาก
การรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นผ่ า นทางโทรศั พ ท์ e-mail จดหมายถึ ง
คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานตรวจสอบ
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 มีขอ้ ร้องเรียน
ผ่ า นระบบข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ บุ ค คลภายนอกและพนั ก งานมี
ส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระท�ำความผิดอันเกิดจากการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบบริษทั นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน
เอสซี จี นโยบายบรรษั ท ภิ บ าล อุ ด มการณ์ 4 จรรยาบรรณ
พนักงาน หรือจรรยาบรรณคูธ่ รุ กิจ รวมทัง้ สิน้ 30 เรือ่ ง ด�ำเนินการ
สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม 29 เรื่อง (เป็นข้อร้องเรียนของ
ปี 2561 จ�ำนวน 4 เรื่อง) แบ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
บริษัท 8 เรื่อง ผิดจรรยาบรรณ 3 เรื่อง ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการแข่งขันทางการค้า และสิทธิ
มนุษยชน โดยมูลค่าความเสียหายไม่มีนัยส�ำคัญ ข้อเท็จจริงจาก
การสอบสวนได้น�ำมาก�ำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบ
การทุจริต การประเมินความเสีย่ งโอกาสเกิดการทุจริต ผลกระทบ
เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทางเชิ ง ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ น
ระบบงานต่าง ๆ รวมทั้งได้สอบทานมาตรการทบทวนระเบียบ
การสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชีประจ�ำปี 2563 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
ได้รบั การคัดเลือกเป็นส�ำนักงานสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
ตั้งแต่ปี 2561 - 2565 ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่
น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความ
สามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจในเอสซีจี และ

ให้ ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ นอกเหนื อ จากการสอบบั ญ ชี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเสนอ
ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ นายไวโรจน์ จินดามณีพทิ กั ษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ นางสาวธัญลักษณ์
เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี
2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�ำปี 2563 และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั และงบการเงินรวม
เป็นเงินทั้งหมด 4.58 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชี
งบการเงินประจ�ำปี 2563 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษทั ย่อยทีจ่ ดทะเบียนฯ ซึง่ ตรวจสอบ
โดยเคพี เ อ็ ม จี ประเทศไทย และเคพี เ อ็ ม จี ใ นต่ า งประเทศ
โดยบริษทั ย่อยเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 64.01
ล้านบาท
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธาริษา วัฒนเกส
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน
และฐานะการเงิน
21.1 ภาพรวมของผลการด�ำเนินงาน

เอสซีจีมีรายได้จากการขายลดลงจากราคาขายสินค้า
เคมีภณ
ั ฑ์ลดลง และก�ำไรส�ำหรับปีลดลงตามผลการด�ำเนินงาน
ที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์ จากความกังวลต่อสถานการณ์
สงครามการค้าและความผันผวนของตลาด ส่งผลให้ส่วนต่าง
ราคาสินค้าลดลง
ในปี 2562 เอสซีจมี รี ายได้จากการขายเท่ากับ 437,980 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน จากราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง
ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 74,960 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13
จากปีก่อน ตามผลการด�ำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์
ขณะที่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
มีผลการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 32,014 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 28 จากปีก่อน หากไม่รวมรายการปรับเงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงานมูลค่า 2,035 ล้านบาท ก�ำไรส�ำหรับปี
จะเท่ากับ 34,049 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 จากปีก่อน
เอสซี จี มี ส ่ ว นแบ่ ง ก� ำ ไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว มและ
การร่วมค้าเท่ากับ 11,632 ล้านบาท ลดลง 3,415 ล้านบาท
จากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
• รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์
เท่ากับ 7,225 ล้านบาท ลดลง 3,958 ล้านบาท จากปีก่อน
• รับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมอื่นๆ เท่ากับ 4,407
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 543 ล้านบาท จากปีก่อน
21.2 ผลการด�ำเนินงานของส่วนงานธุรกิจ

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ในปี 2562 รายได้จากการขายเท่ากับ 184,690 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปีก่อน ตามการขยายตัวของยอดขายจาก
ธุรกิจค้าปลีกและการจัดจ�ำหน่าย ส่งผลให้ EBITDA เท่ากับ
20,991 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 จากปีกอ่ น และก�ำไรส�ำหรับปี
เท่ากับ 5,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน หากไม่รวม
รายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและรายการที่เกิด
จากการปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิก EBITDA จะเท่ากับ 21,461
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 จากปีกอ่ น และก�ำไรส�ำหรับปีจะเท่ากับ
6,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปีก่อน
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ธุรกิจเคมิคอลส์
ในปี 2562 รายได้จากการขายเท่ากับ 177,634 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 20 จากปีก่อน จากราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลง
ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 32,258 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29
จากปีกอ่ น และก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 15,480 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
46 จากปีกอ่ น เนือ่ งจากส่วนต่างราคาสินค้าและส่วนแบ่งก�ำไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ในปี 2562 รายได้จากการขายเท่ากับ 89,070 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน ในขณะที่รายได้จากการขายของ
ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 จากปีกอ่ น โดยมี
EBITDA เท่ากับ 15,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน
ก�ำไรส�ำหรับปีเท่ากับ 5,268 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จาก
ปีกอ่ น จากส่วนต่างราคาสินค้าของสายธุรกิจเยือ่ และกระดาษลดลง
ประกอบกับต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น
21.3 ภาพรวมของฐานะการเงิน

สินทรัพย์
เอสซีจียังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง โดยมีเงินสด
และเงินสดภายใต้การบริหารเท่ากับ 45,729 ล้านบาท
เอสซีจมี สี นิ ทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 634,733
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อน ทั้งนี้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่
ของเอสซีจี ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ร้อยละ 48
สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 26 เงินลงทุน ร้อยละ 16 และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ทั้งหมด โดย
ส่วนงานธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจเคมิคอลส์
ธุ ร กิ จ ซี เ มนต์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ่ อ สร้ า ง และธุ ร กิ จ แพคเกจจิ้ ง
ตามล�ำดับ
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สินทรัพย์หมุนเวียน: ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 164,386 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินค้าคงเหลือ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชัว่ คราว โดย ณ สิน้ ปี 2562 เอสซีจี
มีเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 70,626 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาเงิน
ทุนหมุนเวียนเฉลี่ยเท่ากับ 60 วัน
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร: ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ
45,729 ล้านบาท ลดลง 12,208 ล้านบาท จากปีก่อน โดย
ในระหว่างปีมรี ายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน จ�ำนวน 77,475 ล้านบาท
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า: ณ สิ้นปี 2562
เท่ากับ 94,352 ล้านบาท ลดลง 5,024 ล้านบาท หรือร้อยละ 5
จากปีก่อน สาเหตุหลักจาก
• ลดลงจากเงินปันผลรับ จ�ำนวน 14,318 ล้านบาท
ส่วนใหญ่จากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์
• เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดย
วิธสี ว่ นได้เสีย จ�ำนวน 11,632 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากธุรกิจเคมิคอลส์
นอกจากนี้ ในระหว่างปีมีรายการเคลื่อนไหวส�ำหรับเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมที่ส�ำคัญ ได้แก่
• เพิม่ ขึน้ จากการลงทุนเพิม่ ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง จ�ำนวน 1,648 ล้านบาท
• ลดลงจากการจ�ำหน่ายและรับคืนทุนจากบริษัทร่วมใน
ธุรกิจเคมิคอลส์ จ�ำนวน 2,146 ล้านบาท
• ลดลงจากผลต่างการแปลงค่างบการเงิน จ�ำนวน 1,271
ล้านบาท

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์: ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ 305,986 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 58,520 ล้านบาท จากปีก่อน ส่วนใหญ่จากโครงการ
ก่อสร้างและการเข้าซื้อธุรกิจในระหว่างปี
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้ สิ น สุ ท ธิ เ พิ่ ม ขึ้ น 34,173 ล้ า นบาท จากโครงการ
ก่อสร้างและการเข้าซื้อธุรกิจในระหว่างปี
หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 306,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13 จากปีก่อน โดยในระหว่างปี เอสซีจี ได้ออกหุ้นกู้
ชุดใหม่ จ�ำนวนรวม 25,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่
ครบก�ำหนดไถ่ถอน โดยทั้งปี เอสซีจี มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ
6,442 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 394 ล้านบาท
สถานะหนี้สินสุทธิ (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสด
และเงินสดภายใต้การบริหาร) ของเอสซีจี ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ
181,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34,173 ล้านบาท จากปีก่อน โดย
EBITDA ของปี 2562 เท่ากับ 74,960 ล้านบาท ในขณะทีม่ กี ระแส
เงินสดจ่ายที่ส�ำคัญรวม 111,734 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน 77,475 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล
20,772 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย 7,366 ล้านบาท และจ่ายภาษี
เงินได้ 6,121 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ สิน้ ปี 2562 เท่ากับ  327,743 ล้านบาท
แบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 280,215 ล้านบาท คิดเป็น
มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 233.5 บาทต่อหุน้ และส่วนของส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม 47,528 ล้านบาท
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21.4 ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการท้องถิ่น

ประเทศ
(ล้านบาท)
ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ งบการเงินรวม
ปี
2561 274,270 43,465 31,407 12,796 11,384
478,438
รายได้จากการขาย *
2562 260,008 39,463 35,031 13,999 9,652
437,980
2561 39,626 4,034 (1,218) 1,674
44,869
857
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี **
2562 23,073 3,254 (1,099) 1,878
27,731
297
2561
6,088
7,269
260
326
38
648
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน
2562 4,790
6,167
65
219
411
613
2561
15%
16%
30%
19%
N/A
16%
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง (%) ***
2562
21%
22%
22%
12%
N/A
19%
20%
N/A
30%
20%
25%
20%
อัตราภาษีที่กำ�หนดไว้ (%)
2561
5,709
6,840
105
212
287
465
จ่ายภาษีเงินได้
2562 4,341
6,121
201
252
656
612
2561
14%
15%
12%
13%
N/A
12%
อัตราจ่ายภาษีเงินได้ (%)
19%
2562
22%
68%
13%
N/A
19%
ข้อมูลเพิ่มเติม : ภาระภาษีรวมที่จ่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถิ่น
2561
4,759
6,113
232
259
137
652
ภาษีเงินได้
2562 4,086
5,553
153
193
421
628
2561
193
229
27
-   
2
-   
ภาษีโรงเรือน
2562
205
255
32
2
1
19
2561
46
22
0.1
6
-   
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2
2562
47
29
0.1
15
17
2561
241
0.3
0.3
13
139
อื่นๆ
20
2562
289
0.1
0.1
16
164
4,988
2561
6,630
282
260
158
791
รวม
793
2562 4,313
6,143
214
193
454
* รายได้จากการขาย แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า
** ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า และภาษีเงินได้
*** ค�ำนวณจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน หารด้วยก�ำไรก่อนภาษี

ในปี 2562 เอสซีจีมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงินเท่ากับ 6,167 ล้านบาท คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงร้อยละ 22 ทั้งนี้
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงของประเทศไทยสูงกว่าอัตราภาษีที่ก�ำหนดไว้ สาเหตุหลักจากมีการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี ซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 15 ในขณะที่อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงในต่างประเทศต�่ำกว่าอัตราภาษีที่
ก�ำหนดไว้ในแต่ละประเทศ สาเหตุหลักจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยในปี 2562 เอสซีจีจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลและ
หน่วยงานราชการ รวมจ�ำนวน 6,143 ล้านบาท
21.5 อัตราส่วนทางการเงินที่สำ
� คัญ

เอสซีจีมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดี
ในปี 2562 เอสซีจมี อี ตั ราส่วนสภาพคล่องอยูท่ รี่ ะดับ 1.3 เท่า
ลดลงจากปีกอ่ นซึง่ อยูท่ รี่ ะดับ 1.6 เท่าและมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ สุทธิ
ต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการด�ำเนินงาน (EBITDA) อยู่ที่ 2.4 เท่า
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นซึง่ อยูท่ ี่ 1.7 เท่า ทัง้ นี้ ในปี 2562 อัตราส่วนหนีส้ นิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 0.9 เท่า เท่ากับปีก่อน
จากฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานในปี 2562
คณะกรรมการบริษทั มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่

อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 14.00 บาท
ซึ่ ง คิ ด เป็ น อั ต ราร้ อ ยละ 52.5 ของก� ำ ไรส� ำ หรั บ ปี ส ่ ว นที่ เ ป็ น
ของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ตามงบการเงินรวม ทัง้ นี้ บริษทั ได้จา่ ยเป็น
เงินปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยก�ำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายใน
อัตราหุ้นละ 7.00 บาท ในวันที่ 27 เมษายน 2563
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งบการเงินรวม
บริษัทปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย�อย

งบการเงินรวม

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซึ่งประกอบดวย
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวม
และกระแสเงินสดรวม สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดป ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับผิด ชอบของขาพเจาไดก ลา วไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และขาพเจา
ไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจา
ไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัย สำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ย งผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้
การซื้อธุรกิจ
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ขอ 3 (ก) และ ขอ 4
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทดำเนินการเขาซื้อกิจการในประเทศ
และตางประเทศ ในกลุมธุรกิจแพคเกจจิ้ง เพื่อขยายกำลังการผลิต
และฐานลูกคาในภูมิภาค รวมถึงเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของกลุม บริ ษัท ทั้ ง นี้ก ารบัญ ชีส ำหรับ การซื้อ ธุ ร กิจ ต อ งใช
ดุลยพินิจของผูบริหารในการระบุและประเมินมูลคายุติธรรม
ของสิ น ทรั พ ย ที่ ได ม าและหนี้ สิ น ที่ รั บ มาจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ
เปรีย บเทีย บกับ สิ่ง ตอบแทนที่โ อนใหผูขาย โดยผลแตกตา ง
จะถูก รับ รูเปน คา ความนิย ม ในการประเมิน มูล คายุติธ รรม
กลุมบริษัทไดวาจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจ ดังนั้น
ขาพเจาจึงเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่สำคัญในการตรวจสอบ

ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร
กระบวนการตรวจสอบของขาพเจาใหความสำคัญกับการประเมิน
ความสมเหตุส มผลของขอสมมติส ำคัญ ที่ใชในการสนับ สนุน
การประเมิน มูลคา ยุติธ รรมของสิน ทรัพ ยที่ไ ดม าและหนี้สิ น
ที่ รั บ มาจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ โดยอ า งอิ งสภาพแวดล อ มในการ
ดำเนินงาน ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ และอุตสาหกรรมของธุรกิจ
ที่เขาซื้อที่ขาพเจามี และขอมูลอื่นที่ไดรับระหวางการตรวจสอบ
รวมถึงการสอบถามฝายบริหารถึงลัก ษณะและวัตถุประสงค
ของการซื้อธุรกิจ การเขาอานสัญญาซื้อขายธุรกิจ และการอาน
รายงานการประชุมของฝายบริหารที่เกี่ยวของ เพื่อทำความเขาใจ
ขอกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญ รวมถึงลัก ษณะของรายการ
ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การบั ญ ชี ข องการซื้ อ ธุ ร กิ จ ข า พเจ า ปรึ ก ษา
ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินมูลคาของเคพีเอ็มจี เพื่อประเมิน
ความเหมาะสมของแบบจำลองและวิธีการวัดมูลคา ขาพเจา
ประเมิ น ความเหมาะสมของการระบุ สิ น ทรั พ ย ที่ ได ม าและ
หนี้สินที่รับมา รวมถึงสิ่งตอบแทนที่โอนใหผูขาย และพิจารณา
เอกสารประกอบการซื ้อ และจ า ยเงิน ตลอดจนทดสอบ
ความถูกตองของการคำนวณคาความนิยม นอกจากนี้ ขาพเจา
ไดประเมินความเปนอิสระและความรูความสามารถของผูประเมิน
ราคาอิสระ
ขาพเจาไดพิจ ารณาถึงความเพีย งพอของการเปดเผยขอมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การทดสอบการดอยคาของคาความนิยม
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ขอ 3 (ฎ) และ ขอ 14
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
ความเสี่ ย งจากการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง จากป จ จั ย ภายในและ
ภายนอกกิจการ ทำใหผูบริหารใหความสำคัญกับการทดสอบ
การด อ ยค า ของค า ความนิ ย มที่ ไ ด ม าจากการซื้ อ ธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะจากธุรกิจ ในตางประเทศ ประกอบกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน กำหนดใหก ลุม บริษัท ตอ งทดสอบ
การดอยคาของคาความนิยมซึ่งเกิดจากการซื้อธุรกิจเปนประจำ
ทุก ปห รือ หากมีขอ บง ชี้ข องการดอ ยคา ซึ่ง เรื่อ งดังกลา วใช
ดุลยพินิจและการประมาณการของผูบริหารในการวัดมูลคา
ที่ ค าดว าจะได รั บ คื น ของหน วยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เกิ ด เงิ น สด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ตามแผนธุรกิจ พรอมกับอัตราการเติบโตที่คาดการณไว อัตรา
คิ ด ลดที่ ใช ส ำหรั บ แต ล ะหน ว ยสิ น ทรั พ ย ที่ ก อ ให เกิ ด เงิ น สด
ดัง นั้น ขา พเจา จึง เห็น วา เรื่อ งดัง กล า วเปน เรื่อ งที่ส ำคัญ ใน
การตรวจสอบ

ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร
กระบวนการตรวจสอบของขาพเจาใหความสำคัญกับการประเมิน
ความสมเหตุส มผลของขอสมมติส ำคัญ ที่ใชในการสนับ สนุน
การประมาณการมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดและขอบงชี้ของการดอยคา
ขาพเจาประเมินความสมเหตุสมผลและทดสอบขอสมมติที่สำคัญ
ที่สนับสนุนการประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต
คิดลดเปนมูลคาปจจุบัน รวมถึงแบบจำลองการวัดมูลคาและ
อัตราคิดลดของผูบ ริหาร โดยอางอิงถึงภาวการณ ของตลาด
สภาพแวดลอมการดำเนินงาน ความรูเกี่ย วกับอุตสาหกรรม
และขอมูลอื่นที่ไดรับระหวางการตรวจสอบ ขาพเจาทดสอบ
ความถูก ตองของการคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับ คืนและ
การด อยคา อี ก ทั้ งยังมี ก ารพิ จ ารณาความสมเหตุส มผลของ
ประมาณการผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบการประมาณการ
ในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ขาพเจาไดพิจ ารณาถึงความเพีย งพอของการเปดเผยขอมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดการบัญชี
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ขอ 3 (ด) และ ขอ 15
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
ผูบ ริห ารไดป ระเมิน ความเหมาะสมของการรับ รูสิน ทรัพ ย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชีของกลุมบริษัท ซึ่งผูบริหารตองใช
ดุลยพินิจและขอสมมติในการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต
วา จะเพีย งพอกับ การใชป ระโยชน จ ากสินทรัพ ยภ าษีเ งิน ได
รอการตัดบัญ ชี โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับการรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ที่ยังไมไดใช ทั้งนี้ดุลยพินิจในเรื่องดังกลาว ขึ้นอยูกับขอสมมติ
เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรในอนาคต ดังนั้น ขาพเจา
จึงเห็นวาเรื่องดังกลาวมีความสำคัญในการตรวจสอบ

ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร
กระบวนการตรวจสอบของขาพเจาใหความสำคัญกับการประเมิน
วิธีการที่ผูบริหารใชในการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
และขอสมมติที่ใชในการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต
ของผูบริหาร ซึ่งขาพเจาเปรียบเทียบขอสมมติที่สำคัญที่ผูบริหาร
ใชใ นการจัด ทำประมาณการกำไรทางภาษีกับ แหลง ขอ มูล
ทั ้ง จากภายในและภายนอกกิจ การ เชน การคาดการณ
สภาวะตลาดและเศรษฐกิจ ข อ มูล ในอดีต ของกลุ ม บริษั ท
ผลการดำเนิ นงานของกลุม บริษั ท และแผนธุรกิ จในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการ
กำไรทางภาษีโดยการเปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษี
ในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงอีกดวย
ขาพเจาไดพิจ ารณาถึงความเพีย งพอของการเปดเผยขอมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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การทดสอบการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ขอ 3 (ฌ) และ ขอ 13
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
ผูบริหารไดประเมินขอบงชี้ซึ่งนำไปสูก ารทดสอบการดอยคา
ของที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ ของกลุ มบริษั ท โดยเนน ไปที่
ธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกวาที่คาดการณไว การทดสอบ
การดอยคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณไดรับการพิจารณา
เปนความเสี่ยงที่สำคัญ เนื่องจากเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจ
ที่สำคัญของผูบริหารในการพิจารณาวามีขอบงชี้ในการดอยคา
หรือไม และการพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งดุลยพินิจ
ดั ง กล า วรวมถึ ง ประมาณ การและข อ สมมติ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตพรอมกับอัตราการเติบโตที่คาดการณไว อัตราคิดลด
ที่ ใช ส ำหรั บ แต ล ะหน วยสิ น ทรัพ ย ที่ ก อ ให เกิ ด เงิน สด ดั ง นั้ น
ขาพเจาจึงเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่สำคัญในการตรวจสอบ

ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร
ในการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การด อ ยค า ของที่ ดิ น อาคารและ
อุปกรณ ขาพเจาใหความสนใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ
ขอบงชี้ที่แสดงวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาและการทดสอบ
ขอสมมติที่สำคัญที่สนับสนุนการคาดการณของผูบริหาร
ขา พเจาประเมิน ความสมเหตุส มผลของขอ บงชี้ก ารดอ ยคา
โดยอางอิงถึงภาวการณ ของตลาดในปจจุบัน สภาพแวดลอม
การดำเนินงาน ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และขอมูลอื่นที่ไดรับ
ระหวางการตรวจสอบ
ขาพเจาทดสอบขอสมมติที่สำคัญที่สนับสนุนการประมาณการ
กระแสเงิน สดที่ จ ะได รับ ในอนาคตคิ ด ลดเป น มู ล ค า ป จ จุ บั น
รวมถึงแบบจำลองการวัดมูลคาและอัตราคิดลดของผูบริหาร
โดยอางอิงถึงผลการดำเนินงานที่ผานมา การวิเคราะหแนวโนม
และทดสอบความถูก ตอ งของการคำนวณมูล คา ที่ ค าดว า
จะไดรับคืนและการดอยคา อีกทั้งยังมีการพิจารณาความสมเหตุ
สมผลของประมาณการผลการดำเนิน งานโดยเปรีย บเทีย บ
การประมาณการในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ขาพเจาไดพิจ ารณาถึงความเพีย งพอของการเปดเผยขอมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจำป แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอานขอมูลอื่น และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยง
ที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม หากในการปฏิบัติงานดังกลาว ขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาตองรายงานขอเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ขาพเจาไมพบวามีเรื่องดังกลาวที่ตองรายงาน
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงินรวม
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินรวมที่ปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงินรวม ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผย
เรื่องที่เกี่ย วกับการดำเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑก ารบัญ ชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่อง เวนแต
ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวม
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี จ ะสามารถตรวจพบขอ มูล ที่ขั ดต อข อเท็ จ จริงอัน เป น สาระสำคั ญ ที่ มี อยูได เสมอไป ขอ มูล ที่ขั ดต อ
ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
•

•
•
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินรวม ไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้นและไดหลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรง
ตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทำความเขาใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ย วข องกับ การตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที่เหมาะสมกั บ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร
สรุปเกี่ย วกับความเหมาะสมของการใชเกณฑก ารบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องของผูบ ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอน
ที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวม
ที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต
อาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง
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•
•

ประเมิน การนำเสนอโครงสร า งและเนื้อ หาของงบการเงิน รวมโดยรวม รวมถึง การเปด เผยข อ มู ล วา งบการเงิน รวม
แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุมบริษัท เพื่อ แสดงความเห็น ตองบการเงิน รวม ขา พเจา รับ ผิด ชอบตอ การกำหนดแนวทางการควบคุม ดูแ ล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบ
ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระ
และไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
ในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมาย
หรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสาร
เรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกล าวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

(ไวโรจน จินดามณีพิทักษ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3565
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12 กุมภาพันธ 2563
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

8
8
5, 6
5
7

27,626,960
16,594,814
62,165,760
151,312
56,411,269
1,248,034
187,771
164,385,920

28,788,510
21,592,701
63,915,003
169,413
60,817,214
1,861,692
126,008
177,270,541

8
9
9
10
11
5
12
13
14
14
15

1,509,917
93,175,503
1,176,669
4,171,269
8,709,540
93,374
1,622,344
305,985,804
34,301,273
11,754,490
4,617,541
3,229,584
470,347,308

7,492,403
98,315,930
1,060,578
3,395,750
13,787,806
107,214
1,716,735
247,466,379
19,886,101
11,183,462
5,073,579
3,030,907
412,516,844

634,733,228

589,787,385

ในนามคณะกรรมการ
พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หุ้นกู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

17
5
5, 18
19
5

18,796,802
55,886,926
2,849,575
49,935,088
470,554
2,190,509
1,375,773
131,505,227

21,751,815
48,991,888
678,903
31,429,659
272,595
2,398,971
2,276,064
107,799,895

5, 18
19
15
20

30,613,743
124,747,621
4,716,704
14,195,446
1,211,358
175,484,872

1,585,864
149,729,533
2,154,736
9,347,742
1,300,518
164,118,393

306,990,099

271,918,288

1,600,000
1,200,000

1,600,000
1,200,000

160,000
10,516,000
301,995,414
(33,656,000)
280,215,414

160,000
10,516,000
290,938,903
(25,718,376)
277,096,527

47,527,715
327,743,129

40,772,570
317,869,097

634,733,228

589,787,385

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว - หุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองทั่วไป
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21

22

22
23
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ

2562

2561

(พันบาท)
437,979,879
(355,752,304)
82,227,575

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น

5
5

รายได้อื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย

5, 25

8,846,886
91,074,461

11,823,275
106,797,705

26
27

(22,904,726)
(31,459,065)

(23,541,323)
(31,551,711)

20, 28

(2,537,775)
(56,901,566)

(55,093,034)

34,172,895

51,704,671

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน

478,437,643
(383,463,213)
94,974,430

ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กำไรก่อนภำษีเงินได้

29

(6,441,688)
11,632,059
39,363,266

(6,835,204)
15,046,519
59,915,986

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

30

(6,166,734)
33,196,532

(7,268,620)
52,647,366

32,014,283
1,182,249
33,196,532

44,748,337
7,899,029
52,647,366

26.68

37.29

การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)
ส่วนที่เป็นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่

31

ในนามคณะกรรมการ
พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

2562

2561

(พันบาท)
33,196,532

52,647,366

(7,007,450)
38,090
(1,512,621)

(3,124,227)
(42,364)
317,927

30

(7,629)
(8,489,610)

8,473
(2,840,191)

20

(1,396,473)
(99,582)

(1,392,894)
(5,795)

30

256,591
(1,239,464)

210,587
(1,188,102)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจำกภำษี

(9,729,074)

(4,028,293)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

23,467,458

48,619,073

23,029,421
438,037
23,467,458

41,350,472
7,268,601
48,619,073

รำยกำรที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
รำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสียการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ได้มาหรือสูญเสียการควบคุม
รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รวมรำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถอื หุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรือขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

1,200,000

160,000

32

ก
ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสารอง
ทั่วไป
10,516,000

270,131,718

-

-

-

(22,799,660)

-

-

-

(22,799,660)

-

-

-

-

-

-

1,200,000

160,000

10,516,000

(22,799,660)
44,748,337
(1,141,492)
43,606,845
290,938,903
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนแบ่ง
รายการอื่น
กาไรขาดทุน
ของการ
เบ็ดเสร็จอื่น เปลี่ยนแปลง
การแปลงค่า
เงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ที่เกิดจาก
งบการเงิน
เผื่อขาย และการร่วมค้า
ผู้ถือหุ้น
(พันบาท)
(11,260,837)
33,098
(440,126) (9,242,283)

รวม
องค์ประกอบ
อื่น
ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

(20,910,148) 261,097,570

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

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)
(2,551,855)

(2,551,855)
(2,551,855)

(1,280,621)
1,439,704
159,083

(3,832,476)
1,439,704
(2,392,772)

-

-

-

(2,551,855)

(2,551,855)

(25,351,515)

(7,223,374)

(32,574,889)

(2,540,427)
(2,540,427)
(13,801,264)

(33,873)
(33,873)
(775)

317,927
317,927
(122,199) (11,794,138)

44,748,337
(2,256,373)
(3,397,865)
(2,256,373) 41,350,472
(25,718,376) 277,096,527

7,899,029
52,647,366
(630,428)
(4,028,293)
7,268,601
48,619,073
40,772,570 317,869,097
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
รำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น
เงินปันผล
รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสียการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ได้มาหรือสูญเสียการควบคุม
รวมกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
รวมรำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถอื หุ้น
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรือขาดทุน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

1,200,000

160,000

32

ก
ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนสารอง
ทั่วไป
10,516,000

290,938,903

-

-

-

(19,798,926)

-

-

-

(19,798,926)

-

-

-

-

-

-

1,200,000

160,000

10,516,000

(19,798,926)
32,014,283
(1,158,846)
30,855,437
301,995,414
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนแบ่ง
รายการอื่น
กาไรขาดทุน
ของการ
เบ็ดเสร็จอื่น เปลี่ยนแปลง
การแปลงค่า
เงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
ที่เกิดจาก
งบการเงิน
เผื่อขาย และการร่วมค้า
ผู้ถือหุ้น
(พันบาท)
(13,801,264)
(775)
(122,199) (11,794,138)

รวม
องค์ประกอบ
อื่น
ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

(25,718,376) 277,096,527

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

40,772,570

317,869,097

-

-

-

-

-

(19,798,926)

(964,941)

(20,763,867)

-

-

-

-

-

(19,798,926)

(964,941)

(20,763,867)

-

-

-

(111,608)
(111,608)

(111,608)
(111,608)

(111,608)
(111,608)

162,593
7,119,456
7,282,049

50,985
7,119,456
7,170,441

-

-

-

(111,608)

(111,608)

(19,910,534)

6,317,108

(13,593,426)

(6,343,856)
(6,343,856)
(20,145,120)

30,461
30,461
29,686

(1,512,621)
(1,512,621)
(1,634,820) (11,905,746)

32,014,283
(7,826,016)
(8,984,862)
(7,826,016) 23,029,421
(33,656,000) 280,215,414

1,182,249
33,196,532
(744,212)
(9,729,074)
438,037
23,467,458
47,527,715 327,743,129
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
2562

2561
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี
รำยกำรปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ขาดทุน (กาไร) จากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

33,196,532

52,647,366

6,166,734
23,931,502
255,097
4,477,575
(118,935)
(11,632,059)
(1,889,797)
(936,800)
6,465,902
853,482
669,205

7,268,620
23,747,337
288,545
1,260,521
(32,718)
(15,046,519)
(2,479,401)
(955,601)
6,600,845
1,509,287
(2,588,264)

61,438,438

72,220,018

5,975,049
6,324,835
404,447
12,704,331

(2,760,283)
(3,039,229)
(165,752)
(5,965,264)
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
หนี้สินดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

(6,428,563)
(1,110,566)
(665,589)
(8,204,718)

2,280,532
(782,334)
485,501
1,983,699

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรดำเนินงำน
จ่ายภาษีเงินได้

65,938,051
(6,121,404)

68,238,453
(6,551,713)

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

59,816,647

61,686,740

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับชาระคืน (เงินให้กู้ยืม)
รับเงินปันผล
รับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน

179,623
(24,469,101)
(1,648,070)
62,048,674
(42,092,290)
(7,613,561)
654,718
(48,056,700)
(1,357,634)
25,880
16,213,225
1,060,924
-

1,141,490
(3,844,232)
(2,778,782)
51,789,605
(55,068,017)
(3,034,716)
621,368
(33,591,005)
(982,483)
(3,555)
13,610,853
851,736
(288,379)

(45,054,312)

(31,576,117)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
ที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสียการควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
ที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสียการควบคุม
เงินสดรับจำก (จ่ำยเพื่อชำระ) เงินกู้ยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
จ่ำยเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมจ่ำยเงินปันผล
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้

466,949

377,337

(233,901)

(4,202,609)

(5,486,374)
26,794,078
(2,090,204)
(118,225)
24,905,176
(31,381,659)
12,622,792

2,118,380
447,505
(6,321,663)
(176,876)
39,913,000
(39,888,015)
(3,907,669)

(19,798,926)
(973,078)
(20,772,004)
(7,366,269)

(22,799,660)
(7,425,805)
(30,225,465)
(7,027,037)

(15,282,433)

(44,985,443)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง - สุทธิ
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอ่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

(520,098)
(641,452)
28,788,510

(14,874,820)
(273,315)
43,936,645

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

27,626,960

28,788,510

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
เงินลงทุนค้างจ่าย

13,693,731
1,254,672

3,284,095
925,400

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

สารบัญ
ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทำงบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะยาว
หุนกู
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงาน
ทุนเรือนหุน
สำรองและองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ
รายไดอื่น
ตนทุนในการจัดจำหนาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
เงินปนผล
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การบริหารจัดการสวนทุน
เรื่องอื่นๆ
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช

หนา
192
198
201
214
220
226
228
229
230
234
235
235
236
238
239
241
241
242
244
245
248
248
249
250
255
255
256
256
257
257
258
259
259
265
267
267
268
269
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินรวมนี้
งบการเงินรวมนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ โดยจัดทำเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดรับอนุมัติ
ใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
1

ข�อมูลทั่วไป

บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไทย
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีสวนงานธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจเคมิคอลส
และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
รายละเอียดบริษัทยอยที่มีผลการดำเนินงานเปนสาระสำคัญที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมมีดังตอไปนี้
สัดสวน
การถือหุ น
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

บริษัทเอสซี จี ซิ เมนต จํากัด

100

บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด

100

บริษัทปูนซิ เมนตไทย (แกงคอย) จํากัด

100

บริษัทปูนซิ เมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด

100

บริษัทปูนซิ เมนตไทย (ทุงสง) จํากัด

100

บริษัทปูนซิ เมนตไทย (ลําปาง) จํากัด

100

Khammouane Cement Co., Ltd.
(จดทะเบียนใน สปป. ลาว)

100
100

บริษัทอีโค แพลนท เซอรวิสเซส จํากัด

100

บริษัทเอสซี ไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด

100

บริษัทคิวมิก ซ ซัพพลาย จํากัด

100

บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด

100

บริษัทศิลาสานนท จํากัด

100

PT SCG Pipe and Precast Indonesia
100
100

PT SCG Readymix Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

100

PT CPAC Surabaya
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

(จดทะเบียนใน สปป. ลาว)

100

100

The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

100

SCG Cement-Building Materials Vietnam
Limited Liability Company
100

Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

100

Song Gianh Cement Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

100

Mien Trung Cement One Member Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

100

Danang Cement One Member Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

PT Semen Lebak
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

CPAC Lao Co., Ltd.

