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	 ตลอดระยะเวลากว่า	100	ปี	เอสซจีไีด้พฒันาและปรบัเปลีย่น 
องค์กรอย่างต่อเนื่องโดยค�านึงถึงลูกค้าเป็นหลัก	 เริ่มก่อตั้ง 
ในปี	 พ.ศ.2456	 ในประเทศไทยตามพระบรมราชโองการใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 6	 เพ่ือผลิต
ปูนซีเมนต์	วัสดุก่อสร้างที่ส�าคัญส�าหรับการพัฒนาประเทศและ
ทดแทนการน�าเข้า	ปัจจุบันเอสซีจีประกอบไปด้วย	3	ธุรกิจหลัก
คือ	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ 
และธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	 เกิดขึ้นโดย
ต่อยอดมาจากการผลิตปูนซีเมนต์	 ด้วยการพัฒนามาเป็นวัสดุ
ส�าหรบัสร้างอาคารบ้านเรอืนทีแ่ขง็แรง	ปลอดภัย	และโครงสร้าง
สาธารณูปโภคต่าง	 ๆ	ที่ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น	 เช่น	
สะพาน	สถานีรถไฟ	สนามกีฬา	ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ธุรกจิจากผูผ้ลติมาเป็น	“ผูส้ร้างสรรค์โซลชูนัและนวตักรรมสนิค้า	
บรกิารด้านทีอ่ยูอ่าศยั”	ด้วยบรกิารทีร่วดเรว็และฉบัไว	มนีวตักรรม 
สินค้า	 บริการที่หลากหลายเพื่อยกระดับวงการอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง	
 ธุรกิจเคมิคอลส์	 เกิดขึ้นในยุคโชติช่วงชัชวาลเมื่อ	 30	
กว่าปีท่ีแล้ว	 หลังการค้นพบแหล่งพลังงาน	 “ก๊าซธรรมชาติ”	
ในอ่าวไทย	 เพื่อน�ามาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมขีองประเทศ	และผลิตเป็นสนิค้าเคมภีณัฑ์ทีต่อบโจทย์ 
ลกูค้าในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	การแพทย์	สาธารณสขุ	ยานยนต์	 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	 ธุรกิจยังคงพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
มาเป็น	“ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง” 
และมุ่งสู่การเป็น	Service	&	Solution	Provider	 โดยร่วมทุน 
กับองค์กรช้ันน�าระดับโลก	 เพื่อคิดค้น	 พัฒนานวัตกรรมที ่
ตอบสนองความต้องการลูกค้าในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

 ธรุกจิแพคเกจจิง้	ได้ท้าทายตัวเองจากเดมิทีเ่ป็นผูผ้ลติ
กระดาษคณุภาพสงู	มาเป็น	“ผู้น�าด้านบรรจภุณัฑ์อย่างครบวงจร”	
ตั้งแต่ออกแบบ	ผลิต	 ขนส่งและจัดเก็บเข้าสู่กระบวนการผลิต	
เนื่องจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เติบโตสูงจาก
ธรุกจิอ-ีคอมเมร์ิซ	และธรุกจิอาหาร	เครือ่งดืม่	และจะยงัเดนิหน้า 
ต่อด้วยการเข้าตลาดหุน้ในนาม	บรษิทัเอสซจี	ีแพคเกจจ้ิง	จ�ากดั	
(มหาชน)	
		 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เอสซีจีเติบโตอย่างย่ังยืนท่ามกลาง
ความเปลีย่นแปลง	คอื	การบรหิารงานภายใต้หลกับรรษทัภบิาล	
ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีม่มีาตรฐานด้านความปลอดภยัสงู	
พร้อมกับด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื	ส่งผล
ให้เอสซีจเีป็นองค์กรแรกในอาเซยีนทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกให้อยูใ่น
ดัชนีความยั่งยืนของ	Dow	Jones	Sustainable	Indices	(DJSI)	
ในสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้างตัง้แต่ปี	พ.ศ.2547	และยงัคงได้รบั
การจัดอันดับต่อเนื่องยาวนานมากว่า	15	ปี	

วิสัยทัศน์
เอสซีจีจะเป็นผู้นำาตลาดในภูมิภาคอาเซียน 
ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ 
และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อน
ธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า
อย่างย่ังยืนในทุกสังคม ชุมชนท่ีเข้าไปดำาเนนิงาน 
ภายใต้คำามั่นสัญญา “Passion For Better” 
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สารจากคณะกรรมการ 02

พลิกข้อจำากัด 
สร้างขีดความสามารถใหม่

ทรานสฟอร์เมชัน (Transformation) เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของธุรกิจในวันนี้ เนื่องจากองค์กรต้องเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็วจากการเปลี่ยนโฉมของเทคโนโลยี ผู้บริโภคซึ่งมี

รูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม รวมถึงคู่แข่งใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสูงทั้งจากอุตสาหกรรมเดียวกันและ
อุตสาหกรรมอื่นที่เกิดขึ้นนับไม่ถ้วน เช่นเดียวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง 
ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน สถานการณ์ความตึงเครียดในกลุ่มประเทศ

ตะวันออกกลาง ราคาน้ำามันในตลาดโลกที่ผันผวน ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดแคลนจากการบริโภค
อย่างสิ้นเปลือง ในขณะที่เศรษฐกิจประเทศไทยยังไม่เติบโตเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งมาจากภาวะหนี้ครัวเรือน

ในระดับสูง เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเนื่องและแข็งค่ามากกว่าสกุลเงินหลักอื่น ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาคการส่งออก อีกทั้งความล่าช้าจากการจัดตั้งรัฐบาลและการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 

รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี
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		 เพือ่รบัมอืกบัความผนัผวนดงักล่าว	เอสซีจจีงึทรานสฟอร์ม
ทัง้รปูแบบธรุกจิและคน	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

พัฒนาคนให้เข้าไป “นั่งในใจลูกค้า” 
		 “คน”	 เป็นพลังส�าคัญในกระบวนทัพแห่งการขับเคล่ือน
องค์กร	เอสซีจีเช่ือว่า	การพฒันาคนทีด่ทีีส่ดุไม่มทีางใดจะดไีปกว่า
การเปิดโอกาสให้พนกังานเข้าไปอยูใ่นกระบวนการทรานสฟอร์ม	 
เพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถใหม่	 ๆ	ปีที่ผ่านมาเอสซีจีได้
ท้าทายตนเองด้วยการทรานสฟอร์มครัง้ใหญ่	เปล่ียนจาก	“ผูผ้ลติ”	 
มาเป็น	 “ผู้สร้างสรรค์โซลูชันและนวัตกรรม	สินค้า	 บริการให ้
เหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้”	 โดยมุ ่งพัฒนาพนักงานให้มี
ทักษะในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า	พร้อมเติม 
ความรู้ใหม่ให้ทนัยคุสมยั	โดยเฉพาะเทคโนโลยดีจิทิลั	เพือ่ส่งมอบ	 
“คุณค่าที่ตรงใจลูกค้า”	ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว	

ทรานสฟอร์มอย่างต่อเน่ืองด้วย “นวัตกรรม” และ 
“โซลูชัน” 
  ธรุกจิเคมคิอลส์	ปีทีผ่่านมาธรุกจิเผชญิกบัความท้าทายใน
หลายปัจจยั	ท้ังการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก	เกดิผูเ้ล่นรายใหม่ 
ในอุตสาหกรรมส่งผลให้มีอุปทานที่เพิ่มขึ้น	 ในขณะที่ความ
ต้องการสนิค้าเคมภีณัฑ์ชะลอตวัลง	เพือ่ให้ธรุกจิมยีอดขายเพิม่
สูงขึ้นและกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง	 เอสซีจีจึงสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตสินค้า
เคมภัีณฑ์ทัว่ไป	(Commodity)	มาเป็นผูส้ร้างสรรค์นวตักรรมและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	 (High	Value-Added	Products	&	 
Services)	และมุง่สูก่ารเป็น	Service	&	Solution	Provider	อย่าง
เต็มที่	 เพื่อส่งมอบโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้
ตรงจุดและรวดเร็วขึ้น	ทั้งยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง	 เช่น	 
PE112	 ซูเปอร ์พลาสติกเกรดพิเศษซึ่งเอสซีจี เป ็นผู ้ผลิต 
รายแรกของโลกโดยได้น�ามาท�าเป็นท่อทนแรงดนัสงู	รวมทัง้เมด็
พลาสติกพอลิเอทิลีนเกรดพิเศษจาก	SMX™	Technology	ที่มี 
คุณสมบัติเหนือกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป	 เช่น	 ท�าให้ผลิตภัณฑ ์
บางลงแต่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเดิม	 สามารถใช้งานได้ในหลาก
หลายอุตสาหกรรม	เช่น	บรรจุภณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่	ยานยนต์	 
และเครื่องใช้ไฟฟ้า	
	 เอสซีจีเชื่อมั่นว่า	 การมุ่งลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
มูลค่าสูงข้างต้นจะช่วยเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น	 สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดอย่างรวดเร็ว	 จึงได้เชื่อมโยงเครือข่าย
ความร่วมมอืกบันกัวจิยัและสถาบนัชัน้น�าระดบัโลก	เช่น	Norner	

ประเทศนอร์เวย์	และมหาวิทยาลยัออกซฟอร์ด	สหราชอาณาจักร	
ทัง้ยงัก่อตัง้ศนูย์นวตักรรมและพฒันาต้นแบบสนิค้า	I2P	Center	
(ไอทูพี:	 Ideas	 to	Products)	 ซึ่งเป็นสถานที่ท�าโครงการความ
ร่วมมือระหว่างเอสซีจี	 ลูกค้าและคู่ธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า	
นอกจากนี้	ยังน�าระบบดิจิทัลมาพัฒนาการท�างานตลอดห่วงโซ่
คณุค่า	เช่น	ระบบวางแผนการขาย	การผลิต	และเลือกซือ้วตัถดุบิ
ที่ดีที่สุดล่วงหน้าตามการคาดการณ์สถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยน
ไป	และระบบ	Predictive	Analytic	คาดการณ์ความผิดปกต ิ
ล่วงหน้าเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต	
 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	 ได้พัฒนารูปแบบ
ธุรกิจ	จาก	“ผู้ผลิต”	มาเป็น	“ผู้สร้างสรรค์โซลูชันและนวัตกรรม
สินค้า	 บริการด้านที่อยู่อาศัย”	 เพ่ือยกระดับวงการก่อสร้าง
และที่อยู่อาศัย	 ไม่ว่าจะเป็น	 ผู้ให้บริการโซลูชันการก่อสร้าง	 
(Construction	 Solutions)	 ที่แก้ปัญหาให้ช่างและผู้รับเหมา
ท�างานได้มีประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	ประหยัดต้นทุน	ด้วยการน�า
เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เช่น	 Building	 Information	Modeling	
(BIM)	มาช่วยวางแผนการใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างผ่าน
โมเดลสามมิติ	 จึงควบคุมงบประมาณ	ลดการเกิดวัสดุส่วนเกิน 

“เอสซีจีได้ท้าทายตนเอง
ด้วยการทรานสฟอร์มครั้งใหญ่ 
เปลี่ยนจาก “ผู้ผลิต” มาเป็น 
“ผู้สร้างสรรค์โซลูชันและ
นวัตกรรม สินค้า บริการ
ให้เหนือกว่าที่ลูกค้าคาดหวังไว้” 
โดยมุง่พฒันาพนกังานให้มทีกัษะ
ในการค้นหาความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อส่งมอบ 
“คุณค่าที่ตรงใจลูกค้า” 
ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว ”
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และก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น	 รวมถึงเป็นผู้ส่งมอบโซลูชันที่อยู่อาศัย	
(Living	Solutions)	ที่เติมเต็มความต้องการของเจ้าของบ้าน	ให้
มีความสะดวกสบายในการอยูอ่าศยั	แก้ปัญหาบ้านร้อน	ลดการ
ใช้พลังงาน	และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้พักอาศัยทุกวัย
	 เอสซีจีมีความเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี	 จึงได้ปรับโมเดล
ธุรกิจ	โดยเฉพาะช่องทางการตลาด	(Market	Place)	ให้ใกล้ชิด 
ลูกค้าและอ�านวยความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิม	 ด้วยการน�า
เทคโนโลยดีจิทิลัรปูแบบ	Active	Omni-Channel	ผสานช่องทาง 
การจัดจ�าหน่ายออฟไลน์ซึง่เป็นร้านค้าทีม่ทีัว่ประเทศและเป็นจดุแขง็	 

ให้เข้ากับช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อ	SCGHome.com	 เพื่อให ้
ลูกค้าเข้าถึงสินค้า	 บริการได้ทุกที่	 ทุกเวลาแบบไร้รอยต่อ	 
พร้อมให้ค�าปรึกษา	ออกแบบ	ติดตั้งและรับประกันอย่างดีเยี่ยม	
ทั้งยังเสริมจุดแข็งด้วยบริการขนส่งสินค้าของเอสซีจี	 โลจิสติกส ์
ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่จากเครือข่าย	 840	 แห่งทั่วประเทศไทย	
ขณะเดียวกันก็เร่งขยายธุรกิจค้าปลีกที่เติบโตก้าวกระโดด
อย่าง	 SCG	Home	 บุญถาวร	 และ	 SCG	Home	 Solution	 
รวมถงึพฒันาแพลตฟอร์มทีร่วบรวมวสัดแุละสนิค้าตกแต่งบ้าน
จากร้านค้าและผู้ให้บริการทั่วประเทศรายแรกในไทยภายใต	้
www.nocnoc.com	

 ธรุกจิแพคเกจจิง้ การเตบิโตสงูของธรุกจิอ-ีคอมเมร์ิซ	และ 
สินค้าอุปโภค	บริโภค	มีผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น	 
ผลการด�าเนินงานของธุรกิจจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดด	 โดย 
เฉพาะในภมูภิาคอาเซยีนทีม่ศีกัยภาพเตบิโตสงูเป็นอนัดบัต้น	ๆ 	 
ของโลก	ด้วยเหตุนี้ธุรกิจจึงเปล่ียนตัวเองเป็น	 “ผู้ให้บริการด้าน
บรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร”	(Packaging	Solutions	Provider)	
ที่มีสินค้า	 บริการหลากหลาย	 เพ่ือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจ�าวนัของผูบ้รโิภค	และเพิม่สดัส่วนการจ�าหน่ายบรรจภุณัฑ์
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง	 พร้อมให้โซลูชันท่ี
ตอบโจทย์ความต้องการพิเศษ	ได้แก่	โซลูชันด้านการออกแบบ
และการพิมพ์	 โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ	 โซลูชันกลุ่มสินค้า	 
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
		 เพ่ือเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและรักษา 
ความเป็นผูน้�าตลาดบรรจภุณัฑ์ครบวงจรในภมูภิาค	บริษทัเอสซจีี	 
แพคเกจจิง้	จ�ากัด	(มหาชน)	จงึประกาศแผนเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	 (IPO)	 เพื่อระดมทุนไปขยาย
ธรุกจิให้ครอบคลมุทัว่อาเซยีน	และปรบัโครงสร้างทางการเงนิให้
มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น	รวมทั้งยังเข้าไปถือหุ้นร้อยละ	55	คิดเป็น
มลูค่า	20,817	ล้านบาทในบรษิทั	PT	Fajar	Surya	Wisesa	Tbk.	
(Fajar)	ซ่ึงเป็นผูน้�าธรุกจิกระดาษขนาดใหญ่ของอนิโดนเีซยีและ
เป็นประเทศที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์จ�านวนมาก
  หน่วยงานส่วนกลาง (Corporate Functions)	 ซึ่งมี
ภารกจิสนบัสนนุการด�าเนนิงานของทกุธรุกจิในเอสซจีใีห้ด�าเนนิ
งานด้วยความรวดเร็วย่ิงขึ้นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ได้น�า
แนวคิดการ	Lean,	ออโตเมชัน	และเทคโนโลยีดิจิทัล	มาใช้ลด
ขั้นตอนการท�างานที่ไม่จ�าเป็น	 ไม่ว่าจะเป็นการน�าออโตเมชัน	
เช่น	Robotic	Process	Automation	มาใช้	ช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพ
การท�างานกว่าร้อยละ	30	และน�าเทคโนโลยทีนัสมยัทีไ่ด้รบัการ
ยอมรับระดับโลกอย่าง	Blockchain	ช่วยลดขั้นตอนและต้นทุน
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้มากกว่าร้อยละ	 60	 ท้ังหมดน้ี
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทรานสฟอร์มที่มุ ่งไปสู่การจัดการ
มาตรฐานระดับโลกในทุก	ๆ	กระบวนการท�างาน	
		 นอกจากนี้	 เอสซีจียังมีกระบวนการจัดการเพ่ือปรับกรอบ 
ความคดิ	และวฒันธรรมองค์กรให้ท�างานเสมอืนเป็นผูป้ระกอบการ	 
(Entrepeuneur	Mindset)	ที่กล้าเสี่ยง	รู้ลึก	รู้จริง	และค�านึงถึง
ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเป็นหัวใจส�าคัญ	ผ่านการตั้ง
หน่วยงานสตาร์ทอัพสตูดิโอภายใน	ชื่อ	Zero	to	One	ส่งผลให้
เกิดแนวคิดและนวัตกรรมที่ล�้าหน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	รวมทั้ง
ส่งเสริมการท�า	Open	Innovation	ผ่านหน่วยงาน	AddVentures	
by	SCG	ที่ดูแลการท�างานร่วมกับสตาร์ทอัพชั้นน�าภายนอกที่
ได้รับการยอมรับ	 เพ่ือร่วมกันพัฒนานวัตกรรมให้ลูกค้าในไทย
และอาเซียน	ตลอดจนเข้าไปลงทุนและสนับสนุนให้สตาร์ทอัพ
ขยายธุรกิจพร้อมเติบโตไปด้วยกัน	ส่งผลให้เอสซีจีได้มีโอกาส
ร่วมเรียนรู้และต่อยอดกับกลุ่มสตาร์ทอัพดังกล่าว	 ทั้งยังเป็น 
โอกาสที่จะขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมหรือตลาดอื่นได  ้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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	 ด้วยความผันผวนจากหลายปัจจัยในปี	 2562	 ได้แก	่
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ	 และจีน	 ราคาน�้ามันที่มีความ
ผันผวน	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่อยู่ในช่วงวัฏจักรอ่อนตัวลง	
รวมท้ังสถานการณ์ในประเทศ	 อาทิ	 การแข็งค่าของเงินบาท	
สถานการณ์การเมืองทีไ่ม่แน่นอน	ภาวะหนีค้รวัเรอืนในระดบัสงู	
ทั้งหมดนี้มีส่วนให้ผลประกอบการโดยรวมของเอสซีจีได้รับผล 
กระทบเช่นกัน	โดยมีรายได้จากการขายรวม	437,980	ล้านบาท	
ลดลงร้อยละ	8	จากปีก่อน	โดยมกี�าไรส�าหรบัปีก่อนรายการปรบั
เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน	34,049	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	
24	จากปีก่อน	ทัง้นี	้หากรวมรายการดงักล่าวมลูค่า	2,035	ล้านบาท	
จะท�าให้เอสซีจีมีก�าไรส�าหรับปี	32,014	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	 
28	จากปีก่อนจากผลประกอบการที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์
		 อย่างไรกต็าม	ฐานะทางการเงนิโดยรวมของเอสซจี	ีณ	สิน้ปี	
2562	ยงัคงแขง็แกร่ง	เนือ่งจากได้ลงทนุและพฒันานวตักรรมมา
อย่างต่อเน่ือง	ท�าให้ม	ีNet	Debt	to	EBITDA	มสีดัส่วนอยูท่ี	่2.4	เท่า	 
ในขณะทีเ่งนิกูเ้กอืบทัง้หมดเป็นเงนิบาทและอตัราดอกเบีย้เฉลีย่
อยู่ที่ร้อยละ	 3.1	 และกระแสเงินสดมีเสถียรภาพจากผลการ
ด�าเนินงานของธุรกิจหลักที่มั่นคง	คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2563	อนุมัติการจ่าย
เงนิปันผลประจ�าปี	2562	เป็นเงนิทัง้สิน้	16,800	ล้านบาท	หรอืใน
อตัราหุน้ละ	14.0	บาท	คดิเป็นร้อยละ	52	ของก�าไรส�าหรบัปีตาม
งบการเงนิรวม	แบ่งเป็นเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ	7.0	
บาท	และเงนิปันผลประจ�าปีส่วนทีเ่หลอืในอตัราหุน้ละ	7.0	บาท	

ผนกึพลงักบัพนัธมติร พฒันาจดุแขง็ให้แกร่งกว่าเดมิ 
	 ปีที่ผ่านมา	 เอสซีจีได้ร่วมกับองค์กรช้ันน�าทั้งในไทยและ
ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง	ๆ	ค้นคว้า	วิจัยนวัตกรรม	
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	
โดยได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน	
(CAS)	ตัง้ศนูย์ความร่วมมอื	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	 ในฐานะท่ีเป็นผู้น�าธุรกิจซ่ึงขับเคล่ือนหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน	 ทั้งในไทยและอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง	 
จึงได้จัดงาน	SD	Symposium	ครบรอบ	10	ป	ีภายใต้แนวคิด	
Collaboration	 for	 Action	 โดยมีเครือข่ายพันธมิตรช้ันน�า
ในระดับประเทศและระดับโลกกว่า	 45	 รายมาร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ในการน�าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กร	
เพื่อให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม	และเอสซีจ ี
จะยังคงเดินหน้าผลักดันแนวคิดนี้กับคู่ค้า	 คู่ธุรกิจ	 ชุมชนและ
กลุ่มลูกค้าต่อไป
	 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	 ผู้ถือหุ้นกู้	 
ผู้ร่วมทุน	 คู่ค้า	 คู่ธุรกิจ	 ลูกค้าและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	สถาบัน 
การเงินทั้งในและต่างประเทศที่สนับสนุนการด�าเนินงานด้วยดี
ตลอดมา	รวมทัง้พนกังานทีทุ่ม่เทสรรพก�าลงัเพือ่ให้องค์กรเตบิโต
อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวน	
		 แม้ว่าเศรษฐกจิปีทีผ่่านมาจะมคีวามไม่แน่นอนจากปัจจยั
ภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม	 แต่ส่ิงที่เอสซีจีจะยังคงมุ่งมั่น
รับมือกับความท้าทายดังกล่าวให้ได้	 คือ	 การทรานสฟอร์มทั้ง	
“รูปแบบธุรกิจ”	 และ	 “คน”	 ให้เข้าใจและเข้าถึงความต้องการ
ที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด	เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ส่งมอบโซลูชัน	สินค้า	บริการให้ตรงใจลูกค้าทุกกลุ่มทั่วภูมิภาค
อย่างทันท่วงที	 เอสซีจีเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์เหล่านี้	 จะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัในระยะยาว	และสร้างความเตบิโต
ให้องค์กรได้อย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร	วันที่	29	มกราคม	2563

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

พลอากาศเอก



6

พนักงาน
คือ หัวใจของทรานสฟอร์เมชัน

03

ธุรกิจในปัจจุบันต้องพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ เนื่องจากการใช้ชีวิตของลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิม 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวกระโดด การค้าขายเปลี่ยนจากร้านค้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา เกิดคู่แข่งรายใหม่ที่ผลิตสินค้า บริการในราคาที่ต่ำากว่า รวมไปถึง
การค้าขายที่ไร้พรมแดน จากการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ลูกค้าจึงมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจ

ที่ปรับเปลี่ยนไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงจะโดนดิสรัป ขาดทุนและเลิกกิจการได้

 ให้ “คน” เข้ามาอยู่ในกระบวนการทรานสฟอร์ม
	 เอสซจีมีองเหน็โอกาสจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว	เพราะ
ตระหนักดีว่า	ทรานส์ฟอร์เมชันไม่ได้หมายถึงการน�าเทคโนโลยี
มาใช้เพยีงอย่างเดยีว	แต่ต้องพฒันา	“พนกังาน”	ให้พร้อมรบักบั
ทุกการเปลี่ยนแปลง	และเรียนรู้เทคโนโลยี	ทักษะความรู้ใหม่	ๆ	
เพื่อพัฒนากระบวนการท�างานที่ตอบสนองความต้องการที่แท้
จริงของลูกค้า	 เปลี่ยนจากการขายสินค้าคุณภาพเยี่ยมมาเป็น	
“โมเดลธุรกิจใหม่”	ที่เน้นโซลูชัน	นวัตกรรมสินค้า	บริการที่ตรง
ใจและฉับไว	แบบ	One-Stop	Service	ซึ่งช่วยให้องค์กรเติบโต
อย่างยั่งยืนและเป็น	“แบรนด์ที่ครองใจลูกค้า”
		 การพัฒนาคนที่ดีที่สุด	 คือ	 การให้พนักงานเข้าไปอยู่ใน
กระบวนการทรานสฟอร์มด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง	
(Experiential	Learning)	และลงมือปฏิบัติ	(Action	Learning)	
มุ ่งสร้างศักยภาพในการท�างาน	 (Competency)	 ตามสูตร	
70:20:10	โดย	70	แรกเน้นให้ท�างานจรงิ	เรยีนรูจ้ากการปฏบิตั	ิ20	
ต่อมา	คือให้ค�าแนะน�าจากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรเหมือนพี่สอน
น้อง	และ	10	สดุท้ายเป็นการเรยีนในห้องทีเ่น้นน�ากรณศีกึษามา
ให้ต่อยอดความคดิ	และหลกัสตูรด้านเทคโนโลยดีจิทิลั	เช่น	Big	
Data,	AI,	Process	Automation,	Robots,	Digital	Marketing	
ซึ่งตอบเทรนด์ของโลก	
	 กิจการที่ครอบคลุมทั้งอาเซียนมีผลให้พนักงานเอสซีจีมี
ความหลากหลายทั้งเชื้อชาต	ิวัย	วัฒนธรรมและรูปแบบการใช้
ชีวิตที่ไม่เหมือนกัน	แต่เอสซีจีก็เคารพความแตกต่างและเห็น
คุณค่าโดยการสร้างความภาคภูมิใจว่า	 ทุกคนคือคนเอสซีจี 
เหมือนกันและเป็นพลังส�าคัญที่ผลักดันองค์กร	 เช่น	บริษัทใน
ประเทศอินโดนีเซียได้รวมกลุ่มกันตั้งคณะท�างานร่วมกันเป็น	
One	 Team	สมาชิกมีทั้งคนท้องถิ่นและคนไทย	ตั้งขึ้นมาเพ่ือ
ช่วยกันก�าหนดนโยบายทางธุรกิจด้วยความเข้าใจกันและกัน	

เห็นประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก	และยังลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร 
จากการท�างานซ�้าซ้อน	ส�าหรับบริษัทใน	Prime	Group	ประเทศ 
เวียดนามและ	 Mariwasa	 และ	 UPPC	 Phi l ippines	 
ประเทศฟิลิปปินส์	พนักงานท้องถ่ินและคนไทยได้จัดกิจกรรม
ดูแลชุมชน	และพนักงานอย่างเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 นับเป็น
มิตรภาพไร้พรมแดนที่เกิดจากการเคารพในความต่างอย่าง 
มีคุณค่า	