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด

(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

สัดสวน
การถือหุ น
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

100

Phu Yen Cosevco Cement Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

100

บริษัทเอสซี จี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด

100

บริษัทยิปซั มซิ เมนตไทย จํากัด

100

บริษัทเอ็มอารซี รูฟฟง จํากัด

100

บริษัทเซรามิคซิ เมนตไทย จํากัด

100
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สัดสวน
การถือหุ น
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุ น
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.

PT SCG International Indonesia

(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)

100

Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.

(เดิมชื่อ "PT SCG Trading Indonesia")
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

100

บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด

100

(เดิมชื่อ "SCG Trading Lao Co., Ltd.")

บริษัทสยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด

100

(จดทะเบียนใน สปป. ลาว)

บริษัทเอสซี จี แลนดสเคป จํากัด

100

SCG Marketing Philippines Inc.

บริษัทสยามไฟเบอรกลาส จํากัด

100

(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)

บริษัทกระเบื้องหลังคาซี แพค จํากัด

100

SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด

100

100

(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส)

100
100

บริษัทเอสซี จี ซิ เมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด

100

บริษัทเอสซี จี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด

100

SCG International Australia Pty. Ltd.

SCG International Vietnam Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

100

SCG International India Private Limited
(จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)
บริษัทเอสซี จี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด
(จดทะเบียนใน สปป. ลาว)

100

SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.

100
100

100

100

Unify Smart Tech Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

(เดิมชื่อ "SCG Trading Hong Kong Limited")

100

SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)

SCG International Hong Kong Limited

100

บริษัทเน็กซเตอร ลีฟวิ่ง จํากัด
100

SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.

(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซี จี เทรดดิ้ง เซอรวิสเซส จํากัด")

100

Myanmar CBM Services Co., Ltd.

(เดิมชื่อ "SCG Trading Philippines Inc.")

(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
100

SCG International USA Inc.
(เดิมชื่อ "SCG Trading USA Inc.")
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา)

100

SCG Logistics Lao Co., Ltd.

(เดิมชื่อ "SCG Trading Australia Pty. Ltd.")

(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)

100

(เดิมชื่อ "SCG Trading Vietnam Co., Ltd.")
100

(จดทะเบียนในประเทศจีน)

100

SCG Trading Middle East Dmcc

บริษัทเอสซี จี ดิสทริบิวชั่น จํากัด

(จดทะเบียนในประเทศจีน)

(จดทะเบียนในประเทศมาเลเซี ย)
(เดิมชื่อ "SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.")

PT SCG Lightweight Concrete Indonesia

(จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย)

100

SCG International Malaysia Sdn. Bhd.

100

(เดิมชื่อ "Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.")

(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

100

SCG International (Cambodia) Co., Ltd.

SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)

SCG International Laos Co., Ltd.

(เดิมชื่อ "SCGT Malaysia Sdn. Bhd.")

SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)

100

100

100

บริษัทเน็กซเตอร ดิจิตอล จํากัด

100

บริษัทเบ็ตเตอรบี มารเก็ตเพลส จํากัด

100

บริษัทรูดี้ เทคโนโลยี จํากัด

100
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สัดสวน
การถือหุ น
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุ น
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

บริษัทเน็กซเตอร เวนเจอรส จํากัด

PT Tambang Semen Sukabumi

(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซี จี ซอรสซิ่ ง จํากัด")

100

บริษัทเน็กซเตอร รีเทล จํากัด

100

บริษัทเอสซี จี เอ็ก ซพีเรียนซ จํากัด

100

บริษัทเอสซี จี สกิลส ดีเวลลอปเมนท จํากัด

100

บริษัทเอสซี จี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด

100

Prime Group Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

100

Prime Trading, Import and Export One Member

Prime International Import-Export and Service
100
100
100
100
100
100
99
99

PT Semen Jawa
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

98

Prime Dai An Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

95

Kampot Cement Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)

91
90
90
90
90

94

83
83

SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.
80

PT Surya Siam Keramik
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

80

บริษัทกรีน คอนเซอรเวชั่น โซลูชั่น จํากัด

74

บริษัทสยามซานิทารีแวร จํากัด

71

บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด

71

บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี (หนองแค) จํากัด

71

Mawlamyine Cement Limited
70

Prime Hao Phu Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

94

90

Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.

(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)

PT KIA Serpih Mas
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)

Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

91

Prime Dai Viet Joint Stock Company

(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)

Prime - Truong Xuan Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

PT Kokoh Inti Arebama Tbk.

บริษัทสระบุรรี ชั ต จํากัด

Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

91

CPAC Cambodia Co., Ltd.

Prime - Tien Phong Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

บริษัทเอสซี จี เซรามิกส จํากัด (มหาชน)

Prime Dai Loc Joint Stock Company

Prime - Yen Binh Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

92

Prime Phong Dien Joint Stock Company

Prime Pho Yen Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

Prime Thien Phuc Joint Stock Company

Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

92

PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

Trading Company Limited
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

บริษัทสยามซานิทารีฟต ติ้งส จํากัด
100

93

PT KIA Keramik Mas

(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

Limited Liability Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน)

69
68

195
สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

ธุรกิจซีเ มนตและผลิตภัณฑกอสราง

บริษทั คิว-คอน อีสเทอรน จํากัด

68

บริษทั เอสซีจ-ี บุญถาวร จํากัด

บริษทั เอสซีจที ี ออโตโมบิล จํากัด

67

Smart Build Bangladesh Co., Ltd.

บริษทั เอสซีจ ี ยามาโตะ เอ็กซเพรส จํากัด

65

(จดทะเบียนในประเทศบังคลาเทศ)

บริษทั เอสซีจ-ี พีเอสเอ โฮลดิ้งส จํากัด

60

Prime Dai Quang Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศจีน)
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)
บริษทั พาเนล เวิลด จํากัด

55

บริษทั จัมโบบาจส แอนด ทักส จํากัด

55

Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)

55

PT Pion Quarry Nusantara
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
บริษทั โสสุโก เซรามิค จํากัด

51
51

บริษทั เอสซีจ-ี เซกิซุย เซลส จํากัด

51

ธุรกิจเคมิคอลส

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)

49
49
46

ธุรกิจเคมิคอลส
100

Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.

บริษทั ไทยโพลิเอททีลนี จํากัด

100

(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

บริษทั เอสซีจ ี พลาสติกส จํากัด

100

บริษทั เอสซีจ ี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด

100

SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

100

Hexagon International, Inc.
(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา)

100

Norner Holding AS
100

บริษทั ระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด

100

บริษทั โปรเทค เอาทซ อสซิ่ง จํากัด

100

บริษทั อาร ไอ แอล 1996 จํากัด

100

บริษทั เท็กซพลอร จํากัด

100

บริษทั วีนา เอสซีจ ี เคมิคอลส จํากัด

100

Long Son Petrochemicals Co., Ltd.

(จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)

100

Norner AS
(จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)

100

Norner Research AS
(จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)

100

SCGN AS
(เดิมชือ่ "Norner IP AS")

100

SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

49

Kampot Land Co., Ltd.

บริษทั เอสซีจ ี เคมิคอลส จํากัด

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

49

PT SCG Barito Logistics

บริษทั บางกอก อินเตอร เฟรท ฟอรเวิรด ดิ้ง จํากัด

(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

50

Home Center Quang Ninh Joint Stock Company

บริษทั ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จํากัด
(เดิมชือ่ "บริษทั ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด")

50

PT Siam-Indo Concrete Products
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

55

50

PT Siam-Indo Gypsum Industry
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

55

51

Mingalar Motor Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)

56

51

(จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)

100

Norner Verdandi AS
100

(จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)

100

196
สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

ธุรกิจเคมิคอลส

ธุรกิจเคมิคอลส

CO2 Technologies AS

Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.

(จดทะเบียนในประเทศนอรเวย)
บริษทั เอส เอ็ม เอช จํากัด

100
100

PT TPC Indo Plastic and Chemicals
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

72

TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

70

100

บริษทั ระยองโอเลฟนส จํากัด

68

บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)

100

บริษทั มาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด

67

บริษทั ทีพีซี เพสต เรซิน จํากัด

100

Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.

บริษทั นวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด

100

(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)

บริษทั นวอินเตอรเทค จํากัด

100

PT Nusantara Polymer Solutions

Chemtech Co., Ltd.

(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

100

บริษทั โทเทิลแพลนทเซอรวิส จํากัด

100

SENFI UK Limited
(จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร)

55

Binh Minh Plastics Joint Stock Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

54

Northern Binh Minh Plastics One Member
100

SENFI Swiss GmbH
(จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอรแลนด)

60

Limited Company
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

54

100

PT Berjaya Nawaplastic Indonesia

บริษทั ระยองไปปไลน จํากัด

92

(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

51

บริษทั เอสซีจ ี ไอโค พอลิเมอร จํากัด

87

บริษทั โฟลวแล็บ แอนด เซอรวิส จํากัด

51

บริษทั มาบตาพุด แทงค เทอรมินัล จํากัด

82

Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเมียนมา)

80

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

บริษทั เอสซีจ ี แพคเกจจิง้ จํากัด (มหาชน)

99

บริษทั วีซี่ แพ็คเกจิง้ (ประเทศไทย) จํากัด

79

บริษทั สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด

99

บริษทั พรีซิชนั่ พริน้ ท จํากัด

74

บริษทั อินวีนิค จํากัด

99

บริษทั กลุม สยามบรรจุภัณฑ จํากัด

69

บริษทั เอสซีจพี ี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด

99

บริษทั ไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด

69

บริษทั เอสซีจ ี เปเปอร เอ็นเนอรย ี่ จํากัด

99

บริษทั ไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด

69

บริษทั เอสซีจพี ี โซลูชนั่ จํากัด

99

Vina Kraft Paper Co., Ltd.

SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

99

บริษทั เอสซีจพี ี รีจดิ พลาสติกส จํากัด

99

บริษทั เอสเคไอซี อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด

99

United Pulp and Paper Co., Inc.

69

New Asia Industries Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

69

Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

(จดทะเบียนในประเทศฟลปิ ปนส)

99

AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.

บริษทั ไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)

97

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

69
69

197
สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุน
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

Packamex (Vietnam) Co., Ltd.

บริษทั สยามพนาเวศ จํากัด

69

69

บริษทั ไทยพนาบูรณ จํากัด

69

บริษทั ไดนา แพคส จํากัด

69

บริษทั ไทยวนภูมิ จํากัด

69

บริษทั โอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด

69

Interpress Printers Sendirian Berhad

บริษทั ดี อิน แพค จํากัด

69

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

PT Indoris Printingdo
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

68

PT Primacorr Mandiri
69

PT Indocorr Packaging Cikarang
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

(จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย)
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

67

PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
69

(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

55

บริษทั ฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)

69

บริษทั ฟนิคซ ยูทิลติ ี้ส  จํากัด

69

(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

55

บริษทั ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด

69

บริษทั ทีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิง้ จํากัด

52

บริษทั สยามฟอเรสทรี จํากัด

69

บริษทั เอสซีจพี ี-ที พลาสติกส จํากัด

51

บริษทั พนัสนิมิต จํากัด

69

บริษทั ตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด

50

บริษทั ไทยพนาสณฑ จํากัด

69

Tin Thanh Packing Joint Stock Company

บริษทั ไทยพนาดร จํากัด

69

บริษทั ไทยพนาราม จํากัด

69

บริษทั คอนิเมก จํากัด

38

บริษทั สวนปารังสฤษฎ จํากัด

69

บริษทั พรีแพค ประเทศไทย จํากัด

37

สวนงานอื่น

PT Dayasa Aria Prima

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

สวนงานอื่น

บริษทั ซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จํากัด

100

บริษทั เอสซีจ ี เลิรน นิ่ง เอ็กเซลเลนซ จํากัด

บริษทั ซิเมนตไทยพร็อพเพอรตี้ (2001) จํากัด (มหาชน)

100

SCG Vietnam Co., Ltd.

บริษทั พร็อพเพอรตี้ แวลู พลัส จํากัด

100

บริษทั เอสซีจแี อคเคานติ้ง เซอรวิสเซส จํากัด

100

บริษทั กฎหมายเอสซีจ ี จํากัด

100

บริษทั ซีทีโอ แมเนจเมนท จํากัด

100

บริษทั สยามผลิตภัณฑนวัตกรรมและโซลูชนั่ จํากัด

(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

100
100

PT SCG Indonesia
(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

100

บริษทั บางซื่ออุตสาหกรรม จํากัด

100

บริษทั แอด เวนเจอรส แคปปตอล จํากัด

100

100

บริษทั แอด เวนเจอรส แคปปตอล อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด

100

100

บริษทั สยาม จีเอ็นอี โซลาร เอ็นเนอรย ี่ จํากัด

50

Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

47

198

รายละเอียดบริษัทยอยที่ไมมีการประกอบธุรกิจที่เปนสาระสำคัญ ซึ่งรวมอยูในงบการเงินรวมมีดังนี้
สัดสวน
การถือหุ น
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

สัดสวน
การถือหุ น
โดยตรง/ออม
(รอยละ)

บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จซี แพค (ภาคใต) จํากัด

100

บริษัทสยาม ทีพีซี จํากัด

บริษัทสยามมอรต าร จํากัด

100

Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.

บริษัทสยามปูนซิ เมนตขาว จํากัด

100

(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.
(จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา)

100

SCG Roofing Philippines, Inc.

100

บริษัทนวโลหะบางปะกง จํากัด

100

บริษัทเหล็กสยาม จํากัด

100
100

100

บริษัททอธารา จํากัด

บริษัทอนุรกั ษพ ลังงานซิ เมนตไทย จํากัด

100

SCG Corporation S.A.

บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด

100

(จดทะเบียนในประเทศจอรแดน)

บริษัทสยามพาราฟนส จํากัด

(จดทะเบียนในประเทศปานามา)

100

PT Karya Makmur Kreasi Prima
100

Ceramic research Institution
(จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)

100

บริษัทเอสซี จี โฮลดิ้ง จํากัด

(จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส)

SCG Trading (Jordan) L.L.C.

100

100
100

(จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซี ย)

91

บริษัทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน)

69

TCG Rengo (S) Limited
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)

69

บริษัท ยอ ยดัง กล าวขางตน สวนใหญตั้งอยูในประเทศไทย ยกเวน ที่ร ะบุไวเปน อยางอื่น และสัด สว นการถือ หุนในบริษัท ยอ ยดั งกลา ว
ไมมีการเปลี่ยนแปลงจากป 2561 อยางมีสาระสำคัญ ยกเวนที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
ทั้งนี้ ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทไดนำงบการเงินของกลุมบริษัท PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษัทยอยซึ่งจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด”)
และบริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท ฟอรเวิรดดิ้ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยมาจัดทำงบการเงินรวมของกลุมบริษัทเนื่องจากการซื้อธุรกิจ
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4
2

เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑการถือปฏิบัติ
งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับไดมีการออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญ
ตอนโยบายการบัญชี วิธีการคำนวณและผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัท
กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา (“TFRS 15”) เปนครั้งแรก
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 TFRS 15 กำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจำนวนเงิน และจังหวะเวลาในการรับรูรายได ซึ่งไดนำมาใชแทน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญากอสราง (“TAS 11”) และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ
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ตาม TFRS 15 กลุมบริษัทรับรูรายไดเมื่อลูกคามีอำนาจควบคุมในสินคาหรือบริการ ดวยจำนวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุมบริษัทคาดวา
จะมีสิทธิไดรับและมีการใชวิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบการควบคุม เพื่อประเมินวาจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือรับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งกลุมบริษัทมีจังหวะเวลาของการรับรูรายไดสวนใหญมาจากการขาย โดยเปนรายไดที่รับรู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
นอกจากนี้ กลุมบริษัทไมไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบันมาถือปฏิบัติ
ในการจัดทำงบการเงินนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุมบริษัท
ไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 38

(ข)

เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมดังตอไปนี้
•
•
•

(ค)

สินทรัพยทางการเงินเผื่อขายวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายจากการรวมธุรกิจวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
หนี้สินผลประโยชนที่กำหนดไววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนตามโครงการผลประโยชนของพนักงาน
ที่กำหนดไว

สกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน
งบการเงินรวมนี้จัดทำและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักลานบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น

(ง)

การประมาณการและการใชดุลยพินิจ
ในการจัดทำงบการเงินรวมใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารใชดุลยพินิจ การประมาณการและขอสมมติหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณการไว
ประมาณการและขอ สมมติที่ใ ชในการจัด ทำงบการเงิน จะไดรับ การทบทวนอยา งตอเนื่อ ง การปรับ ประมาณการทางบัญ ชีจ ะบัน ทึ ก
โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของประมาณการและขอสมมติที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญตอการรับรู
จำนวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุ 4
หมายเหตุ 9, 10, 12, 13 และ 14
หมายเหตุ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14
หมายเหตุ 15 และ 30
หมายเหตุ 20
หมายเหตุ 34

การซื้อบริษัทยอย ซึ่งการวัดมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให (รวมสิ่งตอบแทน
ที่คาดวาจะตองจาย) และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา
การทดสอบการดอยคาเกี่ยวกับขอสมมติที่สำคัญที่ใชในการประมาณมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน
การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการ และหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด
การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกำไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน
การวัดมูลคาของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนเกี่ยวกับ
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
การรับรูรายการและการวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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การวัดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกำหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและ
ไมใชทางการเงิน
กลุมบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุมผูประเมินมูลคาซึ่งมีค วามรับผิดชอบโดยรวม
ตอการวัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดและปรับปรุงการวัดมูลคาที่มีนัยสำคัญอยางสม่ำเสมอ หากมีการใชขอมูล
จากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการตั้งราคา กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานที่ไดมาจากบุคคลที่สาม
ที่สนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามที่กำหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อยางเหมาะสม
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน กลุมบริษัทใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จ ะทำได มูลคายุติธรรมเหลานี้
ถูกจัดประเภทในแตละลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคาดังนี้
•

•

•

ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน และกิจการ
สามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาที่สังเกตได) สำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น

หากขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกตางกันการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม
จะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมของขอมูลที่อยูในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม
กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปนี้
•
•
•
•
•

หมายเหตุ 4
หมายเหตุ 8
หมายเหตุ 12
หมายเหตุ 19
หมายเหตุ 33

การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
หุนกู
เครื่องมือทางการเงิน
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก)

เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริษัทประกอบดวย งบการเงินของกลุมบริษัท และสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคา

การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญ ชีระหวางกิจ การในกลุม รวมถึงรายไดหรือ คาใชจายที่ยังไมเกิด ขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจากรายการระหวา ง
กิจ การในกลุมถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจากรายการกับบริษัทรวมและการรวมคา
ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในผูไดรับการลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกันกับ
กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาที่เมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น

บริษัทยอย
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวของกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอำนาจเหนือกิจการนั้นทำใหเกิดผลกระทบตอจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท
งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิที่ไดมาจากผูถูกซื้อ
การเปลี่ย นแปลงสวนไดเสีย ในบริษัทยอยของกลุมบริษัทที่ไมท ำใหก ลุมบริษัทสูญเสีย การควบคุมจะบันทึก บัญ ชีโ ดยถือเปนรายการใน
สวนของผูถือหุน

การสูญเสียการควบคุม
เมื่อกลุมบริษัทสู ญเสีย การควบคุม ในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยแ ละหนี้สินของบริษัทยอยนั้นออก รวมถึงสวนไดเสี ย
ที่ไมมีอำนาจควบคุมและองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนที่เกี่ย วของกับบริษัทยอยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกำไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมที่ยังคงเหลืออยูวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

สวนไดเสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ประกอบดวยสวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคา
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การดำเนินงานแตไมถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว การรวมคาเปนการรวมการงานที่กลุมบริษัทมีการควบคุมรวม
ในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของการรวมการงานนั้น
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สวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคาบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุนซึ่งรวมถึงตนทุนการทำรายการ
ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรกสวนแบงกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท
จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุมบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญหรือการควบคุมรวม

การรวมธุรกิจ
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อเมื่อการควบคุม (ตามที่กลาวไวในสวนของบริษัทยอย) ถูกโอนไปยังกลุมบริษัท ยกเวน
ในกรณีที่เปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
วันที่ซื้อกิจการ คือ วันที่อำนาจในการควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุม
จากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่งตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ
ในการรวมธุรกิจ ที่ดำเนินการสำเร็จ จากการทยอยซื้อ กลุมบริษัทตองวัดมูลคาสวนไดเสียของเงินลงทุนที่ผูซื้อถืออยูในผูถูกซื้อ กอนหนา
การรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และรับรูผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน
คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนใหซึ่งรวมถึงการรับรูจำนวนสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
ในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกวา
มูลคายุติธรรมรับรูเปนกำไรในงวดทันที
สิ่งตอบแทนที่โอนใหรวมมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่โ อนไป หนี้สินที่ก ลุมบริษัทกอขึ้นเพื่อจายชำระใหแกเจาของเดิม และสวนไดเสีย
ในสวนของผูถือหุนที่ออกโดยกลุมบริษัท ทั้งนี้ สิ่งตอบแทนที่โอนใหยังรวมถึงมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลคาของโครงการ
จายโดยใชหุนเปนเกณฑที่ออกแทนโครงการของผูถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต
และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเชื่อถือ
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อของกลุมบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย
คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาที่ปรึกษาอื่นๆ เปนตน
หากการบันทึกบัญชีเมื่อเริ่มแรกสำหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณภายในวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุมบริษัท
ประมาณการมูลคาของรายการซึ่งขอมูลทางบัญชียังไมสมบูรณเพื่อรายงานมูลคาประมาณการดังกลาวจะถูกปรับปรุง หรือรับรูสินทรัพย
หรือหนี้สินเพิ่มเติมในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคา เพื่อสะทอนผลของขอมูลเพิ่มเติมที่ไดรับเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณ
แวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อ ซึ่งขอมูลดังกลาวมีผลตอการวัดมูลคาของจำนวนตางๆ ที่เคยรับรูไว ณ วันที่ซื้อ

(ข)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน
รวมทั้ง เงิ น ลงทุ น ระยะสั้น ที่ มีส ภาพคลอ งสู ง ซึ่ง พรอ มที่จ ะเปลี่ย นเป น เงิน สดในจำนวนที่ท ราบได และมีค วามเสี่ย งที่ไ ม มีนัย สำคั ญ
ตอการเปลี่ยนแปลงมูลคา
นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชำระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด
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(ค)

ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้รับรูเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากกลุมบริษัทรับรูรายไดกอนที่จะมีสิทธิที่ปราศจาก
เงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรูเปนสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัย จะสูญ ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้
และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกคา หนี้สูญจะถูกตัดจำหนายเมื่อเกิดขึ้น

(ง)

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา
ตนทุนของสินคาคำนวณโดยใชวิธีดังตอไปนี้
สินคาสำเร็จรูป
สินคาซื้อมาเพื่อขาย
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบ อะไหล วัสดุ
ของใชสิ้นเปลืองและอื่นๆ

- ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนการผลิตจริง)
- ตีราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ย
- ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน
- ตีราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ย

ตนทุนของสินคาประกอบดวย ตนทุนที่ซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่แ ละสภาพปจ จุบัน ในกรณีของ
สินคาสำเร็จ รูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาใชจายในการผลิตอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับ
กำลังการผลิตตามปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดจากการดำเนินธุรกิจปกติหักดวยประมาณการตนทุนการผลิตสินคานั้นใหเสร็จ
และตนทุนที่จำเปนตองจายเพื่อใหขายสินคาได

(จ)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สิน ทรัพ ยไ มห มุ น เวีย น (หรือ กลุม สิน ทรัพ ยที่ ย กเลิก ซึ่ง ประกอบดว ยสิน ทรัพ ยแ ละหนี้ สิน ) จั ด ประเภทเปน สิน ทรัพ ยที่ถือ ไวเ พื่อ ขาย
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากที่มูลคาที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป
ซึ่งตองมีไวเพื่อขายในทันทีในสภาพปจจุบัน และวัดมูลคาดวยจำนวนที่ต่ำกวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
ผลขาดทุนจากการดอยคาสำหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกนำไปปนสวนใหกับคาความนิยมเปนลำดับแรก แลวจึงปนสวนใหกับยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยและหนี้สินตามสัดสวน ยกเวนไมปนสวนรายการขาดทุนใหกับสินคาคงเหลือ สินทรัพยทางการเงิน และสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี ผลขาดทุนจากการดอยคาสำหรับการจัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายหรือถือไวเพื่อจายใหแกผูเปนเจาของในครั้ง
แรกและผลกำไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาในภายหลังรับรูในกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายจะหยุดบันทึกคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ก็จะหยุดบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย
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(ฉ)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา บันทึกบัญชีในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคาจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและแสดงดวย
มูลคายุติธรรม ผลกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกำไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้ซึ่งกลุมบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดและแสดงดวยราคาทุนตัดจำหนาย
หักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แทจริงตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้
ตราสารหนี้แ ละตราสารทุน ซึ่ง เปน หลัก ทรัพ ยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อค าหรือตั้งใจถือ ไวจ นครบกำหนด
จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไมใช
ผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของรายการที่เปนตัวเงินบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน
สวนผลขาดทุน จากการดอยคาและผลตางจากอัตราแลกเปลี่ย นเงินตราตางประเทศของรายการที่เปนตัวเงินรับรูในกำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการจำหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในกำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เปนเงินลงทุน
ประเภทที่มีดอกเบี้ยจะตองบันทึกดอกเบี้ยในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุนหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การจำหนายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชี รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย
ที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่ก ลุมบริษัทจำหนายเงินลงทุนที่ถืออยูเพียงบางสวน การคำนวณตนทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหนายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู
ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

(ช)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริม ทรัพ ยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือ ครองเพื่อ หาประโยชนจ ากรายไดคา เชาหรือจากการเพิ่มขึ้น ของมูลค า
ของสินทรัพยหรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติของธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
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ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางที่กิจการกอสรางเอง ซึ่งรวมตนทุนวัตถุดิบ
คาแรงทางตรง และตนทุน ทางตรงอื่นเพื่อใหไ ดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอมใหประโยชนแ ละรวมตนทุนการกูยื ม
ของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
คาเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ
ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง

5 - 20 ป
5 - 40 ป

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เมื่อมีก ารเปลี่ย นแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุ น โดยจัดประเภทไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป

(ซ) สัญญาเชาทางการเงิน
กลุมบริษัทบันทึกสัญญาเชาทางการเงินเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินรวมดวยจำนวนเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา
ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา คาเชาที่จายชำระ
จะปนสวนเปนสวนของคาใชจายทางการเงินและสวนที่ไปลดเงินตน คาใชจายทางการเงินจะปนสวนไปสูงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชา
เพื่อใหอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงที่