เปลี่ยนจากสุดยอดผู้ผลิต มาเป็น เพื่อนคู่คิดของ
ลูกค้า 
		 ลูกค้าชื่นชมคนเอสซีจีว่า	 เชี่ยวชาญด้านการผลิต	 พัฒนา
กระบวนการท�างานอย่างดเียีย่ม	ต้ังแต่สรรหาวตัถดุบิ	ปรบัปรงุวธิี 
การท�างานให้ทันสมัย	 ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานโลก	 
มีระบบการขนส่งที่รวดเร็วพร้อมบริการหลังการขายซึ่งเป็นไป
ตามพนัธกจิทีว่่า	“คณุภาพและเป็นธรรม”	เมือ่ยคุสมยัเปลีย่นไป	 
คนเอสซีจีตระหนักดีว่า	 ไม่สามารถท�างานแบบเดิมได้อีก	 
ต้องเปล่ียนมาส่งมอบ	 “คุณค่าที่ตรงใจ”	 (Customer	 Value	
Proposition)	ผ่านโซลูชัน	 สินค้า	บริการให้ดียิ่งขึ้น	ตามค�ามั่น
สญัญา	Passion	for	Better	โดยยดึความต้องการลกูค้าเป็นหลกั	
	 เพือ่เพิม่ประสบการณ์ให้คนเอสซจีเีรยีนรูห้น้างานอืน่	ๆ 	จึง
มอบหมายให้พนักงานที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตออกไปพบปะ
ลูกค้ากับนักการตลาด	 ได้เปิดมุมมองใหม่	 เป็นเพ่ือนคู่คิดท่ี
เข้าไป	“นัง่ในใจลกูค้า“	และน�าความต้องการทีซ่่อนเร้นมาใช้เป็น
ข้อมูลสร้างสรรค์สินค้า	บริการคุณภาพสูง	 เช่น	พนักงานธุรกิจ
แพคเกจจิ้งน�าข้อมูลของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหรือผู้สูงอายุมา
วิเคราะห์แล้วพบว่า	กลืนอาหารล�าบาก	เคี้ยวไม่สะดวก	จึงร่วม
กับมหาวิทยาลัยมหิดล	คิดค้น	พัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน	
(Flexible	Packaging)	พร้อมฝาหลอดเกลียว	(Spout	pouch)	ท่ี
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ยงัรกัษาคณุภาพอาหารเหลวซึง่บรรจอุยูภ่ายในนัน้ได้ด	ีมคีวาม
ปลอดภัย	 รูปทรงบรรจุภัณฑ์ก็สะดวกต่อการใช้งาน	แม้จะใช้
ระยะเวลาวิจัย	ทดสอบกว่า	2	ปี	แต่ทีมงานยังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อ
ส่งมอบคุณค่าให้ผู้บริโภคได้ตรงใจ	

มากกว่าผลิตสินค้าเป็นชิ้น ๆ แต่ส่งมอบโซลูชันครบ
วงจร
	 เอสซีจีเล็งเห็นว่า	 การท�าสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือเร็ว
กว่าคู่แข่งอาจไม่เพียงพอ	 แต่ต้อง	 “ยกเครื่อง”	 ต้ังแต่กลยุทธ์	
กระบวนการท�างาน	 และพัฒนา	 “พนักงาน”	 ด้วยการเพ่ิม
ศกัยภาพทีม่อียูเ่ดมิให้เพิม่มากขึน้	(Reskill)	และเสรมิทกัษะใหม่	
(Upskill)	ให้มีความรู้รอบด้าน	ซึ่งเป็นการสร้างศักยภาพในการ
ท�างาน	(Competency)	ที่ยั่งยืน
		 การใช้	Design	Thinking	และ	Business	Model	Canvas	
เป็นกระบวนการคิดทีท่�าให้เข้าใจปัญหา	(Pain	Point)	ของลกูค้า
อย่างลึกซึ้งทั้งการท�า	Workshop	 ท่ีเข้มข้นและมอบหมายให้
ท�าโครงการ	(Project)	เพื่อคลี่คลายความต้องการของลูกค้าได้
ตรงใจและฉับไว	ยกระดับจากการเป็นผลิตสินค้าคุณภาพสูงที่
เป็นชิ้น	ๆ	เป็น	“การส่งมอบโซลูชัน”	ที่อ�านวยความสะดวกแบบ
เบด็เสรจ็และทนัท่วงท	ีเช่น	ธรุกจิซเีมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง

“การพัฒนาคนที่ดีที่สุด 
คือ การให้พนักงาน
เข้าไปอยู่ในกระบวนการ
ทรานสฟอร์มด้วยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
(Experiential Learning) 
และลงมือปฏิบัติ (Action 
Learning) มุ่งสร้าง
ศักยภาพในการทำางาน 
(Competency) 
ตามสูตร 70:20:10”
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ได้ออกแบบโซลชูนั	“ไร้กังวล”	ให้ลูกค้าทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮม
ที่มีหลังคาเก่า	น�้าฝนรั่วซ�้าซาก	 โดยคิดในฐานะเจ้าของบ้านซึ่ง
ต้องการทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยั	ไม่อยากย้ายออกจากบ้านในช่วง
ที่ซ่อมแซม	พนักงานได้ใช้เทคโนโลยีโดรนส�ารวจสภาพหลังคา	
และเสริมวัสดุมุงหลังคาปิดจุดรั่วแบบ	Double	Protection	 ซ่ึง
เป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจากเอสซีจี	 โดยไม่ต้องรื้อหลังคาเก่า	ช่วย
ลดฝุ่นจากการก่อสร้าง	และเข้าพักอาศัยได้ตามปกติ	พร้อมรับ
ประกันการตดิตัง้	1	ปี	ลูกค้าเกดิความเชือ่มัน่และยอมรบัเอสซจีี 
ว่าเป็น	“แบรนด์ที่ครองใจ”	ด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร	

ชุมชนเข้มแข็ง ธุรกิจแข็งแรง 
		 	 “สร้างความเจริญในทุกพ้ืนที่ที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจทั้งใน
ไทยและอาเซียน”	 เป็นพันธกิจที่คนเอสซีจียึดมั่นมาโดยตลอด	
พนักงานได้ลงพื้นที่รับฟังชุมชนด้วยความเข้าใจ	และท�าหน้าที่
เป็นพีเ่ลี้ยง	เพือ่ให้แต่ละท้องถิน่ค้นหาความต้องการด้วยตนเอง	
ก่อนจะร่วมกันท�ากจิกรรมเพือ่สงัคมหรอื	CSR	เพือ่พฒันาชมุชน
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน	เช่น	โครงการ	SCG	Sharing	the	Dream	
ทีส่ร้างพลเมอืงอาเซยีนด้วยการมอบทนุการศกึษาให้เยาวชนชัน้
มัธยมปลายจนจบการศึกษาปริญญาตรีมาแล้วกว่า	10	ปี	และ
ต่อยอดไปเป็น	SCG	Sharing	 the	Dream	–	ASEAN	Camp	
น�านักเรียนจาก	 7	ประเทศมาแลกเปล่ียนประสบการณ์	 และ
เรยีนรูเ้รือ่งนวตักรรม	หลักเศรษฐกจิหมนุเวยีน	เพ่ือน�าไปพฒันา
ประเทศของตน	ช่วยตอกย�า้ความภาคภมูใิจในความเป็นอนัหนึง่
อนัเดยีวของผูน้�ารุน่ใหม่ในอาเซยีน	หรอืโครงการ	SCG	Sharing	
A	Brighter	 Vision	ที่จัดขึ้นเป็นปีที่	 5	 เพ่ือคืนการมองเห็นให้ 
ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในประเทศเมียนมากว่า	 900	 ราย	 โดยน�า
คณะจกัษแุพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)	เข้าไป
ให้การรักษา	
		 พนักงานได้น�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นเทรนด์ 
ของโลกไปส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการขยะให้เกิดมูลค่าด้วย	
เช่น	ชุมชนบ้านรางพลบั	จ.ราชบุร	ีทีเ่ป็นชมุชนต้นแบบปลอดขยะ	
น�าของไร้ค่ามาสร้างรายได้	ลดรายจ่ายและสร้างอาชีพด้วยท�า
เป็นปุ๋ย	 แปรรูปเป็นสินค้าชุมชน	นอกจากน้ีธุรกิจเคมิคอลส์ยัง

“ในยุคที่ลูกค้าเข้าถึงโซลูชัน 
สินค้า บริการเพียงปลายนิ้ว
สัมผัส คนเอสซีจีได้ขยับตัวเอง
ให้เป็น “มากกว่าคนรู้ใจ” 
โดยเสนอโซลูชันให้ลูกค้า
ก่อนที่จะ “เอ่ยถาม” และแบ่ง
กลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย ๆ 
เพื่อออกแบบโซลูชันให้เหมาะสม
กบัรปูแบบการใช้ชวิีตแต่ละกลุ่ม
ซึ่งแตกต่างกันไป 
(Personalize) ไม่ได้เป็น
แบบเดียวกันหมด (One for 
All) ซึ่งเป็นการแสวงหาโอกาส
ธุรกิจที่ทำาให้เอสซีจีเป็นผู้นำาและ
แตกต่างจากองค์กรอื่น”
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ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน	 “KoomKah”	 (คุ้มค่า)	 เพื่อช่วยบริหาร
จัดการรวบรวมและคัดแยกขยะจากชุมชน	ท�าให้ผู้รับขยะหรือ
ธนาคารขยะท�างานได้สะดวกมากขึ้น	 โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เชื่อมหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการขยะเข้าหากัน	 เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจท่ีตอบไลฟ์สไตล์ของคนรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ตรงใจและฉับไว	

คิด ทำาให้ต่าง เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ 
	 ในยุคที่ลูกค้าเข้าถึงโซลูชัน	สินค้า	บริการเพียงปลายนิ้ว
สัมผัส	 คนเอสซีจีได้ขยับตัวเองให้เป็น	 “มากกว่าคนรู้ใจ”	 โดย
เสนอโซลูชันให้ลูกค้าก่อนที่จะ	 “เอ่ยถาม”	และแบ่งกลุ่มลูกค้า
เป็นกลุ่มย่อย	 ๆ	 เพื่อออกแบบโซลูชันให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การใช้ชวีติแต่ละกลุม่ซึง่แตกต่างกนัไป	(Personalize)	ไม่ได้เป็น
แบบเดยีวกนัหมด	(One	for	All)	ซ่ึงเป็นการแสวงหาโอกาสธรุกจิ
ที่ท�าให้เอสซีจีเป็นผู้น�าและแตกต่างจากองค์กรอื่น	
		 พนักงานได้น�าเทคโนโลยีมาใช้กับการท�างาน	 ช่วยให้งาน
เสร็จเร็วขึ้น	 จึงน�าเวลาที่เหลือมาเรียนรู้เรื่องธุรกิจและความ
เข้าใจลกูค้า	รวมกลุม่กนัเป็น	“สตาร์ทอพัภายในองค์กร”	พัฒนา
โมเดลธรุกจิใหม่	ภายใต้โครงการ	“ZERO	TO	ONE”	ด�าเนินการ 
โดย	“AddVentures	by	SCG”	เช่น	ทมี	DeZpaX	ทีท่�าแพลตฟอร์ม 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารแบบ
เดลิเวอร่ี	 ด้วยบริการสั่งท�ากล่องอาหารพร้อมโลโก้ที่เหมาะกับ
ทุกรูปแบบธุรกิจ	หรือ	ทีม	MeZ	ที่น�าข้อมูลการซื้อ	 ขายสินค้า
การเกษตรมาคลีค่ลาย	ให้ชาวสวนขายผลไม้ในราคาทีเ่ป็นธรรม	
ไม่โดนพ่อค้าคนกลางกดราคา	ส่วนผูบ้รโิภคกไ็ด้ผลไม้สด	ใหม่ใน
ราคาท่ีเหมาะสม	นบัเป็นโมเดลธรุกจิใหม่ทีเ่พิม่ขดีความสามารถ
ทางการแข่งขันให้องค์กร
	 นอกจากน้ีเอสซจีไีด้เข้าไปลงทนุกบักลุม่สตาร์ทอพัภายนอก 
ทัง้ในไทยและทัว่โลก	นอกจากจะขยายธรุกจิไปในอตุสาหกรรม
หรือตลาดอื่นแล้ว	 ยังเป็นโอกาสอันดีที่คนเอสซีจีจะได้เรียนรู้	
และต่อยอดองค์ความรูก้บัสตาร์ทอพักลุม่ดงักล่าว	เช่นเดยีวกบั
การร่วมลงทุนวิจัย	พฒันาเทคโนโลยเีชงิลกึ	(Deep	Technology)	
กับองค์กรชั้นน�าของโลกอย่างสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน	
(CAS)	ประเทศจีน	มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด	สหราชอาณาจักร	
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมส�าหรับลูกค้าในอนาคต	

	 เอสซีจีเชื่อมั่นว่า	 หัวใจส�าคัญของการทรานสฟอร์ม	 คือ	
“พนักงาน”	ที่พร้อมปรับเปล่ียนตัวเองทุกสถานการณ์อย่างทัน
ท่วงท	ีด้วยการเพิม่ศกัยภาพให้ตวัเองโดยยดึความต้องการลกูค้า
เป็นที่ตั้งและน�าเทคโนโลยีมาพัฒนางาน	 เพ่ือย่นระยะเวลาให้
เสร็จเร็วขึ้น	 ลดความซ�้าซ้อนหรือผิดพลาด	และมีเวลาเหลือไป
พัฒนางานใหม่	ๆ 	เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีมากยิ่งขึ้นให้ลูกค้าด้วย
ความรวดเร็ว	เพราะตระหนกัดว่ีา	“องค์กรท่ีทรานสฟอร์มก่อน 
ย่อมได้เปรยีบก่อน”	และจะเป็น “แบรนด์ชัน้น�าทีน่ัง่อยูใ่นใจ
ลูกค้า”	อย่างยั่งยืน

DeZpaX
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
สำาหรับร้านอาหาร

เดลิเวอรี่

ทีม MeZ
ทำาแพลตฟอร์ม

ให้ผู้ซื้อและชาวสวน
ผลไม่้มาพบกัน
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

04

งบกำาไรขาดทุนรวม 1 (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 

รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA)

ก�าไรส�าหรับป ี2 

ก�าไรส�าหรับปีก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชย

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562

งบแสดงฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)

สินทรัพย์

หนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

อัตราส่วนทางการเงิน

จ�านวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น) 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรส�าหรับปี (%) 3

อัตราก�าไรส�าหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%) 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 

อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการด�าเนินงาน (EBITDA)

ต่อสินทรัพย์ (%) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4

อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อก�าไรต่อหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสด

ที่ได้จากการด�าเนินงาน (EBITDA) (เท่า)

437,980 

 419,096 

 74,960 

 32,014

34,049 

 634,733 

 306,990 

 327,743 

 280,215 

1,200 

 233.5 

 26.7 

 14.0 

 52.5 

 7.3 

 11.5 

 5.2 

 

12.2 

 0.9 

 14.7 

 2.4

478,438 

 445,392 

 

86,641 

 44,748 

589,787 

 271,918 

 317,869 

 277,097 

 1,200 

 230.9 

 37.3 

 18.0 

 48.3 

 9.4 

 16.6 

 7.7 

 14.9 

 0.9 

 11.7 

 1.7

450,921 

 408,995 

 102,080 

 55,041 

 

573,412 

 271,587 

 301,825 

 261,098 

 1,200 

 217.6 

 45.9 

 19.0 

 41.4 

 12.2 

 22.0 

 9.9 

 

18.3 

 0.9 

 10.5 

 1.4

423,442 

 376,825

 

 97,816 

 56,084 

 

539,688 

 258,070 

 281,618 

 240,023 

 1,200 

 200.0 

 46.7 

 19.0 

 40.7 

 13.2 

 25.1 

 10.7 

 

18.6 

 0.9 

 10.6 

 1.5

2562 2561 2560 2559

439,614 

 400,248 

 82,690 

 45,400 

 

509,981 

 266,975 

 243,006 

 206,161 

1,200 

 171.8 

 37.8 

 16.0 

 42.3 

 10.3 

 23.7 

 9.3 

 16.9 

 1.1 

 12.1 

 

2.0

2558

1   ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2559
2   หมายถึง ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
3   อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของก�าไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
4   อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น



สัดส่วนรายได้
จากการขาย

ปี 2562

ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง

39%

41%

20%

ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง

17%

48%

สัดส่วนกำไร
สำหรับปี*

2562
ธุรกิจ
เคมิคอลส์

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

16%

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

19%
อื่นๆ

ธุรกิจ
เคมิคอลส์

* กำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
** อัตราการจายเงินปนผลป 2562 คิดเปนรอยละ 49.3 ของกำไรกอนรายการปรับปรุงเงินชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2562
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รายได้จากการขาย
(พันล้านบาท)

สินทรัพย์
(พันล้านบาท)

กำไรต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำไรสำหรับปี*
(ร้อยละ)

EBITDA
(พันล้านบาท)

หนี้สิน
(พันล้านบาท)

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแส
เงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน
(เท่า)

กำไรสำหรับปี*
(พันล้านบาท)

2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562

2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 25622558 2559 2560 2561 2562

2558 2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 25622558 2559 2560 2561 2562
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ผลประกอบการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย

05



ป 2561 มีการปรับการแสดงขอมูลตามสวนงานธุรกิจ  
* รวมเงินปนผลจากบริษัทรวม 
** กำไรสำหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

478.4 438.0

86.6 75.0 44.7 32.0

เอสซีจี

(พันล้านบาท)

(พันล้านบาท)

(พันล้านบาท)

(พันล้านบาท)

รายได้จากการขาย EBITDA* กำไรสำหรับปี**

2561 2562 2561 2562 2561 2562

500
400
300
200
100

0

183.0 184.7

20.4 21.0 5.3 5.5

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

รายได้จากการขาย EBITDA* กำไรสำหรับปี**

2561 2562 2561 2562 2561 2562

250
200
150
100
50
0

221.5
177.6

45.2 32.3 28.4 15.5

ธุรกิจเคมิคอลส์

รายได้จากการขาย EBITDA* กำไรสำหรับปี**

2561 2562 2561 2562 2561 2562

250
200
150
100
50
0

87.3 89.0

14.6 15.0 6.1 5.3

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

รายได้จากการขาย EBITDA* กำไรสำหรับปี**

2561 2562 2561 2562 2561 2562

100
75
50
25
0
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สรุปผลการดำาเนินงาน 06

เอสซจีี
	 ผลการด�าเนนิงานของปี	2562	 เอสซจีมีรีายได้จากการขายเท่ากบั	
437,980	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	8	จากปีก่อน	ขณะที	่EBITDA	เท่ากบั	
74,960	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	13	จากปีก่อน	และก�าไรส�าหรบัปีเท่ากบั	 
32,014	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	28	จากปีก่อน	ส่วนใหญ่เกิดจากผลการด�าเนินงาน 
ท่ีลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์	 จากความกังวลต่อสถานการณ์สงคราม 
การค้าและความผนัผวนของตลาด	อย่างไรก็ตาม	หากไม่รวมรายการปรบั
เงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานในไตรมาสที	่2	ของปี	2562	ก�าไรส�าหรบัปี 
จะเท่ากับ	34,049	ล้านบาท

ธรุกจิซเีมนต์และผลติภัณฑ์ก่อสร้าง
	 ธรุกจิมรีายได้จากการขาย	184,690	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	1	จาก 
ปีก่อน	จากการขยายตวัของยอดขายจากธรุกจิค้าปลกีและการจัดจ�าหน่าย	 
โดยมี	EBITDA	และก�าไรส�าหรบัปีเท่ากบั	20,991	ล้านบาทและ	5,455	
ล้านบาทตามล�าดบั	เพิม่ขึน้ร้อยละ	3	จากปีก่อน	นอกเหนือจากการรกัษา
ความเป็นผูน้�าด้านการผลติและให้บรกิารด้านซเีมนต์และวสัดกุ่อสร้างใน
ภมูภิาคอาเซยีนแล้ว	ธรุกจิยงัมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั
ด้านธรุกิจค้าปลกีแบบ	Active	Omni-channel	ธรุกจิโซลชูนัการก่อสร้าง	
(Construction	Solution)	และธรุกจิโซลชูนัด้านการอยูอ่าศยั	 (Living	
Solution)	 เพือ่ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าทีเ่ปลีย่นไป
ได้ดย่ิีงขึน้

ธรุกจิเคมคิอลส์
	 ธรุกจิมรีายได้จากการขาย	177,634	 ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	20	
จากปีก่อน	ขณะที	่EBITDA	เท่ากบั	32,258	ล้านบาท	และก�าไรส�าหรบัปี	 
เท่ากบั	15,480	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	29	และ	ร้อยละ	46	จากปีก่อน	ตามล�าดบั	 
ซ่ึงเป็นผลมาจากส่วนต่างราคาสนิค้าลดลง	 เนือ่งจากอปุสงค์ท่ีลดลง
จากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี	อปุทานจาก 
โครงการปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีน	และส่วนแบ่งก�าไร
จากเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมลดลง	อย่างไรกต็าม	เพือ่รกัษาความสามารถ 
ในการแข่งขนัในตลาดทีม่คีวามท้าทายนี	้ธรุกจิมุง่มัน่สร้างความได้เปรยีบ
ทางการแข่งขนัอย่างต่อเนือ่ง	โดยเน้นส่งมอบและพฒันาสนิค้าและบรกิาร
มลูค่าเพิม่สงู	และประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพใน
การด�าเนินธรุกิจ

ธรุกจิแพคเกจจ้ิง
	 ธรุกิจมรีายได้จากการขาย	89,070	ล้านบาท	เพ่ิมขึน้ร้อยละ	2	จาก
ปีก่อน	โดยรายได้จากการขายของธรุกจิบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจรเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ	5	จากปีก่อน	EBITDA	เท่ากบั	15,036	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	3	จากปีก่อน 
อย่างไรก็ตาม	ก�าไรส�าหรบัปีเท่ากบั	5,268	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	13	จากปี 
ก่อน	 เนือ่งจากส่วนต่างราคาสนิค้าของสายธรุกจิเยือ่และกระดาษลดลง	
ประกอบกบัต้นทุนทางการเงนิและค่าเสือ่มราคาเพิม่ขึน้	ธรุกจิแพคเกจจ้ิง 
ได้เร่งการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งโดยการขยายการลงทนุและการควบรวม
กจิการเพือ่รกัษาความเป็นผูน้�าในภมูภิาค	และมุง่มัน่สร้างสรรค์นวตักรรม
โซลชูนัด้านบรรจภุณัฑ์อย่างครบวงจรเพือ่ตอบสนองความต้องการท่ีหลาก
หลายของลกูค้า	พร้อมขบัเคลือ่นธรุกจิอย่างยัง่ยนืตามหลกัเศรษฐกจิ
หมนุเวยีน	(Circular	Economy)

ส่วนงานอืน่
	 ม	ีEBITDA	6,711	 ล้านบาท	และก�าไรส�าหรบัปี	5,861	 ล้านบาท	
ซึง่เป็นผลการด�าเนนิงานของธรุกจิการลงทนุทีม่	ีEBITDA	รวมเงนิปันผล
จากบรษิทัร่วมทนุ	4,554	ล้านบาท	และมกี�าไรส�าหรบัปี	6,130	ล้านบาท	 
หกัด้วยค่าใช้จ่ายในการบรหิารส่วนกลางและอืน่	ๆ
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เป็นรายได้จากการขายของบริษัทย่อย
ของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน 
(ไม่รวมประเทศไทย)
เป็นรายได้จากการส่งออก
ของบริษัทย่อยในประเทศไทย

26%

ยอดใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมรายธุรกิจในปี 2562
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ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

พัฒนาช่องทางค้าปลีกที่ช่วยให้ลูกค้า
เข้าถึงสินค้า บริการ ได้รวดเร็ว และ
สะดวกสบายมากขึ้น ด้วยรูปแบบ Active 
Omni-Channel ที่เชื่อมต่อร้านค้าออฟไลน์
เข้ากับช่องทางออนไลน์ SCGHome.com

เปลี่ยนจากผู้ผลิต 
เป็นผู้สร้างสรรค์โซลูชัน
และนวัตกรรมครบวงจร



ปี 2562 ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยปริมาณการใช้มาจากงบประมาณการลงทุนภาครัฐเป็นหลัก
ส่วนความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในภูมิภาคอาเซียนก็ยังคงมีการเติบโต โดยมีปัจจัยหลักจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเช่นกัน

รายได้จากการขาย

184,690 ล้านบาท

ร้อยละ 1
จากปี 2561

ร้อยละ 3
จากปี 2561

EBITDA กำไรสำหรับปี

5,455 ล้านบาท20,991 ล้านบาท

ร้อยละ 3
จากปี 2561
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ลูกค้าไม่ได้ต้องการสินค้า แต่ต้องการโซลูชัน 
ที่แก้ปัญหาให้ 
	 แม้เอสซีจีจะเป็นผู้น�าด้านการผลิตวัสดุก่อสร้างมาอย่าง
ยาวนาน	แต่ตระหนกัดว่ีา	ถงึเวลาแล้วทีต้่อง	“เปลีย่น”	เพือ่ยดึเอา
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	ตอบสนองให้ครบถ้วนและทันท่วงที	จึงได้
ปรบัเปลีย่นรูปแบบการด�าเนนิธรุกจิจาก	“ผูผ้ลติ”	สู่	“ผู้สร้างสรรค์
โซลูชัน	และนวัตกรรมครบวงจร”	
		 เอสซีจีได้ศึกษาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า	 เพ่ือคิด	
แก้ปัญหาได้ตรงใจ	 เช่น	 ลูกค้าที่เดินหาซื้อกระเบื้องเซรามิก 
ปพูืน้ห้องน�า้	เขาไม่ได้แค่ต้องการกระเบ้ืองปพูืน้	แต่อยากได้วสัดุ
ปิดพื้นผิวเพื่อตอบสนองความต้องการอื่น	ๆ	ด้วย	 ไม่ว่าจะเป็น
ความสวยงาม	ความปลอดภัย	ท�าความสะอาดง่าย	 รวมถึงยัง
ต้องการให้ออกแบบ	ตดิตัง้ส�าเรจ็เป็นห้องน�า้ตามทีต้่องการ	หรอื
ลกูค้าทีต้่องการซอ่มหลงัคากต้็องการหลงัคาทีไ่ม่รัว่หรอืหลงัคา
ใหม่	แต่ในขณะเดียวกนักต้็องการความสะดวก	ไม่ต้องย้ายออก
ขณะติดตั้ง	 ธุรกิจจึงต้องเป็น	 “ผู้ส่งมอบโซลูชันด้านที่อยู่อาศัย”	
(Living	Solutions)	ให้โดนใจลูกค้า	และมีบริการที่หลากหลาย	
เช่น	 โซลูชันด้านบ้านอยู่สบาย	แก้ปัญหาบ้านร้อน	 โซลูชันด้าน
พลงังาน	เพือ่ให้ลกูค้าใช้พลงังานสะอาด	ประหยดัค่าไฟ	ลดการ 
ใช้ทรัพยากร	 และโซลูชันด้านความปลอดภัย	 แก้ปัญหา 
ความกงัวลเรือ่งการอยูอ่าศยั	โดยเฉพาะอย่างยิง่	โซลชูนัเพือ่ผูส้งูอาย	ุ 
ที่เป็นเทรนด์ใหม่ที่ก�าลังมาแรงตามการเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุของประเทศ	
	 ในส่วนของกลุ ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้างก็เช่น
เดียวกัน	 เอสซีจีปรับรูปแบบธุรกิจเป็นผู ้ให้บริการโซลูชัน 
การก่อสร้าง	(Construction	Solutions)	เช่น	แก้ปัญหาลูกค้าที่
ประสบปัญหาการก่อสร้างล่าช้ากว่าก�าหนด	ท�าให้งบประมาณ
ก่อสร้างบานปลาย	รวมถึงการก่อสร้างไม่ตรงกับแบบหรือไม่ได้ 
มาตรฐาน	 ด้วยการน�าเทคโนโลยี	 Building	 Information	 
Modeling	 (BIM)	มาใช้สร้างแบบจ�าลองอาคารเสมือนจริงใน 
รปูแบบสามมติ	ิเพือ่ให้ลกูค้าและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	ได้เหน็แบบร่าง 
ก่อนก่อสร้าง	ช่วยควบคมุงบประมาณ	และระยะเวลาก่อสร้างให้
เป็นไปตามแผนงานทีก่�าหนด	ทีส่�าคญัยงัช่วยลดของเหลอืทิง้ใน 
การก่อสร้างด้วย

		 ธุรกิจยังได้จัดตั้ง	 “ศูนย์กลางเทคโนโลยีและโซลูชัน”	 เพ่ือ
เป็นพ้ืนที่แลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	 และ
ให้บริการโซลูชันงานก่อสร้างส�าหรับกลุ่มช่างและผู้รับเหมา 
ที่เรียกว่า	 “ซีแพ็คโซลูชันเซ็นเตอร์	 (CPAC	Solution	Center)”	 
ทั่วประเทศ	โดยเข้าไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านข้อมูล	และ
เชื่อมโยงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่าง	ๆ 	จากพนัธมิตรในวงการ
ก่อสร้างในรูปแบบของนวัตกรรมแบบเปิด	(Open	Innovation)	
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
	 ขณะเดียวกันได้ขยายโอกาสการเติบโตธุรกิจให้กว้างขึ้น	
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้มากกว่าเดิม	และใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น 
ด้วยการขยายธรุกจิค้าปลกีทีม่ศีกัยภาพการเตบิโตสงู	รวมทัง้ไม่ได้ 
จ�ากัดอยู่เฉพาะประเทศไทย	แต่ขยายการเติบโตไปทั่วอาเซียน	
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศอินโดนีเซีย	 ที่ใช้เงินประมาณ	
2.4	 พันล้านบาท	 เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นร้อยละ	30	 ใน	PT	Catur	 
Sentosa	Adiprana	(CSA)	บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
จาการ์ตา	 ที่ด�าเนินธุรกิจร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างภายใต้ชื่อ 
ร้าน	Mitra	10	และธรุกจิกระจายสนิค้าซึง่มแีนวโน้มการเตบิโตสงู	