(ฌ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง ซึ่งรวมตนทุนของวัสดุ
แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานได
ตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย และตนทุนการกูยืมของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทำงานไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้นใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใชประโยชนที่ตางกัน ตองบันทึกแตละสวนประกอบ
ที่มีนัยสำคัญแยกตางหากจากกัน
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจำหนายกับมูลคาตามบัญชี
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกำไรหรือขาดทุน
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สินทรัพยที่เชา
การเชาซึ่งกลุมบริษัทไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยที่เชานั้นๆ จัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทำสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่
ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวาหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม คาเชาที่ชำระจะแยกเปน
สวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเชา เพื่อทำใหอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวด
มีอัตราคงที่ คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพยนั้นจะถูกจัดประเภทใหม
เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญ จะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถวัดมูลคาตนทุน
ของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบำรุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจำจะรับรูในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคำนวณจากจำนวนที่คิดคาเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่น
ที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชประโยชนโดยประมาณของสวนประกอบ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
- ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
- ธุรกิจเคมิคอลส
- ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
- สวนงานอื่น
เครื่องจักรและอุปกรณ
- ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
- ธุรกิจเคมิคอลส
- ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
ยานพาหนะและอุปกรณ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน

5 - 50

ป

3 - 47
5 - 30
5 - 40
5 - 40

ป
ป
ป
ป

2 - 30
2 - 30
3 - 30
3 - 20
2 - 20

ป
ป
ป
ป
ป
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คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี วิธีการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชา
จะเปนวิธีการเดียวกันกับการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกลุมบริษัท
กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ญ)

คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
คาความนิยม
คาความนิย มที่เกิดจากการซื้อกิจ การของบริษัทยอยรับรูในสิน ทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของคาความนิย ม ไดอธิบ ายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
สำหรับเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอยคา
ในเงินลงทุนตองไมถูกปนสวนใหสินทรัพยใดๆ

รายจายในการวิจัยและพัฒนา
รายจายในขั้นตอนการวิจัย ไดแก การสำรวจตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจใหมทางดานวิทยาศาสตรหรือทางดานเทคนิค
รับรูในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวของกับแผนงานหรือการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑและกระบวนการใหมหรือปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม รายจายที่เกิดจาก
การพัฒนารับรูเปนสินทรัพยไดก็ตอเมื่อสามารถวัดมูลคาของรายการตนทุนการพัฒนาไดอยางนาเชื่อถือ ผลิตภัณ ฑหรือกระบวนการนั้น
มีความเปนไปไดทางเทคนิคและทางการคา ซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ และกลุมบริษัทมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะ
นำมาใชเพื่อทำใหการพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ และนำสินทรัพยมาใชประโยชนหรือนำมาขายได รายจายในการพัฒนารับรูเปนสินทรัพยรวมถึง
ตนทุนสำหรับวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหสามารถนำมาใชประโยชนตามประสงคและ
ตนทุนการกูยืมสามารถนำมารวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข รายจายในการพัฒนาอื่นรับรูในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจายในการพัฒนาซึ่งรับรูเปนสินทรัพยวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจำหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ที่กลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชประโยชนทราบไดแนนอน วัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจำหนายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม

รายจายภายหลังการรับรูรายการ
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปนสินทรัพยที่สามารถระบุได
ที่เกี่ยวของนั้น รายจายอื่นรวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นภายในรับรูในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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คาตัดจำหนาย
คาตัดจำหนายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาตัดจำหนายรับรูในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งไมรวมคาความนิยม โดยเริ่มตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
เมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังนี้
ประทานบัตรและคาธรรมเนียมการใชสิทธิ
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
อื่นๆ

ตามอายุสัญญา
2 - 20 ป
3 - 25 ป

กลุมบริษัทไมไดคิดคาตัดจำหนายสำหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการพัฒนา
วิธีการตัดจำหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฎ)

การดอยคา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของกลุมบริษัทไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้
จะทำการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สำหรับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุ
การใชประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใหประโยชนจะถูกประมาณทุกปในชวงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นของสินทรัพย
ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาว
มีการดอยคา ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรูในกำไรหรือขาดทุน ถึงแมวาจะยังไมมีการตัดรายการสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาว ผลขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเปนผลตางระหวางมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพยกับราคาทุนที่ซื้อหักดวยผลขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหลักทรัพยที่ถือไวจนกวาจะครบกำหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย คำนวณโดยการหามูลคาปจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา การประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณจากกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตคิดลด
เปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคำนึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย
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การกลับรายการดอยคา
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและการเพิ่มขึ้นนั้น
สัมพันธโดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกำไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ
ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช
ในการคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวา
มูลคาตามบัญชีภายหลังหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัดจำหนายสะสม เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน

(ฏ)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น แสดงดวยราคาทุน

(ฐ)

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเปนภาระผูกพันที่จ ะตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรูเมื่อกลุมบริษัทไดรับชำระ
หรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไมไดจากลูกคากอนที่กลุมบริษัทรับรูรายไดที่เกี่ยวของ

(ฑ)

ผลประโยชนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานไดทำงาน
ใหกับกิจการ

โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนที่กำหนดไวถูกคำนวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน
ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน
การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กำหนดไวนั้นใชหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับอนุญาต
โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
ในการวัดมูลคาใหมของหนี้สินผลประโยชนที่กำหนดไวสุทธิ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรู
รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุมบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจายของหนี้สินผลประโยชนที่กำหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดที่ใชวัดมูลคา
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชนที่กำหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจาก
การสมทบเงินและการจายชำระผลประโยชน ดอกเบี้ย จายสุทธิแ ละคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ย วของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการใน
กำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการบริการในอดีต
หรือผลกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุมบริษัทรับรูผลกำไรและขาดทุนจากการจายชำระ
ผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทที่เปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปจจุบัน
และงวดกอนๆ ซึ่งผลประโยชนนี้ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อวันใดวันหนึ่งตอไปนี้เกิดขึ้นกอน เมื่อกลุมบริษัทไมสามารถยกเลิกขอเสนอการใหผลประโยชน
ดังกลาวไดอีกตอไป หรือเมื่อกลุมบริษัทรับรูตนทุนสำหรับการปรับโครงสราง หากระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนดังกลาวจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทำงานให หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชำระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทำงานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได
อยางสมเหตุสมผล

(ฒ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่เกิดขึ้นในปจจุบันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตที่ประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชำระ
ภาระผูก พัน ดังกลาว ประมาณการหนี้สินพิจ ารณาจากการคิด ลดกระแสเงินสดที่จ ะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิด ลดในตลาดปจ จุบัน
กอนคำนึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนจำนวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน
สวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน

(ณ)

รายได
รายไดรับรูเมื่อลูกคามีอำนาจควบคุมในสินคาหรือบริการดวยจำนวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุมบริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับซึ่งไมรวม
จำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดตามปริมาณ

การขายสินคาและบริการ
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อลูกคามีอำนาจควบคุมในสินคาซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการสงมอบสินคาใหกับลูกคา สำหรับสัญญาที่ใหสิทธิ
ลูกคาในการคืนสินคา รายไดจะรับรูในจำนวนที่มีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวาจะไมมีการกลับรายการอยางมีนัยสำคัญของ
รายไดที่รับรูสะสม ดังนั้น รายไดที่รับรูจะปรับปรุงดวยประมาณการรับคืนสินคาซึ่งประมาณการจากขอมูลในอดีต
รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการแลวตามขั้นความสำเร็จของรายการ
สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินคาและบริการเขาดวยกัน กลุมบริษัทบันทึกสินคาและบริการแยกจากกันหากสินคาและบริการดังกลาว
แตกตางกัน (เชน หากสามารถแยกสินคาหรือบริก ารดังกลาวออกจากกันไดแ ละลูก คาไดรับประโยชนจ ากสิน คาหรือบริก ารนั้น) หรื อ
มีการใหบริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกตางกัน สิ่งตอบแทนที่ไดรับจะถูกปนสวนตามสัดสวนของราคาขายที่เปนเอกเทศ
ของสินคาและบริการนั้นๆ ซึ่งไดระบุไวในรายงานอัตราคาสินคาหรือบริการที่กลุมบริษัทขายสินคาและบริการเปนเอกเทศแยกตางหาก
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สิทธิที่มอบใหกับลูกคาในการเลือกซื้อสินคาหรือบริการเพิ่ม
สิ่งตอบแทนที่ไดรับจะปนสวนตามสัดสวนของราคาขายที่เปนเอกเทศของสินคาและคะแนน จำนวนเงินที่ปนสวนใหกับคะแนนจะรับรูเปน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา และรับรูรายไดเมื่อลูกคาใชสิทธิแลกคะแนนหรือเมื่อมีความนาจะเปนนอยมากที่ลูกคาจะใชสิทธิแลกคะแนนดังกลาว
หรือสิทธิในการเลือกหมดอายุ ทั้งนี้ ราคาขายที่เปนเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอางอิงกับสวนลดที่ใหแกลูกคาและความนาจะเปน
ที่ลูกคาจะใชสิทธิแลกคะแนน และจะไดรับการทบทวนการประมาณการดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง เงินปนผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล

รายไดคาธรรมเนียมการใชสิทธิ
รายไดคาธรรมเนียมการใชสิทธิรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาการใหสิทธิ

(ด)

คาใชจาย
สัญญาเชาดำเนินงาน
คาใชจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูใน
กำไรหรือขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับการยืนยันการปรับคาเชา

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ณ วัน ที่เริ่มตนขอ ตกลง กลุมบริษัท จะพิจ ารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดว ยสัญ ญาเชาหรือ มีสัญ ญาเชาเปน สวนประกอบหรือไม
โดยพิจ ารณาจากสินทรัพยที่มีลัก ษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงนั้นขึ้นอยูกับการใชสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
และขอตกลงนั้นจะนำไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทำใหกลุมบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย
ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง หรือมีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสำหรับสัญญาเชา และสวนที่เปนองคประกอบอื่น
โดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไมสามารถแบงแยกจำนวนดังกลาวไดอยางนาเชื่อถือ
ใหรับรูสินทรัพยและหนี้สินในจำนวนที่เทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลง
ตามจำนวนที่จายและตนทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท

ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
เวลาที่ผานไป และเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเปนหนี้สิน
ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขรับรูในกำไรหรือขาดทุน โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
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คาใชจายสำหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
กลุมบริษัทไดเสนอสิทธิใหพนักงานจำนวนหนึ่งที่เขาหลักเกณฑสำหรับการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน พนักงานที่เห็นชอบกับขอเสนอ
จะไดรับเงิน จำนวนหนึ่งโดยคำนวณผันแปรตามเงินเดือนลาสุด จำนวนปที่ทำงานหรือจำนวนเดือนคงเหลือกอ นการเกษีย ณตามปกติ
กลุมบริษัทบันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน

(ต)

ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจ จุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของงวดปจ จุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกำไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดปจ จุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชำระหรือไดรับชำระ โดยคำนวณจากผลกำไรหรือขาดทุนประจำปที่ตองเสียภาษี
โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินและจำนวนที่ใช
เพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้ การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก
การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี
และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมกลับรายการในอนาคตอันใกล ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
วัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุมบริษัท
คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชำระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกำหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณทางภาษี
ที่ไมแนนอนและอาจทำใหจำนวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชำระ กลุมบริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสำหรับ
ภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต
การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ
อาจจะทำใหกลุมบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจาย
จะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน
สำหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สำหรับหนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชำระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึก ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากำไรเพื่อเสีย ภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพีย งพอกับ
การใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ
ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแตละบริษัทยอยในกลุมบริษัทแลว
อาจมีจำนวนไมเพี ย งพอที่จ ะบันทึ ก สิน ทรัพ ยภาษี เงิน ไดทั้ งจำนวน สินทรัพ ยภาษี เงินไดรอการตัดบัญ ชีจ ะถูก ทบทวน ณ ทุก วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง

(ถ)

เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาแตละสกุลเงินเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท โดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงาน
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิมแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใช
ในการดำเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทั้งนี้รวมถึงรายการบัญชีที่เกิดจากการจายชำระหรือรับชำระสิ่งตอบแทนลวงหนา
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งแสดงดวยมูลคายุติธรรมแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใช
ในการดำเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลคายุติธรรม

หนวยงานตางประเทศ
สินทรัพยและหนี้สินของหนวยงานตางประเทศ รวมถึงคาความนิย มและรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหนวยงาน
ตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
คาความนิย มและรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ย น
ณ วันที่เกิดรายการสำหรับรายการซื้อที่เกิดกอนวันที่ 1 มกราคม 2556 และแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด
สำหรับรายการซื้อที่เกิดในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
รายไดแ ละคาใช จายของหนว ยงานตา งประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัต ราแลกเปลี่ย นถัวเฉลี่ย ที่ใกลเคีย งกับ อัตราแลกเปลี่ย น
ณ วันที่เกิดรายการ
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
จนกวาจะมีการจำหนายหนวยงานตางประเทศนั้นออกไป ยกเวนผลตางจากการแปลงคา ที่ถูกปนสวนใหสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
เมื่อหนวยงานตางประเทศถูกจำหนายสวนไดเสียทั้งหมดหรือเพียงบางสวนที่ทำใหสูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญหรือ
การควบคุมรวมกัน ผลสะสมของผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับหนวยงานตางประเทศนั้นตองถูกจัดประเภทเปนกำไรหรือขาดทุน
โดยเปนสวนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหนาย หากกลุมบริษัทจำหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยเพียงบางสวนแตยังคงมีการควบคุม
ผลสะสมตองถูกปนสัดสวนใหกับสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม หากกลุมบริษัทจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมหรือการรวมคาเพียงบางสวน
โดยที่กลุมบริษัทยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญหรือการควบคุมรวม กลุมบริษัทตองจัดประเภทยอดสะสมบางสวนที่เกี่ยวของเปนกำไรหรือขาดทุน
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รายการที่เ ปน ตัว เงิน ที่เ ปน ลูก หนี้ห รือ เจา หนี้กับ หนว ยงานตา งประเทศ ซึ่ง รายการดัง กลา วมิไ ดค าดหมายวา จะมีแ ผนการชำระหนี้
หรือไมมีความเปนไปไดวาจะชำระเงินในอนาคตอันใกล ผลกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกลาวจะถูก
พิจารณาเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ และรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน จนกวาจะมีการจำหนายหนวยงานตางประเทศนั้นออกไป

(ท)

เครื่องมือทางการเงินที่เปนอนุพันธ
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืม และหุนกู
กลุมบริษัทดำเนินธุรกิจ กับ ตางประเทศและมีความเสี่ย งจากการเปลี่ย นแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน กลุมบริษั ทไดใช
เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว ผลกำไรหรือขาดทุนจากการทำประกันความเสี่ยงรับรูในกำไรหรือขาดทุน ในงวดบัญชีเดียวกัน
กับงวดที่เกิดผลแตกตางจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ทำประกันความเสี่ยงไว

(ธ)

รายงานทางการเงินจำแนกตามสวนงานธุรกิจ
ผลการดำเนินงานของสวนงานที่รายงานตอผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากสวนงานดำเนินงานนั้น
โดยตรงรวมถึงรายการที่ไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล

4

การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในส�วนได�เสียในบริษัทย�อย

ป 2562

(ก) การซื้อธุรกิจ
ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

(1) บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด”) และบริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท
ฟอรเวิรดดิ้ง จำกัด ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 บริษัทยอยในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสรางไดเขาซื้อหุนเพิ่มรอยละ 50 ในบริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี
เทอมินอล จำกัด (“TCT”) ซึ่งดำเนินธุรกิจดานการบริหารจัดการทาเรือพาณิชยรวม 2 แหง ไดแก ทาเรือพระประแดงและทาเรือมาบตาพุด
ซึ่งใหบริการทั้งเพื่อการนำเขาและสงออก และไดเขาซื้อหุนเพิ่มรอยละ 50 ในบริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท ฟอรเวิรดดิ้ง จำกัด (“BIFC”)
ซึ่งดำเนินธุรกิจดานการขนสงและขนถายตูสินคาทางน้ำที่ทาเรือของ TCT โดยการเขาซื้อหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญารวม 71 ลานบาท
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การซื้อหุนเพิ่มดังกลาว ทำใหกลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน TCT และ BIFC เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 50 เปนรอยละ 100 และมีการประเมิน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน TCT และ BIFC กอนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ดังนี้

(ลานบาท)
มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมกอนเปนบริษัทยอย
หัก มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

71
(54)
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การไดมาซึ่งอำนาจควบคุมใน TCT และ BIFC จะเพิ่มขีดความสามารถของการใหบริการดานโลจิสติกสแบบครบวงจรของกลุมบริษัท
ซึ่งครอบคลุมการใหบริการทาเรือ การขนถายสินคานำเขา-สงออกระหวางประเทศ รวมถึงการใชประโยชนของสินทรัพยและการขยาย
การบริการขนสงระหวางทาเรือภายในประเทศดวย
ในเดือนตุลาคม 2562 กลุมบริษัทไดโอนสวนการลงทุนใน TCT และ BIFC ใหแกบริษัทรวมทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม สงผลใหกลุมบริษัทมีสัดสวน
การลงทุนใน TCT และ BIFC ลดลงจากรอยละ 100 เปนรอยละ 51 โดยยังคงเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท

(2) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษัทยอย ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้งไดเขาซื้อหุนรอยละ 55 ใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (“Fajar”)
ซึ่งเปนผูนำดานธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑและเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย โดยการเขาซื้อหุนดังกลาวมีมูลคา
ตามสัญญา 9.6 ลานลานรูเปยห หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 20,817 ลานบาท
การไดมาซึ่งอำนาจควบคุมใน Fajar จะชวยขยายการเติบโตของกลุมบริษัทในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดอินโดนีเซีย
ซึ่งมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจิ้งอยางมากในอนาคต

(3) บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้งไดเขาซื้อหุนรอยละ 80 ในบริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
(“Visy Thailand”) ซึ่งเปนบริษัทชั้นนำในเอเชียซึ่งผลิตบรรจุภัณฑอาหารขึ้นรูปถนอมอาหารที่สามารถรีไซเคิลไดใหแกแบรนดผูผลิตอาหาร
ชั้นนำระดับโลกที่ตองการบรรจุภัณฑคุณภาพสูง Visy Thailand ใชระบบการผลิตอัตโนมัติความเร็วสูงมาตรฐานสากล ซึ่งมีเทคโนโลยีเฉพาะ
ที่สามารถผลิตบรรจุภัณฑที่ชวยยืดอายุอาหารและผลไมใหยาวนาน และเปนระบบการผลิตที่มีกระบวนการจัดการของเสียจากการผลิต
อยางครบวงจร โดยการเขาซื้อหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 4,305 ลานบาท
การไดมาซึ่งอำนาจควบคุมใน Visy Thailand เปนการเสริมสรางศักยภาพและการเติบโตอยางตอเนื่องของกลุมบริษัท ในฐานะผูใหบริการ
บรรจุภัณฑแบบครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรจุภัณฑสำหรับอาหารและผลไมทองถิ่นของเอเชียซึ่งเปนแหลงผลิตอาหารที่สำคัญของโลก
การซื้อธุรกิจดังกลาวขางตน กลุมบริษัทไดจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ไดมา โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 การประเมินมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระไดแลวเสร็จ และมีการบันทึกรายการสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา
เปนมูลคายุติธรรมเรียบรอย
ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีการทบทวนอยางตอเนื่องในระหวางชวงเวลาที่วัดมูลคา ซึ่งหากมีขอมูลใหมที่ไดรับเพิ่มเติมภายในหนึ่งปนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจ
และรับทราบขอเท็จจริงที่สะทอนเหตุการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม
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สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ มีดังนี้

หมายเหตุ
TCT และ BIFC
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ย
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพยและหนี้สินสุท ธิที่ ระบุได
หัก สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
หัก มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวม
กอนเปนบริษัทยอย
สินทรัพยสุท ธิจากการไดมา
คาความนิยมจากการซื้ อธุรกิจ
กําไรจากการซื้ อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม
สิ่งตอบแทนที่ โอนให ทั้ งหมด
เงินสดที่ไดมา
กระแสเงินสดจาย - สุท ธิ
หัก เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะ
กระแสเงินสดจาย - สุท ธิ ในป 2562
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มูลคายุติธรรม
Fajar
Visy Thailand

(ลานบาท)

รวม

23
69
3
340
46
(170)
(92)
(35)
184
-

295
3,932
2,594
22,550
3
783
(9,421)
(3,167)
(3,109)
14,460
(6,506)

23
263
235
44
1,406
528
19
(75)
(154)
(173)
2,116
(423)

341
4,264
2,832
44
24,296
531
848
(9,666)
(3,413)
(3,317)
16,760
(6,929)

(71)
113
(42)
71

7,954
12,863
20,817

1,693
2,612
4,305

(71)
9,760
15,475
(42)
25,193
(341)
24,852
(922)
23,930

เงินฝากธนาคารที่มีเงื่อนไขเฉพาะเพื่อการลงทุน จำนวน 922 ลานบาท ไดแสดงสุทธิกับเงินลงทุนคางจาย โดยจะจายใหกับผูถือหุนเดิมที่ขายหุน
ใหแกกลุมบริษัทเมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กำหนดไวภายในเดือนมีนาคม 2563
กลุม บริษั ท ได นำสิน ทรัพ ย หนี้สิ นและผลการดำเนิ นงานของบริษัท ย อยดั งกลาวมาจัด ทำงบการเงิน รวมสิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562
นับตั้งแตวันที่ซื้อธุรกิจ โดยบริษัทยอยดังกลาวมีรายไดจ ากการขายและใหบริการ 9,526 ลานบาท และกำไรสำหรับงวด 625 ลานบาท
ซึ่งรวมเปนสวนหนึ่งของผลการดำเนินงานของกลุมบริษัท ทั้งนี้ รายไดจ ากการขายของบริษัทยอยดังกลาวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562
ถึงวันที่กลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจดังกลาว เปนจำนวนเงินรวม 10,723 ลานบาท และมีกำไรสำหรับงวด เปนจำนวนเงินรวม 1,595 ลานบาท
กลุมบริษัทมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจดังกลาวรวม 43 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม
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(ข) การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2562 บริษั ท ยอ ยภายใต ธุรกิจ แพคเกจจิ้ง ไดป รับ โครงสรางการลงทุ นในธุรกิ จ บรรจุภั ณ ฑ พ ลาสติ ก คงรูป โดยมี
Toppan Printing Company Limited ผูผลิตบรรจุภัณฑในประเทศญี่ปุนรวมลงทุนในบริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส จำกัด (“SCGP-T”)
ซึ่งเปนบริษัทโฮลดิ้งในธุรกิจบรรจุภัณฑพลาสติกคงรูป คิดเปนมูลคา 194 ลานบาท สงผลใหกลุมบริษัทมีสัดสวนการลงทุนใน SCGP-T ลดลง
จากรอยละ 100 เปนรอยละ 51 โดย SCGP-T ยังคงเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท
ป 2561

(ก) การซื้อธุรกิจ
ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดมีการซื้อธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

(1) Interpress Printers Sendirian Berhad ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาซื้อหุนรอยละ 68 ใน Interpress Printers Sendirian Berhad (“IPSB”)
ซึ่งเปนผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษสำหรับอาหารชั้นนำที่ไดรับการยอมรับจากธุรกิจรานอาหารบริการดวนชั้นนำทั่วโลกในประเทศมาเลเซีย
โดยการเขาซื้อหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 63 ลานริงกิต หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 511 ลานบาท
การไดมาซึ่งอำนาจควบคุมใน IPSB แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของกลุมบริษัทในการเปนผูจําหนายบรรจุภัณฑแบบครบวงจรในภูมิภาค
อาเซียนและจะชวยเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความตองการบริโภคอาหารบริการดวนในภูมิภาคที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็วตามไลฟสไตล
และความพึงพอใจของผูบริโภค

(2) Binh Minh Plastics Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม
เมื่ อ วั น ที่ 19 มี น าคม 2561 บริ ษั ท ย อ ยในธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส ได เข า ซื้ อ หุ น เพิ่ ม ร อ ยละ 30 ใน Binh Minh Plastics Joint Stock
Company (“BMP”) ซึ่งเปนผูผลิตและจัดจำหนายทอและขอตอพีวีซีชั้นนำทางตอนใตของประเทศเวียดนาม โดยมีมูลคาตามสัญญา
2,330 พันลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 3,208 ลานบาท
การซื้อหุนเพิ่มดังกลาว ทำใหกลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน BMP เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 20 เปนรอยละ 50 และมีการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนใน BMP กอนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ดังนี้

(ลานบาท)
มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมกอนเปนบริษัทยอย *
หัก มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน

1,696
(1,158)
538

* มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมกอนเปนบริษัทยอยของ BMP คำนวณโดยใชราคาอางอิงจากราคาหุนในตลาดหลักทรัพย ณ วันที่ซื้อ

การไดม าซึ่ง อำนาจควบคุม ใน BMP จะทำใหก ลุม บริษัท สามารถขยายธุร กิจ การผลิต ทอ และขอ ตอ พีวีซี ในประเทศเวีย ดนาม
และสามารถสรางมูล คา จากการเชื่อ มโยงการผลิต ไวนิล จากตน น้ำ ไปจนถึง ระดับ ปลายน้ำ ไดอ ยางสมบูร ณ ดัง นั้น จากที่ก ลา ว
ขางตน ถือเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
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ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของป 2561 ไดเขาซื้อหุน BMP เพิ่มเติมในตลาดหลักทรัพยโฮจิมินหอีกรอยละ 4 คิดเปนมูลคาลงทุน
228 พันลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 323 ลานบาท ทำใหสัดสวนการถือหุนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 54
การซื้อธุรกิจดังกลาวขางตน กลุมบริษัทไดจางผูประเมินราคาอิสระเพื่อหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ไดมา โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 การประเมินมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระไดแลวเสร็จ และมีการบันทึกรายการสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา
เปนมูลคายุติธรรมเรียบรอย
ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีการทบทวนอยางตอเนื่องในระหวางชวงเวลาที่วัดมูลคา ซึ่งหากมีขอมูลใหมที่ไดรับเพิ่มเติมภายในหนึ่งปนับจากวันที่มีการซื้อธุรกิจ
และรับ ทราบขอเท็จ จริงที่สะทอ นเหตุก ารณแ วดลอมที่มีอ ยู ณ วัน ที่ซื้อ ธุรกิจ การบันทึก บัญชีเกี่ย วกับ การซื้อ ธุรกิจ จะถูก ปรับปรุงใหม
โดยในไตรมาสที่ 1 ของป 2561 กลุมบริษัทไดมีการเจรจาปรับปรุงเงื่อนไข ตลอดจนทบทวนสินทรัพยแ ละหนี้สินที่ไดรับมาของ Vietnam
Construction Materials Joint Stock Company ซึ่งเปนการซื้อธุรกิจในไตรมาสที่ 1 ของป 2560 โดยสินทรัพยและหนี้สินที่ระบุไดลดลง
257 ลานบาทและมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนใหทั้งหมดลดลง 267 ลานบาท คงเหลือ 5,318 ลานบาท สงผลใหคาความนิยมจากการซื้อธุรกิจ
ลดลง 10 ลานบาท ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขการปรับปรุงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจตามที่กลาวไปขางตน
สินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อธุรกิจ มีดังนี้

IPSB
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินกูยืมที่มีภาระดอกเบี้ย
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพยและหนี้สินสุท ธิที่ ระบุได
หัก สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
หัก มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมกอนเปนบริษัทยอย
สินทรัพยสุท ธิจากการไดมา
คาความนิยมจากการซื้ อธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที่ โอนให ทั้ งหมด
เงินสดที่ไดมา
กระแสเงินสดจาย - สุท ธิ
หัก เงินลงทุนคางจาย
กระแสเงินสดจาย - สุท ธิในป 2561

2
161
57
347
(244)
(28)
(13)
282
(89)
193
318
511

มูลคายุติธรรม
BMP

(ลานบาท)

353
275
852
817
27
1,126
1,088
(79)
(302)
(161)
3,996
(2,002)
(1,696)
298
2,910
3,208

รวม
355
275
1,013
874
27
1,473
1,088
(323)
(330)
(174)
4,278
(2,091)
(1,696)
491
3,228
3,719
(355)
3,364
(88)
3,276
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ทั้งนี้ เงินลงทุนคางจายจำนวน 88 ลานบาท กลุมบริษัทจะจายใหกับผูถือหุนเดิมที่ขายหุนใหแกกลุมบริษัท เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่กำหนดไว
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
กลุมบริษัทไดนำสินทรัพย หนี้สินและผลการดำเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวมาจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นับตั้งแตวันที่ซื้อธุรกิจ โดยบริษัทยอยดังกลาวมีรายไดจากการขาย 5,000 ลานบาท และกำไรสำหรับงวด 476 ลานบาท ซึ่งรวมเปนสวนหนึ่ง
ของผลการดำเนินงานของกลุมบริษัท ทั้งนี้ รายไดจากการขายของบริษัทยอยดังกลาวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่กลุมบริษัทไดมีการ
ซื้อธุรกิจดังกลาว เปนจำนวนเงินรวม 681 ลานบาท และมีกำไรสำหรับงวด เปนจำนวนเงินรวม 125 ลานบาท
กลุมบริษัทมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อธุรกิจดังกลาวรวม 14 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม

(ข) การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย
(1) การซื้อสวนไดเสียในบริษัทยอยโดยอำนาจการควบคุมไมเปลี่ยนแปลง

ในระหวา งป 2561 กลุม บริษัท ไดซื้อ หุน ใน Long Son Petrochemicals Co., Ltd. เพิ่ม เติม จากรอ ยละ 71 เปน รอ ยละ 100
บริษัทไดนา แพคส จํากัด และบริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด เพิ่มเติมจากรอยละ 75 เปนรอยละ 100 และบริษัทยอยอื่นๆ
จำนวนเงินรวม 4,203 ลานบาท
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียของกลุมบริษัท ดังนี้

(ลานบาท)
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมที่ไดมา
หัก สิ่งตอบแทนที่โอนใหสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
สวนไดเสียของกลุมบริษัทที่ลดลงจากการเพิ่มสัดสวนในบริษัทยอย

1,914
(4,203)
(2,289)