ธรุกจิไร้ร้อยต่อ เชือ่มออนไลน์สูอ่อฟไลน์ และออฟไลน์ 
สู่ออนไลน์ 
	 จากการวิเคราะห์ตลาดพบว่า	รูปแบบการด�าเนินชีวิตของ
ลูกค้า	 โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าของบ้าน	 เปล่ียนแปลงไป	 เนื่องจาก
ต้องการความสะดวกสบายในการจับจ่ายและเลือกซ้ือวัสดุ
ก่อสร้างในร้านทีม่สีนิค้าหลากหลายและให้บรกิารครบวงจรมาก
ยิง่ขึน้	ดงันัน้	ธรุกจิจงึได้ปรบัรปูแบบการด�าเนนิงานโดยเน้นสร้าง
ประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า	 ซึ่งรวมถึงพัฒนา 
ช่องทางค้าปลกีทีเ่ข้าถงึลกูค้ามากขึน้	ภายใต้ช่ือ	SCG	Home.com	 
ด้วยรูปแบบ	 “Active	Omni-Channel”	ที่ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า	
บริการได้สะดวกมากขึ้น	พร้อมให้ค�าปรึกษาและออกแบบได ้
ทุกที่	 ทุกเวลา	 ผ่านการเชื่อมต่อของช่องทางออฟไลน์	 คือ	 
ร้านค้า	และออนไลน์ทางเวบ็ไซต์	หรอืแอปพลเิคชนั	รวมทัง้เสรมิ
จุดแข็งและจุดต่างด้วยบริการขนส่งสินค้า	ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
จากเครือข่าย	 840	แห่งทั่วประเทศไทย	 รวมทั้งเร่งขยายธุรกิจ 
ค้าปลีกเติบโตอย่างรวดเร็วอย่าง	 SCG	Home	บุญถาวร	และ	
SCG	Home	Solution	

ผลการดำาเนินงาน ปี 2562 
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ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1 

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	

สินทรัพย์	 	

หนี้สิน	 	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	

   

ข้อมูลจากงบกำาไรขาดทุน 1  

รายได้จากการขาย		 	

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย		

ก�าไรส�าหรับปี	2  

EBITDA	3  

ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

 59,539 

 211,573 

 98,484 

 113,089 

 184,690 

 180,886 

 5,455 

 20,991 

	64,031	

	218,316	

	105,775	

	112,541	

	182,952	

	178,874	

	5,277	

	20,382	

	56,466	

	213,134	

	106,913	

	106,221	

	175,255	

	170,300	

	6,457	

	21,450	

	58,702	

	203,068	

	103,198	

	99,870	

	170,944	

	163,956	

	8,492	

	23,639	

2562 2561 2560 2559

	56,348	

	187,976	

	105,242	

	82,734	

	178,988	

	168,306	

	10,250	

	24,395	

2558

1		 	ปี	2561	และป	ี2560	มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ	และปี	2559	มีการจัดประเภทรายการใหม่
2		 	ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3		 	ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

	 นอกจากนี	้ได้ขยายการลงทนุในธรุกจิทีใ่ช้เทคโนโลยใีหม่	ๆ 	 
โดยได้ทดลองเปิดร้านขายสินค้าแบบไร้พนักงาน	 ซึ่งน�าเอา
เทคโนโลยีด้านการค้าปลีก	 (Retail	 Technology)	 มาบริหาร
จัดการร้าน	เพือ่สร้างประสบการณ์ทีด่ใีห้ลกูค้า	น�าเทคโนโลยหีรอื
ระบบปฏบิตักิารอตัโนมตัมิาปรบัปรงุกระบวนการผลติ	เพือ่ผลติ
สินค้าได้ฉับไวและทันท่วงที	 ด้วยการใช้เทคโนโลยีและระบบ 
การวเิคราะห์ข้อมลูมาคาดการณ์และปรบัปรงุการบรกิารในด้าน
โลจิสติกส์	และค้าปลีก	
		 ธรุกจิได้พฒันาแพลตฟอร์มดจิทิลัเพือ่อ�านวยความสะดวก
ให้ลกูค้า	เชน่	แพลตฟอร์มทีร่วบรวมวสัดแุละสนิค้าตกแต่งบ้าน
จากร้านค้าและผูใ้ห้บรกิารทัว่ประเทศรายแรกในไทยภายใต้ชือ่	
NocNoc	(www.nocnoc.com)	แพลตฟอร์มควิช่าง	(Q-Chang)	
ที่รวบรวมทีมช่างคุณภาพ	 เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาและ 
นดัหมายกบัช่างได้สะดวกผ่านระบบออนไลน์	และสามารถมัน่ใจ 
ได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้สินค้าและบริการ	
	 นอกจากนี้	 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในอาเซียนด้วยการ 
น�าเสนอนวัตกรรม	และโซลชูนัทีค่รบวงจร	เพือ่สร้างประสบการณ์
ทีด่ใีห้แก่ลกูค้า	ธรุกจิได้จดัตัง้หน่วยงานกลางเพือ่ท�างานร่วมกบั
พันธมิตรทั่วโลกในการจัดหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุด	 เพื่อใช้พัฒนา
โซลูชันใหม	่ๆ	ที่แก้ปัญหาให้ลูกค้าอีกด้วย

หมุนเวียนคนข้ามสายงาน ให้รู้จัก รู้ใจลูกค้า
	 “คน”	 เป็นหัวใจของการพัฒนา	 เอสซีจีได้พัฒนาพนักงาน 
ให้มทีศันคตทิีพ่ร้อมรบักบัทกุการเปลีย่นแปลงด้วยการให้เครือ่งมอื 
ใหม่	ๆ	ภายใต้แนวคิดที่ว่า	“ท�าอย่างไรจะเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า”	
เช่น	 หมุนเวียนพนักงานจากโรงงานไปออกตลาด	 พูดคุยกับ
ลกูค้า	เพือ่ค้นหาความต้องการทีซ่่อนเร้นของลกูค้า	ตามหลักการ	
Design	Thinking	พร้อมให้ออกแบบโซลูชันที่หลากหลาย	และ
ทดสอบกบักลุม่ลกูค้าเลก็	ๆ 	ก่อน	หากแนวคดิใด	ยังไม่ตอบโจทย์
ลกูค้า	กจ็ะพฒันา	ปรบัเปลีย่นไป	เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ทีด่ทีีส่ดุ	ข้อดี
ของกระบวนการเรยีนรูแ้บบใหม่นี	้ท�าให้คนเอสซจีเีปลีย่นมมุมอง
จาก	“ความถนดัด้านการผลติ”	มาสู	่“การสร้างสรรค์โซลชูนัและ
นวตักรรมครบวงจร”	และยงัเกดิการท�างานร่วมกนัข้ามสายงาน
พร้อมได้รับความรู้จากวิชาชีพอื่น	ๆ	ด้วย	

ธุรกิจแข็งแรง ชุมชนแข็งแกร่งด้วยเศรษฐกิจ
หมุนเวียน
	 ขณะเดยีวกนั	ธรุกจิยงัคงมุง่มัน่ในวถิกีารด�าเนนิธรุกจิตาม
หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยนื	 โดยน�าหลกัเรือ่งเศรษฐกจิหมนุเวยีน	
(Circular	Economy)	มาปรบัใช้ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างจรงิจงั	
ผ่านความร่วมมือกับทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง	นบัตัง้แต่ออกแบบเพือ่ใช้วสัดกุ่อสร้างทีน่�ามาผลติใหม่
หรอืน�ากลบัมาใช้ซ�า้ได้	 (Circular	Materials)	 เช่น	 เศษคอนกรตี	
ก้อนปูนทดสอบ	และหัวเสาเข็ม	 จนถึงการก่อสร้างที่มีของเสีย 
เกดิขึน้น้อยทีส่ดุ	โดยร่วมมอืกบัผูป้ระกอบการด้านอสงัหารมิทรพัย์	
ผู้รับเหมาก่อสร้าง	 สถาปนิก	 และบริษัทที่ปรึกษา	 จัดตั้งกลุ่ม	 
Circular	Economy	in	Construction	Industry	(CECI)	เพ่ือร่วมกนั 
ผลกัดนัหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีนไปสูก่ารปฏบิตัิ	
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		 ธรุกจิได้ปรบัและเปลีย่นเพือ่สิง่ทีด่กีว่า	เช่น	เปลีย่นพาเลทไม้	 
เป็นพาเลทพลาสติกที่มีความคงทนแข็งแรง	 ใช้ขนส่งกระเบ้ือง 
เซรามิก	ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ศึกษาแนวทางการลดวัสดุห่อหุ ้มกระเบ้ือง	 เพ่ือลดปริมาณ 
ของเสยี	รวมทัง้คดิค้นรปูแบบการให้บรกิารแบบใหม่	ทีส่่งเสรมิให้ 
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด	 เช่น	 การรวบรวมเครื่องจักรของ 
ผูป้ระกอบการ	มาให้บริการผ่านระบบการจดัการและเทคโนโลยี
ของ	ALL	RENT	ซ่ึงเป็นแนวคดิการใช้ทรพัยากรร่วมกนั	(Sharing	
Platform)
		 ส�าหรับชุมชนรอบโรงงาน	 ได้จัดท�าโครงการที่น่าสนใจ	 
เช่น	โครงการดินผสมและดนิเพาะกล้าข้าวนาโยน	ชมุชนช�าผกัแพว	 
จังหวัดสระบุรี	 น�าดินที่เหลือใช้จากการผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก	 
ผสมเป็นวัตถุดิบส�าหรับท�าดินเพาะปลูกขาย	 และใช้ปลูก 
ต้นกล้าข้าวนาโยน	โครงการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน	 
จังหวดันครราชสมีา	น�าดนิทีเ่หลอืใช้จากการผลติกระเบือ้งเซรามกิ	 
ให้ชุมชนทดลองใช้เป็นส่วนผสมทดแทนดินจากธรรมชาติ	 
ลดการใช้ทรัพยากรดินด่านเกวียน	แต่ยังรักษาอัตลักษณ์และ
คุณภาพของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนไว้ครบถ้วน	 รวมท้ัง 
โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านสา	 จังหวัดล�าปาง	 เอสซีจี	 
โดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	(ล�าปาง)	จ�ากัด	ร่วมกับชุมชน	น�าขยะ 
ประเภทต่าง	 ๆ	 เช่น	 ขยะอินทรีย์	 ขยะรีไซเคิล	 ขยะอันตราย	 
มาจัดการอย่างถูกวิธี	 และขยายผลไปสู่ชุมชนเมืองมาย	 ซึ่งอยู่
ใกล้เคียง	เพื่อพัฒนาไปสู	่Eco	City	ในอนาคต

“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 ช่ัวโมง ผ่านช่องทางออฟไลน์ (ร้านค้า) 
และช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน) 
พร้อมบริการขนส่งสินค้า 840 แห่ง
ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ เรายังพัฒนา
แพลตฟอร์มที่อำานวยความสะดวกกับ
ลูกค้ามากขึ้น เริ่มตั้งแต่การค้นหาข้อมูลสินค้า 
ออกแบบ การสั่งซื้อสินค้า ชำาระเงิน ไปถึงบริการ
ติดตั้ง อาทิ แพลตฟอร์มคิวช่าง (Q-Chang) 
ที่รวบรวมทีมช่างคุณภาพ สามารถค้นหาและ
นัดหมายกับช่างได้อย่างสะดวกผ่านระบบ
ออนไลน์ หมดปัญหาเรื่องช่างทิ้งงาน 
โก่งราคา จึงม่ันใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์
ที่ดีจากการใช้สินค้าและบริการจากเอสซีจี”

คุณวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
Head of Active Omni - Channel
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำากัด

www.SCGHome.com
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ธุรกิจเคมิคอลส์ 

I2P Center
(Ideas to Products) 
ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนา
ต้นแบบสินค้าแห่งแรก
และแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน

ท้าทายทุกการเปลี่ยนผ่าน 
มุ่งสู่การเป็น Service & 
Solution Provider
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ผลการดำาเนินงาน ปี 2562 

ความท้าทายของธุรกิจเคมิคอลส์ 
	 ปีท่ีผ่านมา	 ธุรกิจเผชิญกับความท้าทายจากหลายด้าน 
ทัง้แรงกดดนัจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก	สงครามการค้า 
ระหว่างสหรัฐฯ	 และจีน	 รวมถึงอุปทานสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากผู้ 
เล่นใหม่ทีเ่ข้ามาในตลาดปิโตรเคมทีัว่โลกโดยเฉพาะประเทศจนี	
มากกว่านัน้ปัญหาความขดัแย้งในกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง
ยังกระทบกับวัตถุดิบหลักด้วย	ส่งผลให้ผลต่างราคาสินค้าและ
วัตถุดิบลดลงอย่างมีนัยยะส�าคัญในช่วงปีที่ผ่านมา	

	 อย่างไรก็ตาม	 เพ่ือรักษาและเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขนัในสภาพตลาดทีเ่ปลีย่นไป	เอสซจีจีงึยงัมุง่มัน่สร้างความ
ได้เปรยีบทางการแข่งขนัอย่างต่อเนือ่งโดยเน้นการส่งมอบสนิค้า
และบรกิารมลูค่าเพิม่สงู	เพือ่ให้ตอบสนองความต้องการทีแ่ท้จรงิ 
ของลกูค้าได้อย่างรวดเรว็	ผ่านการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	
ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด�าเนินธุรกิจ

เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์
ที่ปรับตัวลดลง

จากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์
ต่อวัตถุดิบลดลง

เนื่องจากกำไรส่วนแบ่ง
จากบริษัทร่วมทุนลดลง

รายได้จากการขาย

177,634 ล้านบาท

ร้อยละ 20
จากปี 2561

ร้อยละ 29
จากปี 2561

EBITDA กำไรสำหรับปี

15,480 ล้านบาท32,258 ล้านบาท

ร้อยละ 46
จากปี 2561

SMX™ Technology
นวัตกรรมที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ให้สูงขึ้นกว่าขีดจำากัดเดิม
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ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1 

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	

สินทรัพย์	 	

หนี้สิน	 	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	

   

ข้อมูลจากงบกำาไรขาดทุน 1  

รายได้จากการขาย		 	

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย		

ก�าไรส�าหรับปี	2  

EBITDA	3  

ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

49,258 

 230,543 

 76,364 

 154,179 

 177,634 

 167,535 

 15,480 

 32,258

55,241	

	213,263	

	57,028	

	156,235	

	221,538	

	197,693	

	28,410	

	45,237

45,183	

	193,183	

	49,257	

	143,926	

	206,280	

	170,317	

	41,273	

	63,656

49,463	

	193,465	

	64,321	

	129,144	

	188,163	

	147,209	

	42,084	

	60,713

2562 2561 2560 2559

45,769	

	185,583	

	79,818	

	105,765	

	200,433	

	170,433	

	28,488	

	42,900

2558

1		 	ปี	2561	และป	ี2560	มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ	และปี	2559	มีการจัดประเภทรายการใหม่
2		 	ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3		 	ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

	 หลายคนอาจไม่ทราบว่า	โครงการวางท่อส่งน�า้ประปาลอดทะเล 
ระหว่างจงัหวดัสรุาษฎร์ธานถีงึเกาะสมยุเป็นโครงการวางท่อน�า้ 
ประปาขนาดใหญ่	 มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง	 800	 มิลลิเมตร	 
และยาวกว่า	20	กโิลเมตร	ทีเ่กดิขึน้ครัง้แรกในประเทศไทยซึง่ช่วย
ยกระดบัคณุภาพน�า้อปุโภคบรโิภคให้ชาวสมยุ	เกดิจากนวตักรรม 
ซูเปอร์พลาสติก	PE112	ของเอสซีจ	ีโดยเป็นผู้ผลิตรายแรกของ
โลก	และเมื่อเทียบกับท่อพลาสติก	PE	ทั่วไป	ท่อเกรดพิเศษนี้มี 
คณุสมบตัทินต่อแรงดนัได้มากขึน้ถงึ	10%	และทนการสกึกร่อน 
ได้มากขึน้ถงึ	50%	ท�าให้อายกุารใช้งานยาวนานกว่าท่อพลาสตกิ	
PE	 ทั่วไป	 จึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในอุตสาหกรรมประปา	
เหมืองแร่	 และก๊าซธรรมชาติ	 อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
	 เอสซจีมีุง่สร้างสนิค้าและบรกิารทีต่อบโจทย์ความต้องการ 
ทีแ่ท้จรงิของลกูค้าเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัในตลาด 
ตลอดมา	 และเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการเหล่าน้ันอย่างลึก
ซ้ึงมากยิ่งขึ้น	 ในปีที่ผ่านมาเอสซีจีจึงได้เปิดศูนย์นวัตกรรมและ
พัฒนาต้นแบบสินค้าแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน
ขึ้นภายใต้ชื่อ	I2P	Center	(ไอทูพี:	Ideas	to	Products)	เพื่อเร่ง
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	นอกจากนี้ยัง
ได้ฉีกตัวเองออกจากกรอบธุรกิจเดิมที่เป็นเพียงผู้ผลิตพลาสติก
ครบวงจรมาสู่ธุรกิจบริการและธุรกิจมูลค่าเพิ่มสูงอ่ืน	 ๆ	 อาท	ิ 
อิมิสโปร	 (emisspro®)	บริการเคลือบเตาเผาและบ�ารุงรักษา 
ครบวงจร	เซยีร่า	(CIERRA™)	สารเพิม่คณุสมบตัสิ�าหรบัพอลเิมอร์	 
ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มลอยน�้าซึ่งได้พัฒนาและผลิตทุ ่นลอยน�้า 
ทีม่คีวามแขง็แรง	ทนทาน	โดยสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ลูกค้าได้รวม	 5	 โครงการ	 นอกจากนี้	 ยังให้บริการตรวจสอบ 
ท่อภายในเตาปฏกิรณ์ของโรงงานปิโตรเคมใีนทวปียโุรป	อเมรกิาเหนอื 

และเอเชียโดยใช้	 ไซบอท	 (CiBot™)	 หรือหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
ในการตรวจสอบ	 รวมทั้งการน�าดิจิทัลมาพัฒนาแอปพลิเคชัน	 
คุ้มค่า	(KoomKah)	เพื่อบริหารจัดการธนาคารขยะ	
	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 คือ	 ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา	 ธุรกิจได้
เปล่ียนจากผู้ผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ทั่วไป	 (Commodity)	มาเป็น	
“ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง”	 (High	
Value-Added	Products	&	Services)	และมุง่สูก่ารเป็น	Service	
&	Solution	Provider	อย่างเต็มที่	การปรับตัวครั้งนี้ท�าให้ธุรกิจ
เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้ในภาวะธรุกจิ
ทีม่คีวามผนัผวนของราคาสนิค้าค่อนข้างสงู	รวมทัง้สร้างโอกาส
ในการขยายธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูงเพื่อลดการพึ่งพาราย
ได้จากธุรกิจด้านปิโตรเคมี

จัดเต็มด้านวิจัย สู่นวัตกรรมที่จับต้องได้
	 เทคโนโลยแีละนวตักรรม	คอื	หวัใจของธรุกจิในวนันี	้เอสซจีี
จึงให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ปี	2562	
ได้ทุม่งบประมาณลงทนุด้านวจิยัและพฒันาถงึ	2,454	ล้านบาท	
หรือคิดเป็นร้อยละ	1.4	ของรายได้จากการขายของธุรกิจ	ส่งผล
ให้ยอดขายสินค้าบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงมีมากถึงร้อยละ	 33	 
มีสิทธิบัตรรวมทั้งสิ้นกว่า	 343	 ฉบับ	 เพิ่มขึ้นร ้อยละ	 91	 
จากปีที่ผ่านมา
	 หนึ่งในไฮไลต์ความส�าเร็จของปีที่ผ่านมา	คือ	เริ่มการผลิต
และจ�าหน่ายเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเกรดพิเศษจาก	SMX™	
Technology	ส�าหรับกลุ่มฟิล์มอุตสาหกรรมที่รับแรงได้สูง	และ
ถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่	 (IBC)	 ที่มีความแข็งแรงและมี
คุณสมบัติการทนสารเคมีสูงขึ้น	 รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มการใช้งานพิเศษ	 เช่น	บรรจุภัณฑ์สาร
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เคมีทนการกัดกร่อน	และท่อส่งก๊าซแรงดันสูง	 เพ่ือเตรียมการ
ผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป	
	 นอกจากนี้	ธรุกจิยงัพฒันาเมด็พลาสตกิเกรดใหม่	15	เกรด	
ตอบสนองความต้องการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง	
ทัง้อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่	วงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพืน้ฐาน	การผลิตยานยนต์	และเครือ่งใช้ไฟฟ้า	เช่น	
เมด็พลาสตกิพอลเิอทลินีส�าหรบัผลติฝาน�า้ด่ืมทีม่นี�า้หนกัเบาลง	
เมด็พลาสตกิพอลโิพรพลินีส�าหรบัถงุบรรจภุณัฑ์อาหารปิดผนกึที่
ทนต่อความร้อนและความดนัสงู	(Retort)	เมด็พลาสตกิพอลโิพร 
พิลีนส�าหรับถุงพลาสติกที่บรรจุอาหารร้อนให้คงความแข็งแรง	
นุม่และเปิดปากถงุได้ง่ายขึน้	และเมด็พลาสตกิพอลโิพรพลินีทีม่ ี
การไหลตัวสูงส�าหรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อ
ลดการใช้พลังงาน
		 เพ่ือให้การพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เอสซีจี
ได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ	
และได้ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัและสถาบนัวจิยัชัน้น�าหลายแห่ง	
เช่น	ศูนย์	SCG-Oxford	Centre	of	Excellence	for	Chemistry	
ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในสหราชอาณาจักร	ส่วนใน
ประเทศนอร์เวย์ได้ลงทุนผ่านกลุ่ม	Norner	 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวัสดุและพอลิเมอร์ชั้นน�าในทวีป
ยุโรป	และปีที่ผ่านมาได้เปิดศูนย์วิจัยพัฒนาเพ่ิมขึ้น	คือ	 SCG	
Advanced	Materials	 Laboratory	 ที่	 Begbroke	 Science	
Park	 เมืองออกซฟอร์ด	 สหราชอาณาจักร	 เพ่ือศึกษาวิจัยและ 
พัฒนาสินค้าต้นแบบเพ่ือการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมในกลุ่ม	
Functional	Materials	นอกจากนี้ยังก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและ
พัฒนาต้นแบบสินค้า	I2P	Center	(ไอทูพี:	Ideas	to	Products)	

“การพัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็น High Value-Added 
(HVA product) ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
จำาเป็นต้องมี Innovation Management 
Process ที่เป็น world-class ด้วย จึงเป็นที่มา
ของการก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาต้นแบบ
สินค้า I2P Center (Ideas to Products) ซึ่งเป็น
สถานที่สำาหรับการสร้าง 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”

คุณนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ 
Chief Technology Officer - Polyolefins and Vinyl
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด
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ที่จังหวัดระยอง	 ซึ่งเป็นสถานที่ท�าโครงการความร่วมมือ	 
(Collaborative	Projects)	 ระหว่างเอสซีจี	 ลูกค้า	และคู่ธุรกิจ	
เพื่อพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงให้สอดคล้องกับความต้องการ
ลกูค้าและแนวโน้มตลาดได้อย่างรวดเรว็	ซึง่ศนูย์แห่งนี	้ประกอบ
ด้วยโซนนวัตกรรม	และ	Application	Development	Center	
มาตรฐานระดับ	world-class	แห่งแรกในไทยและอาเซียน
		 แนวคดิของการพฒันาสนิค้ามลูค่าเพิม่ใหม่ให้มปีระสทิธภิาพ 
สงูสดุจ�าเป็นต้องมกีระบวนการบรหิารจดัการนวตักรรม	(Innovation	 
Management	 Process)	 ระดับ	world-class	และจากความ
ส�าเรจ็ในการน�ากระบวนการดงักล่าวมาใช้	ได้เกดิแนวคดิใหม่	ๆ 	
กว่า	300	เรื่อง	น�าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมากกว่า	
100	เกรด	และต่อยอดเชิงพาณิชย์มากกว่า	15	เกรดต่อปี	

ผู้นำาใน 3 ตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
		 ด้านมติขิองการเตบิโตจากการขยายธรุกจิในภมูภิาค	เอสซจี ี
ได้เดินหน้าขยายก�าลังการผลิตในประเทศไทยและอาเซียน	
เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของอุปสงค์ในภูมิภาคที่อยู่ใน
ระดับสูง	 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเป็น
ผู้น�าในภูมิภาค	โดยวางฐานการผลิตหลักในไทย	เวียดนามและ
อนิโดนเีซยี	ซึง่เป็นสามตลาดหลกัทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในอาเซยีน
	 ปัจจุบันเอสซีจีอยู ่ระหว่างด�าเนินโครงการปิโตรเคม ี
ครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนาม	 โดยบริษัท	 Long	Son	
Petrochemicals	Company	 Limited	 (LSP)	 ซึ่งมีก�าลังการ 
ผลิตโอเลฟินส์	 1.6	 ล้านตันต่อปี	 ที่มีจุดเด่นจาก	Economies 
of	 scale	 และมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบทั้งก๊าซ 
และแนฟทาส่งผลให้มีความสามารถบริหารต้นทุนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 โดยปัจจุบันโครงการฯอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	
และคาดว่าจะด�าเนนิการผลติในเชงิพาณชิย์ได้ในช่วงครึง่ปีแรก
ของปี	 2566	นอกจากนี้เอซซีจีได้มีการลงทุนใน	PT	Chandra	

Asri	 Petrochemical	 Tbk.	 ซึ่งเป็นผู้เล่นปิโตรเคมีรายใหญ่ใน
อินโดนีเซีย	
		 ส่วนความคืบหน้าในประเทศไทย	 อยู่ระหว่างด�าเนิน
โครงการขยายก�าลงัการผลติ	บริษทั	มาบตาพดุโอเลฟินส์	จ�ากดั	 
ซึ่งเป็นโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นขนาดใหญ่	โดยโครงการดังกล่าว
จะเพ่ิมก�าลังการผลิตโอเลฟินส์ได้ประมาณ	350,000	ตันต่อปี 
และการปรบักระบวนการผลติโดยเพิม่การใช้ก๊าซโพรเพนซึง่เป็น
วัตถุดิบต้นทุนต�่า	 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่	 2	 ของ 
ปี	2564
	 นอกจากนี้	 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในเชิง
บริหารงาน	 ธุรกิจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท�างานตลอดทัง้ห่วงโซ่คณุค่า	อาท	ิพฒันาระบบการ
คาดการณ์ราคาสินค้า	 โปรแกรมอัตโนมัติส�าหรับการวางแผน
กระบวนการผลิต	พัฒนาแบบจ�าลองขั้นสูง	(Digital	Twin)	เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดจาก
หน่วยงานวิจัยสู่โรงงาน	และพัฒนา	Digital	 Blueprint	 และ	
Digital	Platform	เพื่อใช้เป็นแกนหลัก	(Core	Process)	ส�าหรับ
งานด้านดิจิทัลที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การ
จัดหาวัตถุดิบ	การผลิต	การดูแลเครื่องจักร	และการขาย	 เพื่อ
ยกระดับการท�างานทั่วทั้งองค์กร	

พัฒนาคนพร้อมรับอนาคต
		 เอสซจีใีห้ความส�าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร
ให้สามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความพร้อม
ส�าหรบัธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	ปีทีผ่่านมาได้มโีครงการ
และความริเริ่มต่าง	ๆ	อาทิ	 การน�า	Digital	 Platform	มาใช้ใน
ระบบบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล	เช่น	ระบบ	Automation	 
เพ่ือลดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพงาน	 ระบบ	 e-Learning	 ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง	 รวมทั้งเตรียมก�าลังพลส�าหรับ
การขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน	และการสร้างผู้น�าองค์กรใน
อนาคต	ผ่านระบบ	Talent	Management	Career	Development	
และ	Succession	Plan	โดยเน้นการสร้างทกัษะและความรูด้้าน
การจัดการที่หลากหลาย	

เดินหน้านวัตกรรม “รักษ์” โลก
		 เพ่ือเดินตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 เอสซีจีได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	 รวมถึงร่วมมือกับหลายภาคส่วน
ในการด�าเนินโครงการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	
(Circular	 Economy)	 เช่น	 ขับเคล่ือนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ผ่านกจิกรรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการใช้ทรพัยากรและจดัการขยะ
กับพนักงานและชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 โดยร่วมกับจังหวัดระยอง	
จัดท�าต้นแบบ	 “ชุมชน	 LIKE	 (ไร้)	 ขยะ”	 เน้นสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนผ่านบ้าน	วัด	 โรงเรียน	และธนาคารขยะ	พร้อม
ทั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน	 “คุ้มค่า”	 (KoomKah)	 เพ่ือช่วยบริหาร
จัดการธุรกิจธนาคารขยะ	 โดยตั้งเป้าการใช้งานกว่า	 170	แห่ง
ภายในป	ี2563	
	 ในด้านการวิจัย	 เอสซีจีได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์	
มหาวทิยาลยัมหดิล	จดัตัง้ศนูย์วจิยั	“SCG	–	MUSC	Innovation	

Koomkah
แอปพลิเคชัน

ช่วยบริหาร
จัดการธุรกิจ
ธนาคารขยะ



23

Research	Center”	 เพื่อวิจัยและพัฒนา	 “นวัตกรรมพอลิเมอร์
ชนิดพิเศษ”	 จากสารเร่งปฏิกิริยาที่ช่วยให้พลาสติกรีไซเคิลได้
ง่ายขึ้น	 เร่งตอบโจทย์ตลาดโลกที่ต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติก
เพื่อความยั่งยืน	 นอกจากนี้เอสซีจียังอยู่ในระหว่างการศึกษา
และพฒันาเทคโนโลยใีหม่ส�าหรบัการรไีซเคลิขยะพลาสตกิและ
น�ากลับมาใช้ประโยชน์	 เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติกและ
ป้องกันการหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม
		 เอสซีจีได้ร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งใน	 Alliance	 to	 End	
Plastic	Waste	องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรระดับโลกที่เกิดจาก
การรวมตัวกันของกลุ่มบริษัทชั้นน�าของโลกตลอดห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรมพลาสติก	 ต้ังแต่ผู้ผลิต	 ผู้จ�าหน่าย	 ผู้บริโภคและ
ผู้จัดการพลาสติกหลังการใช้งาน	 เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก
โดยเฉพาะในมหาสมุทร	ส�าหรับภายในประเทศไทย	 เอสซีจีได้
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ	 ภาคประชา
สังคม	 เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน	 (PPP	Plastic)	
นอกจากนี	้ยังได้ขยายผลโครงการ	“ถนนพลาสติกรีไซเคิล”	โดย
ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทดาว	ประเทศไทย	และบริษัท	 ซีพี	 ออลล์	
จ�ากดั	(มหาชน)	น�าขยะพลาสตกิมาเป็นส่วนผสมกบัยางมะตอย
สร้างพืน้ทีล่านจอดรถบรเิวณหน้าร้านสะดวกซือ้เซเว่นอเีลฟเว่น	
	 ในส่วนของความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	 เอสซีจีได้ส่งมอบ	 “ทุ่นกักขยะลอยน�้า”	 จ�านวน	24	ชุด
บริเวณปากแม่น�า้และล�าคลองในพี้นที่	13	จังหวัด	เพื่อป้องกัน
ขยะร่ัวไหลจากแม่น�า้สูท่ะเล	โดยตัง้เป้าลดปรมิาณขยะลงสูท่ะเล
ได้อย่างน้อย	30	ตันต่อป	ีพร้อมกับสานต่อโครงการ	“บ้านปลา	
เอสซีจี”	จากท่อพลาสติกที่เหลือจากการขึ้นรูป	โดยร่วมกับกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็ก
จัดท�าบ้านปลาแล้วรวมกว่า	 2,150	หลังครอบคลุมพื้นที่ภาค
ตะวันออก	ได้แก่	จังหวัดระยอง	ชลบุร	ีจันทบุร	ีและตราด	สร้าง
พื้นท่ีอนุรักษ์	 คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศและเพิ่มราย
ได้จากการท�าประมงชายฝั่ง
		 ธุรกิจยังได้รักษามาตรฐานกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม	โดยนิคมอุตสาหกรรมอาร์	ไอ	แอล	
ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ	 Eco-
world-class	ซ่ึงถอืเป็นระดบัสงูสดุแห่งแรกในไทยจากการนคิม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	
กระทรวงอุตสาหกรรม

นวัตกรรมพลาสติก
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

SCG – DMCR ทุ่นเก็บขยะลอยน้ำา 
ป้องกันขยะรั่วไหลสู่ทะเล
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ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

Packaging
is in everyday of life

ก้าวขึ้นบทใหม่ 
(New Chapter)
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
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บรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์
โดยนักออกแบบเอสซีจี แพคเกจจิ้ง 

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า 

อีกหนึ่งโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์
จากเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

ผลการดำาเนินงาน ปี 2562 

		 สร้างความเซอร์ไพรซ์ให้หลาย	ๆ	คน	 เมื่อเอสซีจีประกาศ
แผนการเข้าตลาดหลกัทรพัย์ฯ	ของธรุกจิแพคเกจจิง้ในปีทีผ่่านมา	 
ด้วยผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นและศักยภาพการเติบโตอย่าง
สูงในภูมิภาค	ส่งผลให้ธุรกิจแพคเกจจิ้งเป็นที่สนใจและจับตา
มองของนักลงทุน		
		 อีกแรงขับส�าคัญ	 คือ	การควบรวมกิจการในประเทศและ
ในอาเซียนที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจแพคเกจจ้ิงมี
แพลตฟอร์มการเตบิโตครอบคลมุทัง้ภมูภิาคอาเซยีน	และก�าลัง
เป็นดาวเด่นในเชิงของศักยภาพการเติบโตตามความต้องการ
ของผู้บริโภคและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	
		 ขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน	 ส่งผลกระทบ 
ให้ภาพรวมการส่งออกของประเทศชะลอตัวรวมถึงตลาด 
บรรจุภัณฑ์	 ธุรกิจจึงได้ขยายฐานไปในเซคเตอร์อื่น	 ๆ	 อาท	ิ 
อคีอมเมร์ิซ	รวมทัง้อาหารและเครือ่งดืม่ทีม่กีารเตบิโตสงู	เพือ่ให้ธรุกจิ 
ครอบคลุมและมั่นคงมากขึ้น
		 ดีลส�าคัญที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาที่ช่วยเสริมศักยภาพการ
เติบโตให้ธุรกิจแพคเกจจิ้งอย่างมาก	คือ	การเข้าลงทุนในบริษัท 

PT.	Fajar	Surya	Wisesa	Tbk.	ซึ่งเป็นผู้น�าด้านธุรกิจกระดาษ 
บรรจภุณัฑ์ในอนิโดนเีซยี	 โดยใช้งบประมาณ	20,817	 ล้านบาท 
เพ่ือเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 55	 เน่ืองจากอินโดนีเซียเป็น
ตลาดใหญ่ในอาเซียนและมีศักยภาพในการเติบโตสูง	 รวมทั้ง 
การเข้าไปลงทนุด้วยเมด็เงนิ	4,305	ล้านบาท	เพือ่ซือ้หุน้ร้อยละ	80	 
ในบริษัท	 วีซี่	 แพ็คเกจิ้ง	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัท
ช้ันน�าที่ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปให้แก่แบรนด์ผู้ผลิต 
อาหารระดับโลก	 และมีเทคโนโลยีเฉพาะที่ผลิตบรรจุภัณฑ ์
ที่ช่วยยืดอายุอาหารและผลไม้แปรรูป
	 ปี	 2562	 ธุรกิจแพคเกจจิ้งได้ปรับโครงสร้างการลงทุนใน 
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป	 โดยมี	 Toppan	 Printing	 
Company	Limited	ผู้ผลติบรรจภุณัฑ์จากประเทศญีปุ่น่	ร่วมลงทนุใน 
บริษัท	 เอสซีจีพี-ที	 พลาสติกส์	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง 
ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป	 ที่ถือหุ ้นร ้อยละ	 75	 
ในบรษิทั	คอนิเมก	จ�ากดั	เนือ่งจากทกัษะและความเชีย่วชาญด้าน
เทคนคิการผลติบรรจภุณัฑ์ในระดบัสงูของ	Toppan	จะช่วยเสรมิ 
ความแข็งแกร่งด้านการผลิตและขยายฐานลูกค้า

รายได้จากการขาย EBITDA กำไรสำหรับปี รายได้นอกเหนือจาก
ประเทศไทย89,070 ล้านบาท 5,268 ล้านบาท15,036 ล้านบาท

ร้อยละ 2
จากปี 2561

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

ร้อยละ 43ร้อยละ 13
จากปี 2561



26

ธุรกิจดาวรุ่ง พุ่งแรงในอาเซียน
	 การเติบโตสูงของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในภูมิภาคอาเซียน	
ท�าให้ตลาดบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้าอุปโภคบริโภค	ผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มพุ่งสูงขึ้น	 เอสซีจีได้มองเห็นโอกาสนั้นก่อน 
คู่แข่ง	 โดยเข้าไปด�าเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม	อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์	 ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตสูงและมีศักยภาพมาก	
ประกอบกับการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
ทั่วไปเป็นคร้ังแรก	 (IPO)	 ของบริษัทเอสซีจี	 แพคเกจจิ้ง	 จ�ากัด	
(มหาชน)	(“SCGP”)	จะยิ่งเสริมศักยภาพธุรกิจดาวรุ่งนี้ให้ขยาย
ไปทัง้อาเซยีน	นบัเป็นการก้าวไปข้างหน้าตามกลยทุธ์การเตบิโต 
ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน	 ในฐานะเบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรม 
บรรุภัณฑ์อย่างแท้จริง		

ตอบทุกโจทย์ลูกค้าด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ 
หลากหลาย
		 นอกจากผลประกอบการและก�าไรที่ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	
ประกอบกับปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งของฐานลูกค้าในอาเซียน
แล้ว	 เอสซีจียังไม่หยุดที่จะสร้างความได้เปรียบน�าหน้าคู่แข่ง	
โดยมุ่งสู่การเป็น	 “ผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร”	 
(Packaging	Solutions	Provider)	ด้วยการพัฒนา	สร้างสรรค์
นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกกลุ่มที่มีรูปแบบ 
การใช้ชวีติทีเ่ปลีย่นไป	เช่น	บรรจภุณัฑ์พอลเิมอร์ทีท่นความร้อน 
จากกระบวนการฆ่าเช้ือด้วยอุณหภูมิสูง	 (Retort)	 ได้	 ช่วยยืด
อายุอาหารได้นานขึ้น	 ไม่ต้องแช่เย็น	 สะดวก	และน�้าหนักเบา	 
ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่	

	 นอกจากนีย้งัคดิค้นนวตักรรมด้านกระบวนการผลติให้ก้าวไป 
อีกขั้น	 เช่น	พัฒนากระดาษให้มีน�้าหนักเบาลง	แต่คงคุณภาพ
ความแข็งแรงเท่าเดิมหรือสูงขึ้น	ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี
ทีล่ดการใช้ทรพัยากรในกระบวนการผลติ	และเพิม่สดัส่วนการใช้ 
เยื่อกระดาษรีไซเคิลได้มากขึ้น	
	 ขณะเดยีวกนั	ได้ร่วมกบัองค์กรชัน้น�าต่าง	ๆ 	เพือ่สร้างความ
แขง็แกร่งด้านการสร้างสรรค์นวตักรรม	เช่น	ร่วมกับมหาวทิยาลยั
มหิดล	 พัฒนาบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัว	 (Flexible	
Packaging)	 ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมฝาหลอดเกลียว	 
(Spout	 pouch)	 เพื่อบรรจุอาหารเหลวส�าหรับผู ้มีปัญหา
ด้านการกลืน	 มีรูปทรงที่ เหมาะสมและปลอดภัย	 โดยใช้
ระยะเวลาวิจัยและทดสอบ	 2	 ปี	 ก่อนน�าเข้าสู่การผลิตและ 
จดัจ�าหน่าย	ตลอดจนแสวงหาวธิกีารใหม่		เพ่ือสร้างความแตกต่าง 
จากคู่แข่ง	ด้วยการจัดตั้ง	“อินสไปร์	สตูดิโอ”	(Inspired	Studio)	
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร	(One-Stop	 
Service	Design	Solution)	ด้วยประสบการณ์และความเชีย่วชาญ 
เฉพาะด้านจากทีมงานมืออาชีพ	
	 เอสซีจียังยึดมั่นพันธกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 โดย
ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์	 “เฟสท์”	
(FEST)	ด้วยจดุขาย	“สะอาด	ปลอดภยั	ตอบโจทย์ทกุการใช้งาน” 
	ซึง่เป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัลกูค้าทีใ่ส่ใจด้านสขุภาพ	อ�านวย
ความสะดวกสบายและพัฒนาไปสู่บรรจุภัณฑ์	 “เฟสท์	 ไบโอ”	
(Fest	Bio)	 ที่ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ	 อุ่นร้อนได้ด้วยไมโครเวฟ
และเตาอบ	และย่อยสลายได้ใน	60	วัน	

ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน 1 

สินทรัพย์หมุนเวียน	 	

สินทรัพย์	 	

หนี้สิน	 	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	

   

ข้อมูลจากงบกำาไรขาดทุน 1  

รายได้จากการขาย		 	

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย		

ก�าไรส�าหรับปี	2  

EBITDA	3  

ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

35,383 

 139,513 

 76,697 

 62,816 

 89,070 

 83,024 

 5,268 

 15,036

30,074	

	93,246	

	39,986	

	53,260	

	87,255	

	79,661	

	6,066	

	14,566

29,317	

	91,312	

	35,661	

	55,651	

	81,455	

	76,617	

	4,651	

	12,353

24,574	

	85,369	

	32,617	

	52,752	

	74,542	

	70,469	

	3,565	

	10,884

2562 2561 2560 2559

24,295	

	83,218	

	34,892	

	48,326	

	70,907	

	66,838	

	3,463	

	10,831

2558

1	 	รวมผลประกอบการจาก	Fajar	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	ปี	2562	และ	Visy	Thailand	ตั้งแต่เดือนกันยายน	ปี	2562	
   ปี	2561	และป	ี2560	มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ	และปี	2559	มีการจัดประเภทรายการใหม่
2		 	ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3	 	ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน	ภาษีเงินได้	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
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เสริมแกร่งจากภายในด้วย “คน” และเทคโนโลยี
		 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์	
เครือ่งจกัรอตัโนมตั	ิและเทคโนโลยีดจิทิลั	เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพ
และลดต้นทุนให ้ธุรกิจเป ็นสิ่งที่ เลี่ยงไม ่ได ้ในโลกยุคที่ม ี
การแข่งขันสูง	 เอสซีจีจึงเดินหน้าพัฒนาคนด้วยการเพิ่มทักษะ	
ปรับกระบวนการท�างานและระบบต่าง	ๆ	เพื่อให้ท�างานร่วมกับ
เครือ่งจกัรและเทคโนโลยไีด้อย่างสมบรูณ์และมคีวามปลอดภยั	
น�าไปสู่กระบวนการท�างานอย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกระดับ	

“ธุรกิจแพคเกจจิ้งมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
การเป็นผู้นำาการให้บริการโซลูชันด้าน
บรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ที่เติบโตอย่าง
แข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน เน้นการขยายธุรกิจ
ด้วยกลยุทธ์การควบรวมกิจการ โดยในปี 2562 
ได้ควบรวมกิจการ PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้นำาด้านกระดาษ 
บรรจุภัณฑ์ และบริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) 
จำากัด ซึ่งเป็นฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ขึ้นรูป ที่มีมูลค่าสูงระดับสากล รวมถึงการเพิ่ม
สัดส่วนการขายในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง เช่น 
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) เพื่อเร่งการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับการแข่งขันที่รุนแรงได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นคู่ธุรกิจที่มีศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการเติบโตไปด้วยกัน
อย่างยั่งยืน”

คุณกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน)

		 องค์กรยังติดอาวุธให้พนักงานมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การท�างาน	เพือ่ให้เข้าใจลกูค้าได้ถกูต้อง	รวดเรว็	พร้อมเป็นเพือ่น
คู่คิดที่พัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีคุณสมบัติและรูปลักษณ์ที ่
แตกต่างกนัตามความเหมาะสมของสนิค้าแต่ละประเภท	ตอบโจทย์ 
ลูกค้าด้านประโยชน์ใช้สอย	และส่งเสริมการขายด้วยรูปลักษณ์
ที่ดึงดูดใจ	รวมทั้งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	
		 นอกจากนี้	 ยังวางระบบการบริหารและพัฒนาพนักงาน	 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุม่ผูม้ศีกัยภาพสงู	(Talent	Management	 
and	Development)	 ให้เชื่อมโยงกับแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	
เตรียมความพร้อมให้เป็นผู้บริหารในอนาคตทั้งในเชิงธุรกิจ	 
ความเชีย่วชาญเฉพาะทาง	มทีกัษะโน้มน้าวจงูใจและเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี 	 พนักงานกลุ ่มนี้สามารถเรียนรู ้จากรุ ่นพี่ รุ ่นน ้องที่มี
ประสบการณ์ด้านนั้น	 ๆ	ภายในองค์กร	 หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการมอบหมายให้ท�าโครงการ	หรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์
จากการท�างาน
		 เช่นเดียวกับการสร้างคนในภูมิภาคอาเซียน	 เอสซีจียัง
เน้นเรื่องการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม	 (Cross	 Cultural	 
Management)	 สร้างความเข้าใจที่ดีให้ทีมงานด้วยการค�านึง
ถึงความแตกต่างทางภูมิหลังและวัฒนธรรม	 โดยมีจุดหมาย
เดียวกันนั่นคือ	การสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานในทุกระดับ

ชักชวนเครือข่ายพันธมิตรสร้างธุรกิจเติบโต พร้อม
สังคมยั่งยืน 
		 เอสซีจีได้พัฒนาสินค้า	บริการและโซลูชัน	เพื่อให้ผู้บริโภค
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น	 สอดคล้อง
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	และขยายไปสู่เครือข่ายพันธมิตร
ที่มีหัวใจสีเขียว	 ร่วมกันจัดท�าโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้สังคม	
เน้นใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและน�ากลบัมาใช้ใหม่	เช่น	โครงการ
ความร่วมมือ	 “เฟสท์ใส่ใจ	คืนก�าไรสู่ส่ิงแวดล้อม”	ที่จับมือกับ
พันธมิตร	9	องค์กร	ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย	 
รวมทัง้ร่วมมอืกบั	เทสโก้	โลตสั	ประสานพลงัในการส่งเสรมิการใช้ 
บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองทั้งฟังก์ชั่นการใช้งานของผู้บริโภค	และ
ตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อม	ๆ	กัน	
		 ส่วนชุมชนรอบโรงงานอย่างชุมชนบ้านรางพลับ	 อ�าเภอ
บ้านโป่ง	จงัหวดัราชบรุ	ีพนกังานและผูน้�าชมุชนได้ร่วมมอืกนัให้
ความรูแ้ก่ชมุชน	เพือ่ปรบัเปลีย่นความคดิของคนในพืน้ที	่ให้เหน็
คุณค่าของทรัพยากร	ใช้ให้คุ้มตั้งแต่ต้นทาง	บริหารจัดการขยะ	
และสร้างมลูค่าเพิม่จากขยะ	โดยการน�ากลบัมาสร้างมลูค่า	เช่น	
ท�าเป็นปุย๋	หรอืสิง่ประดษิฐ์ในครวัเรอืน	ท�าให้วนันีช้มุชนรางพลบั
เป็น	“ต้นแบบชมุชนปลอดขยะ”	และได้รับรางวลัชนะเลศิอนัดบั	1	 
ระดบัประเทศ	ปี	2562	จากกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม	และ
ได้น�าไปเป็นต้นแบบชุมชนปลอดขยะระดับอ�าเภอในรูปแบบ 
ของ	“บ้านโป่งโมเดล”	
		 ธรุกจิเชือ่มัน่ว่า	เมือ่ชมุชนเข้มแขง็และเกดิการคดิ	วเิคราะห์
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้	 จะเป็นวิธีการสร้างชุมชนให้เติบโต 
ได้อย่างแข็งแรงตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
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การดำาเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่สำาคัญปี 2562

07

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน
	 เอสซีจีตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้
เป็นไปตามความตกลงปารีส	สอดคล้องกับการควบคุมการเพิ่ม
ข้ึนของอณุหภมูเิฉลีย่ของโลกไม่ให้สงูเกนิ	2	องศาเซลเซียส	และ
มุ่งความพยายามไม่ให้สูงเกิน	1.5	องศาเซลเซียส	โดยเอสซีจีได้
ตัง้เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงร้อยละ	28	ภายใน
ป	ี2573	ลดลงร้อยละ	20	ภายในปี	2568	และลดลงร้อยละ	10	
ภายในปี	2563	 เมื่อเทียบกับกรณีปกติ	ณ	ปีฐาน	2550	พร้อม
กับลดการใช้พลังงานลงร้อยละ	 13	ภายในปี	 2568	 เม่ือเทียบ
กับกรณีปกติ	ณ	ปีฐาน	2550
	 ในปี	 2562	 ความมุ่งมั่นของเราได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาค	 โครงการของเอสซีจีได้รับรางวัลทั้ง	
Thailand	Energy	Awards	2019	และ	ASEAN	Energy	Awards	
2019	ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	
	 นอกจากนี้เอสซีจียังน�าการก�าหนดราคาคาร์บอนภายใน
องค์กร	(Internal	Carbon	Pricing	หรือ	ICP)	มูลค่าเท่ากับ	18	 
ดอลลาร์สหรัฐต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์	 มาใช้ประกอบการ 
ตดัสนิใจด�าเนินโครงการ	เปิดเผยข้อมลูการบรหิารธรุกจิทีส่ามารถ 
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทาง
ของ	Task	Force	on	Climate-Related	Financial	Disclosures	
(TCFD)	และเข้าร่วมกับ	WBCSD	ในโครงการ	Natural	Climate	 
Solutions	(NCS)	เพือ่น�าแนวทางการประเมนิการดดูซบัคาร์บอน 
และชดเชยการปล่อยคาร์บอนโดยวิธีธรรมชาติมาใช้กับเอสซีจี

เศรษฐกิจหมุนเวียน
	 เอสซจีนี�าแนวคิดเศรษฐกจิหมนุเวียนมาประยกุต์และปฏบิตั ิ
ให้เกิดขึ้นจริงภายในองค์กร	 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และน�าของเสียกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด	
โดยตัง้เป้าหมาย	ธุรกจิแพคเกจจิง้	พฒันาให้ผลติภณัฑ์สามารถ
รไีซเคลิหรอืน�ากลบัมาใช้ซ�า้ได้ทัง้หมด	100%	และธรุกจิเคมคิอลส์	 
ลดสัดส่วนการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวในประเทศเหลือ	
9%	ภายในป	ี2568
	 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ส�าคัญในด้านการ
พัฒนาสินค้าและบริการ	 เช่น	 การย่อยคอนกรีตที่ไม่ได้ใช้งาน
เพื่อท�าเป็น	Aggregate	ทดแทนหินจากธรรมชาติในคอนกรีต

ผสมเสร็จ	นวัตกรรม	SMX™	Technology	ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติ
ของเมด็พลาสตกิให้มคีวามแขง็แรงมากขึน้	สามารถลดปรมิาณ
การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ	Multilayer	Laminated	ที่เป็น	
Mono	Material	 ท�าให้สามารถรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น	 เป็นต้น	ด้าน
การรวบรวมและจัดการของเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่	เช่น	การ
จัดท�าโครงการบางซื่อโมเดล	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานใน
การคัดแยกและทิ้งขยะภายใต้แนวทาง	SCG	Circular	Way	
แอปพลิเคชั่น	 KoomKah	 โปรแกรมธนาคารขยะที่ช่วยบันทึก
ข้อมลู	ปรมิาณ	และประเภท	ท�าให้สามารถบรหิารจดัการน�าขยะ
กลบัมารไีซเคลิได้มากขึน้	และ	Paper	X	Digital	Platform	ระบบ
บริหารรับซื้อกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล	เป็นต้น
	 ด้านการปรับเปล่ียนด้วยการสร้างธุรกิจใหม่ตามแนวคิด	
ท�าสินค้าให้เป็นบริการ	 เช่น	ALLRENT	แพลตฟอร์มที่รวบรวม
ข้อมูลเครื่องจักรของผู้ประกอบการมากกว่า	3,000	รายการ	มา
จัดสรรให้บริการแก่ลูกค้าทั่วประเทศ	

ความปลอดภัย
	 เอสซีจีใส่ใจต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อพนักงาน
และคู่ธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยก�าหนดเป้าหมายให้จ�านวน
อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเป็นศูนย์ในทุกป	ีและภายในปี	2565	ลด
อัตราอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานลงให้เป็นศูนย์	
	 ในปี	 2562	มีความก้าวหน้าส�าคัญด้านการบริหารจัดการ 
ความปลอดภัยในการท�างาน	 เช่น	 การพัฒนานวัตกรรม	 
SAFEsave	Intelligent	Safety	Management	ด้วยเทคโนโลยีด้าน	 
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�าหรบัด้านความปลอดภยัในการเดนิทางและขนส่ง	ได้จัด
ท�ามาตรฐาน	Goods	Transportation	Safety	และ	Road	Safety	
เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของทั้งเอสซีจีและคู่ธุรกิจ



ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญในปี 2562

การลงทุน
เพื่อการวิจัย

และนวัตกรรม 

ร้อยละ 1.3
ของรายได้

จากการขาย

ปริมาณการใช้พลังงาน
ที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ
ณ ปีฐาน 2550)

15.31
เพตะจูล 

ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก

ที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ

ณ ปีฐาน
2550)

สัดส่วน
การนำน้ำ

กลับมา
ใช้ใหม่

ของเสีย
อันตราย/

ไม่อันตราย
ที่นำไปฝังกลบ

ร้อยละ

0.0/14.4

5,663 ล้านบาท

ร้อยละ 7.5

2.43
ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

ร้อยละ

9.2

ปริมาณการใช้น้ำ
จากภายนอกที่ลดลง
(เทียบกับกรณีปกติ ณ ปีฐาน 2557)

ร้อยละ

10.6
12.17
ล้านลูกบาศก์เมตร

ร้อยละ 10.5

สินค้าและบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

ร้อยละ 41
ของรายได้จากการขาย 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
พนักงาน/ คู่ธุรกิจ

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

การแบ่งปันสู่สังคม

719 ล้านบาท
จำนวนฝายชะลอน้ำ

91,405 ฝาย

โครงการปันโอกาสวาดอนาคต

241 โครงการ 24 ล้านบาท

พนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม
จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์

18,224 คน

คู่ธุรกิจที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

ร้อยละ 100
(ของคู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการจัดหา

มากกว่า 1 ล้านบาท)

สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้
SCG eco value

มูลค่าการจัดหา
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7,852
ล้านบาท

สินค้าที่ได้การรับรอง
ฉลากคาร์บอน

(ฉลากลดคาร์บอน
และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

472
ผลิตภัณฑ์

ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 1.1
ของรายได้จากการขาย

4,785
ล้านบาท

สัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทน
ร้อยละ

13.6

* ช่วยพลิกฟื้นระบบนิเวศ
ให้ผืนป่าอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

* โครงการที่พนักงานรวมกลุ่ม
ทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามความสมัครใจ  