(2) การจำหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยทั้งหมด

ในไตรมาสที่ 3 ของป 2561 บริ ษั ท ย อ ยในธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส ได ข ายหุ น ที่ ถื อ ทั้ ง หมดร อ ยละ 65 ใน Alliance Petrochemical
Investment (Singapore) Pte. Ltd. (“API”) ซึ่งเปนโฮลดิ้งคัมพานีที่ถือหุนใน Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) โดยมี
มูลคาตามสัญญา 83 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทีย บเทาเงินบาทประมาณ 2,757 ลานบาท และรับรูกำไรจากการขายหุนก อนภาษี
1,005 ลานบาท และไดขายหุนที่ถือทั้งหมดรอยละ 60 ในบริษัทสยามสเตบิไลเซอรส แอนด เคมิคอลส จำกัด (“SSC”) ซึ่งเปนผูผลิต
สารใหความอยูตัวกับการขึ้นรูปวัสดุพีวีซีในประเทศไทย โดยมีมูลคาตามสัญญา 5.4 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ
178 ลานบาท และรับรูกำไรจากการขายหุนกอนภาษี 48 ลานบาท โดยกำไรจากการขายหุนไดรวมอยูในรายไดอื่นในงบกำไรขาดทุนรวม
ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีเงินคาขายหุน API คางรับ จำนวน 52 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 1,681 ลานบาท
โดยจะทยอยรับชำระเปนงวดตามสัญญา ซึ่งจะไดรับครบเต็มจำนวนภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ตอมาในไตรมาสที่ 4 ของป 2562
ไดเจรจาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระเงินและมูลคาตามสัญญาลดลง จำนวน 23 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ
676 ลานบาท โดยรายการดังกลาวไดรวมอยูในคาใชจายบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม
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5

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ย วของกันกับกลุมบริษัท หากกลุมบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันหรือมีอิทธิพล
อยางมีนัยสำคัญทั้งทางตรงและทางออมตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกำหนดราคาสรุปไดดังนี้
2562

บริษัทรวมและการรวมคา

2561

นโยบายการกำหนดราคา

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
สวนใหญคิดตามอัตรา
รอยละของรายไดจากการขาย
ตามจำนวนที่ประกาศจาย

(ลานบาท)

ซื้อ
คาบริการ
รายไดจากการขายสินคา
รายไดคาบริการขนสงและบริการอื่นๆ
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ

15,950
841
40,939
1,735
1,648

21,957
671
54,554
1,800
1,995

รายไดเงินปนผล

14,318

11,189

ซื้อ
คาบริการ
รายไดจากการขายสินคา
รายไดคาบริการขนสงและบริการอื่นๆ
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ

2,887
276
519
123
373

2,933
226
915
148
402

รายไดเงินปนผล

1,880

2,476

บริษัทอื่น
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
สวนใหญคิดตามอัตรา
รอยละของรายไดจากการขาย
ตามจำนวนที่ประกาศจาย
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้

ลูกหนี้การคา
2562

2561

(ลานบาท)
บริษัทรวมและการรวมคา
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จำกัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จำกัด
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จำกัด
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จำกัด
PT Styrindo Mono Indonesia
PT Chandra Asri Perkasa
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษัทอื่นๆ

1,005
453
424
397
288
286
233
177
170
377
3,810

1,277
548
318
404
362
319
77
125
219
668
4,317

69
10
2
22
103
3,913

81
23
58
31
193
4,510

บริษัทอื่น
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จำกัด (มหาชน)
Nippon Paper Industries Co., Ltd.
บริษัทอื่นๆ
รวม
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ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
2562

2561

(ลานบาท)
บริษัทรวมและการรวมคา
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จำกัด
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
บริษัทไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จำกัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จำกัด
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทระยอง เทอรมินัล จำกัด
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษัทอื่นๆ

323
97
77
41
39
30
30
25
20
1
104
787

322
110
7
48
36
30
19
15
62
190
839

25
5

5
6

13
43
830

12
23
862

บริษัทอื่น
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

เงินใหกูยืมระยะสั้น
2562

2561

(ลานบาท)
บริษัทรวม
PT M Class Industry
Da Nang Plastics Joint Stock Company
GTC Technology International, LP

63
39
102

67
41
108

7
109

18
126

บริษัทอื่น
บริษัทจัมโบอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
รวม
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เงินใหกูยืมระยะยาว
สวนที่หมุนเวียนและไมหมุนเวียน
2562

2561

(ลานบาท)
บริษัทรวม
Mariwasa Holdings, Inc.
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด

82
8
90

82
17
99

16
106

22
121

บริษัทอื่น
บริษัทจัมโบ เจตตี้ จำกัด
รวม
รายการเคลื่อนไหวระหวางปสำหรับเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
2562

2561

(ลานบาท)
ระยะสั้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

126
40
(57)
109

134
(8)
126

121
(15)
106

141
1
(21)
121

ระยะยาว
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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เจาหนี้การคา
2562

(ลานบาท)

บริษัทรวม
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จำกัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จำกัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
บริษัทไอทีวัน จำกัด
บริษัทอื่นๆ

2561

487
325
279
190
182
161
125
279
2,028

361
417
422
214
134
174
54
309
2,085

92
20
112
2,140

185
75
260
2,345

บริษัทอื่น
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
Rengo Co., Ltd.
รวม

เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
2562

2561

(ลานบาท)
บริษัทรวม
บริษัทไอทีวัน จำกัด
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จำกัด
บริษัทอื่นๆ

36
14
10
23
83

18
14
14
46

39
3
42
125

40
1
41
87

บริษัทอื่น
Nippon Paper Industries Co., Ltd.
บริษัทอื่นๆ
รวม
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เงินกูยืมระยะสั้น
2562

2561

(ลานบาท)
บริษัทรวม
Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company

71

76

บริษัทเซกิซุย เซาทอีสท เอเชีย จำกัด
Yamato Holding Co., Ltd.

203
123

-

PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia
Sekisui Chemical Co., Ltd.

74
400
471

77
120
197
273

บริษัทอื่น

รวม

เงินกูยืมระยะยาว
สวนที่หมุนเวียนและไมหมุนเวียน
2562

2561

(ลานบาท)
บริษัทอื่น
บริษัทโกลบอล นิว เอ็นเนอรยี่ จำกัด

6

7

รายการเคลื่อนไหวระหวางปสำหรับเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
2562

ระยะสั้น

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มจากการซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ระยะยาว

ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มจากการซื้อธุรกิจ
ลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

(ลานบาท)
273
443
(245)
471

197
79
3
(6)
273

7
74
(75)
6

9
(2)
7
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คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสำคัญ
2562

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

(ลานบาท)

2561

325
78
403

รวม

396
36
432

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสำคัญ ประกอบดวย คาตอบแทนที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
ตามขอบังคับของบริษัท และคาตอบแทนที่จายใหแกผูบริหารของกลุมบริษัท ซึ่งไดแก เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่กลุมบริษัทจายสมทบใหผูบริหารในฐานะพนักงานของกลุมบริษัท
6

ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ
ลูกหนี้การคา

กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
รวม

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญไดรับคืน

5

5

2562

2561

(ลานบาท)
3,913
40,944
(1,253)
39,691

4,510
45,112
(1,165)
43,947

43,604

48,457

830
17,732

862
14,596

18,562

15,458

62,166

63,915

(559)
86

(294)
47
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2562

ลูกหนี้การคา

กิจการที่เกี่ยวของกัน
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ
เกินวันครบกำหนดชำระ
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน

(ลานบาท)

2561

3,768

4,379

143
2

124
7

3,913

4,510

33,855

38,261

สุทธิ

4,729
400
329
1,631
40,944
(1,253)
39,691

4,063
631
608
1,549
45,112
(1,165)
43,947

รวม

43,604

48,457

รวม
กิจการอื่น
ภายในวันที่ครบกำหนดชำระ
เกินวันครบกำหนดชำระ
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกวา 6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของกลุมบริษัท คือ 15 - 90 วัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูก หนี้ก ารคาที่คางชำระเกินวันครบกำหนดชำระของกลุมบริษัทมีการค้ำประกันโดยสถาบันการเงินในวงเงิน
จำนวน 1,275 ลานบาท (2561: 1,008 ลานบาท)

228
7

สินค�าคงเหลือ

2562

2561

(ลานบาท)
สินคาสำเร็จรูป
สินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล
วัสดุ ของใชสิ้นเปลืองและอื่นๆ
วัตถุดิบระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
สุทธิ

22,207
3,088
12,552
8,722
5,944
5,211
57,724
(1,313)
56,411

22,567
3,084
14,120
8,033
6,337
7,673
61,814
(997)
60,817

ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย
การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
การกลับรายการปรับลดมูลคา

343,573
1,586
(1,410)

372,469
381
(335)

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชไป

356
181,952

(227)
207,755
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เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ

2562

2561

(ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคลองสูง
รวม

24,020
3,607
27,627

25,207
3,582
28,789

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
รวม

7,158
9,437
16,595

6,322
15,271
21,593

1,508
2
1,510

7,490
2
7,492

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขายสวนใหญลงทุนในกองทุนสวนบุคคลซึ่งบริหารงานโดยบริษัทบริหารสินทรัพยอิสระ
3 ราย ไดลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคลองสูงและถูกจัดอันดับอยูในระดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได โดยมีอัตราผลตอบแทน
รอยละ 1.12 ถึง 1.95 ตอป (2561: รอยละ 1.25 ถึง 3.23 ตอป)

มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย รวมทั้งมูลคาตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
มูลคา
ตามบัญชี

ระดับ 1

มูลคายุติธรรม
ระดับ 2

รวม

(ลานบาท)
เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย

9,437

-

9,437

9,437

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุนที่เปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด
รวม

1,508
2
1,510

2
2

1,508
1,508

1,508
2
1,510
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ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจำสำหรับหลักทรัพยเผื่อขาย การวัดมูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทอยูในระดับ
ที่ตางกันของลำดับชั้นมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคา นิยามของระดับตางๆ ที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนของกลุมบริษัท มีดังนี้
•

ระดับ 1 : เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลอง (ตลาดหลักทรัพย) สำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน
และกลุมบริษัทสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา

•

ระดับ 2 : เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขาย
ซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1

กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สำหรับหลักทรัพยที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา ซึ่งไดมีการทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหลานั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
ที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุง
ความเสี่ยงดานเครดิตของกลุมบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม
9

เงินลงทุนในบริษัทร�วมและการร�วมค�า

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย มีดังนี้

หมายเหตุ
ณ วันที่ 1 มกราคม
สวนแบงกำไรสุทธิจากเงินลงทุน – วิธีสวนไดเสีย
ลงทุนเพิ่มสุทธิ
รายไดเงินปนผล
จำหนายและรับคืนทุน
การเปลี่ยนแปลงสถานะเปนบริษัทยอย
โอนไปสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
อื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4

2562

2561

(ลานบาท)
99,376
11,632
1,648
(14,318)
(2,146)
(54)
(162)
(1,624)
94,352

98,331
15,047
2,760
(11,189)
(4,120)
(1,158)
(295)
99,376
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เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนระหวางปสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้
สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
2562
2561

ทุนชําระแลว
2562
2561

วิธีราคาทุน
2562
2561

(รอยละ)

วิธีสว นไดเสีย
2562
2561

รายไดเงินปนผล
2562
2561

(ลานบาท)

บริษัท รวม
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษทั สยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
บริษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด
บริษทั เซกิซุย-เอสซีจ ี อินดัสทรี จํากัด
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.
บริษทั นอริตาเก เอสซีจ ี พลาสเตอร จํากัด
PT M Class Industry
Green Siam Resources Corporation
China ASEAN Supply Chain
Management Co., Ltd.
Mariwasa Holdings, Inc.
CMPI Holdings, Inc.
บริษทั ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จํากัด
(เดิมชือ่ “บริษทั ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด”)
บริษทั อื่นๆ

32
30
29
49
30
40
28
40

30
29
29
49
30
40
28
40

4,202
1,030
150
2,325
497
405
222
95

4,001
1,030
150
2,325
497
405
222
95

10,913
2,634
46
1,139
148
134
106
38

9,414
2,591
46
1,139
148
134
106
38

13,233
2,635
745
472
388
217
90
32

11,391
2,623
697
498
401
242
91
37

247
11
129
107
41
3

213
152
5

49
40
40

40
40

23
235
55

235
55

29
94
18

94
18

27
25
15

25
15

-

7

51

50

149
9,388

63
151
9,229

38
15,337

31
39
13,798

26
17,905

32
48
16,100

538

14
391

31
49
50
47
50
50
46
50
35
50

31
49
50
47
50
50
46
50
35
50

27,248
1,173
4,366
5,590
5,789
1,189
64
995
120
327

27,248
1,173
4,455
5,590
5,789
4,755
64
995
120
327

18,090
10,800
2,183
2,571
2,788
594
167
493
42
163

18,090
10,800
2,183
2,571
2,788
2,375
167
493
42
163

21,766
10,943
6,050
3,127
2,801
1,831
1,057
1,049
503
312

23,021
12,184
6,148
3,502
3,117
6,823
1,083
1,005
497
303

296
1,489
1,050
1,344
1,449
5,622
614
89
147
59

746
1,661
2,576
2,030
1,539
386
66
147
30

20
45
45
-

20
45
45
25
25

596
406
200
351
48,414

596
592
200
191
102
401
52,598

119
266
87
120
38,483

119
266
87
107
160
142
40,553

242
182
107
154
50,124

267
137
112
267
56
187
58,709

39
10
1
12,209

47
13
202
9,443

ธุรกิจเคมิคอลส
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.
บริษทั กรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด
บริษทั สยามโพลิเอททีลนี จํากัด
บริษทั ไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด
บริษทั สยามเลเทกซสงั เคราะห จํากัด
บริษทั สยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด
บริษทั แกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด
บริษทั สยามโพลีสไตรีน จํากัด
บริษทั ริเกน (ไทยแลนด) จํากัด
PT Siam Maspion Terminal
Mitsui Advanced Composites
(Zhongshan) Co., Ltd.
บริษทั สยาม โทเซลโล จํากัด
บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จํากัด
GTC Technology International, LP
GTC Technology US, LLC
บริษทั อื่นๆ

232
สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
2562
2561

ทุนชําระแลว
2562
2561

วิธีราคาทุน
2562
2561

(รอยละ)

วิธีสว นไดเสีย
2562
2561

รายไดเงินปนผล
2562
2561

(ลานบาท)

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษทั สยามทบพันแพคเกจจิง้ จํากัด
บริษทั สยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
บริษทั สหกรีน ฟอเรสท จํากัด
บริษทั อื่นๆ

49
31
17

49
31
17

500
1,100
190
263
2,053

500
1,100
190
263
2,053

245
495
48
105
893

245
495
48
105
893

430
269
72
771

427
239
64
730

10
2
12

11
5
16

40
30
30

40
30
30

2,739
85
300

2,739
85
300

1,120
76
90

1,120
76
90

20,603
957
802

18,686
1,246
716

1,088
215
44

880
158
59

30
30
25
20
30
20

30
30
25
20
30
20

475
240
308
39
233
80
4,499
64,354

475
240
308
39
233
80
4,499
68,379

142
72
74
355
140
16
2,085
56,798

142
72
74
355
140
16
2,085
57,329

143
21
10
68
1,339
11,189

64,354

68,379

56,798

57,329

754
694
101
736
723
37
409
400
5
240
252
90
104
49
43
69
24,640 22,864
1,559
93,440 98,403 14,318
(103)
(87)
(162)
93,175 98,316 14,318

1,519
720
30
2,269

1,519
570
30
2,119

760
367
15
1,142

760
291
15
1,066

816
346
15
1,177

787
258
15
1,060

-

-

66,623

70,498

57,940

58,395

94,352

99,376

14,318

11,189

สวนงานอื่น
บริษทั สยามคูโบตาคอรปอเรชัน่ จํากัด
บริษทั ผลิตภัณฑวิศวไทย จํากัด
บริษทั นวโลหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ
บางปะกง จํากัด
บริษทั สยามเอทีอุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั นวโลหะไทย จํากัด
Lysando AG
บริษทั เมืองทอง ยูไนเต็ด จํากัด
บริษทั ไอทีวัน จํากัด
รวม

หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
หัก จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถอื ไวเพื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัท รวม - สุท ธิ

11,189

การรวมคา
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษทั โกลบอลเฮาส อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
บริษทั เอสซีจ ี นิชเิ ร โลจิสติกส จํากัด
บริษทั สยาม สมารท ดาตา จํากัด
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินลงทุนในบริษัท รวมและการรวมคา - สุท ธิ

66
51
51

65
51
51
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การซื้อเงินลงทุน
ในระหวางไตรมาส 1 ป 2562 กลุมบริษัทไดซื้อหุนเพิ่มรอยละ 50 ในบริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัทไทยพรอสเพอริตี
เทอมินอล จำกัด”) และบริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท ฟอรเวิรดดิ้ง จำกัด ทำใหบริษัทดังกลาวเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4

การจำหนายเงินลงทุน
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2562 กลุ ม บริ ษั ท ได ข ายเงิ น ลงทุ น ทั้ ง หมดร อ ยละ 25 ใน GTC Technology International, LP และ GTC
Technology US, LLC เปนจำนวนเงิน 322 ลานบาท

บริษัทรวมและการรวมคาที่ไมมีสาระสำคัญ
ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลทางการเงินของสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคาที่ไมมีสาระสำคัญ จากจำนวนเงินที่รายงาน
ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัท
บริษัทรวม
2562

การรวมคา
2561

2562

2561

(ลานบาท)
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคา
สวนแบงของกลุมบริษัทใน
- กำไรสำหรับป
- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป
- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

93,175

98,316

1,177

1,060

11,592
(1,612)
9,980

14,909
312
15,221

40
40

138
138

การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ
ในไตรมาสที่ 2 ของป 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทสยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจำป 2561
เปนเงินสดและหุนสามัญ โดยมีกำหนดจายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกลุมบริษัทมีสิทธิรับเงินปนผลเปนหุนสามัญ จำนวน 60 ลานหุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจำนวนเงิน 60 ลานบาท

234
10

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม
2562
2561

(รอยละ)

เงินลงทุน
2562
2561

รายไดเงินปนผล
2562
2561

(ลานบาท)

ธุรกิจซีเ มนตและผลิตภัณฑกอสราง
บริษัทปูนซี เมนตเอเซี ย จํากัด (มหาชน)
Finfloor S.p.A.
อื่นๆ

10
10

10
10

942
299
362
1,603

942
299
114
1,355

111
76
187

82
49
131

5
39
39

5
39
39

2,002
184
131
459
2,776

2,002
184
131
187
2,504

9
9

6
6

33

33

-

-

881
484
178
644
2,187
6,599
(2,428)
4,171

881
484
178
389
1,932
5,824
(2,428)
3,396

1,546
50
88
10
1,694
1,890
1,890

2,234
50
44
3
2,331
2,468
2,468

ธุรกิจเคมิคอลส
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia *
PT Trans-Pacific Polyethylindo *
อื่นๆ
* ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
สวนงานอื่น
บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด
อื่นๆ
รวม

หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
สุท ธิ

10
10
4

10
10
4

มูลคารวมของเงินลงทุนดังกลาวขางตน ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบครั้งหลังสุดที่มีอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ราคาทุน
หักผลขาดทุนจาก
การดอยคาสะสม

สวนไดเสียใน
มูลคาตามบัญชี

(ลานบาท)
เงินลงทุนระยะยาวอื่น

4,171

12,162

235
11

ลูกหนี้ไม�หมุนเวียนอื่น

2562

2561

(ลานบาท)
คาเชาที่ดินจายลวงหนา
เงินจายลวงหนาตามสัญญากอสราง และอื่นๆ
คาใชจายจายลวงหนา
อื่นๆ
รวม
12

3,896
2,767
1,240
807
8,710

4,216
7,799
406
1,367
13,788

อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง

ราคาทุ น

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
โอนไปที่ดินพัฒนาเพื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุ นจากการดอยคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลคาตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

(ลานบาท)

รวม

1,402
70
(5)
165
(13)
1,619
44
(1)
(114)
1,548

588
5
2
65
660
3
(3)
660

1,990
75
(3)
230
(13)
2,279
44
3
(1)
(117)
2,208

111
10
121
3
124

387
26
28
441
21
462

498
36
28
562
24
586

1,498
1,424

219
198

1,717
1,622

กลุมบริษัทไดมีการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑของสินทรัพยที่ใชงานอยู
ในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลคายุติธรรมจำนวน 7,381 ลานบาท (2561: 8,349 ลานบาท)
การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 3 จากเกณฑขอมูลที่นำมาใช ซึ่งใช
วิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลคายุติธรรม
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

เครือ่ งตกแตง
ติดตั้งและ
ที่ดินและ

อาคารและ

เครือ่ งจักร

ยานพาหนะ

เครือ่ งใช

งานระหวาง

สวนปรับปรุง

สิ่งปลูกสราง

และอุปกรณ

และอุปกรณ

สํานักงาน

กอสราง

รวม

(ลานบาท)
ราคาทุ น
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

32,157

79,966

420,797

12,715

7,549

16,436

569,620

-

885

1,807

43

37

26

2,798

ลดลงจากการขายบริษัทยอย

(27)

(76)

(216)

(2)

(5)

-

(326)

เพิ่มขึ้น

841

941

5,732

205

240

15,540

23,499

จําหนาย/ตัดรายการบัญชี

(136)

(159)

(5,518)

(266)

(306)

(95)

(6,480)

โอนไปอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

(165)

(65)

-

-

-

-

(230)

-

(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)

32,781

81,951

428,994

12,877

7,663

20,235

584,501

3,790

1,774

25,142

194

208

1,495

32,603

เพิ่มขึ้น

265

979

5,705

237

336

53,120

60,642

จําหนาย/ตัดรายการบัญชี

(151)

(115)

(2,925)

(235)

(259)

(77)

(3,762)

โอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อ การลงทุน

114

3

-

-

-

-

117

โอนเขา (ออก)

492

1,547

6,445

396

193

(10,733)

(1,660)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

(221)

(1,043)

(2,992)

(106)

(33)

(519)

(4,914)

37,070

85,096

460,369

13,363

8,108

63,521

667,527

เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ

โอนไปสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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เครือ่ งตกแตง
ติดตั้งและ
ที่ดินและ

อาคารและ

เครือ่ งจักร

ยานพาหนะ

เครือ่ งใช

งานระหวาง

สวนปรับปรุง

สิ่งปลูกสราง

และอุปกรณ

และอุปกรณ

สํานักงาน

กอสราง

รวม

(ลานบาท)
คาเสื่อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุ นจากการดอยคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

9,909

39,066

257,400

8,493

5,868

37

320,773

เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ

-

194

1,069

30

32

-

1,325

ลดลงจากการขายบริษัทยอย

-

(67)

(193)

(2)

(4)

-

(266)

1,034

2,688

17,306

767

594

-

22,389

(5)

117

528

-

3

-

643

(125)

(111)

(5,220)

(190)

(265)

-

(5,911)

โอนไปอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

-

(28)

-

-

-

-

(28)

โอนไปสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย

-

(145)

(3)

-

(4)

-

(152)

โอนเขา (ออก)

26

(72)

(686)

(7)

(11)

(3)

(753)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

(28)

(139)

(716)

(68)

(34)

-

(985)

10,811

41,503

269,485

9,023

6,179

34

337,035

เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ

215

670

7,134

147

141

-

8,307

คาเสื่อมราคาสําหรับป

853

2,792

17,544

696

562

-

22,447

ผลขาดทุนจากการดอยคา

1

181

594

1

3

34

814

จําหนาย/ตัดรายการบัญชี

(140)

(76)

(2,721)

(219)

(235)

(30)

(3,421)

โอนเขา (ออก)

93

(186)

(1,392)

(1)

(4)

-

(1,490)

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน

(49)

(202)

(1,791)

(86)

(23)

-

(2,151)

11,784

44,682

288,853

9,561

6,623

38

361,541

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

21,970

40,448

159,509

3,854

1,484

20,201

247,466

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

25,286

40,414

171,516

3,802

1,485

63,483

305,986

คาเสื่อมราคาสําหรับป
ผลขาดทุนจากการดอยคา (กลับรายการ)
จําหนาย/ตัดรายการบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลคาตามบัญ ชี

ในป 2562 กลุมบริษัทไดบันทึกตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของกับการไดมาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานระหวางกอสราง
จำนวน 287 ลานบาท (2561: 158 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่รับรูรอยละ 1.95 ถึง 5.45 ตอป (2561: รอยละ 1.60 ถึง 5.65 ตอป)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ราคาทุนของที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณภายใตสัญญาเชาการเงินมีจำนวน 3,059 ลานบาท (2561: 1,207 ลานบาท)
และมีมูลคาตามบัญชีจำนวน 2,550 ลานบาท (2561: 884 ลานบาท)
ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณจำนวน 814 ลานบาท สวนใหญจากธุรกิจเซรามิก
ในตางประเทศ (2561: 643 ลานบาท) ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม
ในการทดสอบการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณที่มีขอบงชี้การดอยคา กลุมบริษัทกำหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช
ซึ่งใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ ทั้งนี้กระแสเงินสดในอนาคตเปนประมาณการสำหรับหาปขางหนาและอัตรา
การเติบโตหลังจากนั้น ซึ่งกำหนดจากประมาณการในระยะยาวของผูบริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกำไร EBITDA และใชอัตราคิดลด
จากตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของกลุมบริษัท
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ค�าความนิยมและสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น

คาความนิยม

ราคาทุ น

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คาตัดจําหนายสะสมและ
ผลขาดทุ นจากการดอยคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
คาตัดจําหนายสําหรับป
ผลขาดทุนจากการดอยคา (กลับรายการ)
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อธุรกิจ
คาตัดจําหนายสําหรับป
ผลขาดทุนจากการดอยคา
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพยไมมีตัวตน
ลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร
ประทานบัตร
และคาธรรมเนียม
ตนทุน
และ
การใชสิทธิ
ระหวางพัฒนา
อื่นๆ

(ลานบาท)

รวม
สินทรัพย
ไมมีตัวตน

18,099
3,228
(4)
21,323
15,475
(1,060)
35,738

10,255
15
369
(197)
504
(12)
10,934
442
698
(567)
279
(20)
11,766

500
399
(9)
(326)
564
513
(1)
(260)
(2)
814

8,077
526
(21)
(157)
(42)
8,383
153
306
(72)
39
(85)
8,724

18,832
15
1,294
(227)
21
(54)
19,881
595
1,517
(640)
58
(107)
21,304

622
815
1,437
1,437

5,904
2
892
17
(161)
102
6,756
64
932
10
(560)
(5)
7,197

(3)
3
-

1,525
438
2
(1)
(22)
1,942
490
1
(66)
(14)
2,353

7,429
2
1,330
16
(162)
83
8,698
64
1,422
11
(626)
(19)
9,550

19,886
34,301

4,178
4,569

564
814

6,441
6,371

11,183
11,754

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในไตรมาสที่ 3 ของป 2561 กลุมบริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมของเงินลงทุนในบริษัทยอยในสวนงานธุรกิจซีเมนต
และผลิตภัณฑกอสราง เปนจำนวนเงิน 815 ลานบาท ซึ่งรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม
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ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม กลุมบริษัทกำหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช ซึ่งใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ ทั้งนี้กระแสเงินสดในอนาคตเปนประมาณการสำหรับหาปขางหนาและอัตราการเติบโตหลังจากนั้น ซึ่งกำหนดจาก
ประมาณการในระยะยาวของผูบริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกำไร EBITDA และใชอัตราคิดลดจากตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
ของกลุมบริษัท
15

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน
ซึ่งแสดงรวมไวในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2562

2561

(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

4,618
(4,717)
(99)

5,073
(2,155)
2,918

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สิน
สําหรับผลประโยชนพนักงาน
อื่นๆ
รวม

บันทึกเปน
รายได (คาใชจาย)
ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 30)

ผลตาง
จากการ
แปลงคา
งบการเงิน

เพิ่มขึ้น
จากการ
ซื้ อธุรกิจ

(ลานบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

3,823
85
554

(1,204)
(17)
(72)

-

-

(7)

2,619
68
475

1,573
659
6,694

107
(112)
(1,298)

211
211

35
35

(26)
(1)
(34)

1,865
581
5,608

เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่นๆ
รวม

(165)
(2,452)
(121)
(2,738)

125
50
26
201

8
8

(54)
(121)
(175)

16
(2)
14

(32)
(2,440)
(218)
(2,690)

สุท ธิ

3,956

(1,097)

219

(140)

(20)

2,918

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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ณ วันที่
1 มกราคม
2562

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ประมาณการหนี้สิน
สําหรับผลประโยชนพนักงาน
อื่นๆ
รวม

บันทึกเปน
รายได (คาใชจาย)
ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(หมายเหตุ 30)

เพิ่มขึ้น
จากการ
ซื้ อธุรกิจ

(ลานบาท)

ผลตาง
จากการ
แปลงคา
งบการเงิน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

2,619
68
475

(1,535)
(1)
221

-

57
-

(2)
10

1,139
67
706

1,865
581
5,608

591
4
(720)

252
252

148
5
210

(16)
(3)
(11)

2,840
587
5,339

เงินลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่นๆ
รวม

(32)
(2,440)
(218)
(2,690)

26
29
55

(8)
(8)

(2,743)
(110)
(2,853)

48
10
58

(40)
(5,109)
(289)
(5,438)

สุท ธิ

2,918

(665)
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(2,643)

47

(99)

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

ในไตรมาสที่ 3 ของป 2562 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดกลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
เนื่องจากไมมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีกำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยรับรูเปน
คาใชจายภาษีเงินไดจำนวน 1,581 ลานบาท ในงบกำไรขาดทุนรวม และทำใหกำไรสุทธิลดลง 1,063 ลานบาท
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ซึ่งกลุมบริษัทไมไดรับรูเปนสินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
มีรายละเอียดดังนี้
2562
2561

(ลานบาท)
ผลแตกตางชั่วคราว
- สินคาคงเหลือ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน
- อื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
รวม

72
653
572
829
30,472
32,598

62
743
238
489
13,565
15,097

ผลขาดทุน ทางภาษีที่ยังไมไดใชซึ่งกลุมบริษัทยังไมไดรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมสิ้น สุด
การใหประโยชนตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได โดยจะสิ้นสุดการใหประโยชนภายในป 2568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุมบริษัทไมไดบันทึกหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากการลงทุน
ในบริษัทยอย อันเนื่องมาจากกลุมบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวได และมีความเปนไปไดแนนอนที่
ผลแตกตางชั่วคราวจะไมไดกลับรายการภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต
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การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนเเปลงของหนี้สินที่มีสาระสำคัญที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนดังนี้

หมายเหตุ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการไดมาในบริษัทยอย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการไดมาในบริษัทยอย
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
17

เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูยืมระยะสั้น

เงินกูยืม
ระยะยาว

หุนกู

รวม

(ลานบาท)

4

19,783
2,118
237

8,246
(6,051)
86

181,134
25
-

209,163
(3,908)
323

4

(114)
22,024
(5,487)
2,935

(16)
2,265
24,591
6,731

181,159
(6,476)
-

(130)
205,448
12,628
9,666

(205)
19,267

(124)
33,463

174,683

(329)
227,413

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2562

2561

(ลานบาท)
ตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินกูยืม
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและอื่นๆ
รวม