ร้อยละ 29
ของรายได้จากการขาย 

29
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รายงานบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม
	 เน่ืองด้วยบรษิทัปนูซเิมนต์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	เลง็เหน็และ
ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารค่าใช้จ่ายและ
เงินลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร
กับสังคมถึงกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม	ดังนั้นจึงจัดท�ารายงาน
บัญชีเพือ่สิง่แวดล้อมขึน้	โดยมขีอบเขตการรายงานประกอบด้วย	 
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม	และเงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม	
	 ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	
Expense)	ในปี	2562	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	รวมเป็น
เงินท้ังสิ้น	 2,192	ล้านบาท	 โดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเก่ียวกับ
การบ�าบัดและลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมเป็นเงิน 
1,734	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 79	 ของค่าใช้จ่ายด้าน 
สิ่งแวดล้อมท้ังหมด	และรองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การใช้ทรัพยากรเพื่อสิ่งแวดล้อม	 รวมเป็นเงิน	 259	 ล้านบาท	
หรือคิดเป็นร้อยละ	 12	 ของค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อมทั้งหมด	
ส่วนทีเ่หลอืประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบรหิารเพือ่สิง่แวดล้อม	
ค่าใช้จ่ายในการฟื ้นฟูสภาพแวดล้อม	 และค่าใช้จ่ายด้าน 
สิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ
	 ส�าหรับเงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม	 (Environmental	 
Investment)	 ในปี	 2562	บริษัทฯ	มีเงินลงทุนเพื่อส่ิงแวดล้อม	
รวมท้ังสิ้น	 2,593	ล้านบาท	 เป็นการลงทุนในธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	 รวมเป็นเงิน	1,628	ล้านบาท	การลงทุนใน
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	 รวมเป็นเงิน	547	ล้านบาท	และการลงทุนใน
ธุรกิจเคมิคอลส์	 รวมเป็นเงิน	 418	 ล้านบาท	 โดยมีโครงการที่
ส�าคัญในแต่ละธุรกิจ	ดังนี้
 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
	 ธุรกิจซีเมนต์-เพ่ิมประสิทธิภาพระบบก�าจัดฝุ่นที่หม้อเผา
โดยเปล่ียนเป็นแบบถุงกรอง	 จัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะ
เชื้อเพลิงมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสง
อาทิตย์	การปรับปรุงไซโคลนเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า	และการฟื้นฟู
เหมือง	 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง-ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสง
อาทิตย์	เปลี่ยนหลอดไฟแอลอีด	ีการปรับกระบวนการผลิตและ
การเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	

ธุรกิจเคมิคอลส์ 
	 ลดการใช้พลังงานโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต	ปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียของโรงงานผลิต	
PVC	 ติดตั้งหอเผาทิ้งระบบปิด	 (Enclosed	Ground	 Flare)	
ของโรงงานผลิตโอเลฟินส์เพิ่มเติม	 และติดตั้งระบบบ�าบัด 
ไอระเหย	แบบ	Bio-scrubber	ของถังเก็บผลิตภัณฑ์เอ็มเอ็มเอ

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
	 ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์	 ปรับปรุงระบบบ�าบัด
น�้าเสียเป็นระบบไร้อากาศ	ผลิตไฟฟ้าจากไอน�า้	ปรับปรุงระบบ	
Turbo	Vacuum	และระบบ	Coarse	Screen	ตดิตัง้	Absorption	 
Chiller	 น�าความร้อนจากคอนเดนเสทมาใช้	 เปล่ียน	 Air	 
Compressor	ปรับปรุงระบบกรองน�้าเพื่อหมุนเวียนน�้ากลับมา 
ใช้ใหม่	 ปรับปรุงระบบ	Shower	ติดตั้งระบบน�้าหล่อเย็นแบบ
ระบบปิดที่	Lime	Kiln	ปรับปรุงกระบวนการน�าน�า้คอนเดนเสท
จาก	Evaporator	กลับไปใช้
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ตารางข้อมูลรายงานบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

1. ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Expense) 

 1.1 ค่าใช้จ่ายในการบ�าบัดและลดมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

	 	 1.1.1	ค่าใช้จ่ายในการบ�าบัดและลดมลพิษทางน�้า

	 	 1.1.2	ค่าใช้จ่ายในการลดมลพิษทางอากาศ

	 	 1.1.3	ค่าใช้จ่ายในการก�าจัดของเสีย

	 	 1.1.4	ค่าใช้จ่ายในการบ�าบัดและลดมลพิษอื่น	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

2. เงินลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Investment) 

2,192

1,734

841

421

394

78

259

161

116

6

24

15

34

4

2,593

ปี 2562
(ล้านบาท)ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลอื่นๆ
การลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่น 
ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสำาคัญ

08ข�อมูลอื่นๆ
การลงทุนในบริษัทย�อย การร�วมค�า บริษัทร�วม และบริษัทอื่น 
ซึ่งเป�นบริษัทท่ีมีการประกอบธุรกิจท่ีเป�นสาระสําคัญ

ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง   
บริษัทยอย

1 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต จํากัด กิจการลงทุน / กรุงเทพฯ
รับปรึกษาการอนุรักษพลังงาน /

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

8 บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด วัสดุทนไฟ กรุงเทพฯ
9 บริษัทอีโค แพลนท เซอรวิสเซส จํากัด บริการดานเทคนิคและติดตั้งโรงงาน สระบุรี
10 บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด กําจัดกากอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ / สระบุรี /

นครศรีธรรมราช
11 บริษัทคิวมิกซซัพพลาย จํากัด คอนกรีตผสมเสร็จ กรุงเทพฯ
12 บริษัทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด ผลิตหินกอสราง ขอนแกน
13 บริษัทศิลาสานนท จํากัด ผลิตหินกอสราง สระบุรี
14 PT SCG Pipe and Precast Indonesia ผลิตภัณฑคอนกรีต อินโดนีเซีย
15 PT Semen Lebak ปูนซีเมนต อินโดนีเซีย
16 PT SCG Readymix Indonesia คอนกรีตผสมเสร็จ อินโดนีเซีย
17 PT CPAC Surabaya คอนกรีตผสมเสร็จ อินโดนีเซีย
18 CPAC Lao Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ สปป. ลาว
19 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd. คอนกรีตผสมเสร็จ เวียดนาม
20 SCG Cement-Building Materials Vietnam จัดจําหนายปูนซีเมนต เวียดนาม

Limited Liability Company
21 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company ปูนซีเมนต เวียดนาม
22 Song Gianh Cement Joint Stock Company ปูนซีเมนต เวียดนาม
23 Mien Trung Cement One Member Company Limited ปูนซีเมนต เวียดนาม
24 Danang Cement One Member Company Limited ปูนซีเมนต เวียดนาม
25 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited ปูนซีเมนต เวียดนาม
26 บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
27 บริษัทยิปซัมซิเมนตไทย จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

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

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

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

0-2586-3060-1 0-2586-3072 หุนสามัญ 178               7,132           100                     100                   

0-2555-5000 0-2555-5003 หุนสามัญ 104               10,416         100                     100                   
0-3624-0000-98 0-3624-0099 หุนสามัญ 6                   625              100                     100                   

0-3628-8900 0-3628-8909 หุนสามัญ 6                   575              100                     100                   
0-7553-8222 0-7553-8111 หุนสามัญ 35                 700              100                     100                   
0-5423-7500 0-5423-7501 หุนสามัญ 94                 589              100                     100                   

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

0-2586-3230 0-2586-2982 หุนสามัญ 3                   300              100                     100                   
0-3628-9103 0-3628-1212 หุนสามัญ 1                   50               100                     100                   

0-2962-7295-7 0-2962-7298 หุนสามัญ 2                   187              100                     100                   

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

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

(84) 28-3974-4380-3 (84) 28-3974-1888 ** -                    196              100                     100                   
(84) 93-3558-096 - ** -                    47               100                     100                   

(84) 52-6262-666 (84) 52-6268-666 หุนสามัญ 363               5,505           100                     100                   
(84) 232-3535-098 (84) 232-3535-071 หุนสามัญ 226               3,284           100                     100                   
(84) 511-2227-803 (84) 511-3784-139 ** -                    23               100                     100                   
(84) 511-3481-302 (84) 511-3481-302 ** -                    15               100                     100                   
(84) 57-3790-178 (84) 57-3790-236 ** -                    15               100                     100                   

0-2586-3333 0-2586-2761 หุนสามัญ 149               14,894         100                     100                   
0-2586-3333 0-2586-2761 หุนสามัญ 7                   193              100                     100                   
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก
28 บริษัทเอ็มอารซี รูฟฟง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
29 บริษัทเซรามิคซิเมนตไทย จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
30 Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc. กิจการลงทุน ฟลิปปนส
31 Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร
32 บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
33 บริษัทสยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด ผลิตภัณฑไฟเบอรซีเมนต สระบุรี / ลําปาง /

หลังคา ฝา ผนัง พื้น และวัสดุตกแตง นครศรีธรรมราช
34 บริษัทเอสซีจี แลนดสเคป จํากัด คอนกรีตสําเร็จรูป บล็อกปูถนน กรุงเทพฯ / สระบุรี /

แผนปูพื้น บุผนัง รั้วคอนกรีต ชลบุรี / ขอนแกน /
นครศรีธรรมราช /ลําพูน

35 บริษัทสยามไฟเบอรกลาส จํากัด ฉนวนใยแกวกันความรอน / สระบุรี
แผนหลังคาโปรงแสง

36 บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด กระเบื้องหลังคาคอนกรีต นครปฐม / สระบุรี / ชลบุรี /
ขอนแกน / นครศรีธรรมราช /

ลําพูน / นครราชสีมา
37 SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd. กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เวียดนาม
38 SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.      กระเบื้องหลังคาคอนกรีต กัมพูชา
39 บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จํากัด กระเบื้องหลังคาเซรามิก สระบุรี
40 SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc. ผลิตภัณฑคอนกรีต ฟลิปปนส

(เดิมชื่อ "Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.")
41 PT SCG Lightweight Concrete Indonesia คอนกรีตมวลเบา อินโดนีเซีย
42 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
43 บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด กิจการลงทุน / จัดจําหนายในประเทศ กรุงเทพฯ
44 บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด คาขายระหวางประเทศ กรุงเทพฯ
45 SCG International Australia Pty. Ltd. คาขายระหวางประเทศ ออสเตรเลีย

(เดิมชื่อ "SCG Trading Australia Pty. Ltd.")
46 SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd. คาขายระหวางประเทศ จีน
47 SCG International Hong Kong Limited คาขายระหวางประเทศ ฮองกง

(เดิมชื่อ "SCG Trading Hong Kong Limited")
48 SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd. คาขายระหวางประเทศ ฟลิปปนส

(เดิมชื่อ "SCG Trading Philippines Inc.")
49 SCG International USA Inc. คาขายระหวางประเทศ สหรัฐอเมริกา

(เดิมชื่อ "SCG Trading USA Inc.")
50 PT SCG International Indonesia คาขายระหวางประเทศ อินโดนีเซีย

(เดิมชื่อ "PT SCG Trading Indonesia")
51 SCG International Laos Co., Ltd. คาขายระหวางประเทศ สปป. ลาว

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

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
** เปนบริษัทประเภท Limited Liability Company ในประเทศเวียดนาม ซ่ึงไมมีการออกหุนใหแกผูถือหุน สัดสวนการลงทุนของบริษัทเปนไปตามที่กําหนดไวในใบรับรองการลงทุน 



35

สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)
0-2586-3333 0-2555-0001 หุนสามัญ 8                   762              100                     100                   
0-2586-3333 0-2586-2761 หุนสามัญ 60                 6,037           100                     100                   

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

0-2586-3333 0-2586-2761 หุนสามัญ 110               11,000         100                     100                   
0-2586-3333 0-2586-2761 หุนสามัญ 22                 2,230           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 (84) 274-3767-686 ** -                    235              100                     100                   
(855) 23-454-3888 - หุนสามัญ 0.1                43               100                     100                   

0-2586-3333 0-2586-5017 หุนสามัญ 4                   400              100                     100                   
(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุนสามัญ 14                 136              100                     100                   

(6226) 7861-0360 (6226) 7861-0361 หุนสามัญ 4                   1,253           100                     100                   
0-2586-3333 0-2586-5454 หุนสามัญ 275               15,405         100                     100                   
0-2586-3333 0-2586-2961 หุนสามัญ 976               22,257         100                     100                   
 0-2586-2222 0-2587-2159 หุนสามัญ 4                   400              100                     100                   

(612) 9439-1441 (612) 9436-0195 หุนสามัญ 0.2                5                 100                     100                   

(86) 208-365-2559 (86) 208-365-2595 หุนสามัญ 0.03               24               100                     100                   
(852) 2838-6456 (852) 3549-7219 หุนสามัญ 45                 220              100                     100                   

(632) 501-8634 (632) 501-8635 หุนสามัญ 0.5                38               100                     100                   

(1310) 323-2194-106 (1310) 324-9528 หุนสามัญ 0.1                36               100                     100                   

(6221) 350-9488 (6221) 352-0718 หุนสามัญ 8                   8                 100                     100                   

(856) 21-454-596-7 (856) 21-454-598 หุนสามัญ 0.02               11               100                     100                   
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก
52 SCG Marketing Philippines Inc. คาขายระหวางประเทศ ฟลิปปนส

53 SCG International Malaysia Sdn. Bhd. คาขายระหวางประเทศ มาเลเซีย
(เดิมชื่อ "SCGT Malaysia Sdn. Bhd.")

54 SCG International (Cambodia) Co., Ltd. คาขายระหวางประเทศ กัมพูชา
(เดิมชื่อ "SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.")

55 SCG Trading Middle East Dmcc คาขายระหวางประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต
56 SCG International Vietnam Co., Ltd. บริการดานโลจิสติกส เวียดนาม

(เดิมชื่อ "SCG Trading Vietnam Co., Ltd.") การคาระหวางประเทศ
และการกระจายสินคาในประเทศ

57 SCG International India Private Limited คาขายระหวางประเทศ อินเดีย
58 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด บริการดานโลจิสติกส กรุงเทพฯ
59 SCG Logistics Lao Co., Ltd. บริการดานโลจิสติกส สปป. ลาว
60 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd. บริการดานโลจิสติกส กัมพูชา
61 Unify Smart Tech Joint Stock Company บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เวียดนาม
62 บริษัทเน็กซเตอร ลีฟว่ิง จํากัด อุปกรณสําหรับดูแลความปลอยภัยของผูสูงอายุ กรุงเทพฯ

(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอรวิสเซส จํากัด")
63 Myanmar CBM Services Co., Ltd. ใหบริการทางธุรกิจ เมียนมา
64 บริษัทเน็กซเตอร ดิจิตอล จํากัด ใหบริการทางธุรกิจ กรุงเทพฯ
65 บริษัทเบ็ตเตอรบี มารเก็ตเพลส จํากัด ใหบริการทางธุรกิจ กรุงเทพฯ
66 บริษัทรูดี้ เทคโนโลยี จํากัด ใหบริการทางธุรกิจ กรุงเทพฯ
67 บริษัทเน็กซเตอร เวนเจอรส จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ

(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซีจี ซอรสซ่ิง จํากัด")
68 บริษัทเน็กซเตอร รีเทล จํากัด ใหบริการแฟรนไชสระบบการคาปลีก กรุงเทพฯ
69 บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ จํากัด ศูนยแสดงสินคาเอสซีจี ใหบริการ กรุงเทพฯ

และใหคําปรึกษา
70 บริษัทเอสซีจี สกิลส ดีเวลลอปเมนท จํากัด โรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน สระบุรี

ในดานการขนสงของคูคาของเอสซีจี
71 บริษัทเอสซีจี รีเทล โฮลดิ้ง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
72 Prime Group Joint Stock Company กิจการลงทุน เวียดนาม
73 Prime Trading, Import and Export One Member จําหนายกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง เวียดนาม

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

Trading Company Limited
75 Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company กระเบื้องหลังคาดินเผา เวียดนาม
76 Prime Pho Yen Joint Stock Company  กระเบื้องเซรามิกปูพื้น เวียดนาม
77 Prime - Yen Binh Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกบุผนัง เวียดนาม

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

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)
(632) 501-8634 (632) 501-8635 หุนสามัญ 1                   90               100                     100                   
(632) 501-8630

(60) 35-632-0168 (60) 35-632-0158 หุนสามัญ 2                   14               100                     100                   

(855) 23-990-401-5 (855) 23-990-400 หุนสามัญ 0.0001           1                 100                     100                   

(971) 4-552-0293 (971) 4-552-0294 หุนสามัญ 0.001             11               100                     100                   
 (84) 83-5269-001 (84) 83-5269-009 ** -                    64               100                     100                   

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

(856) 20-9149-4545  - หุนสามัญ 0.1                13               100                     100                   
(855) 23-966-206  (855) 23-966-205 หุนสามัญ 0.03               11               100                     100                   

 (84) 90-5559-562  - หุนสามัญ 1                   7                 100                     100                   
 0-2030-1000 0-2586-2250 หุนสามัญ 0.8                46               100                     100                   

(951) 966-2014 (951) 966-2014 หุนสามัญ 0.02               66               100                     100                   
 0-2586-6950  - หุนสามัญ 37                 187              100                     100                   
0-2586-4111 0-2586-4017 หุนสามัญ 10                 252              100                     100                   

097-140-1669 - หุนสามัญ 0.4                4                 100                     100                   
 0-2586-3333 0-2586-5625 หุนสามัญ 1                   100              100                     100                   

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

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

 0-2586-3333  - หุนสามัญ 24                 2,400           100                     100                   
(84) 211-3888-987  - หุนสามัญ 101               1,413           100                     100                   
(84) 211-3888-987  - ** -                    420              100                     100                   

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

(84) 211-3597-696  - หุนสามัญ 25                 350              100                     100                   
(84) 280-3866-632  - หุนสามัญ 15                 210              100                     100                   
(84) 211-3866-152  - หุนสามัญ 13                 182              100                     100                   



38

ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

78 Prime - Tien Phong Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง เวียดนาม
79 Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง เวียดนาม
80 Prime - Truong Xuan Joint Stock Company เครื่องทําน้ํารอนและเครื่องกล เวียดนาม
81 Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company ปูนซีเมนตขาว เวียดนาม
82 PT Semen Jawa ปูนซีเมนต อินโดนีเซีย
83 Prime Dai An Joint Stock Company  สํารวจแหลงวัตถุดิบและผลิตวัตถุดิบ เวียดนาม
84 Kampot Cement Co., Ltd. ปูนซีเมนต กัมพูชา
85 PT KIA Serpih Mas กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง อินโดนีเซีย
86 PT Tambang Semen Sukabumi เหมืองหินปูน อินโดนีเซีย
87 PT KIA Keramik Mas กระเบื้องหลังคาเซรามิก อินโดนีเซีย
88 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง อินโดนีเซีย
89 บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง กรุงเทพฯ

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

และผลิตภัณฑเก่ียวเนื่อง
100 PT Surya Siam Keramik กระเบื้องเซรามิกปูพื้น อินโดนีเซีย
101 บริษัทกรีน คอนเซอรเวชั่น โซลูชั่น จํากัด ใหบริการจัดการขยะหรือของเสีย กรุงเทพฯ

และนําขยะหรือของเสียไปใชผลิตพลังงาน
102 บริษัทสยามซานิทารีแวร จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
103 บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี จํากัด เครื่องสุขภัณฑ สระบุรี
104 บริษัทสยามซานิทารีแวรอินดัสทรี (หนองแค) จํากัด เครื่องสุขภัณฑ สระบุรี
105 Mawlamyine Cement Limited ปูนซีเมนต เมียนมา

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

และคานทับหลังมวลเบา
108 บริษัทคิว-คอน อีสเทอรน จํากัด อิฐมวลเบา แผนผนัง พื้นคอนกรีตมวลเบา ระยอง

และคานทับหลังมวลเบา
109 บริษัทเอสซีจีที ออโตโมบิล จํากัด ตัวแทนจําหนาย กรุงเทพฯ

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
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สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

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

(84) 211-3888-174  - หุนสามัญ 12                 168              100                     100                   
(84) 211-3866-637  - หุนสามัญ 25                 350              100                     100                   
(84) 211-3726-552  - หุนสามัญ 6                   84               99                       99                     
(84) 251-3965-475 (84) 251-3965-478 หุนสามัญ 4                   56               99                       99                     

(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุนสามัญ 331               10,778         98                       98                     
(84) 211-6535-659  - หุนสามัญ 3                   35               95                       95                     
(855) 23-996-839 - หุนสามัญ 13                 4,275           94                       94                     
(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุนสามัญ 3,768             1,614           94                       94                     
(6221) 350-9491 (6221) 350-9704 หุนสามัญ 3                   8                 93                       93                     
(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุนสามัญ 2,926             2,162           92                       92                     
(6221) 386-2322 (6221) 386-2253 หุนสามัญ 14,929           5,603           92                       92                     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0-2586-1402 0-2586-2203 หุนสามัญ 15                 146              67                       67                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

110 บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซเพรส จํากัด บริการดานโลจิสติกส กรุงเทพฯ
111 บริษัทเอสซีจี-พีเอสเอ โฮลดิ้งส จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
112 Prime Dai Quang Joint Stock Company  บรรจุภัณฑ เวียดนาม
113 Guangxi SCG Logistics Co., Ltd. บริการดานโลจิสติกส จีน
114 SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd. บริการดานโลจิสติกส เมียนมา
115 บริษัทพาเนล เวิลด จํากัด ผลิตแผนไมอัดซีเมนต สมุทรสาคร
116 บริษัทจัมโบบาจส แอนด ทักส จํากัด บริการขนสงดวยเรือลําเลียง กรุงเทพฯ
117 Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd. บริการขนสงดวยเรือลําเลียง กัมพูชา
118 บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จํากัด ทาเทียบเรือสินคา สมุทรปราการ

(เดิมชื่อ "บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จํากัด")

119 บริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท ฟอรเวิรดดิ้ง จํากัด บริการยกขนสินคา สมุทรปราการ
120 บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส จํากัด รับสรางบาน อาคารประกอบ กรุงเทพฯ

และงานตกแตงภายใน
121 บริษัทเอสซีจี-บุญถาวร จํากัด ใหบริการแฟรนไชสระบบการคาปลีก กรุงเทพฯ
122 Smart Build Bangladesh Co., Ltd. ตัวแทนจําหนาย บังคลาเทศ
123 Mingalar Motor Co., Ltd. ตัวแทนจําหนาย เมียนมา
124 PT Siam-Indo Gypsum Industry แผนยิปซัม อินโดนีเซีย
125 PT Siam-Indo Concrete Products กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต อินโดนีเซีย
126 PT Pion Quarry Nusantara ผลิตหินกอสราง อินโดนีเซีย
127 บริษัทโสสุโก เซรามิค จํากัด กระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง สระบุรี
128 Home Center Quang Ninh Joint Stock Company คาปลีก เวียดนาม
129 PT SCG Barito Logistics บริการดานโลจิสติกส อินโดนีเซีย
130 Kampot Land Co., Ltd. กิจการลงทุนในที่ดิน กัมพูชา

การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน

131 บริษัทโกลบอลเฮาส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
132 บริษัทเอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส จํากัด กิจการหองเย็นและขนสงหองเย็น กรุงเทพฯ
133 บริษัทสยาม สมารท ดาตา จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
134 บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด โครงสรางบาน สระบุรี
135 China ASEAN Supply Chain Management Co., Ltd. บริการดานโลจิสติกส จีน
136 บริษัทเซอรเวย มารีน เซอรวิส จํากัด ใหเชาที่ดิน กรุงเทพฯ
137 บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด ผลิตและจําหนายปูนพลาสเตอร สระบุรี
138 Green Siam Resources Corporation ธุรกิจโรงอัดเศษกระดาษ ฟลิปปนส
139 Mariwasa Holdings, Inc. กิจการลงทุน ฟลิปปนส
140 CMPI Holdings, Inc. กิจการลงทุน ฟลิปปนส
141 บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) จัดจําหนายวัสดุกอสราง รอยเอ็ด

และอุปกรณตกแตงบาน

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

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

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

0-2239-8999 0-2168-3230 หุนสามัญ 0.6                633              65                       65                     
0-2586-4173 0-2586-6904 หุนสามัญ 3                   256              60                       60                     

(84) 235-3761-666  - หุนสามัญ 2                   28               56                       56                     
(86) 771-553-5710 (86) 771-578-7177 ** -                    34               55                       55                     
(959) 43-083-164  - หุนสามัญ 2                   58               55                       55                     
0-3447-3067-70 0-3447-3063 หุนสามัญ 2                   245              55                       55                     
 0-2872-3014-5  0-2872-3016 หุนสามัญ 5                   457              55                       55                     

 (855) 23-966-206 (855) 23-966-205 หุนสามัญ 0.001             0.2              55                       55                     
 0-2754-4501-9  0-2754-4513 หุนสามัญ 1                   63               51                       51                     

 0-2754-4501-9  0-2754-4513 หุนสามัญ 0.02               2                 51                       51                     
0-2586-1323 0-2586-4364 หุนสามัญ 8                   825              51                       51                     

 0-2693-1108-6010 - หุนสามัญ 4                   377              51                       51                     
02-586-1862 - หุนสามัญ 0.06               24               51                       51                     

(951) 514-940 - หุนสามัญ 0.004             141              50                       50                     
(6221) 8832-0028 (6221) 8832-0036 หุนสามัญ 0.03               306              50                       50                     
(6226) 743-2140 (6225) 743-2149 หุนสามัญ 0.03               446              50                       50                     
(6221) 797-1190 (6221) 797-1090 หุนสามัญ 0.01               16               49                       49                     

0-3637-6300 0-3637-6309 หุนสามัญ 0.01               800              49                       49                     
(84) 203-6520-959 - หุนสามัญ 1                   8                 49                       49                     

(6221) 634-5668 (6221) 634-5666 หุนสามัญ 4                   103              49                       49                     
(855) 12-442-737 - หุนสามัญ 0.001             0.2              46                       46                     

 0-2586-3333 0-2586-5454 หุนสามัญ 15                 1,519           50                       66                     
0-2706-1710 - หุนสามัญ 7                   720              51                       51                     
0-2586-3021 0-2586-2391 หุนสามัญ 0.03               30               51                       51                     
0-3637-3478 0-3637-3480 หุนสามัญ 23                 2,325           49                       49                     

 (86) 771-508-6999-30281 - หุนสามัญ 5                   23               49                       49                     
 0-2296-1490-2  0-2296-1494 หุนสามัญ 0.4                37               48                       48                     
0-3637-3578-82 0-3637-3577 หุนสามัญ 4                   405              40                       40                     
 (632) 501-8631  (632) 501-8631 หุนสามัญ 13                 95               40                       40                     
(632) 717-6901 (6343) 778-2934 หุนสามัญ 248               235              40                       40                     
(632) 813-1666 (632) 813-1704 หุนสามัญ 48                 55               40                       40                     

 0-4351-9597  0-4351-1492 หุนสามัญ 4,202             4,202           32                       32                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก
142 บริษัทสยาม เซยซอน จํากัด บริการทางการเงิน กรุงเทพฯ
143 Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. วัสดุทนไฟ จีน
144 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk ธุรกิจคาปลีกสมัยใหมและ อินโดนีเซีย

ธุรกิจกระจายสินคาวัสดุกอสราง
และสินคาเก่ียวกับบาน

145 PT Catur Mitra Sejati Sentosa ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม อินโดนีเซีย

146 PT Catur Sentosa Berhasil ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม อินโดนีเซีย
147 PT Catur Sentosa Anugerah ธุรกิจจัดจําหนาย อินโดนีเซีย
148 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
149 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด แผนยิปซัมและผลิตภัณฑจากยิปซัม สระบุรี
150 บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด แผนยิปซัมและผลิตภัณฑจากยิปซัม สงขลา
151 PT M Class Industry กระเบื้องหลังคาดินเผา อินโดนีเซีย
152 PT Caturaditya Sentosa ธุรกิจจัดจําหนาย อินโดนีเซีย
153 PT Catur Logamindo Sentosa ธุรกิจจัดจําหนาย อินโดนีเซีย
154 Global House (Cambodia) Company Limited จัดจําหนายวัสดุกอสราง กัมพูชา

และอุปกรณตกแตงบาน
155 Asia Pacific Logistics and Transportation บริการดานโลจิสติกส เวียดนาม

Joint Stock Company
156 PT Catur Hasil Sentosa ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม อินโดนีเซีย
157 PT Kusuma Kemindo Sentosa ธุรกิจจัดจําหนาย อินโดนีเซีย

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

ธุรกิจเคมิคอลส   
บริษัทยอย

162 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
163 บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จํากัด เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน ระยอง

และเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีน
164 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จํากัด จําหนายเม็ดพลาสติก กรุงเทพฯ
165 บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด จําหนายเม็ดพลาสติก กรุงเทพฯ
166 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd. คาขายระหวางประเทศ สิงคโปร
167 บริษัทระยองวิศวกรรมและซอมบํารุง จํากัด บริการซอมบํารุง ระยอง
168 บริษัทโปรเทค เอาทซอสซ่ิง จํากัด บริการซอมบํารุง ระยอง
169 บริษัทอาร ไอ แอล 1996  จํากัด นิคมอุตสาหกรรม ระยอง

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

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)
0-2586-3021 0-2586-2391 หุนสามัญ 0.05               48               31                       31                     

(86) 553-839-9857 (86) 553-839-9888 ** -                    497              30                       30                     
(6221) 566-8801 (6221) 5696-5178 หุนสามัญ 4,458             1,030           30                       30                     

(6221) 5420-4999 (6221) 5421-7375 หุนสามัญ 7,000             1,617           -                         30                     
(6221) 5421-7383

(6221) 580-0757 (6221) 580-0758 หุนสามัญ 130               300              -                         30                     
(6221) 619-7255 (6221) 619-0009 หุนสามัญ 0.1                185              -                         30                     

0-2555-0055 0-2555-0001-6 หุนสามัญ 2                   150              29                       29                     
0-3621-8200 0-3621-8201 หุนสามัญ 5                   470              -                         29                     
0-7420-0400 0-7420-0401 หุนสามัญ 1                   120              -                         29                     

(6202) 6743-6888 (6221) 539-7094 หุนสามัญ 34                 222              28                       28                     
(6221) 4682-6456-58 (6221) 4682-6455 หุนสามัญ 0.003             7                 -                         27                     

(6227) 445-2010 (6227) 445-2011 หุนสามัญ 0.002             3                 -                         21                     
(855) 23-232-232 (855) 23-232-231 หุนสามัญ 0.002             521              -                         18                     

(84) 43-7738-420 (84) 43-7738-421 หุนสามัญ 2                   44               17                       17                     

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

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

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

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

0-2586-1111 0-2586-5561 หุนสามัญ 344               32,277         100                     100                   
0-3868-3393-7 0-3868-3398 หุนสามัญ 52                 5,190           100                     100                   

0-2586-1111 0-2586-5561 หุนสามัญ 0.1                10               100                     100                   
0-2586-1111 0-2586-5561 หุนสามัญ 0.1                5                 100                     100                   

(65) 6221-5368 (65) 6221-5346 หุนสามัญ 1                   23               100                     100                   
0-3868-5040-8 0-3891-1309 หุนสามัญ 0.04               4                 100                     100                   
0-3868-2632-3 0-3868-2633 หุนสามัญ 0.01               1                 100                     100                   

0-3893-7010 0-3803-5575 หุนสามัญ 11                 1,100           100                     100                   
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

170 บริษัทเท็กซพลอร จํากัด ใหบริการเทคโนโลยีดานเคมีภัณฑ ระยอง
171 บริษัทวีนา เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
172 Long Son Petrochemicals Co., Ltd. วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก เวียดนาม
173 SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร
174 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร
175 Hexagon International, Inc. กิจการลงทุน สหรัฐอเมริกา
176 Norner Holding AS กิจการลงทุน นอรเวย
177 Norner AS วิจัยและพัฒนา นอรเวย
178 Norner Research AS  สถาบันวิจัย นอรเวย
179 SCGN AS จําหนายและใหบริการเทคโนโลยี นอรเวย

(เดิมชื่อ "Norner IP AS")
180 Norner Verdandi AS จําหนายและใหบริการเทคโนโลยี นอรเวย
181 CO2 Technologies AS กิจการลงทุน นอรเวย
182 บริษัทเอส เอ็ม เอช จํากัด วิจัยและพัฒนาและใหบริการเทคโนโลยี กรุงเทพฯ
183 PT TPC Indo Plastic and Chemicals พลาสติกพีวีซี อินโดนีเซีย
184 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) พลาสติกพีวีซี กรุงเทพฯ
185 บริษัททีพีซี เพสต เรซิน จํากัด พีวีซี เพสต เรซิน กรุงเทพฯ
186 บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จํากัด ทอและขอตอพีวีซี กรุงเทพฯ
187 บริษัทนวอินเตอรเทค จํากัด ผลิตภัณฑแมพิมพ ระยอง
188 Chemtech Co., Ltd. พลาสติกคอมพาวนด เวียดนาม
189 บริษัทโทเทิลแพลนทเซอรวิส จํากัด กิจการลงทุน ระยอง
190 SENFI UK Limited วิจัยและพัฒนา สหราชอาณาจักร
191 SENFI Swiss GmbH ใหบริการดานการตลาด สวิตเซอรแลนด
192 บริษัทระยองไปปไลน จํากัด บริการใชสิทธิทางทอ ระยอง
193 บริษัทเอสซีจี ไอโค พอลิเมอร จํากัด เม็ดพลาสติกคอมพาวนด กรุงเทพฯ

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

Limited Company

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

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

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

0-2586-4779 0-2586-5453 หุนสามัญ 0.01               1                 100                     100                   
0-2586-5435 - หุนสามัญ 673               52,313         100                     100                   

(84) 283-911-8660 - ** -                    37,253         100                     100                   
  (65) 6221-5368 - หุนสามัญ 38                 804              100                     100                   
(65) 6297-9661 - หุนสามัญ 112               2,349           100                     100                   

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

(47) 3557-8004 (47) 3557-8128 หุนสามัญ 0.01               3                 100                     100                   
(47) 3557-8005 (47) 3557-8129 หุนสามัญ 0.001             0.5              100                     100                   

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

0-2827-7272 0-2827-7273 หุนสามัญ 875               875              100                     100                   
0-2827-7272 0-2827-7273 หุนสามัญ 3                   333              100                     100                   
0-2555-0888 0-2586-2929 หุนสามัญ 4                   400              100                     100                   
0-3889-2190 0-3889-2244 หุนสามัญ 0.4                40               100                     100                   

(84) 650-3784-992 (84) 650-3784-993 ** -                    103              100                     100                   
0-2827-7272 0-2827-7273 หุนสามัญ 12                 1,180           100                     100                   
0-2586-4444 - หุนสามัญ 1                   43               100                     100                   
0-2586-4444 - หุนสามัญ 0.0003           1                 100                     100                   
0-3893-7065 0-3803-5381 หุนสามัญ 4                   400              92                       92                     
0-2586-1111 0-2586-5561 หุนสามัญ 4                   380              87                       87                     

0-3868-9471-2 0-3891-1955 หุนสามัญ 7                   700              82                       82                     
(959) 863-3988 - หุนสามัญ 1                   237              80                       80                     

(84) 650-3710-993 (84) 650-3740-065 ** -                    75               72                       72                     
(84) 83-8234-730 (84) 83-8234-725 ** -                    1,013           70                       70                     

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

(855) 23-882-072 (855) 23-885-172 หุนสามัญ 1                   179              60                       60                     
(6221) 535-5678 (6221) 536-79185 หุนสามัญ 1                   23               50                       55                     

(84) 83-9690-973 (84) 83-9606-814 หุนสามัญ 82                 1,123           54                       54                     
(84) 321-3967-868 (84) 321-3967-869 ** -                    213              54                       54                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

204 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia ทอและขอตอพีวีซี อินโดนีเซีย
205 บริษัทโฟลวแล็บ แอนด เซอรวิส จํากัด บริการสอบเทียบมาตรฐาน ระยอง

บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน

206 SCG Plastics (China) Co., Limited จําหนายเม็ดพลาสติก ฮองกง
207 SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. จําหนายเม็ดพลาสติก จีน
208 บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน ระยอง
209 บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด เลเทกซสังเคราะห ระยอง
210 บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน ระยอง
211 บริษัทสยามโพลีสไตรีน จํากัด เม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน ระยอง
212 บริษัทระยอง เทอรมินัล จํากัด บริการคลังเก็บสินคาและขนถายสินคา ระยอง
213 PT Siam Maspion Terminal บริการคลังเก็บสินคาและขนถายสินคา อินโดนีเซีย
214 บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตยางสังเคราะห กรุงเทพฯ
215 บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด วัตถุดิบสําหรับผลิตอะคริลิก ระยอง
216 บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด ระยอง
217 บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด ผงเมลามีน ระยอง
218 บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด ฟลมพลาสติก ระยอง
219 PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน อินโดนีเซีย
220 PT Trans-Pacific Polyethylindo เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีน อินโดนีเซีย
221 บริษัทริเกน (ไทยแลนด) จํากัด พีวีซีคอมพาวนด กรุงเทพฯ
222 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. วัตถุดิบสําหรับผลิตเม็ดพลาสติก อินโดนีเซีย
223 PT Styrindo Mono Indonesia วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน อินโดนีเซีย
224 Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนคอมพาวนด จีน
225 Da Nang Plastics Joint Stock Company ผลิตภัณฑทอและผลิตภัณฑพลาสติกพีวีซี เวียดนาม
226 Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เวียดนาม

Joint Stock Company
227 PT Srithai Maspion Indonesia ผงเมลามีน อินโดนีเซีย
228 PT Trans-Pacific Polypropylene Indonesia เม็ดพลาติกพอลิโพรพิลีน อินโดนีเซีย
229 PT Trans-Pacific Styrene Indonesia วัตถุดิบสําหรับผลิตพอลิสไตรีน อินโดนีเซีย
230 PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama วัตถุดิบสําหรับผลิตอะโรเมติกส อินโดนีเซีย

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
บริษัทยอย

231 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
232 บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด กระดาษคราฟท กรุงเทพฯ
233 บริษัทอินวีนิค จํากัด บริหารสินทรัพยและทรัพยสินทางปญญา กรุงเทพฯ
234 บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด อบรมและสัมมนา กรุงเทพฯ
235 บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรย่ี จํากัด พลังงาน กรุงเทพฯ

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

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

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

(6221) 2956-6526-28 - หุนสามัญ 0.1                151              51                       51                     
0-3891-1321-2 0-3891-1381 หุนสามัญ 0.02               4                 51                       51                     

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

0-3867-3000 0-3868-3991 หุนสามัญ 48                 1,189           50                       50                     
0-3867-3000 0-3868-3991 หุนสามัญ 59                 5,789           50                       50                     
0-3867-3000 0-3868-3991 หุนสามัญ 44                 4,366           50                       50                     
0-3867-3000 0-3868-3991 หุนสามัญ 10                 995              50                       50                     
0-3891-3133 0-3869-3134 หุนสามัญ 14                 1,325           -                         50                     

(6231) 395-2945-8 (6231) 353-3218 หุนสามัญ 0.01               327              50                       50                     
0-2679-5120 0-2679-5119 หุนสามัญ 12                 1,173           49                       49                     
0-3891-1700 0-3868-4855 หุนสามัญ 56                 5,590           46                       47                     
0-3868-4241 0-3868-4255 หุนสามัญ 1                   64               46                       46                     
0-3868-5038 0-3891-1729 หุนสามัญ 2                   200              45                       45                     
0-3301-0525 0-3301-0506 หุนสามัญ 1                   406              45                       45                     

(6221) 574-5880 - หุนสามัญ 0.2                472              39                       39                     
(6221) 574-5880 - หุนสามัญ 0.1                337              39                       39                     

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

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

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

0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 3,126             3,126           99                       99                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 35                 3,450           99                       99                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 1                   70               99                       99                     
0-2586-3876 0-2586-4507 หุนสามัญ 1                   49               99                       99                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 9                   890              99                       99                     
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ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก
236 บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
237 SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. กิจการลงทุน สิงคโปร
238 บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
239 บริษัทเอสเคไอซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
240 United Pulp and Paper Co., Inc. กระดาษคราฟท ฟลิปปนส

241 บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) กระดาษคราฟท กาญจนบุรี
242 บริษัทวีซ่ี แพ็คเกจ้ิง (ประเทศไทย) จํากัด บรรจุภัณฑแบบคงรูป ระยอง
243 บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท จํากัด กลองกระดาษออฟเซ็ท สมุทรสาคร
244 บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด กลองกระดาษ กรุงเทพฯ / ราชบุรี /

 สมุทรปราการ / ปทุมธานี
245 บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด กลองกระดาษ ขอนแกน
246 บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด กลองกระดาษ ระยอง
247 Vina Kraft Paper Co., Ltd. กระดาษคราฟท เวียดนาม
248 New Asia Industries Co., Ltd. กลองกระดาษ เวียดนาม
249 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. กลองกระดาษ เวียดนาม
250 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. กลองกระดาษ เวียดนาม
251 Packamex (Vietnam) Co., Ltd. กลองกระดาษ เวียดนาม
252 บริษัทไดนา แพคส จํากัด กลองกระดาษ สมุทรสาคร
253 บริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด กลองกระดาษ สมุทรสาคร
254 บริษัทดี อิน แพค จํากัด กลองกระดาษ นครปฐม
255 PT Indoris Printingdo กลองกระดาษ อินโดนีเซีย

256 PT Indocorr Packaging Cikarang กลองกระดาษ อินโดนีเซีย
257 บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) เย่ือกระดาษ / กระดาษพิมพเขียน กรุงเทพฯ

258 บริษัทฟนิคซ ยูทิลิตี้ส จํากัด สาธารณูปโภค ขอนแกน
259 บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด กระดาษพิมพเขียน กรุงเทพฯ
260 บริษัทสยามฟอเรสทรี จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
261 บริษัทพนัสนิมิต จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
262 บริษัทไทยพนาสณฑ จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
263 บริษัทไทยพนาดร จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
264 บริษัทไทยพนาราม จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
265 บริษัทสวนปารังสฤษฎ จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
266 บริษัทสยามพนาเวศ จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
267 บริษัทไทยพนาบูรณ จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ
268 บริษัทไทยวนภูมิ จํากัด สวนปา กรุงเทพฯ

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

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

โทรศัพท โทรสาร ชนิดของหุน (ลานหุน) (ลานบาท) (รอยละ) (รอยละ)
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 2                   170              99                       99                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 961               21,716         99                       99                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 62                 4,403           99                       99                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.01               1                 99                       99                     

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

0-3461-5800 0-3461-5899 หุนสามัญ 358               3,583           97                       97                     
0-3895-8200 0-3895-8078 หุนสามัญ 5                   497              79                       79                     
0-2105-4477  0-3445-2339 หุนสามัญ 3                   33               74                       74                     
0-2586-5991 0-2586-4723 หุนสามัญ 14                 1,384           69                       69                     

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

(848) 268-0240-2 (848) 268-0239 ** -                    6,069           69                       69                     
(84) 83-7294-160 (84) 83-7293-028 ** -                    345              69                       69                     

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

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

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

(6221) 893-6868  (6221) 893-6565 หุนสามัญ 0.5                298              69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 236               2,365           69                       69                     

หุนบุริมสิทธิ 10                 98               
0-4343-3104-6 0-4343-3101 หุนสามัญ 15                 1,500           69                       69                     

0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 78                 7,770           69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 2                   184              69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.02               2                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.02               2                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.02               2                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.02               2                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.02               2                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.03               3                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.03               3                 69                       69                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 0.03               3                 69                       69                     



50

ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

269 Interpress Printers Sendirian Berhad ภาชนะบรรจุอาหาร มาเลเซีย

270 PT Primacorr Mandiri กลองกระดาษ อินโดนีเซีย
271 PT Fajar Surya Wisesa Tbk. กระดาษบรรจุภัณฑ อินโดนีเซีย
272 PT Dayasa Aria Prima กระดาษบรรจุภัณฑ อินโดนีเซีย
273 บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจ้ิง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
274 บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
275 บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด กลองกระดาษ สมุทรปราการ
276 Tin Thanh Packing Joint Stock Company บรรจุภัณฑแบบออนตัว เวียดนาม
277 บริษัทคอนิเมก จํากัด บรรจุภัณฑแบบคงรูป สมุทรปราการ
278 บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จํากัด บรรจุภัณฑแบบออนตัว สมุทรสาคร /

สมุทรสงคราม / ระยอง

บริษัทรวม
279 บริษัทสยามทบพันแพคเกจจ้ิง จํากัด กลองกระดาษออฟเซ็ท สมุทรปราการ
280 P&S Holdings Corporation กิจการลงทุน ฟลิปปนส
281 บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด กระดาษชนิดพิเศษ กรุงเทพฯ
282 บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จํากัด พลังงานและสาธารณูปโภค กําแพงเพชร

สวนงานอ่ืน   
บริษัทยอย

283 บริษัทซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จํากัด กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
284 บริษัทซิเมนตไทยพร็อพเพอรตี้ (2001) จํากัด (มหาชน) กิจการลงทุน กรุงเทพฯ
285 บริษัทพร็อพเพอรตี้ แวลู พลัส จํากัด ที่ดินและบริการพื้นที่เชา กรุงเทพฯ
286 บริษัทเอสซีจีแอคเคานติ้ง เซอรวิสเซส จํากัด บริการทางดานบัญชี การเงิน กรุงเทพฯ

และภาษีอากร
287 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ที่ปรึกษาดานกฎหมาย กรุงเทพฯ
288 บริษัทซีทีโอ แมเนจเมนท จํากัด กิจการลงทุนในตราสารหนี้ กรุงเทพฯ
289 Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd. ธุรกิจประกันภัย สิงคโปร
290 บริษัทสยามผลิตภัณฑนวัตกรรมและโซลูชั่น จํากัด จําหนายผลิตภัณฑและใหบริการดวย กรุงเทพฯ

เทคโนโลยีนวัตกรรม
291 บริษัทเอสซีจี เลิรนนิ่ง เอ็กเซลเลนซ จํากัด บริการฝกอบรม กรุงเทพฯ
292 SCG Vietnam Co., Ltd. ที่ปรึกษาดานการจัดการ เวียดนาม
293 PT SCG Indonesia ที่ปรึกษาดานการจัดการ อินโดนีเซีย
294 บริษัทบางซ่ืออุตสาหกรรม จํากัด ซ้ือขายสินคาและใหบริการรูปแบบใหม กรุงเทพฯ

ทางออนไลนและอ่ืน ๆ
295 บริษัทแอด เวนเจอรส แคปปตอล จํากัด กิจการเงินรวมลงทุน กรุงเทพฯ
296 บริษัทแอด เวนเจอรส แคปปตอล อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด กิจการเงินรวมลงทุนในตางประเทศ กรุงเทพฯ

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

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

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

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

(6221) 596-2345 (6221) 596-2000 หุนสามัญ 0.1                294              67                       67                     
(6221) 344-1316 (6221) 345-7643 หุนสามัญ 2,478             2,713           55                       55                     
(6221) 344-1316 (6221) 345-7643 หุนสามัญ 250               547              55                       55                     

0-2586-5991 0-2586-4723 หุนสามัญ 21                 2,108           52                       52                     
0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 4                   386              51                       51                     
0-2324-0781 0-2324-0079 หุนสามัญ 3                   300              50                       50                     

(84) 72-3779-747 (84) 72-3779-750 หุนสามัญ 17                 254              47                       47                     
0-2738-0305 0-2326-6275 หุนสามัญ 4                   420              38                       38                     

0-3444-0600-5 0-3444-0606-7 หุนสามัญ 3                   322              37                       37                     
หุนบุริมสิทธิ 1                   90               

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

0-2586-3333 0-2586-2164 หุนสามัญ 11                 1,100           31                       31                     
0-5585-8033 0-5585-8031 หุนสามัญ 19                 190              17                       17                     

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

0-2586-5777 0-2586-2976 หุนสามัญ 0.2                15               100                     100                   
0-2586-3333 0-2587-2157 หุนสามัญ 25                 380              100                     100                   

(65) 6411-9374 (65) 6333-6116 หุนสามัญ 0.3                34               100                     100                   
0-2586-3333 0-2587-2157 หุนสามัญ 1                   13               100                     100                   

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

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

0-2586-3333 - หุนสามัญ 12                 305              100                     100                   
0-2586-3333 - หุนสามัญ 9                   679              100                     100                   



52

ช่ือบริษัท ธุรกิจ / ผลิตภัณฑหลัก สถานที่ดําเนินธุรกิจหลัก

297 บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา กรุงเทพฯ
จากพลังงานทดแทน

บริษัทรวมและบริษัทอ่ืน

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

* สัดสวนการถือหุนโดยตรง / ออมของบริษัท บริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน 
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สัดสวนการถือหุน สัดสวน
โดยตรง / ออม การถือหุน

จํานวนหุนที่ ของบริษัทและ โดยตรง / ออม
จําหนายแลว ทุนชําระแลว บริษัทยอย ทั้งหมด *

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

0-2586-5684 0-2586-6284 หุนสามัญ 0.2                16               50                       50                     

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

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

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

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

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

09

9.1  หลักทรัพย์ของบริษัท
	 •	 ทุนจดทะเบียน	1,600	ล้านบาท	
	 •	 ทุนที่ออกและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว	1,200	ล้านบาท	ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	1,200	ล้านหุ้น
	 •	 หุน้สามญั	มลูค่าหุน้ละ	1	บาท	(ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที	่26	มนีาคม	2546	ผูถ้อืหุน้มมีตใิห้เปลีย่นแปลงมลูค่า 
	 	 หุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ	10	บาท	เป็นมูลค่าหุ้นละ	1	บาท	บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง 
	 	 ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	17	เมษายน	2546)
	 •	 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

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

โดย	ณ	วันที่	9	สิงหาคม	2562	มีผู้ถือ	NVDR	รายใหญ่	ได้แก่	

หมายเหตุ	 *	 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร	Non-Voting	 
	 	 Depository	Receipt	(NVDR)	ซึง่เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ	เพือ่ขายให้นกัลงทนุ	และน�าเงนิทีไ่ด้จากการขาย	NVDR	 
	 	 ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยนักลงทุนที่ถือ	NVDR	จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน	แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ 
	 	 ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	ได้จากเว็บไซต์	www.set.or.th

ลำาดับที่

ลำาดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด*

STATE	STREET	EUROPE	LIMITED	

ส�านักงานประกันสังคม

SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED

บริษัทแรนเดอรีเบอรามาการ	จ�ากัด

มูลนิธิเอสซีจี

NORTRUST	NOMINEES	LIMITED-NT0	SEC	LENDING	THAILAND	CL	AC

THE	BANK	OF	NEW	YORK	MELLON

SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	A)	NOMINEES	LIMITED

SOUTH	EAST	ASIA	UK	(TYPE	C)	NOMINEES	LIMITED

STATE	STREET	BANK	AND	TRUST	COMPANY

STATE	STREET	EUROPE	LIMITED

403,647,840

118,218,069

42,108,123

39,319,350

37,165,640

15,205,600

13,347,300

12,695,199

11,795,237

9,187,330

20,486,553

16,806,905

14,871,786

33.64

9.85

3.51

3.28

3.10

1.27

1.11

1.06

0.98

0.77

1.71

1.40

1.24

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือ NVDR

จำานวนหุ้น

จำานวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

สัดส่วน (ร้อยละ)
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	 (ข)	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย	การจัดการ	หรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมี 
	 	 นัยส�าคัญ	(ข้อมูล	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562)

	 (ค)	 ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย	(ข้อมูล	ณ	วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562)	
	 	 จ�านวนผู้ถือหุ้นรายย่อย	(Free	float)	มีจ�านวน	39,516	ราย	คิดเป็นร้อยละ	66.50
	 (ง)	 บริษัทมีข้อจ�ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว	(Foreign	Limit)	ไว้ร้อยละ	25	ของทุนช�าระแล้ว	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 
	 	 2562	มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ	17.55	ของทุนช�าระแล้ว

9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
	 บริษัทได้ออกหุ้นกู้จ�านวน	9	ชุด*	ในนามของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นจ�านวนเงิน	175,000	ล้านบาท	โดยมี
รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ	 *	บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน	(Shareholding	Agreement)	ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

หมายเหตุ	 *	 หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทซ์	เรทติ้งส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

หุ้นกู้ครั้งที่

ลำาดับที่

1/2559

2/2559

1/2560

2/2560

3/2560

1/2561

2/2561

1/2562

2/2562

รวม

1

2

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

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริษัททุนลดาวัลย์	จ�ากัด

3.00

3.00

3.25

2.97

3.05

3.00

3.10

3.10

3.00

403,647,840

2,280,200

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

33.64

0.19

มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)

มูลค่าที่ยังไม่ได้
ไถ่ถอน (ล้านบาท)

วันครบกำาหนด
ไถ่ถอน

ผู้ถือหุ้น

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

จำานวนหุ้น

อันดับความน่าเชื่อถือ
ครั้งหลังสุด

สัดส่วน (ร้อยละ)
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ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ 
	 ในปี	2562	บริษัทได้ออกหุ้นกู้	จ�านวน	2	ชุด	คือ	ครั้งที่	1/2562	และ	2/2562	โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้	

9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย
	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ	40	–	50	ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม	แต่ในกรณีที่มีความจ�าเป็น	
หรือมเีหตกุารณ์ทีไ่ม่ปกต	ิบรษิทัอาจน�ามาประกอบการพจิารณาเปลีย่นแปลงการจ่ายเงนิปันผลในช่วงนัน้ๆ	ตามความเหมาะสมได้	
	 ทัง้นี	้ในปี	2562	บรษิทัมกี�าไรส�าหรบัปีจ�านวน	32,014	ล้านบาท	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้	 
ในวันที่	 1	 เมษายน	2563	 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล	ในอัตราหุ้นละ	14.00	บาท	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	52	ของก�าไรส�าหรับปี
ตามงบการเงินรวม
	 ส�าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	 ซ่ึงบริษัทถือหุ้นร้อยละ	 100	 เป็นส่วนใหญ่นั้น	บริษัทพิจารณาถึงผลการ
ด�าเนนิงาน	และค�านงึถงึโครงสร้างและสถานะทางการเงนิ	ตลอดจนแผนการลงทนุของบรษิทัย่อยด้วย	และไม่มนีโยบายทีก่่อให้เกดิ 
การยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

หุ้นกู้ครั้งที่

ปี

1/2562	

2/2562

2558

2559

2560

2561

2562

เพื่อช�าระคืนเงินกู้หรือ

หนี้จากการออก

ตราสารหนี้

เพื่อช�าระคืนเงินกู้หรือ

หนี้จากการออก

ตราสารหนี้

7.50

8.50

8.50

8.50

7.00

15,000	ล้านบาท

10,000	ล้านบาท

8.50

10.50

10.50

9.50

7.00

วันที่	1	เมษายน	2562

วันที่	1	พฤศจิกายน	2562

16.00

19.00

19.00

18.00

14.00**

ผู้ออกหุ้นกู้จะน�าเงินที่ได้รับจาก

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน

ครั้งนี้ไปใช้ในการช�าระคืนหุ้นกู้	

SCC194A

ผู้ออกหุ้นกู้จะน�าเงินที่ได้รับจาก

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน

ครั้งนี้ไปใช้ในการช�าระคืนหุ้นกู้	

SCC19NA

42

41

41

48

52***

วัตถุประสงค์
การใช้เงิน 

เงินปันผลงวด
ระหว่างกาล (บาท/หุ้น)

จำานวนเงินที่ใช้
โดยประมาณ

เงินปันผลงวดสุดท้าย
(บาท/หุ้น)

ระยะเวลาที่ใช้เงิน
โดยประมาณ

รวม
(บาท/หุ้น)

รายละเอียด

อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อกำาไรสุทธิ* (ร้อยละ)

หมายเหตุ	 *	 ก�าไรสุทธิ	หมายถึง	ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
	 **	 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่	 1	 เมษายน	2563	 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	 2562	 ในอัตรา 
	 	 หุ้นละ	14.00	บาท
	 ***	อตัราการจ่ายเงนิปันผลคดิเป็นอตัราร้อยละ	49	ของก�าไรก่อนรายการปรบัปรงุเงนิชดเชยตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน	พ.ศ.	2562



คณะกรรมการ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะจัดการเอสซีจี คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

หน่วยงานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน

หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง

การบริหารกลาง

การเงินและการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
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โครงสร้างการจัดการ
ผังการบริหารงาน