12,416
6,312
69
18,797

17,776
3,902
74
21,752

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหงจำนวนเงินประมาณ 7,975 ลานบาท (2561: 8,734 ลานบาท)
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เงินกู�ยืมระยะยาว

2562

2561

(ลานบาท)
สวนที่หมุนเวียน
- สวนที่มีหลักประกัน
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
- สวนที่ไมมีหลักประกัน
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
สวนที่ไมหมุนเวียน
- สวนที่มีหลักประกัน
เงินกูยืมระยะยาว
- สวนที่ไมมีหลักประกัน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวม

2,038

-

668
144
2,850

621
58
679

8,230

-

22,210
173
30,613
33,463

1,515
71
1,586
2,265

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำแนกตามประเภทสกุลเงินดังนี้
2562

2561

(ลานบาท)
บาท
ดอลลารสหรัฐ
ริงกิต
ดองเวียดนาม
รูเปยห
เปโซ
อื่นๆ
รวม

21,584
10,798
366
293
230
192
33,463

815
953
328
143
25
1
2,265

เงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 1.91 ถึง 6.05 ตอป (2561: รอยละ 3.00 ถึง 6.25 ตอป) โดยเงินกูยืมระยะยาว
บางสวนค้ำประกันโดยบริษัท และสำหรับเงินกูยืมระยะยาวที่ไดมาจากการซื้อกิจการในประเทศอินโดนีเซียบางสวนไดมีการนำที่ดิน อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณไปเปนหลักประกัน ปจจุบันกลุมบริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวปลอดหลักประกันจากสถาบันการเงิน
เพื่อทดแทนเงินกูยืมเดิมดังกลาวแลว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีวงเงินกูยืมสวนที่ยังไมไดเบิกถอนรวมเทียบเทาเงินบาท จำนวน 114,953 ลานบาท (2561: 106,165 ลานบาท)
รวมวงเงินกูยืมสำหรับโครงการปโตรเคมีในประเทศเวียดนาม จำนวน 3,078 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 92,816 ลานบาท
ทั้งนี้ กอนวันที่ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน กลุมบริษัทไดเบิกถอนเงินกูยืมเพิ่มเติมตามสัญญาที่ไดลงนามไวรวมเทียบเทาเงินบาท จำนวน
17,717 ลานบาท
เงินกูยืมระยะยาวที่เปนเงินตราตางประเทศมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในป 2562 ประมาณรอยละ 4.87 ตอป (2561: รอยละ 4.07 ตอป)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจายชำระไดดังนี้
2562

2561

(ลานบาท)
ครบกำหนดภายใน 1 ป
ครบกำหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป
ครบกำหนดหลังจาก 5 ป
รวม

2,706
21,366
9,074
33,146

621
1,397
118
2,136

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
บริษัทยอยหลายแหงไดทำสัญญาเชาการเงินเครื่องจัก รและอุปกรณ โดยสัญญาเชามีระยะเวลา 3 - 9 ป หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
เงินตน

ป 2562

ครบกำหนดภายใน 1 ป
ครบกำหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม

ป 2561

ครบกำหนดภายใน 1 ป
ครบกำหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม

ดอกเบี้ย

ยอดชำระ

(ลานบาท)
144
173
317

18
11
29

162
184
346

58
71
129

7
5
12

65
76
141
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หุ�นกู�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน มูลคารวม 175,000 ลานบาท (2561: 181,500 ลานบาท) ดังนี้
มูลคายุติธรรม *
หุนกูครัง้ ที่

2562

2561

(ลานบาท)

อัตราดอกเบี้ย

อายุหุนกู

ครบกําหนด

2562

2561

(รอยละตอป)

หุ นกู - บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
6,500
3/2555
15,000
1/2558
10,000
2/2558
25,000
25,000
1/2559
25,000
25,000
2/2559
25,000
25,000
1/2560
10,000
10,000
2/2560
25,000
25,000
3/2560
30,000
30,000
1/2561
10,000
10,000
2/2561
15,000
1/2562
10,000
2/2562
175,000
181,500
รวม

4.40
3.90
3.40
3.00
3.00
3.25
2.97
3.05
3.00
3.10
3.10
3.00

7 ป
4 ป
4 ป
4 ป
4 ป
4 ป
7 ป
4 ป
4 ป
4 ป
4 ป
4 ป

12 ตุลาคม 2562
1 เมษายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
1 เมษายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563
1 เมษายน 2564
30 สิงหาคม 2567
1 ตุลาคม 2564
1 เมษายน 2565
1 ตุลาคม 2565
1 เมษายน 2566
1 พฤศจิกายน 2566

1,004
1,018
1,020
1,055
1,020
1,032
1,050
1,044
1,044

1,028
1,006
1,019
1,014
1,024
1,023
1,025
1,021
1,016
1,026
-

หัก หุนกูที่ถือโดย
บริษัทยอย
สุท ธิ
หัก สวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
สุท ธิ

(317)
174,683

(341)
181,159

(49,935)
124,748

(31,430)
149,729

* ราคาซื้อขายสุดทาย (บาทตอหนวย: มูลคาตอหนวยเทากับ 1,000 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

มูลคายุติธรรมของหุนกู บริษัทไดพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สำหรับหลักทรัพยที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา
ซึ่งไดมีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหลานั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาด
สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิต
และไดรวมการปรับปรุงความเสี่ยงดานเครดิตของบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม
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ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน�พนักงาน

กลุมบริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนที่กำหนดไวตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ
และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชนที่กำหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความเสี่ยงของชวงชีวิต ความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

(ลานบาท)
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
เงินบำเหน็จ
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
ผลประโยชนอื่นๆ
รวม
หัก สินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ

13,341
91
645
14,077
224
14,301
(106)
14,195

8,574
82
596
9,252
198
9,450
(102)
9,348

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
2562
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูในกำไรขาดทุน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ตนทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
อื่นๆ
ผลประโยชนจาย
เพิ่มจากการซื้อธุรกิจ
อื่นๆ
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(ลานบาท)

2561

9,252

7,478

771
410
32
2,538
3,751

519
275
69
863

1,396
(42)
1,354

1,387
(70)
1,317

(874)
594
(280)
14,077

(443)
37
(406)
9,252
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เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีก ารประกาศในราชกิจ จานุเบกษาเกี่ย วกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน โดยมีผลใชบังคับ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกำหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางที่ถูกเลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทำงานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป
ลูก จางมีสิ ทธิได รับค าชดเชยไมน อยกวาคาจางอั ตราสุดท าย 400 วัน จากเดิ มอั ตราคาชดเชยสูงสุดคื อ 300 วัน ทั้ งนี้ก ลุม บริษั ท ไดรับ รู
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนคาใชจาย 2,538 ลานบาทในงบกำไรขาดทุนรวม และทำใหกำไรสุทธิลดลง 2,035 ลานบาท

การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ
2562
สินทรัพยโครงการ ณ วันที่ 1 มกราคม
จำนวนที่จายสมทบ
ผลประโยชนจาย
ผลตอบแทนจากสินทรัพยโครงการ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
สินทรัพยโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(ลานบาท)

102
13
(11)
5
(3)
106

2561
110
11
(9)
5
(6)
(9)
102

ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
2562

2561

(ลานบาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ขอสมมติดานประชากรศาสตร
ขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

(160)
1,202
354
1,396

222
144
1,027
1,393

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2562
อัตราคิดลด *
- ประเทศไทย
- ประเทศเวียดนาม
- ประเทศอินโดนีเซีย
- อื่นๆ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***

2561

(รอยละ)
1.46 - 2.05
4.01
5.43 - 8.50
4.91 - 7.53
2.00 - 7.00
1.50 - 20.00
50.00 ของ TMO2017

* อัตราผลตอบแทนในทองตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสำหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบำเหน็จ
** ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน
*** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017)

2.65 - 3.72
5.10
8.24 - 8.98
6.17 - 7.36
3.00 - 7.00
1.50 - 33.00
50.00 ของ TMO2017
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การวิเคราะหความออนไหว
การเปลี่ย นแปลงในแตละขอสมมติที่เกี่ย วของในการประมาณการตามหลัก คณิต ศาสตรป ระกันภัย ที่อ าจเปนไปไดอ ยางสมเหตุส มผล
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
ที่กำหนดไวเปนจำนวนเงินดังตอไปนี้
ผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนที่กำหนดไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2562

2561

(ลานบาท)
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5
ลดลงรอยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0
ลดลงรอยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 10.0
ลดลงรอยละ 10.0

(743)
813

(464)
507

1,623
(1,391)

1,000
(860)

(405)
424

(248)
260

แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโครงการดังกลาว แตไดแสดงประมาณการ
ความออนไหวของขอสมมติตางๆ

สินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ
2562

2561

(รอยละ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด

4.91 - 5.50

6.17 - 7.36
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ทุนเรือนหุ�น

ราคาตาม
มูลคาหุน

2562
จำนวนหุน

(บาท)

2561
มูลคา

จำนวนหุน

มูลคา

(ลานหุน / ลานบาท)

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,200

1,200

1,200

1,200

1

1,200

1,200

1,200

1,200

ทุนที่ออกและชำระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ
22

สํารองและองค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น

สำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”)
อยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสำรองดังกลาวมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได

ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินแสดงในสวนของผูถือหุนประกอบดวยผลตางการแปลงคาทั้งหมดจากงบการเงินของหนวยงานตางประเทศ
ของกลุมบริษัทจนกระทั่งมีการจำหนายเงินลงทุนนั้น

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายที่บันทึกไปยังสวนของผูถือหุน รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการจำหนายเงินลงทุนนั้น
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ส�วนได�เสียที่ไม�มีอํานาจควบคุม

ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลเกี่ยวกับบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทซึ่งมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ กอนการตัดรายการระหวางกัน
บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด
2562
2561

(ลานบาท)

บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด
2562
2561

สวนของสวนไดเสียที่ ไมมีอํานาจควบคุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รอยละของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สินทรัพยสุท ธิ
มูลคาตามบัญชีของ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

49.46%
8,980
8,014
(3,689)
(656)
12,649

49.46%
9,675
8,196
(5,361)
(691)
11,819

45.27%
9,990
39,184
(13,222)
(8,564)
27,388

45.27%
12,852
33,342
(17,130)
(48)
29,016

6,256

5,846

12,399

13,136

51,068
850
(20)
830

68,336
5,989
(7)
5,982

62,458
(1,615)
(13)
(1,628)

84,994
6,351
2
6,353

430

3,027

(884)

3,476

420

2,962

(731)

2,875

(10)

(4)

(7)

1

(10)
830

(3)
5,982

(6)
(1,628)

1
6,353

(71)
(301)
369

7,112
(101)
(7,004)

4,222
(7,141)
2,922

9,372
(2,131)
(7,233)

(3)

7

3

8

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
- สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
- สวนที่เปนของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
- สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
- สวนที่เปนของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเที ยบเท าเงินสด
เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุท ธิ
เงินปนผลที่ จายให กับ
สวนไดเสียที่ ไมมีอํานาจควบคุม

-

3,371

-

2,956
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ข�อมูลตามส�วนงานธุรกิจ

กลุมบริษัทนำเสนอขอมูลตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการ
และโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกำหนดสวนงาน
สินทรัพย รายไดแ ละผลการดำเนิน งานจากสว นงานเปนรายการที่เกี่ย วขอ งโดยตรงกั บสวนงานหรือที่ส ามารถปนสวนใหกับสวนงาน
ไดอยางสมเหตุสมผล
ในป 2562 ผูบริหารไดปรับการแสดงขอมูลตามสวนงานธุรกิจ โดยรวมคาใชจายจากการใชทรัพยสินทางปญญาในผลการดำเนินงานของแตละสวนงาน
ทั้งนี้ ไดปรับปรุงขอมูลป 2561 เพื่อใหสอดคลองกับการนำเสนอขอมูลตามสวนงานธุรกิจป 2562

สวนงานธุรกิจ
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

ผลิตและจำหนายปูนซีเมนตเทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนตขาว ปูนสำเร็จรูป กระเบื้องหลังคา
อิฐ บล็อ กปูพื้น กระเบื้อ งเซรามิค สุข ภั ณ ฑแ ละกอ กน้ำ ตา งๆ เปน ผูจ ำหนา ยสิน คา ซี เ มนต
วัสดุกอสรางและสิน คาอื่น ๆ ผานชองทางการจำหนายของผูแ ทนจำหนายสินคาในกลุมบริษั ท
รวมทั้งเปนผูนำเขาเชื้อเพลิง และเศษกระดาษ

ธุรกิจเคมิคอลส

ผลิตและจำหนายโอเลฟนส โพลีโอเลฟนส และสินคาเคมีภัณฑอื่นๆ

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ผลิตและจัดจำหนายกระดาษบรรจุภัณ ฑ บรรจุภั ณ ฑ ในรูปแบบตางๆ ทั้งบรรจุภัณ ฑก ระดาษ
(บรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑสำหรับอาหาร) และบรรจุภัณฑพลาสติก (บรรจุภัณฑ
ออนตัวและบรรจุภัณฑพลาสติกแบบแข็ง) รวมถึงผลิตและจัดจำหนายเยื่อ เยื่อเคมีละลายไดและ
กระดาษพิมพเขียน

สวนงานอื่น

รว มลงทุน กับ บริษ ัท ชั้น นำในธุร กิจ อื ่น ๆ ซึ่ง สว นใหญไ ดแ ก ธุร กิจ เครื่อ งจัก รกลการเกษตร
อุปกรณและชิ้นสวนยานยนต และเหล็ก รวมทั้งการใหบริการอื่นๆ

ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ ใชสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานและจัดสรรทรัพยากรสำหรับผูบริหาร กลุมบริษัทประเมินความสามารถ
ในการดำเนินงานตาม EBITDA
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ขอมูลตามสวนงานธุรกิจสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

สินทรัพยรวม
2562
2561

รายไดจากการขาย
2562
2561

EBITDA (1)
2562
2561

(ลานบาท)
งบการเงินรวมเอสซี จี

634,733

589,787

437,980

478,438

74,960

86,641

211,573
230,543
139,513
307,424

218,316
213,263
93,246
312,828

184,690
177,634
89,070
117

182,952
221,538
87,255
100

20,991
32,258
15,036
6,711

20,382
45,237
14,566
6,512

สวนงานธุรกิจ
ธุรกิจซี เมนตและผลิตภัณฑกอสราง
ธุรกิจเคมิคอลส
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
สวนงานอื่น

กําไร
สําหรับป (2)
2562
2561

คาเสื่อมราคา
และคาตัดจําหนาย
2562
2561

(ลานบาท)
งบการเงินรวมเอสซี จี

32,014

44,748

23,931

23,747

5,455
15,480
5,268
5,861

5,277
28,410
6,066
5,064

10,496
6,679
5,991
765

10,608
6,835
5,402
902

สวนงานธุรกิจ
ธุรกิจซี เมนตและผลิตภัณฑกอสราง
ธุรกิจเคมิคอลส
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
สวนงานอื่น

(1) หมายถึง กำไรกอนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม
(2) หมายถึง กำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
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ผลการดำเนินงานของสวนงานธุรกิจ
ธุรกิจซี เมนตและ
ผลิตภัณฑก อสราง
2562
2561

ธุรกิจเคมิคอลส
2562
2561

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
2562
2561

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย

59,539
18,928
1,574
105,815
25,717
211,573

64,031
17,168
1,325
109,585
26,207
218,316

49,258
50,108
408
115,513
15,256
230,543

55,241
58,709
136
77,455
21,722
213,263

35,383
771
16
82,864
20,479
139,513

30,074
730
16
58,379
4,047
93,246

เงินกูยืมระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือ หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุ น

67,417
22,164
926
7,977
98,484
113,089
211,573

74,973
23,420
943
6,439
105,775
112,541
218,316

27,564
26,776
17,962
4,062
76,364
154,179
230,543

28,221
21,239
4,667
2,901
57,028
156,235
213,263

43,230
10,784
16,354
6,329
76,697
62,816
139,513

27,894
9,297
602
2,193
39,986
53,260
93,246

9,380

8,827

45,330

13,740

47,273

7,728

ขอมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

ขอมูลเพิ่มเติม

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน

(ลานบาท)

2562

2561

รายการตัดบัญชี
ระหวางสวนงาน
2562
2561

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย

145,342
24,553
129,587
2,657
5,285
307,424

146,850
22,777
135,020
2,946
5,235
312,828

(125,136)
(8)
(125,904)
(863)
(2,409)
(254,320)

(118,925)
(8)
(125,609)
(899)
(2,425)
(247,866)

164,386
94,352
5,681
305,986
64,328
634,733

177,271
99,376
10,888
247,466
54,786
589,787

เงินกูยืมระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือ หุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุ น

50,485
2,414
124,752
2,557
180,208
127,216
307,424

32,990
2,872
149,736
2,096
187,694
125,134
312,828

(116,644)
(2,685)
(4,633)
(801)
(124,763)
(129,557)
(254,320)

(109,945)
(3,161)
(4,633)
(826)
(118,565)
(129,301)
(247,866)

72,052
59,453
155,361
20,124
306,990
327,743
634,733

54,133
53,667
151,315
12,803
271,918
317,869
589,787

524

260

-

-

102,507

30,555

สวนงานอื่น

ขอมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน

ขอมูลเพิ่มเติม

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน

(ลานบาท)

งบการเงินรวมเอสซี จี
2562
2561
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ธุรกิจซี เมนตและ
ผลิตภัณฑก อสราง
2562
2561

ธุรกิจเคมิคอลส
2562

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

2561

2562

2561

(ลานบาท)
ขอมูลจากงบกําไรขาดทุ น
รายไดจากการขาย
ลูกคาภายนอก
ระหวางสวนงาน
รวมรายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรหลังภาษีเงินได
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรสําหรับป
การแบงปนกําไร
สวนที่ เปนของผูถือหุ นบริษัท ใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม

174,540
10,150
184,690
(146,001)
38,689
2,353
41,042
(32,255)

172,867
10,085
182,952
(145,762)
37,190
2,400
39,590
(30,207)

176,942
692
177,634
(151,722)
25,912
1,924
27,836
(15,030)

220,766
772
221,538
(182,056)
39,482
4,393
43,875
(14,916)

86,381
2,689
89,070
(71,651)
17,419
841
18,260
(9,754)

84,705
2,550
87,255
(69,074)
18,181
515
18,696
(9,548)

8,787
(2,630)
6,157
(1,605)
4,552

9,383
(2,905)
6,478
(1,827)
4,651

12,806
(783)
12,023
(3,304)
8,719

28,959
(721)
28,238
(4,239)
23,999

8,506
(1,619)
6,887
(1,049)
5,838

9,148
(1,039)
8,109
(1,268)
6,841

947
5,499

924
5,575

7,225
15,944

11,183
35,182

53
5,891

(15)
6,826

5,455

5,277

15,480

28,410

5,268

6,066

44
5,499

298
5,575

464
15,944

6,772
35,182

623
5,891

760
6,826
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รายการตัดบัญชี
สวนงานอื่น
2562
2561

ระหวางสวนงาน
2562

งบการเงินรวมเอสซี จี

2561

2562

2561

(ลานบาท)
ขอมูลจากงบกําไรขาดทุ น
รายไดจากการขาย
ลูกคาภายนอก
ระหวางสวนงาน
รวมรายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได
กําไรหลังภาษีเงินได
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรสําหรับป
การแบงปนกําไร
สวนที่ เปนของผูถือหุ นบริษัท ใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจควบคุม

117
117
(86)
31
10,544
10,575
(6,464)

100
100
(47)
53
11,176
11,229
(6,958)

(13,531)
(13,531)
13,708
177
(6,815)
(6,638)
6,601

(13,407)
(13,407)
13,476
69
(6,661)
(6,592)
6,536

437,980
437,980
(355,752)
82,228
8,847
91,075
(56,902)

478,438
478,438
(383,463)
94,975
11,823
106,798
(55,093)

4,111
(1,447)
2,664
(209)
2,455

4,271
(2,222)
2,049
65
2,114

(37)
37
-

(56)
51
(5)
(5)

34,173
(6,442)
27,731
(6,167)
21,564

51,705
(6,836)
44,869
(7,269)
37,600

3,407
5,862

2,951
5,065

-

4
(1)

11,632
33,196

15,047
52,647

5,861

5,064

(50)

(69)

32,014

44,748

1
5,862

1
5,065

50
-

68
(1)

1,182
33,196

7,899
52,647

สวนงานภูมิศาสตร
กลุมบริษัทไดขยายการลงทุนและดำเนินกิจการในตางประเทศ โดยนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับการจำแนกสวนงานภูมิศาสตรสำหรับรายการรายได
จากการขายและสินทรัพยไมหมุนเวียนที่มีมูลคาเปนสาระสำคัญ โดยรายไดจากการขายตามสวนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตรของลูกคา
และสินทรัพยไมหมุนเวียนตามสวนงานแยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรของสินทรัพย
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ขอมูลเกี่ยวกับสวนงานภูมิศาสตร
รายไดจากการขาย
2562
2561

สินทรัพยไมหมุนเวียน
2562
2561

(ลานบาท)
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
จีน
ประเทศอื่นๆ
รวม

260,008
39,463
35,031
20,412
83,066
437,980

274,270
43,465
31,407
30,723
98,573
478,438

216,765
69,183
39,871
1
27,844
353,664

197,637
40,183
14,071
1
28,361
280,253

ลูกคารายใหญ
กลุมบริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายหนึ่งรายใดที่มีมูลคาตั้งแตรอยละ 10 ของรายไดจากการขายของกลุมบริษัท
25

รายได�อื่น

2562

2561

(ลานบาท)
เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการดำเนินงาน
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
กำไรจากการขายเศษวัตถุดิบและอื่นๆ
กำไรจากการขายสินทรัพย
กำไรจากการขายเงินลงทุนและอื่นๆ
อื่นๆ
รวม
26

1,890
1,834
1,437
1,037
461
326
59
1,803
8,847

2,479
1,985
1,205
1,005
497
224
2,693
1,735
11,823

ต�นทุนในการจัดจําหน�าย

2562

2561

(ลานบาท)
คาใชจายในการขนสง
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน
คาใชจายในการสงเสริมการขายและโฆษณา
คาเชา
คานายหนา
อื่นๆ
รวม

11,273
6,098
2,067
639
497
2,331
22,905

11,553
5,829
2,584
597
548
2,430
23,541
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ค�าใช�จ�ายในการบริหาร

2562

2561

(ลานบาท)
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน
คาใชจายเทคโนโลยีสารสนเทศและคาจางแรงงานภายนอก
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาใชจายคงที่จากการผลิตไมเต็มกำลังการผลิต
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม และสินทรัพยอื่น
คาภาษีใบอนุญาตและคาธรรมเนียมอื่นๆ
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาประชาสัมพันธและเงินบริจาค
อื่นๆ
รวม
28

18,263
1,976
1,710
1,187
1,124
1,005
996
867
4,331
31,459

18,153
1,750
1,784
1,316
1,798
911
1,008
1,075
3,757
31,552

ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ของพนักงาน

2562

2561

(ลานบาท)
เงินเดือนและคาแรง
สวัสดิการ และอื่นๆ
ตนทุนบำเหน็จ - โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว
ตนทุนบำเหน็จ - โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว
คาใชจายสำหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
คาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รวม

36,751
4,865
2,156
1,208
621
2,538
48,139

36,073
4,521
2,148
858
360
43,960

กลุมบริษัทไดจัดใหมีเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อจายใหพนักงานเมื่อออกจากงาน โดยบริษัทจายในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนักงาน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุงานของพนักงาน
กลุมบริษัทไดจัดใหมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 อีกประเภทหนึ่งสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน พนักงานที่จะสมัคร
เปนสมาชิกกองทุนนี้ตองจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจายสมทบเปนรายเดือน
เขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิก

257
29

ต�นทุนทางการเงิน

หมายเหตุ

2562

2561

(ลานบาท)
ดอกเบี้ยเงินกูสกุลเงินบาท
ดอกเบี้ยเงินกูสกุลเงินตางประเทศ

6,255

6,502

451

239

23

253

6,729

6,994

(287)

(158)

6,442

6,836

ดอกเบี้ยเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและอื่นๆ
สวนที่บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสราง

13

สุทธิ
30

ภาษีเงินได�

ภาษีเงินไดที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน
หมายเหตุ

2562

2561

(ลานบาท)
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สำหรับงวดปจจุบัน
ภาษีงวดกอนๆ ที่บันทึกต่ำไป (สูงไป)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว

15

รวม

5,346
156
5,502

6,188
(16)
6,172

665

1,097

6,167

7,269

ภาษีเงินไดที่รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หมายเหตุ

2562

2561

(ลานบาท)
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

15

(257)

(211)

8

(8)

(249)

(219)

258

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงของกลุมบริษัทไมเทากับอัตรารอยละ 20 ตามประมวลรัษฎากร
เนื่องจากคาใชจายภาษีเงินไดคำนวณจากกำไรทางบัญชีปรับปรุงดวยรายการซึ่งไมถือเปนคาใชจายและหักรายไดหรือคาใชจายที่ไดรับ
การยกเวนทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใชผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปกอน และมีกำไรสุทธิที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
2562

2561
อัตราภาษี

อัตราภาษี

(รอยละ)

(ลานบาท)

20

39,363
(11,632)
27,731
5,546

22

(43)
(432)
(1,179)
(623)
1,596
481
5,346
156
665
6,167

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ผลกระทบจากความแตกตางของอัตราภาษี
สำหรับกิจการในตางประเทศ
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
สิทธิประโยชนทางภาษี
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม
คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไมไดและอื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีงวดกอนๆ ที่บันทึกต่ำไป (สูงไป)
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินได
31

(รอยละ)

(ลานบาท)

20

59,916
(15,047)
44,869
8,974

16

(27)
(643)
(1,823)
(934)
926
(285)
6,188
(16)
1,097
7,269

กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คำนวณจากกำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญบริษัทใหญ และจำนวน
หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ออกจำหนายแลวระหวางป โดยแสดงการคำนวณดังนี้
2562

2561

(ลานบาท / ลานหุน)
กำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญบริษัทใหญ
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ออกจำหนายแลว
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

32,014
1,200
26.68

44,748
1,200
37.29

259
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เงินป�นผล

เงินปนผลที่บริษัทจายใหผูถือหุน มีดังนี้

วันที่อนุมัติ

กำหนดจาย
เงินปนผล

ป 2562
เงินปนผลประจำป 2561
เงินปนผลระหวางกาล
รวม

อัตราเงินปนผล
ตอหุน

จำนวนเงิน

(บาท)

(ลานบาท)

27 มีนาคม 2562
26 กรกฎาคม 2562

19 เมษายน 2562
23 สิงหาคม 2562

9.50
7.00
16.50

11,400
8,399
19,799

28 มีนาคม 2561
25 กรกฎาคม 2561

20 เมษายน 2561
22 สิงหาคม 2561

10.50
8.50
19.00

12,600
10,200
22,800

ป 2561
เงินปนผลประจำป 2560
เงินปนผลระหวางกาล
รวม
33

เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กลุมบริษัทควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
กลุมบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาทำใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน กลุมบริษัทไดมีนโยบายปองกันความเสี่ยงนี้
โดยการพิจ ารณาการให สิน เชื่ อกับ ลูก คา กำหนดวงเงิน สินเชื่อ วงเงินค้ ำประกันจากธนาคาร และ/หรือ วงเงิน ค้ำประกัน บุคคล กำหนด
ระยะเวลาการใหสินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการใหสินเชื่อ และมีก ารติดตามลูก หนี้ที่มีก ารคา งชำระ มูล คายุติธรรมของลูก หนี้
ซึ่งแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของลูกหนี้หลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลตอดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งกลุมบริษัทบริหารหนี้สิน
โดยการกูยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
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อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของเงินใหกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้

เงินใหกูยืม
อัตราผลตอบแทน
ที่แทจริง

หลังจาก 1 ป
ภายใน 1 ป

(รอยละตอป)

แตไมเกิน 5 ป

หลังจาก 5 ป

รวม

(ลานบาท)

ป 2562
หมุนเวียน
เงินใหกูยมื ระยะสัน้
เงินใหกูยมื ระยะยาว
ไมห มุนเวีย น
เงินใหกูยมื ระยะยาว

4.50 - 7.70
MLR บวก 0.50
3.75
MLR บวก 0.50

137

-

-

137

15

-

-

15

2.00 - 8.00
MLR บวก 0.50

-

11

82

93

152

11

82

245

3.75 - 7.00
MLR บวก 0.50
3.75
MLR บวก 0.50

155

-

-

155

15

-

-

15

2.00 - 5.50
MLR บวก 0.50

-

24

83

107

170

24

83

277

รวม

ป 2561
หมุนเวียน
เงินใหกูยมื ระยะสัน้
เงินใหกูยมื ระยะยาว
ไมห มุนเวีย น
เงินใหกูยมื ระยะยาว
รวม

261

อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระ มีดังนี้

หนี้สินทางการเงิน
อัตราผลตอบแทน
ที่แทจริง

หลังจาก 1 ป
ภายใน 1 ป

แตไมเกิน 5 ป

(รอยละตอป)

หลังจาก 5 ป

รวม

(ลานบาท)

ป 2562
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หุนกู
ไมห มุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หุนกู
รวม

1.28 - 9.50
MMR / MLR ลบ 0.50
Cost of fund บวก (0.50 - 2.50)
LIBOR บวก (1.25 - 3.00)
1.80 , 3.50
4.00 - 10.90
MLR ลบ (1.00 - 2.75)
VNIBOR บวก 0.50
LIBOR บวก (0.70 - 3.75)
Cost of fund บวก (0.65 - 2.00)
3.78 - 15.00
3.00

2.34 - 10.90
MLR ลบ (1.00 - 2.75)
VNIBOR บวก 0.50
LIBOR บวก (0.70 - 3.75)
THBFIX บวก (1.01 - 1.10)
Cost of fund บวก (0.65 - 4.35)
3.78 - 15.00
2.97 - 3.25

18,797

-

-

18,797

470
2,706

-

-

470
2,706

144
49,935

-

-

144
49,935

-

21,366

9,074

30,440

72,052

173
124,748
146,287

9,074

173
124,748
227,413
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อัตราผลตอบแทน
ที่แทจริง

หลังจาก 1 ป
ภายใน 1 ป

แตไมเกิน 5 ป

(รอยละตอป)

หลังจาก 5 ป

รวม

(ลานบาท)

ป 2561
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หุนกู
ไมห มุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หุนกู
รวม

1.58 - 8.75
MOR / MMR
Cost of fund บวก (0.50 - 1.50)
2.54
MLR ลบ (0.50 - 2.35)
LIBOR บวก 0.70
VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก 0.75
1.04 - 8.90
3.40 - 4.40

21,752

-

-

21,752

272
621

-

-

272
621

58
31,430

-

-

58
31,430

MLR ลบ (0.50 - 2.35)
LIBOR บวก 0.70
VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.75 - 1.75)
1.04 - 8.90
2.97 - 3.25