10

10.1  คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 12 คน ดังนี้

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

1 2 3

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

นายเกษม วัฒนชัย
กรรมการ

พันตำารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
กรรมการ

4 5 6

นายปรีชา อรรถวิภัชน์
กรรมการอิสระ

นายชุมพล ณ ลำาเลียง
กรรมการอิสระ

นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการอิสระ

7 8 9

นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการอิสระ

นายพสุ เดชะรินทร์
กรรมการอิสระ 

10 11 12

นางพรรณสิรี อมาตยกุล
กรรมการอิสระ

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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คณะกรรมการบริษัททั้ง	12	คน	ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม	ดังนี้
1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบั 
ทรัพย์ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต
2.	 ไม่มีประวัติการท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วาม
สามารถเป็นที่ยอมรับ	 เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด 
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบรษัิท	โดยร่วมกับผูบ้รหิารระดบัสงู 
ในการก�าหนดกลยุทธ์	 และนโยบายการด�าเนินงานทั้งระยะส้ัน
และระยะยาว	 ตลอดจนก�าหนดนโยบายการเงิน	 การบริหาร
ความเสีย่ง	และภาพรวมขององค์กร	รวมทัง้การทบทวนนโยบาย
และแผนงานส�าคญัของบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี	มบีทบาทส�าคญั
ในการจัดสรรทรัพยากรส�าคัญตามเป้าหมาย	 ตลอดจนก�ากับ
ดูแลตรวจสอบ	และประเมินผลการด�าเนินงานของเอสซีจ	ีและ 
ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ 
อย่างเป็นอิสระ

ตารางการดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

	 กรรมการทีม่อี�านาจลงนามผกูพนับรษิทั	คอื	กรรมการสอง
ในจ�านวนห้าคน	คอื	นายสเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	หรอื	นายเกษม	วฒันชยั	 
หรอื	นายชุมพล	ณ	ล�าเลยีง	หรอื	นายประสาร	ไตรรตัน์วรกลุ	หรือ	
นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	ลงลายมือชื่อร่วมกัน
	 กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน	11	คน
	 กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ�านวน	 1	 คน	 คือ	
กรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 กรรมการบรษิทัทีม่าจากการเสนอชือ่จากผูถ้อืหุน้รายใหญ่
จ�านวน	3	คน	ได้แก่	พลอากาศเอก	สถติย์พงษ์	สุขวมิล	นายเกษม	
วัฒนชัย	และพันต�ารวจเอก	ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม
	 บริษัทมีกรรมการอิสระจ�านวน	 7	 คน	 ได้แก่	 นายสุเมธ	 
ตันติเวชกุล	 นายปรีชา	 อรรถวิภัชน์	 นายชุมพล	ณ	 ล�าเลียง	 
นางธาริษา	 วัฒนเกส	 นายประสาร	 ไตรรัตน์วรกุล	 นายพสุ	 
เดชะรินทร์	 และนางพรรณสิรี	 อมาตยกุล	 ซ่ึงมีจ�านวนเกินกว่า 
กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	โดยกรรมการอสิระทัง้	7	คน 
มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ของบรษิทั	ซ่ึงมคีวามเข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

พลอากาศเอก	สถิตย์พงษ์	สุขวิมล

นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	

นายเกษม	วัฒนชัย

พันต�ารวจเอก	ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม

นายปรีชา	อรรถวิภัชน์	

นายชุมพล	ณ	ล�าเลียง

นางธาริษา	วัฒนเกส	

นายกานต์	ตระกูลฮุน	

นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	

นายพสุ	เดชะรินทร์

นางพรรณสิรี	อมาตยกุล

นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส

กรรมการ

-

-

-

-

กรรมการ

-

ประธาน

-

-

กรรมการ

กรรมการ

-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(4 คน)

กรรมการ

ประธาน

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

-

กรรมการ

-

-

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และสรรหา
(7 คน)

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

-

ประธาน

-

กรรมการ

-

คณะกรรมการ
พิจารณาผล

ตอบแทน
(3 คน)

-

กรรมการ

ประธาน

-

-

-

-

กรรมการ

กรรมการ

-

-

กรรมการ

คณะกรรมการ
กิจการสังคมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน
(8 คน)*

หมายเหตุ	 -	 กรรมการล�าดบัที	่2,	5,	6,	7,	9,	10	และ	11	เป็นกรรมการทีม่คุีณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบรษิทั 
	 	 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน
	 -	 กรรมการล�าดบัที	่1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10	และ	11	เป็นกรรมการทีม่คีณุสมบตัเิป็นกรรมการอสิระตามเกณฑ์การประเมนิดชันคีวามยัง่ยืน 
	 	 ดาวโจนส	์(DJSI	Sustainability	Assessment-DJSI)	ซึ่งคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระสามารถดูได้จาก	www.scg.com	
	 -	 *นายธนวงษ์	อารีรัชชกุล	นายยุทธนา	เจียมตระการ	และนายเชาวลิต	เอกบุตร	เป็นกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 -	 โครงสร้างของกรรมการบรษิทัเป็นแบบ	One-tier	Board	System	ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหาร	และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารซึง่บางส่วน 
	 	 เป็นกรรมการอิสระด้วย	



61

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
	 กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท	 โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ	 8	ครั้ง	 ซึ่ง
มีการก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจ�าทุกปี	 และ
แจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบต้ังแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาใน
การเข้าร่วมประชมุ	และอาจมีการประชมุครัง้พเิศษเพิม่เตมิเพือ่
พิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญเร่งด่วน
	 ในการประชุม	ประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป ็นผู ้ร ่วมกันก�าหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่อง 
เข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง	 ๆ	 เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็นวาระการประชุมได้
	 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุง	 “นโยบาย
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท”	 ในปี	 2561	 เพ่ือให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยให้บันทึกการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และเปิดเผยใน
รายงานประจ�าปี	 ทั้งนี้การนับองค์ประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก�าหนด	 เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่กรรมการ
บริษัทให้ความส�าคัญและร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างยิ่ง
	 คณะกรรมการบริษัทได ้ถือปฏิบัติให ้มีการก�าหนด 
วนัประชมุของแต่ละปีล่วงหน้าทัง้ปีต้ังแต่ปีก่อนหน้า	โดยในปี	2562	 
มกีารประชมุคณะกรรมการจ�านวน	9	ครัง้	ซึง่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า
ทัง้ปีตัง้แต่ปี	2561	โดยกรรมการบรษิทัทัง้คณะเข้าประชมุร้อยละ	 
99	 ซึ่งมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
วิธ	ี teleconference	จ�านวน	2	ครั้ง	 โดยไม่นับเป็นองค์ประชุม
ส�าหรับกรรมการที่เข ้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น
ผ่านสื่อดังกล่าว	 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัทข้างต้น	 และกรรมการบริษัทแต่ละคน	 
(ไม่รวมกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งระหว่างปี)	 เข้าประชุม
มากกว่าร้อยละ	75	ของจ�านวนครั้งทั้งหมด	ทั้งนี้ในการประชุม
แต่ละคร้ังได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุม 
ในแต่ละวาระให้กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	
7	 วันก่อนวันประชุม	 หรือในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนไม่น้อยกว่า	 
5	 วันท�าการก่อนวันประชุม	 เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะ
ศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง	ๆ	อย่างเพียงพอ	
	 ในการพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ 	ประธานกรรมการ	ซึ่งท�าหน้าที่
ประธานในท่ีประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ	
และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ	
ทั้งนี้	 การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของ
เสียงข้างมาก	 โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและ
กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชมุ	และ/หรอืไม่ใช้สทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้	หากคะแนนเสยีงเท่ากนัประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ฝ่ายจัดการเอสซีจีได้ 
เข้าร่วมประชมุ	เพ่ือให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์และรบัทราบนโยบาย 
โดยตรง	 รวมทั้งสามารถน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	 
เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท	 หรือเฉพาะ
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 เพ่ือความเป็นอิสระในการ
พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	
	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญเรื่องการ
จัดการเก่ียวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เก่ียวข้อง
อย่างรอบคอบ	เป็นธรรม	และโปร่งใส	รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลู
ในเรือ่งดงักล่าวอย่างครบถ้วน	ในกรณทีีก่รรมการบรษิทัคนหนึง่
คนใดมส่ีวนได้เสยีกบัผลประโยชน์เกีย่วกบัเรือ่งทีม่กีารพจิารณา	
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องนั้น
	 เมื่อส้ินสุดการประชุม	 เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ม ี
หน้าทีจ่ดัท�ารายงานการประชมุเสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป	 และให้
ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง	ทั้งนี้	 
กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น	 ขอแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได	้
รายงานการประชุมทีท่ีป่ระชมุรบัรองแล้วจะถกูจดัเกบ็อย่างเป็น
ระบบในรปูแบบของเอกสารชัน้ความลบัของบรษิทั	ณ	ส�านกังาน
เลขานุการบริษัท	 และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมกบัเอกสารประกอบวาระการประชมุต่าง	ๆ 	เพ่ือความสะดวก 
ในการสืบค้นอ้างอิง
	 ส�าหรับในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	
กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการด�าเนินงานของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการ
ด�าเนินงานตลอดจนข่าวสารที่ส�าคัญของบริษัทให้กรรมการ
บริษัทเพื่อทราบความคืบหน้าด้วย
	 นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ 
ไม่เป็นผูบ้รหิารโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุ	ทัง้ในช่วงภายหลงั 
เสร็จส้ินการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลางของบริษัทเป็น
ประจ�าทุกป	ีและในกรณีที่มีความจ�าเป็น	 เพื่ออภิปรายประเด็น
และปัญหาต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการจัดการที่ส�าคัญ	เช่น	การสรรหา
กรรมการ	แผนสืบทอดผูบ้รหิารระดบัสงู	เป็นต้น	และเปิดโอกาส
ให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็น 
ได้อย่างอิสระ	 ทั้งนี้ในปี	 2562	 ได้จัดการประชุมโดยไม่มี 
ฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2562
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ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2562
(1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

พลอากาศเอก	สถิตย์พงษ์	สุขวิมล

นายสุเมธ	ตันติเวชกุล*	

นายเกษม	วัฒนชัย

พันต�ารวจเอก	ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม

นายปรีชา	อรรถวิภัชน์*	

นายชุมพล	ณ	ล�าเลียง*

นางธาริษา	วัฒนเกส*

นายกานต์	ตระกูลฮุน

นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล*

นายพส	ุเดชะรินทร์*

(เป็นกรรมการแทน	

นายธารินทร์	นิมมานเหมินท์)

นางพรรณสิรี	อมาตยกุล*

(เป็นกรรมการแทน

นายประมนต์	สุธีวงศ์)

นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	

รายชื่อกรรมการ
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-
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	-	
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-

-
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-
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-
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4

90

1/1

1/1	

1/1	

	1/1	

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

-

1/1

-

1/1

1/1

1

100

27	มี.ค.62

ครบวาระ	

27	มี.ค.62

27	มี.ค.62

ครบวาระ	

27	มี.ค.62

คณะ
กรรมการ

บริษัท
(12 คน)

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

(4 คน)

คณะ
กรรมการ

บรรษัท
ภิบาลและ

สรรหา
(7 คน)

คณะ
กรรมการ
พิจารณา

ผลตอบแทน
(3 คน)

คณะ
กรรมการ

กิจการสังคม
เพื่อการ
พัฒนา

อย่างยั่งยืน
(8 คน)

ประชุม
สามัญ

ผู้ถือหุ้น
ปี 2562
(12 คน)

การเป็น
กรรมการ

บริษัท
ระหว่างปี

หมายเหตุ	 *	 กรรมการอิสระ	 	 	 	 	
	 	 บริษัทก�าหนดนโยบายให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	และ 
	 	 กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ	75	ของจ�านวนครั้งของการประชุมทั้งปี	ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมหมายความ 
	 	 รวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย	แต่ไม่นับเป็นองค์ประชุม	
	 	 ในป	ี2562	กรรมการล�าดับที่	1,	4	และ	7	เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ�านวน	1	ครั้ง	

จ�านวนครั้งของการประชุมทั้งหมด

ร้อยละของการประชุม
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
28	มีนาคม	2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาตร	ีศลิปศาสตรบณัฑติ	(การสือ่สารมวลชน)	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
•	 ศิษย์การบินรุ่น	น.54-16-3	โรงเรียนการบินก�าแพงแสน
•	 โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง	รุ่นที่	43
•	 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ	รุ่นที่	29
•	 วิทยาลัยการทัพอากาศ	รุ่นที่	27
ความเชี่ยวชาญ
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)
•	 การต่างประเทศ
•	 กฎหมาย
•	 การตลาด
•	 การเงิน
•	 สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับดูแล	 (Environmental,	 Social	 &	 
	 Governance	หรือ	“ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต	่2561	 กรรมการและกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	
	 	 	 และบรรษัทภบิาล	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากดั	(มหาชน)

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล (อายุ 71 ปี)
ตำาแหน่ง	 • ประธานกรรมการ
	 	 • กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

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

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
•	 ตั้งแต่	2560	 ราชเลขานกุารในพระองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	
	 	 	 ส�านักพระราชวัง
•	 ตัง้แต่	 2560	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการทรัพย์สนิพระมหากษตัรย์ิ	
•	 ตั้งแต่	2561		 เลขาธิการพระราชวัง
•	 ตัง้แต่	 2561		 ประธานกรรมการและผูอ้�านวยการทรพัย์สนิพระมหากษตัรย์ิ
•	 ตั้งแต่	2561	 ประธานข้าราชบริพารในพระองค์
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการ	บริษัททุนลดาวัลย์	จ�ากัด	และบริษัทในเครือ
	 	 	 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2548	-	2559	 ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 
	 	 	 สยามมกุฎราชกุมาร	
•	 2548	-	2559	 กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 
	 	 	 สยามมกุฎราชกุมาร
•	 2548	-	2559	 รองเลขาธิการพระราชวัง	ส�านักพระราชวัง	
•	 2552	-	2556	 กรรมการ	บริษัทการบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
•	 สนบัสนนุและให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า	 
	 บรกิารและการพฒันางานวจิยัของทกุธรุกจิ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
28	มกราคม	2541
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาเอก	รัฐศาสตร	์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�ากับดูแล	 (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�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5)
•	 ตั้งแต่	2531	 กรรมการและเลขาธิการ	มูลนิธิชัยพัฒนา
•	 ตั้งแต่	2543	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิข้าวไทย	
•	 ตั้งแต่	2545	 ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
•	 ตั้งแต่	2545	 ประธานมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	
	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
•	 ตั้งแต่	2555	 ประธานกรรมการ	มูลนิธิอุทกพัฒน์	



64

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2537	–	2539	 เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
	 	 	 แห่งชาติ
•	 2537	–	2539	 กรรมการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 2537	–	2544	 กรรมการ	บริษัทการบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2539	–	2540	 กรรมการ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2540	–	2541	 ประธานกรรมการ	องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
•	 2540	–	2543	 กรรมการ	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2544	–	2555	 กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยบูรพา
•	 2548	–	2553	 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
•	 สนบัสนนุและให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า	 
	 บรกิารและการพฒันางานวจิยัของทกุธรุกจิ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
28	มีนาคม	2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
•	 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์(การบริหารการศึกษา)	
	 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
•	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)	
	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์
•	 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์(การบริหารการศึกษา)	
	 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
•	 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์(การบริหารการศึกษา)	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
•	 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์สาขาวิชาการการจัดการ	
	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
•	 แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์มหาวิทยาลัยนเรศวร
•	 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
•	 รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
•	 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์(บริหารการศึกษา)	
	 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
•	 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
•	 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์(การบริหารการศึกษา)	
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)	
	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
•	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์(พัฒนศาสตร์)	
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์มหาวิทยาลัยมหิดล
•	 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร	์โรคหัวใจและหลอดเลือด	
	 มหาวิทยาลัยชิคาโก	สหรัฐอเมริกา	
•	 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร	์มหาวิทยาลัยชิคาโก	สหรัฐอเมริกา	
•	 แพทยศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	คณะแพทยศาสตร์	
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	36
ความเชี่ยวชาญ
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)
•	 การต่างประเทศ
•	 การบริหารจัดการทุนมนุษย์	(Human	Capital	Management)
•	 สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับดูแล	 (Environmental,	 Social	 &	 
	 Governance	หรือ	“ESG”)

นายเกษม วัฒนชัย (อายุ 79 ปี)
ตำาแหน่ง	 • กรรมการ
	 	 • ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	164/2019	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)
•	 ตั้งแต่	2546	 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
•	 ตั้งแต่	2547	 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
•	 ตั้งแต่	2552	 กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
•	 ตั้งแต่	2553	 ประธานแผนกแพทยศาสตร	์มูลนิธิอานันทมหิดล
•	 ตั้งแต่	2558	 ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม
•	 ตั้งแต่	2558	 ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
•	 ตั้งแต่	2559	 องคมนตรใีนรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั
•	 ตั้งแต่	2559	 ประธานกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส
•	 ต้ังแต่	2560	 ประธานโครงการทนุเล่าเรยีนหลวงส�าหรบัพระสงฆ์ไทย
•	 ตั้งแต่	2560	 ประธานกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมส�าหรับ
	 	 	 เยาวชนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2532	–	2535		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
•	 2534	 	 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
•	 2537			 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย	
•	 2539	–	2542	 สมาชิกวุฒิสภา		
•	 2540			 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	
•	 2544			 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
•	 2544	–	2559	 องคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
	 	 	 มหาภูมิพลอดุลยเดช	(รัชกาลที่	9)
•	 2546			 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
•	 2548			 ประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
•	 2553	 	 ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสา
	 	 	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	(พอ.สว.)	
•	 2557	-	2562	 ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ
•	 2559			 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
•	 สนบัสนนุและให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า	 
	 บรกิารและการพฒันางานวจิยัของทกุธรุกจิ
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วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
25	เมษายน	2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	Public	Administration,	Western	Kentucky	University,	
	 U.S.A.
•	 ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาสตร	์โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
ความเชี่ยวชาญ
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)
•	 การต่างประเทศ
•	 กฎหมาย
•	 การเงิน
•	 สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับดูแล	 (Environmental,	 Social	 &	 
	 Governance	หรือ	“ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	
	 	 	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
31	มีนาคม	2542
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาโท	วศิวกรรมศาสตร์	(Industrial	Engineering	&	Management)	
	 Oklahoma	State	University	สหรัฐอเมริกา
•	 ปรญิญาตร	ีวิศวกรรมศาสตร์	สาขาอตุสาหการ	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี	
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น	ๆ
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)
•	 การต่างประเทศ	
•	 การบรหิารความเสีย่ง	การบริหารจดัการในภาวะวกิฤต	ิ(Crisis	Management)
•	 กฎหมาย
•	 การตลาด
•	 การเงิน
•	 สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับดูแล	 (Environmental,	 Social	 &	 
	 Governance	หรือ	“ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	39/2004	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	8/2004	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

พันตำารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม (อายุ 62 ปี)
ตำาแหน่ง	 • กรรมการ
  • กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

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

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
•	 ตั้งแต่	2560	 รองเลขาธิการพระราชวัง	ส�านักพระราชวัง
•	 ตั้งแต่	2560	 ผู้อ�านวยการพระคลังข้างที่
•	 ตั้งแต่	2561	 รองผู้อ�านวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการ	บริษัททุนลดาวัลย์	จ�ากัด	
	 	 	 และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2540	-	2559		 รอง	หน.	ฝ่ายที่ประทับ	กองกิจการในพระองค์	904
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
•	 สนบัสนนุและให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า	 
	 บรกิารและการพฒันางานวจิยัของทกุธรุกจิ

•	 Audit	Committee	Program	(ACP)	11/2006	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	107/2014	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (3)
•	 ตั้งแต่	2551	 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	
	 	 	 บริษัทไทยชูการ	์เทอร์มิเนิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2551	 ประธานกรรมการ	บริษัทเกษตรไทย	อินเตอร์เนชั่นแนล	
	 	 	 ชูการ์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 ตัง้แต่	 2551	 ประธานกรรมการ	บรษิทัท	ีเอส	ฟลาวมลิล์	จ�ากดั	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (13)
•	 ตั้งแต่	2543	 ประธานกรรมการ	บริษัทแพน-เปเปอร์	1992	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2544	 ผู้ช�านาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร	สาขาวิศวกรรม
	 	 	 อุตสาหการ	สภาวิศวกร
•	 ตัง้แต่	 2546	 ประธานกรรมการ	บรษิทัสยาม	พ.ีพ.ี	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั
•	 ตั้งแต่	2547	 ประธานคณะกรรมการ	บริษัทเอกรัฐพัฒนา	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2547	 กรรมการวิชาการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
	 	 	 ความปลอดภยั	สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 ตั้งแต่	2550	 นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
•	 ต้ังแต่	2551	 ประธานกรรมการ	บรษัิทท	ีเอส	อุตสาหกรรมน�า้มนั	จ�ากดั
•	 ตั้งแต่	2551	 ประธานกรรมการ	บริษัทที	เอส	จี	แอสเซ็ท	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2553	 ประธานกรรมการ	บริษัทเอส	ไอ	พรอพเพอร์ตี้	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2554	 ประธานกรรมการ	บรษิทัเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์	จ�ากดั
•	 ตั้งแต่	2559	 ประธานกรรมการ	บริษัทบากาสซ์	ไดร์เออร	์เทคโนโลยี่	
	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด
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•	 ตัง้แต่	 2562	 ประธานกรรมการ	
	 	 	 บรษิทัจจีซี	ีเคทสิ	ไบโออนิดสัเทรยีล	จ�ากดั
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการ	บริษัทหัวหิน	เพิร์ล	รีสอร์ท	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2536	–	2544	 กรรมการ	บรษิทัปตท.	ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม	จ�ากดั	
	 	 	 (มหาชน)
•	 2536	–	2561		 กรรมการ	บริษัทเอช.ซี.	สตาร์ค	จ�ากัด	
•	 2539	–	2542	 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
•	 2540	–	2541	 ประธานคณะกรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
	 	 	 แห่งประเทศไทย
•	 2540	–	2542	 ประธานคณะกรรมการ	การปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย
•	 2542	–	2543	 ประธานกรรมการ	บรษัิทปิโตรเคมีแห่งชาติ	จ�ากดั	(มหาชน)

•	 2545	–	2559	 กรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย	กระทรวงแรงงาน
•	 2547	–	2561		 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์	จ�ากัด	(มหาชน)
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	63,100	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.005)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
•	 สนบัสนนุและให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า	 
	 บรกิารและการพฒันางานวจิยัของทกุธรุกจิ

นายชุมพล ณ ลำาเลียง (อายุ 73 ปี)
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557)
ตำาแหน่ง	 • กรรมการ
  • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
  • กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
1	สิงหาคม	2535
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Harvard	Business	School	สหรัฐอเมริกา
•	 ปรญิญาตร	ีวิศวกรรมศาสตร์	สาขาเครือ่งกล	University	of	Washington	
	 สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี	
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น	ๆ
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)
•	 การต่างประเทศ
•	 การบรหิารความเสีย่ง	การบริหารจดัการในภาวะวกิฤต	ิ(Crisis	Management)
•	 กฎหมาย
•	 การตลาด
•	 ความเช่ียวชาญด้านตลาดในประเทศ	หรอืต่างประเทศ	(Market	Insight)
•	 บัญชี	/	Financial	Literacy
•	 การเงิน
•	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
•	 การบริหารจัดการทุนมนุษย์	(Human	Capital	Management)
•	 สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับดูแล	 (Environmental,	 Social	 &	 
	 Governance	หรือ	“ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	2/2001	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
•	 ตั้งแต่	2553	 กรรมการ	บริษัทสยามสินธร	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2555	 กรรมการ	บริษัทเคมปินสยาม	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2560	 ที่ปรึกษา	บริษัททุนลดาวัลย์	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการ	บริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2536	–	2548	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	
	 	 	 (มหาชน)
•	 2547	–	2554	 ประธานกรรมการ	Singapore	Telecommunication	
	 	 	 Company	Limited	ประเทศสิงคโปร์
•	 2548	–	2552	 กรรมการ	British	Airways	Public	Company	Limited
•	 2550	–	2559	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา	
	 	 	 ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	
	 	 	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	–	2560	 กรรมการ	Kempinski	International	SA
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	201,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0168)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
•	 สนบัสนนุและให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า	 
	 บรกิารและการพฒันางานวจิยัของทกุธรุกจิ
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นางธาริษา วัฒนเกส (อายุ 71 ปี)
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556)
ตำาแหน่ง	 • กรรมการ
	 	 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 • กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
27	มีนาคม	2556
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาเอก	เศรษฐศาสตร์กติติมศักด์ิ	มหาวทิยาลัยเคโอะ	ประเทศญีปุ่น่
•	 ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยวอชิงตัน	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเคโอะ	ประเทศญี่ปุ่น	
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร	์มหาวิทยาลัยเคโอะ	ประเทศญี่ปุ่น
•	 Advanced	Management	Program	(AMP),	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี	
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(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�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)
•	 ตั้งแต่	2549	 กรรมการ	สถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ์
•	 ตั้งแต่	2549	 กรรมการ	มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	
	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 ตั้งแต่	2553	 กรรมการ	มูลนิธิรามาธิบด	ีในพระราชูปถัมภ์	
	 	 	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
•	 ตั้งแต่	2554	 กรรมการ	มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย	
	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์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�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2549	–	2553	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	
•	 2549	–	2552	 ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย	
•	 2549	–	2553	 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
•	 2549	–	2553	 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	
•	 2549	–	2553	 ประธานคณะกรรมการระบบการช�าระเงิน
•	 2549	–	2553	 กรรมการ	คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
	 	 	 แห่งชาติ	
•	 2549	–	2553	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์	
•	 2549	–	2553	 กรรมการ	คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
•	 2549	–	2560	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากับและ
	 	 	 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
•	 2554	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงิน
	 	 	 ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
•	 2554	–	2560	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ
	 	 	 ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
•	 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�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	41,900	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0035)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
•	 สนบัสนนุและให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า	 
	 บรกิารและการพฒันางานวจิยัของทกุธรุกจิ
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นายกานต์ ตระกูลฮุน (อายุ 65 ปี)
ตำาแหน่ง	 • กรรมการ
  • กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
20	สิงหาคม	2548
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต	
	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	The	Georgia	Institute	of	Technology	
	 สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร	์The	Georgia	Institute	of	Technology	
	 สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร	์สาขาไฟฟ้า	(เกียรตินิยมอันดับ	1)	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP),	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี	
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น	ๆ
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)
•	 การต่างประเทศ
•	 การบรหิารความเสีย่ง	การบริหารจดัการในภาวะวกิฤต	ิ(Crisis	Management)
•	 การตลาด
•	 ความเช่ียวชาญด้านตลาดในประเทศ	หรือต่างประเทศ	(Market	Insight)
•	 บัญชี	/	Financial	Literacy	
•	 การเงิน
•	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
•	 การบริหารจัดการทุนมนุษย์	(Human	Capital	Management)
•	 สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับดูแล	 (Environmental,	 Social	 &	 
	 Governance	หรือ	“ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	29/2003	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (4)
•	 ตั้งแต่	2559	 ประธานกรรมการ	กรรมการอสิระ	และประธานกรรมการ
	 	 	 การพัฒนาความเป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 	 บริษัทแอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน
	 	 	 และบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร
	 	 	 ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการพัฒนาความ
	 	 	 เป็นผู้น�าและก�าหนดค่าตอบแทน	กรรมการสรรหาและ
	 	 	 ก�ากับดูแลกิจการ	กรรมการทบทวนกลยุทธ์และ	
	 	 	 โครงสร้างองค์กร	และกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม
	 	 	 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัทอินทัช	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	
	 	 	 (มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการอิสระ	บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ	จ�ากัด	
	 	 	 (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (14)
•	 ตั้งแต่	2556	 ที่ปรึกษา	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
•	 ตั้งแต่	2556	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
	 	 	 แห่งประเทศไทย	