-

1,397

118

1,515

54,133

71
139,729
141,197

10,000
10,118

71
149,729
205,448
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ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมีหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งมีสกุลตางประเทศ ดังนี้
หมุนเวียน
2562

2561

ไมหมุนเวียน
2562
2561

รวม
2562

2561

(ลานบาท)
ดอลลารสหรัฐ
รูเปยห
เปโซ
ดองเวียดนาม
ริงกิต
อื่นๆ
รวม

4,935
2,202
982
739
60
30
8,948

1,337
79
988
1,072
40
3,516

8,407
125
173
231
366
9,302

572
18
85
328
1,003

13,342
2,327
1,155
970
426
30
18,250

1,909
79
1,006
1,157
328
40
4,519

กลุมบริษัทไดทำธุรกรรมอนุพันธทางการเงินเปนสวนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สินของกลุมบริษัท การจัดการความเสี่ยง
โดยใชตราสารทางการเงินนี้ เปนไปตามนโยบายและแนวทางซึ่งคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบแลว และมีก ารควบคุมขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย
อนุพัน ธท างการเงิน ที่ก ลุม บริษ ัท พิจ ารณาจัด ทำ ไดแ ก สัญ ญาซื้อ ขายเงิน ตราตา งประเทศลวงหนา (Forward Exchange Contract)
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Cross Currency Swap) และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) โดยสัญญาที่ทำนั้น
เปนการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 34 นอกจากนั้นกลุมบริษัทมีรายไดจากการสงออกและรายไดอื่นๆ เปนเงินตราตางประเทศอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเพียงพอที่จะ
ชวยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศได

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
มูลคายุติธรรมของสิน ทรัพ ยแ ละหนี้สินทางการเงินสวนที่ห มุนเวีย นเปน มูลคาที่ใกลเคีย งกับ ราคาที่บันทึกในบัญ ชี เนื่อ งจากเครื่องมือ
ทางการเงินเหลานี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น
มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ย ลอยตัว ซึ่งเปนอัตราทองตลาดมีราคาตามบัญชีใกลเคีย ง
มูลคายุติธรรม
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สำหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่กลาวขางตนมีมูลคายุติธรรมและมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังตอไปนี้
2562
มูลคา
ตามสัญญา

2561
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2

ไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว

มูลคายุติธรรม
ระดับ 2

(ลานบาท)

หมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป
สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา *
ลูกหนี้ Forward
เจาหนี้ Forward
เงินใหกูยืม Forward
เงินกูยืม Forward
สัญญาปองกันความเสี่ยงดานราคา *

มูลคา
ตามสัญญา

2,706

2,706

621

621

14,917
9,036
47
270
351

14,809
8,938
45
268
388

19,598
13,507
361
1,364

19,370
13,464
358
736

30,440

30,440

1,515

1,515

* มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และสัญญาปองกันความเสี่ยงดานราคา คือ การปรับมูลคาของสัญญาที่กลุมบริษัท
ทำไวกับธนาคารตั้งแตเริ่มตนดวยราคาตลาด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของสัญญา ณ เวลาปจจุบัน มากขึ้น

กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สำหรับตราสารหนี้ ดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใชกระแสเงินสดตามสัญญาและอัตราคิดลด
ที่เกี่ยวของกับตลาด
มูลคายุติธรรมระดับ 2 สำหรับตราสารอนุพันธที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา ซึ่งไดมีการทดสอบความสมเหตุสมผล
ของราคาเหลานั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน
ณ วันที่วัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุงความเสี่ยงดานเครดิต
ของกลุมบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม
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34

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมี
2562

2561

(ลานบาท)
(ก) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยกลุมบริษัทเพื่อค้ำประกันการจายชำระ
เงินกูยืมของกิจการที่เกี่ยวของกันที่ไมไดรวมอยูในงบการเงินรวม
(ข) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารแกหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
(ค) เลตเตอรออฟเครดิตที่เปดแลวแตยังไมเขาเงื่อนไขการเปนหนี้สิน
(ง) ภาระผูกพัน
- ตามสัญญาซื้อวัตถุดิบ
- ตามสัญญาเชาและบริการ
- ตามสัญญาซื้อที่ดิน กอสราง ติดตั้งเครื่องจักร และอื่นๆ

264
1,451
420

465
803
441

31,359
9,023
75,934

34,713
8,905
115,701

ภาระผูก พันตามสัญญากอสรางและติดตั้งเครื่องจัก รนี้ไดรวมถึงการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจัก รและอุป กรณ และ
การกอสรางโรงงานของโรงงานปโตรเคมีในประเทศเวีย ดนาม และการขยายกำลังการผลิตของโรงงานโอเลฟนสในประเทศไทย
มูลคาตามสัญญาประมาณ 1,491 ลานดอลลารสหรัฐ 15,065 พันลานเวียดนามดอง และสกุลเงินอื่น รวมเทียบเทาเงินบาทประมาณ
66,902 ลานบาท
(จ) กลุมบริษัทไดทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับธนาคารหลายแหงทั้งในและตางประเทศ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการลงทุนในตางประเทศ จายชำระเงินกูยืม จายชำระคาสินคา เครื่องจักรและอุปกรณ
รับชำระเงินใหกูยืม และรับชำระเงินคาสินคา มีรายละเอียดดังนี้
มูลคาตามสัญญา
เงินใหกูยืม Forward
สกุลตางประเทศ
เทียบเทาเงินบาท
2562
2561
2562
2561

(ลาน)
ดอลลารสหรัฐ
อื่นๆ
รวม

-

เงินกูยืม Forward
สกุลตางประเทศ
เทียบเทาเงินบาท
2562
2561
2562
2561

(ลานบาท)
-

47
47

(ลาน)
-

9

(ลานบาท)
11

270
270

สัญญาดังกลาวจะทยอยครบกำหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2563 (2561: ครบกำหนดภายในเดือนเมษายน 2562)

361
361

266

มูลคาตามสัญญา
ลูกหนี้ Forward
สกุลตางประเทศ
เทียบเทาเงินบาท
2562
2561
2562
2561

(ลาน)
ดอลลารสหรัฐ
ยูโร
เยน
อื่นๆ
รวม

482
6
123

(ลานบาท)
575
12
57

14,581
216
35
85
14,917

18,736
455
17
390
19,598

เจาหนี้ Forward
สกุลตางประเทศ
เทียบเทาเงินบาท
2562
2561
2562
2561

(ลาน)
243
29
1,487

(ลานบาท)
333
51
2,482

7,403
1,010
431
192
9,036

10,832
1,922
724
29
13,507

สัญญาดังกลาวจะทยอยครบกำหนดภายในเดือนมิถุนายน 2564 (2561: ครบกำหนดภายในเดือนมกราคม 2563)
(ฉ) กลุมบริษัทไดทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารในประเทศเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมจำนวน
1,000 ลานบาท โดยการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ลอยตัว THBFIX เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 1.50 ตอป โดยสัญญาดังกลาว
จะทยอยครบกำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ 2570
(ช) กลุมบริษัทไดทำสัญญาเพื่อบริหารความเสี่ยงทางดานราคาวัตถุดิบและพลังงานกับธนาคารในประเทศและธนาคารตางประเทศหลายแหง
มูล คา ตามสัญ ญาสุท ธิ 12 ลา นดอลลารส หรัฐ หรือ เทีย บเทาเงิน บาทจำนวน 351 ลานบาท (2561: 42 ลานดอลลารส หรัฐ หรือ
เทียบเทาเงินบาทจำนวน 1,364 ลานบาท) โดยสัญญาดังกลาวจะทยอยครบกำหนดภายในเดือนธันวาคม 2563 (2561: ครบกำหนดภายใน

เดือนธันวาคม 2562)

(ซ) บริษัทไดทำสัญญากับผูใหบริการในประเทศ 2 ราย เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกกลุมบริษัท มูลคาตามสัญญาประมาณ
6,500 ลานบาท ซึ่งสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 7 ป โดยเริ่มมีผลตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559
(ฌ) ในระหวางป 2561 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำสัญญาซื้อวัตถุดิบและสาธารณูปโภคกับบริษัทในตางประเทศ อายุสัญญา 15 ป โดยที่ทั้งสองฝาย
มีขอผูกพันที่จะตองซื้อขายและสงมอบวัตถุดิบและสาธารณูปโภคตามราคา ปริมาณ และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
(ญ) ในไตรมาสที่ 1 ของป 2552 บริษัท ไดแ จง ความดำเนิน คดีอ าญาอดีต พนัก งานเกี่ย วกับ การลัก ทรัพ ย (แบบฟอรม ใบหุน สามัญ )
และการปลอมแปลงใบหุนสามัญของบริษัทเปนจำนวนหุน 672,000 หุน ซึ่งตอมาในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 บริษัทไดรับแจงจากศาลแพงวา
ผูจัดการมรดกและทายาทผูถือหุนที่ถูกปลอมแปลงใบหุน (โจทก) ไดยื่นฟองบริษัทพรอมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาว โดยเรียกรองใหรวมกันชดเชยคาเสียหาย ซึ่งคดีนี้ไดยุติแลว
โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมีคำพิพากษาใหอดีตพนักงานผูกระทำละเมิดตอโจทก คืนหุนหรือใชราคาหุนตามราคา
ที่มีการซื้อขายครั้งสุดทาย ณ วันที่ใชเงิน ซึ่งตองไมต่ำกวาอัตราหุนละ 314.38 บาท รวมทั้งเงินปนผลที่ขาดอยูและดอกเบี้ยจนกวาชำระเสร็จ
โดยใหบริษัทในฐานะนายจาง บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด และบุคคลที่เกี่ยวของรวมรับผิด ดังนั้น บริษัทจึงไดบันทึก
ประมาณการหนี้สินจากคาเสียหายดังกลาวในสวนที่บริษัทอาจตองรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเปน
จำนวนเงิน 201 ลานบาท
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ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทไดชำระหนี้ใหโจทกเสร็จ สิ้นแลวดวยการคืนใบหุนสามัญของบริษัท เงินปนผลกอนฟองคดี
พรอมดอกเบี้ย เงินปนผลหลังฟองคดี และคาใชจายตางๆ ในการดำเนินคดี จำนวนเงินรวม 319 ลานบาท ตอมาบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ
ซึ่งเปนจำเลยรวมไดยื่นคำรองเพื่อขอใหศาลฎีกาตีความคำพิพากษา โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำรองดังกลาวแลว
บริษัทจึงไดฟองคดีไลเบี้ยอดีตพนักงานผูกระทำละเมิด และบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ แลวเมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยเมื่อวันที่
8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางไดมีคำพิพากษาใหอดีตพนักงานผูกระทำละเมิดชดใชเงินใหแกบริษัท จำนวน 149 ลานบาท พรอมดอกเบี้ย
อัต รารอ ยละ 7.5 ตอ ป โดยที่ไ มมีฝา ยใดอุท ธรณ คดีจึง ถึง ที่สุด ปจ จุบัน อยูร ะหวา งการบัง คับ คดี สำหรับ การเรีย กรอ งเอาจาก
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ นั้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ศาลแพงมีคำพิพากษาใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ชำระเงินใหแกบริษัท
จำนวน 62.55 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป ขณะนี้บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ อยูในระหวางพิจารณาใชสิทธิอุทธรณ
35

การบริหารจัดการส�วนทุน

ผูบริหารของกลุมบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการสวนทุนซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อดำรงฐานเงินทุนใหแข็งแกรง โดยการวางแผนการกำหนด
กลยุทธในการดำเนินงานเพื่อใหธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังคำนึงถึง
การมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยูในเกณฑดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง
สรางความแข็งแกรง ความมั่นคงของการดำรงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
อยางตอเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นตอผูถือหุน นักลงทุน เจาหนี้ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
36

เรื่องอื่นๆ

(ก) เมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางไดมีคำสั่งคุม ครองชั่วคราวที่สั่งใหหน วยงานราชการ 8 แหงระงับ 76 โครงการ
ในพื้นที่มาบตาพุดและพื้นที่ใกลเคีย งจังหวัดระยองไวเปนการชั่วคราว ตอมาศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางไดมีคำสั่งให
12 โครงการดำเนินการตอไปได สวนที่เหลืออีก 64 โครงการใหระงับไวตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง ในจำนวนนี้มีโครงการของ
กลุมบริษัท 18 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 57,500 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนโครงการของบริษัทรวมทุนภายใตธุรกิจเคมิคอลส
ตอมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมีคำสั่งพิพากษาใหเพิกถอนใบอนุญาตโครงการที่ออกหลังวันที่รัฐธรรมนูญป 2550
มี ผ ลบั ง คั บ ใช และเข า ข า ย 11 ประเภทโครงการที่ อ าจก อ ให เกิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชนอย า งรุ น แรง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยผลของคำพิพากษาดังกลาว โครงการเกือบทั้งหมดของกลุมบริษัท
ไมเขาขายประเภทโครงการที่อ าจกอใหเกิด ผลกระทบอยางรุน แรง จึงสามารถดำเนินการตอไปได มีเพีย ง 1 โครงการที่เ ขาขา ย
ตามประกาศดังกล าว ซึ่งไดด ำเนิน การใหเปนไปตามหลัก เกณฑในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญป 2550 เรีย บรอ ยแล ว
เมื่อปลายป 2555 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เห็นวาโครงการไดดำเนินการครบถวนแลว กนอ. จึงไดสงเรื่องให
อัยการเพื่อยื่นขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกการระงับโครงการชั่วคราวเพื่อใหโครงการสามารถดำเนินการตอไปได ซึ่งอัยการ
ไดยื่น คำรอ งขอยกเลิก คำสั่ งคุม ครองชั่ว คราวตอ ศาลปกครองสูงสุด เมื่อ วัน ที่ 1 เมษายน 2556 ตอ มาในเดือ นกรกฎาคม 2557
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคำสั่งยกเลิกการระงับโครงการดังกลาว และในเดือนตุลาคม 2557 กลุมบริษัทไดรับใบอนุญาตจาก กนอ. และ
สามารถดำเนินงานตามโครงการไดตามปกติ
ทั้งนี้ ในสวนของคดี ผูฟองคดีและหนวยงานราชการไดอุทธรณคำพิพากษาของศาลปกครองกลางตอศาลปกครองสูงสุด
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(ข) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 234 (8/2562) ไดมีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SCGP”) และอนุมัติการนำหุนสามัญของ SCGP
เขา จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ยแ หงประเทศไทย โดยกำหนดสัด สว นจำนวนหุน ที่จ ะเสนอขายเปน จำนวนไมเกิน รอ ยละ 30
ของทุนชำระแลวของ SCGP ภายหลังการเพิ่มทุน ทั้งนี้กลุมบริษัทจะยังคงเปนผูถือหุนรายใหญและผูมีอำนาจควบคุมของ SCGP และ
SCGP จะยัง คงมีส ถานะเปน บริษัท ยอยของกลุม บริษัท โดยกลุม บริษัทจะยังคงสัด สว นการถือ หุน ใน SCGP ในสัด สว นไมต่ำกว า
รอยละ 70 ของทุนชำระแลวของ SCGP ภายหลังการเพิ่มทุน
เมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 SCGP ไดยื่น แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลัก ทรัพ ยแ ละรางหนังสือชี้ชวน เพื่อเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนเปนครั้งแรกตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ เปนที่เรียบรอยแลว
โดย SCGP จะออกและเสนอขายหุนสามัญจำนวนไมเกิน 1,374,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
37

เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ ที่สำคัญ ดังนี้
(1) ใหเสนอที่ป ระชุม สามัญ ผูถือ หุน เพื่ออนุมัติจา ยเงิน ปน ผลสำหรับ ป 2562 ในอัต ราหุน ละ 14.00 บาท รวมเปน เงิน ประมาณ
16,800 ลา นบาท ซึ่ง บริษัท ไดจา ยเงิ น ปน ผลระหวา งกาลไปแลว ในอัต ราหุน ละ 7.00 บาท เมื่อ วั น ที่ 23 สิง หาคม 2562
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 32 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 7.00 บาท ใหแกผูถือหุน
เฉพาะผูที่มีสิทธิรับเงินปนผลคิดเปนเงินประมาณ 8,400 ลานบาท โดยกำหนดจายในวันที่ 27 เมษายน 2563 การจายเงินปนผล
ดังกลาวขึ้นอยูกับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 1 เมษายน 2563
(2) ใหออกหุนกู ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 25,000 ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.80 ตอป อายุ 4 ป
เพื่อนำไปไถถอนหุนกู ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 25,000 ลานบาท ที่จะครบกำหนดไถถอน
(ข) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc. (“UPPC”) ซึ่งเปนบริษัทยอยภายใตธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาทำสัญญา
จำหนายหุน ออกใหมอ ยา งมีเงื่อ นไขกับ Rengo Co., Ltd. มูล คา ประมาณ 2,500 ลา นบาท ซึ่งจะสงผลใหก ลุม บริษัทมีสัด สว น
การลงทุนใน UPPC ลดลงจากรอยละ 99 เปนรอยละ 74 โดย UPPC ยังคงเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ทั้งนี้คาดวาธุรกรรมดังกลาว
จะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ป 2563
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล�วแต�ยังไม�มีผลบังคับใช�

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุมบริษัท และมีผลบังคับใชกับงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทไมไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาใชกอนวันถือปฏิบัติ มีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*

เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
สัญญาเชา
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
การชำระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่เ กี่ย วข อ งกับ เครื่อ งมื อ ทางการเงิน นี้ใ หขอ กำหนดเกี่ย วกับ นิ ย ามสิน ทรัพ ย ท างการเงิน และ
หนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลัก การบัญชีของอนุพันธและการบัญ ชี
ปองกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทำใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ย วของกั บเครื่องมือ ทางการเงิน ขึ้นอยูกับ เครื่อ งมือ ทางการเงิน ของกลุ มบริษัท โดยการถือ ปฏิบัติต ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้
(1) การจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสินทรัพยทางการเงินเปน 3 ประเภท ไดแก การวัดมูลคาดวย
ราคาทุน ตัดจำหนาย มูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ด เสร็จ อื่น และมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือ ขาดทุน ทั้งนี้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้จะยกเลิกการจัดประเภท ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด หลักทรัพยเผื่อขาย หลักทรัพยเพื่อคา
และเงินลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเปนไปตามลักษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจ การในการบริหารจัดการสินทรัพยทางการเงินนั้น และอนุพันธ
จะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 โดยจะนำมาใชแทนนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในปจจุบัน
ที่รับรูรายการโดยการปรับมูลคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นงวด หรือเมื่ออนุพันธดังกลาวถูกนำมาใช
กลุมบริษัทไดประเมินการจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ่งการนำ TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบ
อยางมีสาระสำคัญสำหรับรายการลูกหนี้การคา เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนเผื่อขาย และอนุพันธ อยางไรก็ตามกลุมบริษัท
มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นซึ่งปจจุบันวัดมูลคาดวยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาว
เปนเงินลงทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุน โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทรับรูการเปลี่ยนแปลงในมูลคา
เงินลงทุนระยะยาวดังกลาวเพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ลานบาท โดยสุทธิหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทำใหกำไรสะสมเพิ่มขึ้น
ประมาณ 6,400 ลานบาท
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(2) การวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ ละหนี้สิน ทางการเงิน ที่วัด มูลคาดวยวิธีราคาทุนตัด จำหนาย รับรูด อกเบี้ย รับและดอกเบี้ย จายดว ย
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งการนำ TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท
(3) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
TFRS 9 ใหวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพยทางการเงิน ในขณะที่ปจจุบันกลุมบริษัท
ประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้
TFRS 9 กำหนดใหพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร
โดยใชความนาจะเปนถวงน้ำหนักเปนเกณฑ
รูปแบบใหมของการพิจารณาดอยคาจะถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย หรือมูลคายุติธรรม
ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไมรวมเงินลงทุนในตราสารทุน
กลุมบริษัทไดประเมินการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ่งการนำ TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญ
ตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท
(4) การจัดประเภทรายการของหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 ใหวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินใหม โดยจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเปน 2 ประเภทหลัก คือ
วิธีราคาทุนตัดจำหนาย และวิธีมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ หนี้สินทางการเงินจะจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงิน
ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุนไดก็ตอเมื่อกิจการถือไวเพื่อคา หรือเปนอนุพันธ หรือเลือกวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรก
ดวยวิธีดังกลาว
กลุมบริษัทจัดประเภทหนี้สินทางการเงินอื่นที่ไมไดถือไวเพื่อคาหรือเปนอนุพันธดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย ทั้งนี้จากการประเมิน
ของกลุมบริษัท การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินตาม TFRS 9 ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินรวมของ
กลุมบริษัท
(5) การบัญชีปองกันความเสี่ยง
TFRS 9 ใหแนวปฏิบัติเกี่ย วกับการบัญชีปองกันความเสี่ยงในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปจจุบันไมไดกลาวถึง
โดยการบัญชีปองกันความเสี่ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบัติในแตละประเภทนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของความเสี่ยงที่ทำการปองกัน
ไดแก การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน วยงานตางประเทศ ตาม TFRS 9 กลุ มบริษั ทต องระบุ ถึงความสั มพั น ธของการบั ญ ชี ปอ งกั น ความเสี่ย งที่ สอดคลองกั บ
วัตถุประสงคและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัท และตองนำขอมูลเชิงคุณภาพและการคาดการณไปในอนาคต
มาประเมินความมีประสิทธิผลในการปองกันความเสี่ยง ทั้งนี้ TFRS 9 ใหทางเลือกในการถือปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเสี่ยง
สำหรับรายการที่เขาเงื่อนไข ซึ่ง ณ วันที่ถือปฏิบัติเปนครั้งแรก กลุมบริษัทไมมีผลกระทบจากเรื่องดังกลาว

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้เปนครั้งแรกโดยปรับปรุงผลกระทบสะสมกับกำไรสะสม ณ วันที่
1 มกราคม 2563 และไมถือปฏิบัติกับขอมูลที่แสดงเปรียบเทียบ
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (“TFRS 16”) ใหวิธีการบัญชีเดียวสำหรับผูเชา โดยผูเชาตองรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและ
หนี้สินตามสัญญาเชา ซึ่งยกเวนการรับรูรายการสำหรับสัญญาเชาระยะสั้นหรือสินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาต่ำ สวนการบัญชีสำหรับผูใหเชา
ไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช จะทำใหมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป โดยปจจุบันกลุมบริษัทรับรู
รายจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานในงบกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
กลุมบริษัทไดประเมินสินทรัพยตามสัญญาเชาตาม TFRS 16 โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใชเพิ่มขึ้น
ประมาณ 16,000 ลานบาท ในขณะที่คาเชาจายลวงหนาลดลงประมาณ 4,000 ลานบาท สงผลใหหนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้นประมาณ
12,000 ลานบาท และลักษณะของคาใชจายที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุมบริษัทจะรับรูคาเสื่อมราคาของ
สินทรัพยสิทธิการใชและดอกเบี้ยจายของหนี้สินตามสัญญาเชา

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
กลุม บริษัท ถือ ปฏิบัติต าม TFRS 16 เปน ครั้งแรก ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 ดวยวิธีป รับ ปรุงผลกระทบสะสมยอ นหลัง โดยรับ รู
สินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชาและไมถือปฏิบัติกับขอมูลที่แสดงเปรียบเทียบ
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งบการเงิน

บริษัทปูงบการเงิ
นซิเมนต์ไทยนจำ�กัด (มหาชน)

23

บริษัทปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน)

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถือหุนบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ขาพเจาไดต รวจสอบงบการเงินของบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดป ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับ ผิดชอบของขาพเจาไดก ลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู ส อบบัญ ชีต อ การตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของขา พเจา ขา พเจา มีค วามเปน อิส ระจากบริษ ัท ตามขอ กำหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจา
ไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัย สำคัญที่สุดตามดุลยพินิจ เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงิ น สำหรั บ งวดป จ จุ บั น ข า พเจ า ได น ำเรื่ อ งเหล า นี้ ม าพิ จ ารณาในบริ บ ทของการตรวจสอบงบการเงิ น โดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้
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การทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 6
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร
ผูบ ริห ารไดประเมินขอบ งชี้ของการดอยคาของเงิน ลงทุน ใน กระบวนการตรวจสอบของขาพเจาใหความสำคัญกับการประเมิน
บริษัทรวมและบริษัทยอย ซึ่งนำไปสูการพิจารณาการทดสอบ ความสมเหตุสมผลของขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวม
การดอ ยคา ของเงิน ลงทุน ดัง กลา ว โดยเนน ไปที่ธุร กิจ ที่มี และบริษัทยอยอาจเกิดการดอยคา และทดสอบขอสมมติที่สำคัญที่
ผลการดำเนินงานต่ำกวาที่คาดการณไว การทดสอบการดอยคา สนับสนุนการประมาณการมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุน
ของเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยเกี่ยวของกับการใช ในบริษัทรวมและบริษัทยอยที่พบวามีขอบงชี้ของการดอยคา
ดุลยพินิจของผูบริหารอยางมาก ทั้งการระบุวาเกิดขอบงชี้ของ
การดอ ยคาของเงิน ลงทุน หรือไม รวมถึง การประมาณการ ขา พเจา ประเมิน ความสมเหตุส มผลของขอ บง ชี้ก ารด อ ยค า
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง โดยอางอิงถึงภาวการณของตลาดในปจ จุบัน สภาพแวดลอ ม
ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจของ การดำเนิน งาน ความรูเ กี่ย วกับ อุต สาหกรรม และขอ มูล อื่ น
บริษั ท รวมและบริษั ท ย อ ยที่ พ บวามี ขอ บ งชี้ ของการดอ ยค า ที่ไดรับระหวางการตรวจสอบ
อัตราการเติบ โตที่ คาดการณ ไว และอัตราคิดลดที่ใชสำหรับ
กระแสเงิน สดดังกลาว ขา พเจาจึงเห็น วาเรื่อ งดัง กลาวเปน ขาพเจาทดสอบขอสมมติที่สำคัญที่สนับสนุนการประมาณการ
เรื่องที่สำคัญ
กระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตคิดลดเปนมูลคาปจจุบันรวมถึง
แบบจำลองการวัดมูลคาและอัตราคิดลดของผูบริหาร โดยอางอิงถึง
ผลการดำเนิ นงานที่ ผ านมา การวิ เคราะห แนวโน มและทดสอบ
ความถูก ตอ งของการคำนวณมูล คา ที่ค าดวา จะไดรับ คืน และ
การด อ ยค า อี ก ทั้ งยั ง มี ก ารพิ จ ารณาความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบการประมาณการ
ในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
ขาพเจาไดพิจารณาถึงความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจำป แตไมรวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานขอมูลอื่น และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยง
ที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม หากในการปฏิบัติงานดังกลาว ขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาตองรายงานขอเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ขาพเจาไมพบวามีเรื่องดังกลาวที่ตองรายงาน
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดำเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสำคั ญ หรื อ ไม ไม ว า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู ส อบบั ญ ชี
ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดว ย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับ สูงแตไมไดเปน การรับ ประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป
ขอมูลที่ขัด ตอขอเท็จ จริงอาจเกิดจากการทุจ ริตหรือ ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญ เมื่อ คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใช
งบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
•

•
•

ระบุแ ละประเมินความเสี่ย งจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอข อเท็จ จริงอัน เปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตาม
ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ย วของกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที่เหมาะสมกั บ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
ประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชีที่ผูบ ริห ารใชแ ละความสมเหตุส มผลของประมาณการทางบัญ ชีแ ละ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร
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•

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ไดรับ สรุ ป วา มีค วามไมแ นน อนที่มีส าระสำคัญ ที่เกี่ย วกับ เหตุก ารณห รือ สถานการณที่อ าจเปน เหตุ ใหเ กิด ขอ สงสั ย
อยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มี
สาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่
เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณ
ในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง
ประเมินการนำเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได ว างแผนไว ประเด็ น ที่ มี นั ย สำคั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง ข อ บกพร อ งที่ มี นั ย สำคั ญ ในระบบการควบคุ ม ภายใน
หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระ
และไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบัน
และกำหนดเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับ
ไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาว
ในรายงานของข าพเจ า เพราะการกระทำดั งกล า วสามารถคาดการณ ได อ ย า งสมเหตุ ผ ลว าจะมี ผ ลกระทบในทางลบมากกว า
ผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

(ไวโรจน จินดามณีพิทักษ)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3565
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12 กุมภาพันธ 2563
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ

สินทรัพย์

2562

2561

(พันบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

5
5
4
4

11,691,164
9,437,013
1,578,049
114,660,391
206,977
137,573,594

14,128,414
15,271,317
1,909,869
106,721,407
571,579
138,602,586

5
6
6
7
8
9
10
11

1,507,534
373,441
133,047,875
3,030,058
1,903,911
2,583,959
2,287,087
333,388
349,811
145,417,064

7,490,341
373,441
132,752,125
3,030,058
1,915,562
2,861,147
2,270,215
360,480
265,658
151,319,027

282,990,658

289,921,613

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ในนามคณะกรรมการ
พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุ

2562

2561

(พันบาท)
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

4
13
4

860,823
1,283,231
50,000,000
6,568,982
75,089
58,788,125

812,316
1,384,920
31,500,000
8,403,127
77,162
42,177,525

125,000,000
1,205,130
1,305,671
127,510,801

150,000,000
824,395
1,238,239
152,062,634

186,298,926

194,240,159

1,600,000

1,600,000

1,200,000

1,200,000

160,000
10,516,000
84,784,283
31,449
96,691,732

160,000
10,516,000
83,804,264
1,190
95,681,454

282,990,658

289,921,613

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

13
14
4

รวมหนี้สนิ

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ

15

ทุนที่ออกและชาระแล้ว - หุ้นสามัญ
กาไรสะสม

จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ทุนสารองทั่วไป

ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ

2562

2561

(พันบาท)
รำยได้
รายได้เงินปันผล

4

20,303,381

24,906,970

รายได้คา่ ทรัพย์สินทางปัญญา

4

2,704,256

2,552,584

รายได้คา่ ธรรมเนียมการจัดการบริหารและรายได้คา่ บริการ

4

5,706,070

5,715,102

รายได้อื่น

17

460,291

711,752

29,173,998

33,886,408

18

(6,300,403)

(7,205,467)

14, 19

(265,735)

4, 20

(1,558,859)

(2,328,624)

รวมค่ำใช้จำ่ ย

(8,124,997)

(9,534,091)

กำไรก่อนภำษีเงินได้

21,049,001

24,352,317

(174,197)

103,209

20,874,804

24,455,526

17.40

20.38

รวมรำยได้
ค่ำใช้จำ่ ย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ต้นทุนทางการเงิน

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

21

กำไรสำหรับปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)

22

ในนามคณะกรรมการ
พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

-
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ

2562

2561

(พันบาท)
กำไรสำหรับปี

20,874,804

24,455,526

5

37,823

(42,155)

21

(7,564)

8,430

30,259

(33,725)

14

(119,823)

(108,153)

21

23,964

21,631

รวมรำยกำรที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

(95,859)

(86,522)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจำกภำษี

(65,600)

(120,247)

20,809,204

24,335,279

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

รำยกำรที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
1,200,000

รำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอื หุ้น

เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น
เงินปันผล

23

รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรือขาดทุน

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

1,200,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

1,200,000

รำยกำรกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอื หุ้น

เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น
เงินปันผล

รวมเงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถอื หุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอื หุ้น

23

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กาไรหรือขาดทุน

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,200,000
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องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร
ทุนสารองทั่วไป

เงินลงทุนเผื่อขาย

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(พันบาท)
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

160,000

10,516,000

83,804,264

1,190

95,681,454

-

-

(19,798,926)

-

(19,798,926)

-

-

(19,798,926)

-

(19,798,926)

-

-

20,874,804

-

20,874,804

-

-

(95,859)

30,259

(65,600)

-

-

20,778,945

30,259

20,809,204

84,784,283

31,449

96,691,732

160,000

10,516,000
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
2562

2561

(พันบาท)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี

20,874,804

24,455,526

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

174,197

(103,209)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

730,394

870,877

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

378,087

59,948

(9,878)

2,803

เงินปันผลรับ

(20,303,381)

(24,906,970)

ดอกเบี้ยรับ

(4,478,793)

(4,146,744)

ดอกเบี้ยจ่าย

5,700,252

5,980,931

(13,213)

(137,371)

3,052,469

2,075,791

235,951

396,629

3,382

(32,337)

239,333

364,292

(20,358)

(47,778)

(94,875)
(119,378)
(234,611)

(49,879)
31,572
(66,085)

3,057,191
(108,608)
2,948,583

2,373,998
(311,346)
2,062,652

รำยกำรปรับปรุง

ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

กาไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ
กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดำเนินงำน

สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง - สุทธิ

หนี้สนิ ดำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
หนี้สนิ ดำเนินงำนลดลง - สุทธิ
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรดำเนินงำน
จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ

2562

2561

(พันบาท)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

6

(295,750)

(4,570,595)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน

59,207,349

48,912,479

เงินลงทุนชั่วคราว

(40,188,834)

(52,342,922)

เงินลงทุนเผื่อขาย

(6,826,011)

(2,616,209)

(257,401)

(553,755)

เงินให้กู้ยืมแก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกัน

(7,938,984)

(10,972,167)

รับเงินปันผล

20,304,917

24,886,204

รับดอกเบี้ย

4,544,880

4,119,833

28,550,166

6,862,868

เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชาระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(1,834,145)

2,028,490

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

25,000,000

40,000,000

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้

(31,500,000)

(40,000,000)

เงินกู้ยมื เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

(8,334,145)

2,028,490

จ่ายเงินปันผล

(19,798,926)

(22,799,660)

จ่ายดอกเบี้ย

(5,802,928)

(6,061,180)

(33,935,999)

(26,832,350)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง - สุทธิ

(2,437,250)

(17,906,830)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

14,128,414

32,035,244

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

11,691,164

14,128,414

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจำก (จ่ำยเพื่อชำระ) เงินกู้ยมื

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

สารบัญ

หนา

ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทำงบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หุนกู
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงาน
ทุนเรือนหุน
สำรองและองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
เงินปนผล
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การบริหารจัดการสวนทุน
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช

285
285
288
299
303
305
306
307
308
309
310
311
312
313
316
316
317
317
318
318
319
320
320
321
323
324
324
324
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ โดยจัดทำเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน
จากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563
1

ข�อมูลทั่วไป

บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยูจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไทย
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย
บริษัทเปนผู ลงทุ นในสว นงานธุ รกิจ หลัก ไดแ ก ธุรกิจ ซีเมนตแ ละผลิต ภัณ ฑก อสราง ธุรกิจ เคมิคอลส และธุรกิจแพคเกจจิ้ง
2

เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน

(ก)

เกณฑการถือปฏิบัติ
งบการเงิน นี้จัด ทำขึ้น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึ ง แนวปฏิบัติท างการบัญ ชีที่ป ระกาศใช โดยสภาวิช าชีพ บัญ ชี
กฎระเบีย บและประกาศคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพยแ ละตลาดหลัก ทรัพยที่เกี่ย วของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับไดมีก ารออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญ
ตอนโยบายการบัญชี วิธีการคำนวณและผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท
บริษัท ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจ ากสัญ ญาที่ทำกับลูก คา (“TFRS 15”) เปนครั้งแรก
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 TFRS 15 กำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจำนวนเงิน และจังหวะเวลาในการรับรูรายได ซึ่งไดนำมาใชแทน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญากอสราง (“TAS 11”) และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ
ตาม TFRS 15 บริษัทรับรูรายไดเมื่อลูกคามีอำนาจควบคุมในสินคาหรือบริก าร ดวยจำนวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดวา
จะมีสิทธิไดรับและมีการใชวิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบการควบคุม เพื่อประเมินวาจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
หรือรับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีจังหวะเวลาของการรับรูรายไดสวนใหญมาจากรายไดคาทรัพยสินทางปญญา รายไดคาธรรมเนียม
การจัดการบริหาร และรายไดคาบริการ โดยเปนรายไดที่รับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษั ท ไมไ ด น ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ออกและปรับ ปรุง ใหม ซึ่งยัง ไมมีผ ลบั งคั บใชในงวดปจจุบันมาถือปฏิบัติ
ในการจัดทำงบการเงินนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรั บ ปรุง ใหม ที่เกี่ย วกั บการดำเนิ นงานของ
บริษั ทไดเ ป ดเผยในหมายเหตุขอ 28
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(ข)

เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังตอไปนี้
•
•

(ค)

สินทรัพยทางการเงินเผื่อขายวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
หนี้สินผลประโยชนที่กำหนดไววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนตามโครงการผลประโยชนของพนักงาน
ที่กำหนดไว

สกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักลานบาท ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น

(ง) การประมาณการและการใชดุลยพินิจ
ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารใชดุลยพินิจ การประมาณการและขอสมมติหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายการบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณการไว
ประมาณการและขอสมมติที่ใชในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจ ะบันทึกโดย
วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของประมาณการและขอสมมติที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี ซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญตอการรับรู
จำนวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
หมายเหตุ 11 และ 21
หมายเหตุ 14
หมายเหตุ 25

การวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการและหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกำไรทางภาษีในอนาคตที่จะนำผลแตกตางชั่วคราว
ที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน
การวัดมูลคาของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนเกี่ยวกับขอสมมติหลัก
ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
การรับรูรายการและการวัดมูลคาประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
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การวัดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญ ชีแ ละการเปด เผยขอ มูลของบริษัทหลายขอกำหนดใหมีก ารวัดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพ ยแ ละหนี้สิน ทางการเงิน และ
ไมใชทางการเงิน
บริษัท กำหนดกรอบแนวคิดเกี่ย วกับ การวั ดมูล คา ยุติธรรม กรอบแนวคิด นี้ร วมถึง กลุม ผูป ระเมิน มูล คา ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอ
การวัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดและปรับปรุงการวัดมูลคาที่มีนัยสำคัญอยางสม่ำเสมอ หากมีการใชขอมูลจาก
บุคคลที่สามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการตั้งราคา กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานที่ไดมาจากบุคคลที่สาม
ที่สนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามที่กำหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อยางเหมาะสม
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะทำไดมูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภท
ในแตละลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคาดังนี้
•

•

•

ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน และกิจการ
สามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาที่สังเกตได) สำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น

หากขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นที่แตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม
จะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมของขอมูลที่อยูในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม
บริษัทรับรูการโอนระหวางลำดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปนี้
•
•
•
•

หมายเหตุขอ 5
หมายเหตุขอ 8
หมายเหตุขอ 13
หมายเหตุขอ 24

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
หุนกู
เครื่องมือทางการเงิน
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน
รวมทั้ง เงิน ลงทุน ระยะสั้น ที่มีส ภาพคลอ งสูง ซึ่ง พรอ มที่ จ ะเปลี่ย นเปน เงิน สดในจำนวนที่ท ราบได และมีค วามเสี่ย งที่ไ มมีนัย สำคั ญ
ตอการเปลี่ยนแปลงมูลคา
นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชำระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ข)

ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้รับรูเมื่อบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากบริษัทรับรูรายไดกอนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไข
ในการไดรับสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรูเปนสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้
และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกคา หนี้สูญจะถูกตัดจำหนายเมื่อเกิดขึ้น

(ค)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สิน ทรัพ ยไ มห มุน เวีย น (หรือ กลุม สิน ทรัพ ยที่ย กเลิก ซึ่ง ประกอบดว ยสิน ทรั พ ยแ ละหนี้สิน ) จัด ประเภทเปน สิน ทรัพ ยที่ถือ ไวเ พื่อ ขาย
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากที่มูลคาที่จ ะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป
ซึ่งตองมีไวเพื่อขายในทันทีในสภาพปจจุบัน และวัดมูลคาดวยจำนวนที่ต่ำกวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย
ผลขาดทุนจากการดอยคาสำหรับกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกนำไปปนสวนใหกับยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินตามสัดสวน ยกเวนไมปนสวน
รายการขาดทุนใหกับสินคาคงเหลือ สินทรัพยทางการเงิน และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ผลขาดทุนจากการดอยคาสำหรับการจัดประเภท
เปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายหรือถือไวเพื่อจายใหแกผูเปนเจาของในครั้งแรกและผลกำไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาในภายหลังรับรูในกำไร
หรือขาดทุน
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายจะหยุดบันทึกคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
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(ง)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย บันทึกบัญชีในงบการเงินโดยใชวิธีราคาทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น
ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซึ่งถือไวเพื่อคาจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและแสดงดวยมูลคายุติธรรม
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกำไรหรือขาดทุน
ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดและแสดงดวยราคาทุนตัดจำหนาย
หักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ผลตางระหวางราคาทุนที่ซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ตลอดอายุที่เหลือของตราสารหนี้
ตราสารหนี้แ ละตราสารทุน ซึ่ง เปนหลัก ทรัพ ยใ นความตอ งการของตลาด นอกเหนือ จากที่ถือไวเพื่อ คา หรือตั้งใจถือไวจ นครบกำหนด
จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรก เงินลงทุนเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไมใช
ผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของรายการที่เปนตัวเงินบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน
สวนผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของรายการที่เปนตัวเงินรับรูในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการ
จำหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในกำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เปนเงินลงทุนประเภทที่
มีดอกเบี้ยจะตองบันทึกดอกเบี้ยในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุนหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผื่อขายจะใชราคาเสนอซื้อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

การจำหนายเงินลงทุน
เมื่อมีการจำหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชี รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย
ที่เกี่ยวของที่เคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน
ในกรณี ที่บ ริษั ท จำหนา ยเงิน ลงทุน ที่ถือ อยูเพีย งบางสว น การคำนวณตน ทุน สำหรับ เงิน ลงทุน ที่จ ำหนา ยไปและเงิน ลงทุน ที่ยัง ถือ อยู
ใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
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(จ)

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของ
สินทรัพยหรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติของธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางที่กิจการกอสรางเอง ซึ่งรวมตนทุนวัตถุดิบ
คาแรงทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น เพื่อใหไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอมใหประโยชน และรวมตนทุนการกูยืมของ
สินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
คาเสื่ อมราคาจะบั นทึ กในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส นตรงตามอายุก ารใชประโยชน โดยประมาณของสิน ทรัพ ยแ ตละรายการ
ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง

5, 20 ป
5, 20, 40 ป

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เมื่อมีก ารเปลี่ย นแปลงการใชงานของอสังหาริม ทรัพยเพื่อ การลงทุ น โดยจัด ประเภทไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ มูลคา ตามบัญชี
ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป

(ฉ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการกอสรางเอง ซึ่งรวมตนทุนของวัสดุ
แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานได
ตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพ ย และตนทุนการกูยืมของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทำงานไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้นใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใชประโยชนที่ตางกันตองบันทึกแตละสวนประกอบ
ที่มีนัยสำคัญแยกตางหากจากกัน
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจำหนายกับมูลคาตามบัญชี
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกำไรหรือขาดทุน
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สินทรัพยที่เชา
การเชาซึ่งบริษัทไดรับความเสี่ย งและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยที่เชานั้นๆ จัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทำสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวาหัก ดวยคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม คาเชาที่ชำระจะแยก
เปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและสวนที่จะหัก จากหนี้สินตามสัญญาเชา เพื่อทำใหอัตราดอกเบี้ย เมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู
ในแตละงวดมีอัตราคงที่ คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยที่มีไวใชงานเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพยนั้นจะถูกจัดประเภทใหม
เปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี

ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุนของ
รายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจากบัญ ชีดวยมูล คาตามบัญ ชี ตนทุน ที่เกิดขึ้นในการซอ มบำรุงที่ดิน
อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจำจะรับรูในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคำนวณจากจำนวนที่คิดคาเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่น
ที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชประโยชนโ ดยประมาณของสวนประกอบ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณ
ยานพาหนะและอุปกรณ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสำนักงาน

5
5, 20, 40
5, 10, 20
5
3, 5

ป
ป
ป
ป
ป

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี วิธีการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาจะเปน
วิธีการเดียวกันกับการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท
บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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(ช)

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
รายจายในการวิจัยและพัฒนา
รายจายในขั้นตอนการวิจัย ไดแก การสำรวจตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจใหมทางดานวิทยาศาสตรหรือทางดานเทคนิค รับรูในกำไร
หรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวของกับแผนงานหรือการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑและกระบวนการใหมหรือปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม รายจายที่เกิดจาก
การพัฒนารับรูเปนสินทรัพยไดก็ตอเมื่อสามารถวัดมูลคาของรายการตนทุนการพัฒนาไดอยางนาเชื่อถือ ผลิตภัณฑหรือกระบวนการนั้น
มีความเปนไปไดทางเทคนิคและทางการคา ซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ และบริษัทมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนำมาใช
เพื่อทำใหการพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ และนำสินทรัพยมาใชประโยชนหรือนำมาขายได รายจายในการพัฒนารับรูเปนสินทรัพยรวมถึงตนทุน
สำหรับวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ตนทุนที่เกี่ย วของโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพยเพื่อใหสามารถนำมาใชประโยชนตามประสงค และ
ตนทุนการกูยืมสามารถนำมารวมเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข รายจายในการพัฒนาอื่นรับรูในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
รายจายในการพัฒนาซึ่งรับรูเปนสินทรัพยวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจำหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชประโยชนทราบไดแนนอน วัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจำหนายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม

รายจายภายหลังการรับรูรายการ
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเมื่อกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเปนสินทรัพยที่สามารถระบุได
ที่เกี่ยวของนั้น

คาตัดจำหนาย
คาตัดจำหนายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาตัดจำหนายรับรูในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบที่คาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้น
พรอมที่จะใหประโยชน
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังนี้
คาธรรมเนียมการใชสิทธิ
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
อื่นๆ

ตามอายุสัญญา
3, 5, 10 ป
5, 10, 25 ป

บริษัทไมไดคิดคาตัดจำหนายสำหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการพัฒนา
วิธีการตัดจำหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือจะไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
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(ซ)

การดอยคา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของบริษัทไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้
จะทำการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สำหรับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชน
ไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใหประโยชนจะถูกประมาณทุกป ในชวงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นของสินทรัพย
ชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน
เมื่อ มีก ารลดลงในมูล คา ยุติธ รรมของสิน ทรัพ ยท างการเงิ น เผื่อ ขายซึ่ง ไดบัน ทึก ในสว นของผูถือ หุน และมีค วามชัด เจนวา สิน ทรัพ ย
ดัง กลา วมีก ารดอ ยคา ผลขาดทุน ซึ่ง เคยบัน ทึก ในสว นของผูถือ หุน จะถูก รับ รู ในกำไรหรือ ขาดทุน ถึง แมวา จะยัง ไมมีก ารตัด รายการ
สิน ทรัพ ยท างการเงิน ดัง กลา ว ผลขาดทุน ที่บัน ทึก ในกำไรหรือ ขาดทุน เปน ผลตา งระหวา งมูล คา ยุติธ รรมในปจ จุบัน ของสิน ทรัพ ยกั บ
ราคาทุนที่ซื้อหัก ดวยผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแ ลวในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหลักทรัพยที่ถือไวจนกวาจะครบกำหนดที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย คำนวณโดยการหามูลคาปจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราผลตอบแทนที่แทจริง
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา การประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยประมาณจากกระแสเงินสดที่จะไดรับในอนาคตคิดลด
เปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคำนึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจ จุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย

การกลับรายการดอยคา
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ
โดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอยคาที่เคยรับรูในกำไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานวา
มีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคา
จะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัดจำหนายสะสม
เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน
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(ฌ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น แสดงดวยราคาทุน

(ญ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเปนภาระผูกพันที่จะตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรูเมื่อบริษัทไดรับชำระหรือมีสิทธิ
ที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไมไดจากลูกคากอนที่บริษัทรับรูรายไดที่เกี่ยวของ

(ฎ)

ผลประโยชนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานไดทำงาน
ใหกับกิจการ

โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว
ภาระผูก พัน สุท ธิข องบริษ ัท จากโครงการผลประโยชน ที ่ก ำหนดไวถ ูก คำนวณแยกตา งหากเปน รายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสด
เพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน
การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กำหนดไวนั้นใชหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งจัดทำโดยนัก คณิตศาสตรประกันภัย
ที่ไดรับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
ในการวัดมูลคาใหมของหนี้สินผลประโยชนที่กำหนดไวสุทธิ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
จะถูกรับรูรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทกำหนดดอกเบี้ยจายของหนี้สินผลประโยชนที่กำหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดที่ใช
วัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชนที่กำหนดไวสุทธิซึ่งเปน
ผลมาจากการสมทบเงิน และการจา ยชำระผลประโยชน ดอกเบี้ย จา ยสุท ธิ แ ละคา ใชจา ยอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข อ งกับ โครงการผลประโยชน
รับรูรายการในกำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการบริการในอดีต
หรื อ ผลกำไรหรือขาดทุ นจากการลดขนาดโครงการต องรับรู ในกำไรหรื อขาดทุ นทั นที บริ ษั ท รั บ รู ผ ลกำไรและขาดทุ น จากการจ า ยชำระ
ผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ภาระผูก พัน สุท ธิข องบริษัท ที่เปน ผลประโยชนร ะยะยาวของพนัก งานเปน ผลประโยชนใ นอนาคตที่เกิด จากการทำงานของพนัก งาน
ในงวดปจ จุบันและงวดกอ นๆ ซึ่งผลประโยชนนี้ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปน มูลคาปจ จุบัน การวั ดมูล คาใหมจ ะรับ รูในกำไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อวันใดวันหนึ่งตอไปนี้เกิดขึ้นกอน เมื่อบริษัทไมสามารถยกเลิกขอเสนอการใหผลประโยชนดังกลาว
ไดอี กต อไป หรือเมื่อบริษั ทรับรูต นทุ นสำหรับการปรับโครงสราง หากระยะเวลาการจายผลประโยชน เกินกว า 12 เดือนนั บจากวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ผลประโยชนดังกลาวจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทำงานให หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจายชำระ หากบริษัท มีภาระผูก พั น
ตามกฎหมายหรือ ภาระผูก พัน โดยอนุม านที่จ ะตอ งจา ยอัน เปน ผลมาจากการที่พนักงานไดทำงานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถ
ประมาณไดอยางสมเหตุสมผล

(ฏ)

ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรูก็ตอเมื่อบริษัทมี ภาระผูก พันตามกฎหมายหรือภาระผูก พั นโดยอนุมานที่เกิดขึ้นในป จ จุบันซึ่งเปน ผลมาจาก
เหตุการณในอดีตที่ประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชำระ
ภาระผูก พันดั งกลา ว ประมาณการหนี้สิน พิจ ารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จ ะจา ยในอนาคตโดยใชอัตราคิด ลดในตลาดปจ จุบั น
กอนคำนึงถึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอนจำนวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน
สวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน

(ฐ)

รายได
รายไดรับรูเมื่อลูกคามีอำนาจควบคุมในสินคาหรือบริการดวยจำนวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับซึ่งไมรวม
จำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สามและภาษีมูลคาเพิ่ม

รายไดคาธรรมเนียม
รายไดคาทรัพยสินทางปญญา รายไดคาธรรมเนียมการจัดการบริหารและรายไดคาบริการรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาการใหสิทธิและ
การใหบริการ

รายไดคาเชา
รายไดคาเชารับรูในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายเริ่มแรกที่เกิดเปนการเฉพาะเพื่อกอใหเกิดรายไดตามสัญญาเชา
จะรับรูเปนคาใชจายในงวดที่เกิดคาใชจายนั้น

ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง เงินปนผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล
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(ฑ)

คาใชจาย
สัญญาเชาดำเนินงาน
คาใชจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรู
ในกำไรหรือขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับการยืนยันการปรับคาเชา

ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายสว นที่เพิ่ม ขึ้น เนื่อ งจาก
เวลาที่ผานไป และเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิซึ่งถูกจัดประเภทเปนหนี้สิน
ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขรับรูในกำไรหรือขาดทุน โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

คาใชจายสำหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
บริษัทไดเสนอสิทธิใหพนักงานจำนวนหนึ่งที่เขาหลักเกณฑสำหรับการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกันพนักงานที่เห็นชอบกับขอเสนอ
จะไดรับเงินจำนวนหนึ่งโดยคำนวณผันแปรตามเงินเดือนลาสุด จำนวนปที่ทำงานหรือจำนวนเดือนคงเหลือกอนการเกษียณตามปกติ บริษัทบันทึก
เปนคาใชจายเมื่อมีแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน

(ฒ) ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกำไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชำระหรือไดรับชำระ โดยคำนวณจากผลกำไรหรือขาดทุนประจำปที่ตองเสียภาษี
โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินและจำนวนที่ใช
เพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้ การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรก
ซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับ
เงิน ลงทุ น ในบริษัท ยอ ยและการรว มคา หากเปน ไปไดวา จะไมก ลับ รายการในอนาคตอันใกล ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใช
อัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
การวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลัก ษณะวิธีก ารที่บริษัทคาดว า
จะไดรับผลประโยชนจ ากสินทรัพยหรือจะจายชำระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกำหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทตองคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณทางภาษีที่ไมแนนอน
และอาจทำใหจำนวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชำระ บริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพีย งพอสำหรับภาษีเงินได
ที่จะจายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต
การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ
อาจจะทำใหบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจาย
จะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สิน ทรัพ ยภ าษีเงิน ไดร อการตัด บัญ ชีแ ละหนี้สิน ภาษีเงิน ไดร อการตัด บัญ ชีส ามารถหัก กลบไดเมื่อ กิจ การมีสิท ธิต ามกฎหมายที่จ ะนำ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจ จุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษี
หนวยงานเดียวกันสำหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันสำหรับหนวยภาษีตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชำระหนี้สิน
และสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจ ะบันทึก ตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากำไรเพื่อเสีย ภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับ
การใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ
ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัทแลวอาจมีจำนวน
ไมเพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดทั้งจำนวน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะถูกปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
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(ณ) เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาแตละสกุลเงินเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงาน
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิมแปลงคาเปนสกุลเงิน
ที่ใชในการดำเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทั้งนี้รวมถึงรายการบัญชีที่เกิดจากจากการจายชำระหรือรับชำระสิ่งตอบแทนลวงหนา
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งแสดงดวยมูลคายุติธรรมแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใช
ในการดำเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่วัดมูลคายุติธรรม

(ด)

เครื่องมือทางการเงินที่เปนอนุพันธ
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทีย บเทา เงินสด ลูก หนี้ก ารคา
ลูกหนี้อื่น เจาหนี้การคา เจาหนี้อื่น ลูกหนี้ระยะยาว เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืม และหุนกู
บริษัทดำเนินธุรกิจกับตางประเทศและมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงิน
เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว ผลกำไรหรือขาดทุนจากการทำประกันความเสี่ยงรับรูในกำไรหรือขาดทุน ในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดที่เกิดผลแตกตาง
จากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ทำประกันความเสี่ยงไว
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4

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข�องกัน

บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญ
ทั้งทางตรงและทางออมตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน
รายการที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และนโยบายการกำหนดราคาสรุปไดดังนี้
2562

บริษัทรวม

2561

นโยบายการกำหนดราคา

(ลานบาท)

รายไดคาทรัพยสินทางปญญา

521

511

รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ
บริหาร รายไดคาบริการ
และอื่นๆ
รายไดเงินปนผล

773

795

499

468

รายไดคาทรัพยสินทางปญญา

2,182

2,042

รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ
บริหาร รายไดคาบริการ
และอื่นๆ
รายไดเงินปนผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย

4,520

4,549

17,933
4,186
66

21,980
3,708
63

371

373

1,871

2,459

คิดตามอัตรารอยละของ
รายไดจากการขาย
สวนใหญคิดราคาจากการ
ใชบริการและอัตรารอยละ
ของรายไดจากการขาย
ตามจำนวนที่ประกาศจาย

บริษัทยอย
คิดตามอัตรารอยละของ
รายไดจากการขาย
สวนใหญคิดราคาจากการ
ใชบริการ
ตามจำนวนที่ประกาศจาย
อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา

บริษัทอื่น
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ
บริหาร รายไดคาบริการ
และอื่นๆ
รายไดเงินปนผล

สวนใหญคิดราคาจากการ
ใชบริการและอัตรารอยละ
ของรายไดจากการขาย
ตามจำนวนที่ประกาศจาย

งบกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทแสดงตนทุนทางการเงินจำนวน 1,559 ลานบาท (2561: 2,329 ลานบาท)
ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายและคาใชจายทางการเงินจำนวน 5,745 ลานบาท (2561: 6,037 ลานบาท) และดอกเบี้ยรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
จำนวน 4,186 ลานบาท (2561: 3,708 ลานบาท)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
2562

2561

(ลานบาท)
บัญชีเดินสะพัด
บริษัทรวม
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จำกัด

323

322

บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จำกัด

30
25

36
19

บริษัทอื่นๆ

39

43

417

420

114

234

บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จำกัด

65

76

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จำกัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จำกัด (มหาชน)
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต จำกัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จำกัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จำกัด
Mawlamyine Cement Limited

61
56
49
46
43
37
36
28
27
24
20

86
75
16
11
43
3
102
28
91
70
1

บริษัทปูนซิเมนตไทย (ลำปาง) จำกัด
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง) จำกัด
PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
บริษัทอื่นๆ

10

28

5
3
1
387

47
28
33
311

1,012

1,283

บริษัทยอย
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
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2562

2561

(ลานบาท)
บริษัทอื่น
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

25

5

บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทอื่นๆ

5
10

6
8

40

19

1,469

1,722

รวม

เงินใหกูยืมระยะสั้น
2562

2561

(ลานบาท)
ตั๋วเงินรับ
บริษัทยอย
บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จำกัด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จำกัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

55,151
33,756
17,785

61,920
23,310
13,552

5,906
445

589
7,174

1,617

176

114,660

106,721

2562

2561

รายการเคลื่อนไหวระหวางปสำหรับเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้

(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม

106,721

95,749

เพิ่มขึ้น

73,208

43,431

ลดลง

(65,269)

(32,459)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

114,660

106,721
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เจาหนี้หมุนเวียนอื่นและหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
2562

บัญชีเดินสะพัด
เงินรับลวงหนาคาสิทธิการใชซอฟตแวร
รวม

2561

(ลานบาท)
76
1,018
1,094

101
1,038
1,139

เงินกูยืมระยะสั้น
2562

(ลานบาท)

ตั๋วเงินจาย
บริษัทยอย
บริษัทซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัทเหล็กสยาม จำกัด
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.
บริษัทเอสซีจี แอคเคานติ้ง เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัทพร็อพเพอรตี้ แวลู พลัส จำกัด
บริษัทเอสซีจี เลิรนนิ่ง เอ็กเซลเลนซ จำกัด
บริษัทเซรามิคซิเมนตไทย จำกัด
บริษัทซีทีโอ แมเนจเมนท จำกัด
บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จำกัด
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด
บริษัทอื่นๆ
รวม

2561

3,206
1,298
501
358
357
227
185
153
144
131
9
6,569

4,204
1,294
424
343
363
184
1,190
120
167
100
14
8,403

รายการเคลื่อนไหวระหวางปสำหรับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
2562

2561

(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

8,403
2,348
(4,182)
6,569

6,375
4,168
(2,140)
8,403
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คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสำคัญ
2562

2561

(ลานบาท)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

152
23
175

191
14
205

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสำคัญ ประกอบดวย คาตอบแทนที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
ตามขอบังคับของบริษัท และคาตอบแทนที่จายใหแ กผูบริหารของบริษัท ซึ่งไดแก เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจายสมทบใหผูบริหารในฐานะพนักงานของบริษัท
5

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ

2562

2561

(ลานบาท)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

11,691

14,128

เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย

9,437

15,271

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย

1,508

7,490

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขายสวนใหญลงทุนในกองทุนสวนบุคคลซึ่งบริหารงานโดยบริษัทบริหารสินทรัพยอิสระ
3 ราย ไดลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคลองสูงและถูกจัดอันดับอยูในระดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได โดยมีอัตราผลตอบแทน
รอยละ 1.12 ถึง 1.95 ตอป (2561: รอยละ 1.25 ถึง 3.23 ตอป)
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มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย รวมทั้งมูลคาตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
มูลคา
ตามบัญชี

มูลคายุติธรรม
ระดับ 2

(ลานบาท)
เงินลงทุนชั่วคราว
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย

9,437

9,437

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขาย

1,508

1,508

ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมที่เกิดขึ้นประจำสำหรับหลักทรัพยเผื่อขาย การวัดมูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทอยูในระดับ
ที่ตางกันของลำดับชั้นมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคา นิยามของระดับ 2 ที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนของบริษัท เปนขอมูลอื่นที่
สังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
บริษัท พิจ ารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สำหรับหลัก ทรัพ ยที่ซื้อขายนอกตลาดหลัก ทรัพย อา งอิงราคาจากนายหนาซึ่งไดมีก ารทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหลานั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับเครื่องมือ
ทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตและไดรวม
การปรับปรุงความเสี่ยงดานเครดิตของบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม
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เงินลงทุนในบริษัทร�วมและบริษัทย�อย

รายการเคลื่อนไหวสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน มีดังนี้
2562

2561

(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อและลงทุนเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

133,125
296
133,421

128,555
4,570
133,125

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนระหวางปสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้
สัดสวน
การถือหุน
วิธีราคาทุน
2562 2561 2562
2561

ผลขาดทุนจาก
การดอยคาสะสม
2562
2561

(รอยละ)
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 100
ธุรกิจเคมิคอลส
100
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
99
สวนงานอื่น
100
รวม

100
100
99
100

สุทธิ
2562

2561

รายไดเงินปนผล
2562
2561

(ลานบาท)
69,952
44,084
17,363
2,274
133,673

69,656
44,084
17,363
2,274
133,377

(111)
(141)
(252)

(111)
(141)
(252)

69,841
44,084
17,363
2,133
133,421

69,545
44,084
17,363
2,133
133,125

1,358
12,955
1,720
2,399
18,432

152
14,261
7,698
337
22,448

ในไตรมาสที่ 4 ของป 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล
ประจำป 2562 เปนเงินสดและหุนสามัญ โดยบริษัทไดรับเงินปนผลเปนหุนสามัญจำนวน 1,548 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปน
จำนวนเงิน 1,548 ลานบาท
ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ไดเรียกชำระคาหุนเปนจำนวนเงิน 1,047 ลานบาท
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น

สัดสวน
การถือหุน
2562
2561

เงินลงทุน
2562
2561

(รอยละ)
วิธีราคาทุน
บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จำกัด (มหาชน)
บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จำกัด
Finfloor S.p.A.
บริษัทอื่นๆ
รวม
หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
สุทธิ

10
10
10
4
10
-

รายไดเงินปนผล
2562
2561

(ลานบาท)
10
10
10
4
10
-

1,119
881
401
329
299
10
3,039
(9)
3,030

1,119
881
401
329
299
10
3,039
(9)
3,030

111
1,546
50
88
76
1,871
1,871

82
2,234
50
44
49
2,459
2,459

มูลคารวมของเงินลงทุนดังกลาวขางตน ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบครั้งหลังสุดที่มีอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ราคาทุน
หักผลขาดทุนจาก

สวนไดเสียใน

การดอยคาสะสม

มูลคาตามบัญชี

(ลานบาท)
หลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด

3,030

10,813
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อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

คาเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสำหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสำหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อาคารและ
สิ่งปลูกสราง

รวม

(ลานบาท)
1,619
1,619

616
616

2,235
2,235

107
107
107

201
11
212
12
224

308
11
319
12
331

1,512
1,512

404
392

1,916
1,904

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทไดมีการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑของสินทรัพยที่ใชงานอยูในปจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลคายุติธรรมจำนวน 4,847 ลานบาท (2561: 4,943 ลานบาท)
การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 3 จากเกณฑขอมูลที่นำมาใช
ซึ่งใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลคายุติธรรม
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�

ที่ดินและ
สวน
ปรับปรุง

อาคาร
และ
สิ่งปลูกสราง

เครื่องจักร
และ
อุปกรณ

ยาน
พาหนะ
และ
อุปกรณ

เครื่อง
ตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องใช
สำนักงาน

งาน
ระหวาง
กอสราง

รวม

(ลานบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จำหนาย/ตัดรายการบัญชี
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
จำหนาย/ตัดรายการบัญชี
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

914
9
923
2
(4)
921

3,204
57
2
3,263
12
(3)
3,272

1,183
34
3
1,220
24
(2)
1,242

22
22
22

588
47
(7)
628
24
(22)
630

3
1
(3)
1
1
(1)
(1)
-

5,914
148
(7)
2
6,057
63
(32)
(1)
6,087

598
130
728
17
(4)
741

1,389
166
1,555
149
(3)
1,701

316
86
402
83
34
(2)
517

18
1
19
1
20

427
71
(6)
492
54
(22)
524

-

2,748
454
(6)
3,196
304
34
(31)
3,503

195
180

1,708
1,571

818
725

3
2

136
106

1
-

2,861
2,584

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสำหรับป
จำหนาย/ตัดรายการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสำหรับป
ผลขาดทุนจากการดอยคา
จำหนาย/ตัดรายการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น

คาลิขสิทธิ์

ตนทุน

ซอฟตแวร

ระหวางพัฒนา

อื่นๆ

รวม

(ลานบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

3,154

11

524

3,689

เพิ่มขึ้น

43

6

45

94

จำหนาย/ตัดรายการบัญชี

(6)

-

(20)

(26)

โอนเขา (ออก)

1

(4)

(2)

(5)

3,192

13

547

3,752

เพิ่มขึ้น

311

18

111

440

จำหนาย/ตัดรายการบัญชี

(342)

-

-

(342)

4

(12)

7

(1)

3,165

19

665

3,849

1,057

-

19

1,076

400

-

5

405

ผลขาดทุนจากการดอยคา

6

-

-

6

จำหนาย/ตัดรายการบัญชี

(5)

-

-

(5)

1,458

-

24

1,482

386

-

29

415

ผลขาดทุนจากการดอยคา

7

-

-

7

จำหนาย/ตัดรายการบัญชี

(342)

-

-

(342)

1,509

-

53

1,562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,734

13

523

2,270

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,656

19

612

2,287

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คาตัดจำหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาตัดจำหนายสำหรับป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาตัดจำหนายสำหรับป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลคาตามบัญชี
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สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี)

สิน ทรัพ ยภ าษีเงิน ไดรอการตัด บัญ ชีแ ละหนี ้สิน ภาษีเงิน ไดร อการตัด บัญ ชีส ามารถหัก กลบไดเมื่อ กิจ การมีสิท ธิต ามกฎหมายที ่จ ะนำ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษี
หนวยงานเดีย วกัน ซึ่งแสดงรวมไวในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอีย ดดังนี้
2562

2561

(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

341
(8)
333

361
(1)
360

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)
ในกำไรหรือ
ในกำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

(หมายเหตุ 21)
(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทอื่น
ประมาณการหนี้สิน
สำหรับผลประโยชนพนักงาน
อื่นๆ
รวม

5
52

101
(4)
-

-

101
1
52

152
28
237

5
1
103

21
21

178
29
361

(9)
(9)

-

8
8

(1)
(1)

228

103

29

360

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
สุทธิ
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ณ วันที่
1 มกราคม
2562

บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)
ในกำไรหรือ
ในกำไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 21)
(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทอื่น
ประมาณการหนี้สิน
สำหรับผลประโยชนพนักงาน
อื่นๆ
รวม

101
1
52

(101)
(1)
-

-

52

178
29
361

53
7
(42)

22
22

253
36
341

(1)
(1)

-

(7)
(7)

(8)
(8)

360

(42)

15

333

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
สุทธิ

12

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้น

หุนกู

รวม

(ลานบาท)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6,375
2,028
8,403
(1,834)
6,569

181,500
181,500
(6,500)
175,000

187,875
2,028
189,903
(8,334)
181,569

312
13

หุ�นกู�

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน มูลคารวม 175,000 ลานบาท (2561: 181,500 ลานบาท) ดังนี้

หุนกูครั้งที่
3/2555
1/2558
2/2558
1/2559
2/2559
1/2560
2/2560
3/2560
1/2561
2/2561
1/2562
2/2562
รวม
หัก สวนที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งป
สุทธิ

2562

2561

(ลานบาท)

25,000
25,000
25,000
10,000
25,000
30,000
10,000
15,000
10,000
175,000

6,500
15,000
10,000
25,000
25,000
25,000
10,000
25,000
30,000
10,000
181,500

(50,000)
125,000

(31,500)
150,000

อัตราดอกเบี้ย อายุหุนกู

(รอยละตอป)
4.40
3.90
3.40
3.00
3.00
3.25
2.97
3.05
3.00
3.10
3.10
3.00

7 ป
4 ป
4 ป
4 ป
4 ป
4 ป
7 ป
4 ป
4 ป
4 ป
4 ป
4 ป

ครบกำหนด
12 ตุลาคม 2562
1 เมษายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
1 เมษายน 2563
1 พฤศจิกายน 2563
1 เมษายน 2564
30 สิงหาคม 2567
1 ตุลาคม 2564
1 เมษายน 2565
1 ตุลาคม 2565
1 เมษายน 2566
1 พฤศจิกายน 2566

มูลคายุติธรรม *
2562
2561
1,004
1,018
1,020
1,055
1,020
1,032
1,050
1,044
1,044

1,028
1,006
1,019
1,014
1,024
1,023
1,025
1,021
1,016
1,026
-

* ราคาซื้อขายสุดทาย (บาทตอหนวย : มูลคาตอหนวยเทากับ 1,000 บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มูลคายุติธรรมของหุนกู บริษัทไดพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สำหรับหลักทรัพยที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพยอางอิงราคาจากนายหนา
ซึ่งไดมีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหลานั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาด
สำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันที่วัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิต
และไดรวมการปรับปรุงความเสี่ย งดานเครดิตของบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม
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ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน�พนักงาน

บริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนที่กำหนดไวตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ
และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชนที่กำหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความเสี่ยงของชวงชีวิตและความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ย

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561

(ลานบาท)
ผลประโยชนหลังออกจากงานเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

1,181
24
1,205

803
21
824

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
2562

2561

(ลานบาท)
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูในกำไรขาดทุน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงานโอนไปบริษัทยอย
ตนทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
อื่นๆ
ผลประโยชนจาย
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

824

701

57
33
3
(13)
266
346

36
24
1
(6)
55

120

108

120

108

(85)
1,205

(40)
824

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน โดยมีผลใชบังคับเมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกำหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางที่ถูกเลิกจางเพิ่มเติม หากลูกจางทำงานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป
ลูก จางมีสิท ธิไดรับ คา ชดเชยไมนอยกวาคาจางอัต ราสุด ทาย 400 วัน จากเดิม อัต ราคา ชดเชยสูง สุด คือ 300 วัน ทั้ ง นี้บ ริ ษัท ได รับ รู
ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงดังกลาวเปนคาใชจาย 266 ลานบาทในงบกำไรขาดทุน และทำใหกำไรสุทธิลดลง 213 ลานบาท

314

ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
2562

2561

(ลานบาท)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขอสมมติดานประชากรศาสตร
ขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

72
48
120

(7)
23
92
108

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2562

2561

(รอยละ)
อัตราคิดลด *
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***

1.54 - 1.72

3.02 - 3.15

2.00 - 6.00
2.50 - 9.00
50.00 ของ TMO2017

3.00 - 6.00
2.50 - 7.00
50.00 ของ TMO2017

* อัตราผลตอบแทนในทองตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสำหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
** ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน
*** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017)
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การวิเคราะหความออนไหว
การเปลี่ย นแปลงในแตละขอสมมติ ที่เกี่ย วขอ งในการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตรประกันภัย ที่อ าจเปนไปไดอยา งสมเหตุส มผล
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
ที่กำหนดไวเปนจำนวนเงินดังตอไปนี้
ผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนที่กำหนดไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2562

2561

(ลานบาท)
อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5
ลดลงรอยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0
ลดลงรอยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 10.0
ลดลงรอยละ 10.0

(67)
73

(45)
49

146
(126)

95
(82)

(36)
38

(24)
25

แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโครงการดังกลาว แตไดแสดงประมาณการ
ความออนไหวของขอสมมติตางๆ
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ทุนเรือนหุ�น

ราคาตาม
มูลคาหุน

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ

2562
จำนวนหุน

(บาท)

2561
มูลคา

จำนวนหุน

มูลคา

(ลานหุน / ลานบาท)

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,600

1,600

1,600

1,600

1

1,200

1,200

1,200

1,200

1

1,200

1,200

1,200

1,200

ทุนที่ออกและชำระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ
16

สํารองและองค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น

สำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”)
อยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสำรองดังกลาวมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายที่บันทึกไปยังสวนของผูถือหุน รวมผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทั่งมีการจำหนายเงินลงทุนนั้น
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รายได�อื่น

2562

2561

(ลานบาท)
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
กำไรจากการขายเงินลงทุน
อื่นๆ
รวม
18

381
54
25
460

491
163
58
712

ค�าใช�จ�ายในการบริหาร

2562

2561

(ลานบาท)
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาประชาสัมพันธ
คาใชจายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
คาเชา
คาจางแรงงานภายนอก
อื่นๆ
รวม

3,443
703
581
498
221
168
162
524
6,300

3,710
867
860
523
349
177
179
540
7,205

318
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ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ของพนักงาน

2562

2561

(ลานบาท)
เงินเดือนและคาแรง
สวัสดิการ และอื่นๆ
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว
โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว
คาใชจายสำหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
คาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
สวนที่บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสราง
สุทธิ

2,717
209
227
93
34
266
3,546
3,546

2,879
219
224
61
6
3,389
(4)
3,385

บริษัทไดจัดใหมีเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อจายใหพนักงานเมื่อออกจากงาน โดยบริษัทจายในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนักงาน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับอายุงานของพนักงาน
บริษัทไดจัดใหมีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
อีกประเภทหนึ่งสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน พนักงานที่จะสมัครเปน
สมาชิกกองทุนนี้ตองจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจายสมทบเปนรายเดือน
เขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิก
20

ต�นทุนทางการเงิน

2562

2561

(ลานบาท)
ดอกเบี้ยจายเงินกูสกุลเงินบาท
ดอกเบี้ยจาย (รับ) บริษัทในเครือ
ดอกเบี้ยจาย - บริษัทในเครือ
ดอกเบี้ยรับ - บริษัทในเครือ
สวนที่บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสราง
สุทธิ

5,680

5,974

66
(4,186)
1,560
(1)
1,559

63
(3,708)
2,329
2,329
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ภาษีเงินได�

ภาษีเงินไดที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
รวม

11

ภาษีเงินไดที่รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หมายเหตุ

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

11

2562

2561

(ลานบาท)
132

-

42
174

(103)
(103)

2562

2561

(ลานบาท)
(23)
7
(16)

(21)
(8)
(29)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงของบริษัทไมเทากับอัตรารอยละ 20 ตามประมวลรัษฎากร
เนื่องจากคาใชจายภาษีเงินไดคำนวณจากกำไรทางบัญชีปรับปรุงดวยรายการซึ่งไมถือเปนคาใชจายและหักรายไดหรือคาใชจายที่ไดรับ
การยกเวนทางภาษีตามประมวลรัษฎากร
2562

2561
อัตราภาษี

อัตราภาษี

(รอยละ)
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม
คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไมไดและอื่นๆ
ผลขาดทุนทางภาษีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

20

0.8

(ลานบาท)
21,049
4,210
(4,045)
(16)
84
(101)
132
42
174

(รอยละ)
20

(0.4)

(ลานบาท)
24,352
4,870
(4,971)
(33)
33
101
(103)
(103)
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กําไรต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คำนวณจากกำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญบริษัท และจำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ออกจำหนายแลวระหวางป โดยแสดงการคำนวณดังนี้
2562

2561

(ลานบาท / ลานหุน)
กำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญบริษัท
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ออกจำหนายแลว
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
23

20,875
1,200
17.40

24,456
1,200
20.38

เงินป�นผล

เงินปนผลที่บริษัทจายใหผูถือหุน มีดังนี้

วันที่อนุมัติ

กำหนดจาย
เงินปนผล

ป 2562
เงินปนผลประจำป 2561
เงินปนผลระหวางกาล
รวม

อัตราเงินปนผลตอ
หุน

จำนวนเงิน

(บาท)

(ลานบาท)

27 มีนาคม 2562
26 กรกฎาคม 2562

19 เมษายน 2562
23 สิงหาคม 2562

9.50
7.00
16.50

11,400
8,399
19,799

28 มีนาคม 2561
25 กรกฎาคม 2561

20 เมษายน 2561
22 สิงหาคม 2561

10.50
8.50
19.00

12,600
10,200
22,800

ป 2561
เงินปนผลประจำป 2560
เงินปนผลระหวางกาล
รวม

321
24

เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัท ควบคุมความเสี่ย งดานสภาพคลอง และรัก ษาระดับเงิน สดและรายการเทีย บเทาเงิน สดใหเพีย งพอเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ย งจากอัต ราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ย ในตลาด อันจะมีผลตอดอกเบี้ย สุทธิ ซึ่งบริษัทบริห ารหนี้สิ น
โดยการกูยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของเงินใหกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระมีดังนี้

เงินใหกูยืม
อัตราผลตอบแทน
ที่แทจริง

ป 2562

หมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวม

(รอยละตอป)

ภายใน 1 ป

รวม

(ลานบาท)

3.50

114,660
114,660

114,660
114,660

3.75

106,721
106,721

106,721
106,721

ป 2561

หมุนเวียน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
รวม
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อัตราผลตอบแทนที่แทจริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระ มีดังนี้

หนี้สินทางการเงิน
อัตราผลตอบแทน
ที่แทจริง

ป 2562

หมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หุนกู
ไมหมุนเวียน
หุนกู
รวม

ภายใน 1 ป

(รอยละตอป)

หลังจาก 1 ป
แตไมเกิน 5 ป

รวม

(ลานบาท)

0.50, 1.00
3.00

6,569
50,000

-

6,569
50,000

2.97 - 3.25

56,569

125,000
125,000

125,000
181,569

0.50, 1.00
3.40 - 4.40

8,403
31,500

-

8,403
31,500

2.97 - 3.25

39,903

150,000
150,000

150,000
189,903

ป 2561

หมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
หุนกู
ไมหมุนเวียน
หุนกู
รวม

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทไดทำธุรกรรมอนุพันธทางการเงินเปนสวนหนึ่งในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สินของบริษัท การจัดการความเสี่ยง
โดยใชตราสารทางการเงินนี้ เปนไปตามนโยบายและแนวทางซึ่งคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบแลว และมีก ารควบคุมขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย

มูลคายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทไมแตกตางไปจาก
มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสำคัญ
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ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมี
2562

2561

(ลานบาท)
(ก) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยบริษัทเพื่อค้ำประกันการจายชำระ
เงินกูยืมของกิจการที่เกี่ยวของกัน
(ข) หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารแกหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
(ค) ภาระผูกพัน
- ตามสัญญาเชา
- ตามสัญญากอสรางและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
และโครงการพัฒนาระบบงาน
-

สัญญาใหการสนับสนุนหลัก (Title sponsor)

4,853
112

112

118

119

6
220

15
330

(ง) บริษัทไดทำสัญญากับผูใหบริการในประเทศ 2 ราย เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบริษัทและบริษัทในเครือ มูลคาตามสัญญา
ประมาณ 6,500 ลานบาท ซึ่งสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 7 ป โดยเริ่มมีผลตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559
(จ) ในไตรมาสที่ 1 ของป 2552 บริษัทไดแ จงความดำเนินคดีอาญาอดีตพนัก งานเกี่ย วกับการลัก ทรัพย (แบบฟอรมใบหุน สามัญ) และ
การปลอมแปลงใบหุนสามัญของบริษัทเปนจำนวนหุน 672,000 หุน ซึ่งตอมาในไตรมาสที่ 2 ของป 2552 บริษัทไดรับแจงจากศาลแพงวา
ผูจัดการมรดกและทายาทผูถือหุนที่ถูกปลอมแปลงใบหุน (โจทก) ไดยื่นฟองบริษัทพรอมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาว โดยเรียกรองใหรวมกันชดเชยคาเสียหาย ซึ่งคดีนี้ไดยุติแลว
โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมีคำพิพากษาใหอดีตพนัก งานผูกระทำละเมิดตอโจทก คืนหุนหรือใชราคาหุนตามราคา
ที่มีการซื้อขายครั้งสุดทาย ณ วันที่ใชเงิน ซึ่งตองไมต่ำกวาอัตราหุนละ 314.38 บาท รวมทั้งเงินปนผลที่ขาดอยูและดอกเบี้ยจนกวาชำระเสร็จ
โดยใหบริษัทในฐานะนายจาง บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด และบุคคลที่เกี่ยวของรวมรับผิด ดังนั้น บริษัทจึงได
บันทึกประมาณการหนี้สินจากคาเสียหายดังกลาวในสวนที่บริษัทอาจตองรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คิดเปนจำนวนเงิน 201 ลานบาท
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทไดชำระหนี้ใหโจทกเสร็จสิ้นแลวดวยการคืนใบหุนสามัญของบริษัท เงินปนผลกอนฟองคดี
พรอมดอกเบี้ย เงินปนผลหลังฟองคดี และคาใชจายตางๆ ในการดำเนินคดี จำนวนเงินรวม 319 ลานบาท ตอมาบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ
ซึ่งเปนจำเลยรวมไดยื่นคำรองเพื่อขอใหศาลฎีก าตีความคำพิพากษา โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีก ามีคำสั่งยกคำรอง
ดังกลาวแลว บริษัทจึงไดฟองคดีไลเบี้ยอดีตพนักงานผูกระทำละเมิด และบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ แลวเมื่อเดือนธันวาคม 2561
โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางไดมีคำพิพากษาใหอดีตพนักงานผูกระทำละเมิดชดใชเงินใหแกบริษัท จำนวน 149 ลานบาท
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยที่ไมมีฝายใดอุทธรณ คดีจึงถึงที่สุด ปจจุบันอยูระหวางการบังคับคดี สำหรับการเรียกรองเอาจาก
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯนั้น เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ศาลแพงมีคำพิพากษาใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ชำระเงินใหแกบริษัท
จำนวน 62.55 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป ขณะนี้บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ อยูในระหวางพิจารณาใชสิทธิอุทธรณ
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การบริหารจัดการส�วนทุน

ผูบริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการสวนทุนซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อดำรงฐานเงินทุนใหแข็งแกรงโดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ
ในการดำเนินงานเพื่อใหธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี
โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยูในเกณฑ ดี รัก ษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สรางความแข็งแกรง
ความมั่นคงของการดำรงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
ในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นตอผูถือหุน นักลงทุน เจาหนี้ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
27

เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ ที่สำคัญ ดังนี้
(ก) ใหเ สนอที่ป ระชุม สามัญ ผูถือ หุน เพื ่อ อนุมัติจา ยเงิน ปน ผลสำหรับ ป 2562 ในอัต ราหุน ละ 14.00 บาท รวมเปน เงิน ประมาณ
16,800 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 7.00 บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 23 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายใน อัตราหุนละ 7.00 บาท ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูที่มีสิทธิ
รับเงินปนผลคิดเปนเงินประมาณ 8,400 ลานบาท โดยกำหนดจายในวันที่ 27 เมษายน 2563 การจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับ
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 1 เมษายน 2563
(ข) ใหออกหุนกู ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 25,000 ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.80 ตอป อายุ 4 ป
เพื่อนำไปไถถอนหุนกู ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 25,000 ลานบาท ที่จะครบกำหนดไถถอน
28

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแล�วแต�ยังไม�มีผลบังคับใช�

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งเกี่ย วกับการดำเนินงานของบริษัท และมีผลบังคับใชกับงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทไมไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาใชกอนวันถือปฏิบัติ มีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน

เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
สัญญาเชา
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
การชำระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินนี้ใหขอกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลั ก การบัญ ชีข องอนุพัน ธแ ละการบัญ ชีป อ งกั น
ความเสี่ย ง เมื่อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุม นี้มีผลบังคับใช จะทำใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูก ยกเลิกไป ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินขึ้นอยูกับเครื่องมือทางการเงินของบริษัท โดยการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้
(1) การจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสินทรัพยทางการเงินเปน 3 ประเภท ไดแก การวัดมูลคาดวย
ราคาทุนตัดจำหนาย มูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้จะยกเลิกการจัดประเภท ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด หลักทรัพยเผื่อขาย หลักทรัพยเพื่อคา และ
เงินลงทุนทั่วไปตามที่กำหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเปนไปตามลัก ษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพยทางการเงินนั้น และอนุพันธจะ
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 โดยจะนำมาใชแทนนโยบายการบัญชีของบริษัทในปจจุบันที่รับรู
รายการโดยการปรับมูลคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นงวด หรือเมื่ออนุพันธดังกลาวถูกนำมาใช
บริษัทไดประเมินการจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ่งการนำ TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมี
สาระสำคัญสำหรับรายการลูกหนี้การคา เงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนเผื่อขาย และอนุพันธ อยางไรก็ตามบริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซึ่งปจจุบันวัดมูลคาดวยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนที่วัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุน โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษั ทรับรูก ารเปลี่ย นแปลงในมูลคาเงินลงทุ นระยะยาว
ดังกลาวเพิ่มขึ้นประมาณ 7,800 ลานบาท โดยสุทธิหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทำใหกำไรสะสมเพิ่มขึ้นประมาณ 6,300 ลานบาท
(2) การวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ ละหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย รับ รูดอกเบี้ย รับ และดอกเบี้ย จายดว ย
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งการนำ TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัท
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(3) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
TFRS 9 ใหวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน ในขณะที่ปจ จุบั น บริษั ท
ประมาณการค าเผื่อ หนี้ส งสัย จะสูญ โดยการวิเคราะหป ระวัติก ารชำระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคต
ของลูก หนี้ TFRS 9 กำหนดใหพิจารณาวาการเปลี่ย นแปลงของปจ จัยทางเศรษฐกิจ นั้นมีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร โดยใชความนาจะเปนถวงน้ำหนักเปนเกณฑ
รูปแบบใหมของการพิจารณาดอยคาจะถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย หรือมูลคายุติธรรม
ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไมรวมเงินลงทุนในตราสารทุน
บริษัท ไดป ระเมิน เกี่ย วกับ การดอ ยคาของสิน ทรัพ ยท างการเงินตาม TFRS 9 ซึ่งการนำ TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมี
สาระสำคัญตองบการเงินของบริษัท
(4) การจัดประเภทรายการของหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 ใหวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินใหม โดยจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเปน 2 ประเภทหลัก คือ
วิธีราคาทุนตัดจำหนาย และวิธีมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ หนี้สินทางการเงินจะจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงิน
ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุนไดก็ตอเมื่อกิจการถือไวเพื่อคา หรือเปนอนุพันธ หรือเลือกวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรก
ดวยวิธีดังกลาว
บริษัทจัดประเภทหนี้สินทางการเงินอื่นที่ไมไดถือไวเพื่อคาหรือเปนอนุพันธดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย ทั้งนี้จากการประเมินของบริษัท
การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินตาม TFRS 9 ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัท

(5) การบัญชีปองกันความเสี่ยง
TFRS 9 ใหแนวปฏิบัติเกี่ย วกับการบัญชีปองกันความเสี่ย งในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปจจุบันไมไดกลาวถึง
โดยการบัญชีปองกันความเสี่ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบัติในแตละประเภทนั้นขึ้นอยูกับลักษณะของความเสี่ยงที่ทำการปองกัน
ไดแก การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ ตาม TFRS 9 บริษัทตองระบุถึงความสัมพันธของการบัญชีปองกันความเสี่ยงที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและ
กลยุทธในการบริหารความเสี่ย งของบริษัท และตองนำขอ มูลเชิง คุณ ภาพและการคาดการณไปในอนาคตมาประเมินความมี
ประสิทธิผลในการปองกันความเสี่ยง ทั้งนี้ TFRS 9 ใหทางเลือกในการถือปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเสี่ยงสำหรับรายการที่
เขาเงื่อนไข ซึ่ง ณ วันที่ถือปฏิบัติเปนครั้งแรก บริษัทไมมีผลกระทบจากเรื่องดังกลาว

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้เปนครั้งแรกโดยปรับปรุงผลกระทบสะสมกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
และไมถือปฏิบัติกับขอมูลที่แสดงเปรียบเทียบ
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (“TFRS 16”) ใหวิธีการบัญชีเดียวสำหรับผูเชา โดยผูเชาตองรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและ
หนี้สินตามสัญญาเชา ซึ่งยกเวนการรับรูรายการสำหรับสัญญาเชาระยะสั้นหรือสินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาต่ำ สวนการบัญชีสำหรับผูใหเชา
ไมแ ตกตางจากมาตรฐานการบัญ ชีที่มี ผลบั งคับใช ในปจ จุบั น เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้มีผลบังคับใช จะทำให
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป โดยปจจุบัน
บริษัทรับรูรายจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานในงบกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
บริษัทไดประเมินสินทรัพยตามสัญญาเชาตาม TFRS 16 โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใชเพิ่มขึ้นประมาณ
300 ลานบาท ในขณะที่คาเชาจายลวงหนาลดลงประมาณ 30 ลานบาท สงผลใหหนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้นประมาณ 270 ลานบาท
และลักษณะของคาใชจายที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทจะรับรูคาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช
และดอกเบี้ยจายของหนี้สินตามสัญญาเชา

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปนครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดวยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมยอนหลัง โดยรับรูสินทรัพยสิทธิการใช
และหนี้สินตามสัญญาเชาและไมถือปฏิบัติกับขอมูลที่แสดงเปรียบเทียบ
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บุคคล
อ้างอิง

24
นายทะเบียนหุ้น
ที่ตั้ง

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์

ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2009-9999
0-2009-9991
SETContactCenter@set.or.th
http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด

ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดย นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 50 - 51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ำกัด

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
0-2586-5777 หรือ 0-2586-5888
0-2586-2976
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

(ส�ำหรับหุ้นกู้ SCC204A,SCC20NA, SCC214A และ SCC21OA)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการช�ำระเงิน
หน่วยงานตัวแทนและก�ำกับธุรกิจ ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2626-7508
0-2657-3390
http://www.cimbthai.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

(ส�ำหรับหุ้นกู้ SCC22OA, SCC234A,SCC23NA)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
0-2296-4776
0-2683-1298
http://www.krungsri.com
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ข้อมูลพื้นฐาน
สำ�หรับนักลงทุน
ชื่อ

ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
ปีที่ก่อตั้ง
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ทุนจดทะเบียน
ทุนช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นบุริมสิทธิ
รอบระยะเวลาบัญชี
ผู้ถือหุ้น

25

บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
The Siam Cement
Public Company Limited
SCC (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย)
0107537000114
Holding Company
www.scg.com
2456
30 เมษายน 2518
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
10800
1,600 ล้านบาท
1,200 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 1,200 ล้านหุน้
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
ไม่มี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และบริษัททุนลดาวัลย์
จ�ำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 33.8 ส่วนทีเ่ หลือ
เป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและ
นักลงทุนทั่วไป

ติดต่อ			
ส�ำนักงานใหญ่

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล

0-2586-3333, 0-2586-4444
0-2586-2974
info@scg.com

ส�ำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล

0-2586-6098
0-2586-3007
corporatesecretary@scg.com

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์
อีเมล

0-2586-4299
invest@scg.com

ส�ำนักงาน Enterprise Brand Management Office

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล

0-2586-3770
0-2586-2974
ebmo@scg.com

กรรมการอิสระที่ท�ำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย

โทรสาร
อีเมล

0-2586-3007
ind_dir@scg.com

ราคาหุ้นสามัญย้อนหลัง 5 ปี (2558 - 2562)
เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์
2000

600

1800

400

1200
1000

300

800

200

600
400

100

200

2
25
6

1
25
6

60
25

25
5

9

0

58

0

25

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

1400

SCG Local
ราคาหุ้นของบริษัท (บาท)

500

1600

SET
SCG Foreign
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บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร : 0-2586-2974
www.scg.com