•	 ตั้งแต่	2556	 ทีป่รกึษาคณะกรรมการบรหิารมลูนธิมิหาวทิยาลยัมหดิล	
•	 ตั้งแต่	2556	 คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนก
	 	 	 วิศวกรรมศาสตร	์มูลนิธิอานันทมหิดล	
•	 ตั้งแต่	2556	 กรรมการ	คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิต
	 	 	 บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
•	 ตั้งแต่	2558	 กรรมการ	คณะกรรมการอ�านวยการ	
	 	 	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการ	คณะกรรมการอ�านวยการ
	 	 	 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการ	คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ	
•	 ตั้งแต่	2561	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ	Innovation	Hubs	
	 	 	 เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ
	 	 	 ตามนโยบายประเทศไทย	4.0	
•	 ตั้งแต่	2561	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ	์ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
	 	 	 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
•	 ตั้งแต่	2562	 ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒ	ิการจัดท�าร่างกรอบนโยบาย	
	 	 	 ยทุธศาสตร์	แผน	และร่างแนวทางการจดัสรรและบรหิาร
	 	 	 งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	
	 	 	 ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วิจัย
	 	 	 และนวัตกรรมแห่งชาติ	(สอวช.)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานอนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการประเมินผลการ
	 	 	 ปฎิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการ
	 	 	 นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
•	 ตั้งแต่	2562	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการก�ากับโครงการขับเคลื่อน
	 	 	 การปฎิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา	
	 	 	 วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
•	 ตัง้แต่	 2562	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการติดตามและประเมนิผล
	 	 	 การสนับสนุนวิทยาศาสตร์	การวิจัยและนวัตกรรม
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2548-2558	 กรรมการผู้จัดการใหญ	่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	
	 	 	 (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	คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการ
	 	 	 แข่งขันของประเทศ	
•	 2558	 	 กรรมการ	คณะกรรมการพฒันาระบบนวตักรรมของประเทศ	
•	 2558-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา
	 	 	 แห่งชาติ
•	 2558-2562	 หวัหน้าทมีภาคเอกชน	คณะกรรมการสานพลังประชารฐั	 
	 	 	 การยกระดับนวัตกรรมและ	Digitalization
•	 2558-2562	 หวัหน้าทมีภาคเอกชน	คณะกรรมการสานพลังประชารฐั	 
	 	 	 การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ	
•	 2558-2562	 คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ	การศึกษาพืน้ฐานและ
	 	 	 การพัฒนาผู้น�า	
•	 2558-2562		 Member	of	the	Advisory	Board,	Nomura	Holding	Inc.
•	 2559-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการอ�านวยการเมืองนวัตกรรม
	 	 	 อาหาร	
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•	 2559-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการกล่ันกรองโครงการตามแนวการ
	 	 	 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน
	 	 	 ประเทศ	
•	 2560-2561	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิง
	 	 	 ยุทธศาสตร์	
•	 2560-2561	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผน
	 	 	 พัฒนาภาค	ในคณะกรรมการพิจารณาการจัดท�า
	 	 	 งบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
	 	 	 แผนงานบูรณาการ	เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
	 	 	 ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	ประจ�าปีงบประมาณ	
	 	 	 พ.ศ.	2561	
•	 2560-2561	 คณะอนกุรรมการเขตส่งเสรมิอตุสาหกรรมและนวตักรรม
	 	 	 ดิจิทัล
•	 2560-2561	 กรรมการ	สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	
•	 2560-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการก�ากับการจัดซื้อจัดจ้าง
•	 2560-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายกาารพัฒนาระเบียง
	 	 	 เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	

•	 2560-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏริปูเพือ่รองรบั
	 	 	 การปรับเปลี่ยนตาม	นโยบาย	Thailand	4.0	
•	 2560-2561	 กรรมการ	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
	 	 	 ราชการแผ่นดิน	
•	 2561-2562	 คณะทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
	 	 	 เทคโนโลยี	
•	 2561-2562	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายเขต
	 	 	 พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
•	 2561-2562	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการขับเคลื่อนและ
	 	 	 ประสานงานการลงทุน
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
•	 สนบัสนนุและให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า	 
	 บรกิารและการพฒันางานวจิยัของทกุธรุกจิ

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

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
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
•	 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
•	 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•	 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร	์
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•	 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)
•	 การบรหิารความเสีย่ง	การบริหารจดัการในภาวะวกิฤต	ิ(Crisis	Management)
•	 การตลาด	
•	 บัญชี	/	Financial	Literacy
•	 การเงิน
•	 การบริหารจัดการทุนมนุษย์	(Human	Capital	Management)
•	 ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับดูแล	(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�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานคณะกรรมการ	บริษัทพฤกษา	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	
	 	 	 (มหาชน)	(เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่	2559)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (16)
•	 ตั้งแต่	2541	 กรรมการ	และกรรมการบริหาร	สภากาชาดไทย
•	 ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษา	ส�านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
•	 ตั้งแต่	2559	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน	
	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ตั้งแต่	2559	 ที่ปรึกษาอาวุโส	กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
•	 ตั้งแต่	2560	 Chairman	of	the	Council	of	Trustees	and	the	Board	
	 	 	 of	Directors,	Thailand	Development	Research	
	 	 	 Institute	(TDRI)
•	 ต้ังแต่	2560	 กรรมการ	โครงการทนุเล่าเรียนหลวงส�าหรับพระสงฆ์ไทย
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	
	 	 	 วชิราวุธวิทยาลัย
•	 ตั้งแต่	2561	 ศาสตราภิชาน	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•	 ตั้งแต่	2561	 ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทนุเพือ่ความเสมอภาค 
	 	 	 ทางการศึกษา
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการ	บริษัททุนลดาวัลย์	จ�ากัด
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการ	บริษัทสยามสินธร	จ�ากัด
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•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานคณะกรรมการบริษัทเอสซีจ	ีแพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	
	 	 	 (มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานคณะกรรมการ	บริษัทเซ็นทรัล	รีเทล	
	 	 	 คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2542	-	2546	 เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
	 	 	 และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)
•	 2547	-	2553	 กรรมการผู้จัดการ	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2553	-	2558	 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
•	 2557	-	2562		 กรรมการ	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
•	 2558	-	2562	 กรรมการ	คณะกรรมการพัฒนาขดีความสามารถในการ
	 	 	 แข่งขันของประเทศ
•	 2558	-	2562	 กรรมการ	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

•	 2560	-	2562	 ประธานกรรมการ	คณะกรรมการก�ากบัการจดัซือ้จดัจ้าง
	 	 	 ของหน่วยงานรัฐ
•	 2560	-	2562	 กรรมการ	คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
•	 2560	-	2562	 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
•	 สนบัสนนุและให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า	 
	 บรกิารและการพฒันางานวจิยัของทกุธรุกจิ

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

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
27	มีนาคม	2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาเอก	Doctor	of	Philosophy	(Ph.D.)	in	Management	of	
	 Technology,	School	of	Management	สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี	(AIT)
•	 ปริญญาโท	Master	of	Business	Administration	(MBA),	
	 University	of	Colorado	(Boulder)	สหรัฐอเมริกา
•	 ปรญิญาตร	ีบรหิารธรุกจิบณัฑติ	(การจดัการทัว่ไป)	คณะพาณชิยศาสตร์
	 และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)
•	 การตลาด
•	 บัญช	ี/	Financial	Literacy
•	 การบริหารจัดการทุนมนุษย์	(Human	Capital	Management)
•	 สิ่งแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับดูแล	(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�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (2)
•	 ต้ังแต่	2561	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา
	 	 	 และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัทไทยออยล	์จ�ากัด	
	 	 	 (มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการอสิระ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการก�ากับ
	 	 	 ความเสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
•	 ตั้งแต่	2536	 อาจารย์ประจ�า	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ตั้งแต่	2558	 กรรมการอิสระ	บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการสถานสอนภาษาเอยูเอ
•	 ตั้งแต่	2561	 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	
	 	 	 บริษัทวอริกซ	์สปอร์ต	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2547	-	2554	 ผู้ช่วยอธิการบด	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 2550	-	2554	 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์	คณะพาณิชยศาสตร์
	 	 	 และการบัญช	ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 2557	-	2561	 กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
•	 2554	-	2562	 คณบด	ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 2559	-	2562	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	 	
	 	 	 บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท	์แอนด์	ลีส	จ�ากัด	(มหาชน)
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
•	 สนบัสนนุและให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า	 
	 บรกิารและการพฒันางานวจิยัของทกุธรุกจิ
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นางพรรณสิรี อมาตยกุล (อายุ 50 ปี)
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562)
ตำาแหน่ง	 • กรรมการ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
27	มีนาคม	2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	Master	of	Business	Administration,	
	 Anderson	School	of	Management,	
	 UCLA,	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)
•	 การต่างประเทศ
•	 การบรหิารความเสีย่ง	การบริหารจดัการในภาวะวกิฤต	ิ(Crisis	Management)
•	 การตลาด	
•	 บัญชี	หรือ	Financial	Literacy
•	 เทคโนโลยีสารสนเทศ
•	 การปฏิรูปองค์กร	(Organization	Transformation)
•	 Digital	Transformation
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	99/2008	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการอิสระ	บริษัทไทยวา	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (4)
•	 ตั้งแต่	2556	 กรรมการ	คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
	 	 	 ประเทศไทย	(TMA)
•	 ต้ังแต่	2561	 กรรมการ	คณะกรรมการดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม
	 	 	 แห่งชาต	ิ
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการ	คณะกรรมการมลูนธิวิจิยัเทคโนโลยสีารสนเทศ	
	 	 	 (รางวัลเจ้าฟ้าไอที	รัตนราชสุดา	สารสนเทศ)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่	
	 	 	 และลูกค้าคอมเมอร์เชียล	ไอบีเอ็ม	ภูมิภาคอาเซียน
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2554	-	2561	 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษัิทไอบีเอ็มประเทศไทย	จ�ากดั
•	 2559	-	2562	 กรรมการ	คณะกรรมการหอการค้าอเมริกัน		
	 	 	 The	American	Chamber	of	Commerce	in	Thailand	
	 	 	 (AMCHAM)	
•	 2560	-	2561	 กรรมการ	คณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏริปูเพือ่รองรบั
	 	 	 การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย	THAILAND	4.0
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	400	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.00003)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
•	 สนบัสนนุและให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า	 
	 บรกิารและการพฒันางานวจิยัของทกุธรุกจิ

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (อายุ 57 ปี)
ตำาแหน่ง	 • กรรมการ
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่
  • กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
25	มีนาคม	2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	Harvard	Business	School	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร	์สาขาอุตสาหการ	University	of	Texas	
	 (Arlington)	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร	์สาขาเหมืองแร่	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น	ๆ	
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก	
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน	
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)	
•	 การต่างประเทศ
•	 การบรหิารความเสีย่ง	การบริหารจดัการในภาวะวกิฤต	ิ(Crisis	Management)
•	 การตลาด
•	 ความเช่ียวชาญด้านตลาดในประเทศ	หรือต่างประเทศ	(Market	Insight)
•	 บัญชี	/	Financial	Literacy
•	 การเงิน

•	 การบริหารจัดการทุนมนุษย์	(Human	Capital	Management)
•	 สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับดูแล	 (Environmental,	 Social	 &	 
	 Governance	หรือ	“ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	2004	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (16)
•	 ตั้งแต่	2558	 คณะกรรมการอ�านวยการจัดหาทุน	
	 	 	 อาคารนวมินทรบพิตร	84	พรรษา	คณะแพทยศาสตร์
	 	 	 ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	
•	 ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษา	สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรใน
	 	 	 พระบรมราชูปถัมภ	์(วปอ.)
•	 ต้ังแต่	2559	 กรรมการเตรียมการด้านดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	
•	 ตั้งแต่	2559	 หวัหน้าทมีภาคเอกชน	องค์ประกอบคณะท�างานร่วมรฐั- 
	 	 	 เอกชน-ประชาชน	(ประชารฐั)	ภายใต้คณะกรรมการภาครฐั 
	 	 	 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	 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร	์มูลนิธิอานันทมหิดล
•	 ตั้งแต่	2560	 อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ	เกี่ยวกับการ
	 	 	 ขับเคลื่อนระบบราชการ	4.0	ส�านักนายกรัฐมนตรี
•	 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	
	 	 	 วิทยาศาสตร	์วิจัยและนวัตกรรม
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู ่นอก 
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวน	8	บริษัท

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2554	-	2558	 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 บริษัทไทยบริติช	ซีเคียวริตี	้พริ้นติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัททีบีเอสพี	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2554	-	2558	 ประธานกรรมการ	บรษิทัไทยเคนเปเปอร์	จ�ากดั	(มหาชน)	
•	 2554	-	2558	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี	เปเปอร์	จ�ากัด	
	 	 	 (มหาชน)	ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
	 	 	 บริษัทเอสซีจ	ีแพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	-	2558	 กรรมการ	บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์	จ�ากัด	
	 	 	 (มหาชน)
•	 2556	-	2557	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิคณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จ
	 	 	 บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)
•	 2556	-	2557	 ประธานอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	กองทนุบ�าเหนจ็
	 	 	 บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)
•	 2556	-	2558	 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบ
	 	 	 เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท	ส�านักงานพัฒนา
	 	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	
•	 2558	 	 รองผู้จัดการใหญ	่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	
	 	 	 (มหาชน)
•	 2558	-	2561		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนา
	 	 	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีแห่งชาติ	(กวทช.)
•	 2560	-	2561		 กรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูเพือ่รบัรองการปรบัเปลีย่น
	 	 	 ตามนโยบาย	THAILAND	4.0	
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	30,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0025)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
การสนับสนุนและให้ค�าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
•	 สนบัสนนุและให้ค�าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยีย่มชมนทิรรศการสนิค้า	 
	 บรกิารและการพฒันางานวจิยัของทกุธรุกจิ
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

พลอากาศเอก	สถิตย์พงษ์	สุขวิมล

นายสุเมธ		ตันติเวชกุล

นายเกษม	วัฒนชัย

พันต�ารวจเอก	ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม

นายปรีชา	อรรถวิภัชน์

นายชุมพล	ณ	ล�าเลียง

นางธาริษา	วัฒนเกส

คู่สมรส

นายกานต์	ตระกูลฮุน

นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล

นายพสุ	เดชะรินทร์

นางพรรณสิรี	อมาตยกุล

นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส

ชื่อ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63,100

201,000

-

41,900

-

-

-

400

30,000

ณ วันที่ 1 
มกราคม 

2562

-

-

-

-

63,100

201,000

-

41,900

-

-

-

400

30,000

ณ วัน
ที่ 31 

ธันวาคม 
2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพิ่ม/(ลด)
ระหว่าง

รอบปี
บัญชี

-

10,000

-

-

59,000

51,000

-

-

-

5,000

-

-

84,000

ณ วันที่ 1 
มกราคม 

2562

-

10,000

-

-

42,000

20,000

-

-

-

5,000

-

-

95,000

ณ วัน
ที่ 31 

ธันวาคม 
2562

-

-

-

-

(17,000)

(31,000)

-

-

-

-

-

-

11,000

เพิ่ม/(ลด)
ระหว่าง

รอบปี
บัญชี

หุ้นสามัญ
ของบริษัท

ในเครือ 
(จำานวน

หุ้น)

หมายเหตุ	 1.	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	มีทุนจดทะเบียน	1,600,000,000	บาท	ทุนช�าระแล้ว	1,200,000,000	บาท	(1,200,000,000	หุ้น)
	 2.	ตาม	พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด	ค�าว่า	“บริษัทในเครือ”	หมายถึง	บริษัทมหาชนจ�ากัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชน	หรือ 
	 	 บริษัทมหาชนจ�ากัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
	 	 -	 บริษัทหนึ่งมีอ�านาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ	ซึ่งมีอ�านาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
	 	 -	 บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละ	50	ของหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว
	 3.	ตามหลกัเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	หุน้สามญัของบรษิทั	ทีถ่อืโดยกรรมการให้รวมถงึหุน้สามญัทีถ่อืโดยคูส่มรส	หรอืผูท้ีอ่ยูก่นิด้วยกนัฉนัสามภีรยิา 
	 	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
	 4.	ตามหลักเกณฑ์	พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ�ากดั	ให้แสดงหุน้สามญัและหุน้กูข้องบริษัท	และบริษัทในเครือ	ทีถ่อืโดยกรรมการเฉพาะการถอืหุ้น 
	 	 ของตนเอง
	 5.	หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	มีมูลค่าหน่วยละ	1,000	บาท

หุ้นสามัญ (จำานวนหุ้น) หุ้นกู้ (จำานวนหน่วย)*
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10.2 ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี 
(ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) ประกอบด้วย 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1 2 3

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
Vice President-Polyolefins and  
Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
Vice President-Olefins Business and 
Operations ธุรกิจเคมิคอลส์

4 5 6

นายสุรชา อุดมศักดิ์
Vice President ธุรกิจเคมิคอลส์ และ
ดูแลงาน Chief Technology Officer -  
Innovation and Technology 
อีกตำาแหน่งหนึ่ง

นายนิธิ ภัทรโชค
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และดูแลงาน 
Vice President-Living Solution and 
Housing Products Business 
อีกตำาแหน่งหนึ่ง

นายชนะ ภูมี
Vice President-Cement and 
Construction Solution Business 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

7 8 9

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
Vice President-Regional Business 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-
การเงินและการลงทุน

10 11

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำากัด

178 2 6 9 4 101135

หมายเหตุ	 นายวิชาญ	จิตร์ภักดี	พ้นจากต�าแหน่งผู้บริหารบริษัทตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	2563	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
เป็นครั้งแรก	(IPO)	และการน�าหุ้นของบริษัทเอสซีจี	แพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ	่บริษัทเอสซีจ	ีแพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ต่อไป
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	 ทัง้นีร้ายชือ่ผูบ้รหิารระดบัสงูของเอสซจีข้ีางต้นเป็นไปตาม
นิยาม	 “ผู้บริหาร”	 ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 
ที่	ทจ.	23/2551
	 ผู้บริหารระดับสูงทั้ง	11	คน	ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม	ดังนี้
	 1.	 ไม่มปีระวตักิารกระท�าผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบั
ทรัพย์	ซึ่งได้กระท�าโดยทุจริต
	 2.	 ไม่มปีระวตักิารท�ารายการทีอ่าจเกดิจากความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

	 ผูบ้รหิารระดบัสงูของเอสซจีีได้รบัมอบหมายอ�านาจหน้าที่ 
ให้ด�าเนินงานภายใต้นโยบาย	 กลยุทธ์	 และเป้าหมายที่ 
คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดไว้	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตักิาร 
จัดท�าอ�านาจด�าเนินการในการก�าหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน	
เพ่ือความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม	นอกจากนี	้ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุน
ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจ�าป	ี 
ด�าเนินการตามนโยบายด้านบุคคล	 แก้ไขปัญหาหรือความ
ขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร	และด�ารงไว้ซึ่งการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทเอสซีจ	ีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด

ธุรกิจเคมิคอลส์

บริษัทเอสซีจ	ีเคมิคอลส	์จ�ากัด

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

บริษัทเอสซีจ	ีแพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ชื่อบริษัท

รายชื่อกรรมการ

หมายเหตุ	 รายชื่อผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของเอสซีจี	ประกอบด้วย
	 1.	นายพิชิต	ลีละพันธ์เมธา	ผู้อ�านวยการส�านักงานบัญชีกลาง
	 2.	นางจันทนิดา	สาริกะภูต	ิผู้อ�านวยการส�านักงานวางแผนและการเงิน

น
าย

รุ่ง
โร

จ
น

์ ร
ังส

ิโย
ภ

าส

น
าย

ส
ุรช

า 
อ

ุด
ม

ศ
ัก

ด
ิ์

น
าย

ย
ุท

ธ
น

า 
เจ

ีย
ม

ต
ระ

ก
าร

น
าย

ศ
ัก

ด
ิ์ช

ัย
 ป

ฏ
ิภ

าณ
ป

รีช
าว

ุฒ
ิ

น
าย

ช
น

ะ 
ภ

ูม
ี

น
าย

อ
าร

ีย
์ ช

วล
ิต

ช
ีวิน

ก
ุล

น
าย

ธ
น

วง
ษ

์ อ
าร

ีรัช
ช

ก
ุล

น
าย

น
ิธ

ิ ภ
ัท

รโ
ช

ค

น
าย

ธ
รร

ม
ศ

ัก
ด

ิ์ เศ
รษ

ฐ
อ

ุด
ม

น
าย

ม
งค

ล
 เฮ

งโ
รจ

น
โส

ภ
ณ

น
าย

ป
รเ

ม
ศ

วร
์ น

ิส
าก

รเ
ส

น



76

ประวัติผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	Harvard	Business	School	สหรฐัอเมริกา
•	 ปรญิญาโท	วศิวกรรมศาสตร์	สาขาอตุสาหการ	University	of	Texas	
	 (Arlington)	สหรฐัอเมรกิา
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์	สาขาเหมอืงแร่	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ความเชี่ยวชาญ
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
•	 ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น	ๆ	
•	 การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก	
•	 เศรษฐกิจและการลงทุน	
•	 การก�าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	(Global	Vision)	
•	 การต่างประเทศ
•	 การบรหิารความเสีย่ง	การบริหารจดัการในภาวะวกิฤต	ิ(Crisis	Management)
•	 การตลาด
•	 ความเชีย่วชาญด้านตลาดในประเทศ	หรือต่างประเทศ	(Market	Insight)
•	 บัญชี	/	Financial	Literacy
•	 การเงิน
•	 การบริหารจัดการทุนมนุษย์	(Human	Capital	Management)
•	 สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับดูแล	 (Environmental,	 Social	 &	 
	 Governance	หรือ	“ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	2004	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย	(ไม่ม)ี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (16)
•	 ตั้งแต่	2558	 คณะกรรมการอ�านวยการจัดหาทุน	
	 	 	 อาคารนวมินทรบพิตร	84	พรรษา	
	 	 	 คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหดิล	
•	 ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษา	สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ	์(วปอ.)
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการเตรยีมการด้านดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	
•	 ตั้งแต่	2559	 หัวหน้าทีมภาคเอกชน	องค์ประกอบคณะท�างาน
	 	 	 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	 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร	์มูลนิธิอานันทมหิดล
•	 ตั้งแต่	2560	 อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ	เกี่ยวกับ
	 	 	 การขับเคลื่อนระบบราชการ	4.0	ส�านักนายกรัฐมนตรี
•	 ตั้งแต่	2560	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ		
	 	 	 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
•	 ตั้งแต่	2560	 ที่ปรึกษา	สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (อายุ 57 ปี)
ตำาแหน่ง	 • กรรมการ
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่
  • กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

•	 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�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจีที่อยู ่นอก 
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวน	8	บริษัท
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2554	-	2558	 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 บริษัทไทยบริติช	ซีเคียวริตี	้พริ้นติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัททีบีเอสพี	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2554	-	2558	 ประธานกรรมการ	บริษทัไทยเคนเปเปอร์	จ�ากดั	(มหาชน)	
•	 2554	-	2558	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจี	เปเปอร์	จ�ากัด	
	 	 	 (มหาชน)	ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
	 	 	 บริษัทเอสซีจ	ีแพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	-	2558	 กรรมการ	บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์	จ�ากัด	
	 	 	 (มหาชน)
•	 2556	-	2557	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จ
	 	 	 บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)
•	 2556	-	2557	 ประธานอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง	กองทนุบ�าเหนจ็
	 	 	 บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)
•	 2556	-	2558	 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบ
	 	 	 เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท	ส�านักงานพัฒนา
	 	 	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	
•	 2558	 	 รองผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
•	 2558	-	2561		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนา
	 	 	 วิทยาศาสตร	์เทคโนโลยีแห่งชาติ	(กวทช.)
•	 2560	-	2561		 กรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูเพือ่รบัรองการปรบัเปลีย่น
	 	 	 ตามนโยบาย	THAILAND	4.0	
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (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)
ตำาแหน่ง	 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
  • กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์	สาขาไฟฟ้า	
	 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรฐัอเมรกิา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	149/2018	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย	(ไม่ม)ี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
•	 ตัง้แต่	 2562	 President	Commissioner,	PT	Fajar	Surya	Wisesa	Tbk.*
•	 ตั้งแต่	2561		 อนุกรรมการ	มูลนิธิโครงการหลวง
หมายเหตุ	 	 	 *	บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
	 และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2550	-	2553	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทระยองโอเลฟินส์	จ�ากัด
•	 2551	-	2555	 General	Director,	Long	Son	Petrochemicals	
	 	 	 Company	Limited
•	 2555	-	2558	 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง	เอสซีจี
•	 2555	-	2558	 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
•	 2557	-	2561	 กรรมการบริหาร	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
	 	 	 อิเล็กทรอนิกส์
•	 2558	-	2560		 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•	 2558	-	2562		 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเอสซีจ	ีแพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	
	 	 	 (มหาชน)
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์	สาขาวศิวกรรมเคม	ี
	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรฐัอเมรกิา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	148/2018	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย	(ไม่ม)ี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
•	 ตั้งแต่	2558	 กรรมการสถาบันพลาสติก
•	 ตั้งแต่	2562	 ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

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

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
	 และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2548	-	2552	 Managing	Director,	Mehr	Petrochemical	Company,	Iran	
•	 2552	-	2560	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเอสซีจี	พลาสติกส์	จ�ากัด
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
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นายมงคล เฮงโรจนโสภณ (อายุ 52 ปี)
ตำาแหน่ง	 • Vice President-Olefins Business and Operations ธุรกิจเคมิคอลส์

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์	สาขาวศิวกรรมเคม	ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	263/2018	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
•	 ตั้งแต่	2560	 รองประธานสายงานสงัคมและภาพลกัษณ์อุตสาหกรรม	
	 	 	 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม	ี
	 	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 ตั้งแต่	2561	 รองประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงาน
	 	 	 เพื่ออุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
	 และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2553	-	2556	 ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์	จ�ากัด
•	 2556	-	2561		 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์	จ�ากัด
•	 2558	-	2560	 Olefins	Leader	บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ากัด
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	2,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0002)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)

นายสุรชา อุดมศักดิ์ (อายุ 52 ปี)
ตำาแหน่ง	 • Vice President-ธุรกจิเคมิคอลส์ และดแูลงาน Chief Technology Officer-Innovation and Technology

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาเอก	วิศวกรรมศาสตร	์สาขาวิศวกรรมเคม	ี
	 Texas	A&M	University
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร	์สาขาวิศวกรรมเคม	ีจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการศูนย์ความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยปิีโตรเคมแีละวสัดุ	 
	 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ตั้งแต่	2561	 ที่ปรึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคม	ี
	 	 	 จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
•	 ตั้งแต่	2561	 ที่ปรึกษา	Japan	Advanced	Institute	of	Science	and	
	 	 	 Technology

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
	 และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2547	 	 รองกรรมการผูจ้ดัการ	บรษัิทแกรนด์	สยาม	คอมโพสติ	จ�ากดั
•	 2550	 	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทไทยโพลิเอททีลีน	จ�ากัด
•	 2556	-	2560	 Research	and	Development	Director,	
	 	 	 Business	Group	Head	-	Technology	
	 	 	 บริษัทเอสซีจ	ีเคมิคอลส์	จ�ากัด	
•	 2561	-	2562	 Research	and	Development	Director,	Emerging	
	 	 	 Business	Director	บริษัทเอสซีจี	เคมิคอลส์	จ�ากัด
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
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นายนิธิ ภัทรโชค (อายุ 57 ปี)
ตำาแหน่ง	 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
	 	 • ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Products Business 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	MBA	(Finance	and	Operations	Management),	
	 University	of	Chicago	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร	์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	140/2017	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (3)
•	 ตั้งแต่	2555	 กรรมการ	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส	์จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2561	 ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริหาร	และ
	 	 	 กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	และบรรษัทภิบาล	
	 	 	 บริษัทเอสซีจี	เซรามิกส์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 ตั้งแต่	2562	 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส	์จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/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�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
	 และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2548	-	2553	 ผู้อ�านวยการส�านักงานวางแผนกลาง	
	 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2553	-	2556	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเอสซีจี	โลจิสติกส์	
	 	 	 แมเนจเม้นท	์จ�ากัด
•	 2556	-	2560	 Vice	President-Domestic	Market	
	 	 	 เอสซีจ	ีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
•	 2557	-	2561	 กรรมการ	บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย	จ�ากัด	(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�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (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)
ตำาแหน่ง	 • Vice President-Cement and Construction Solution Business ธรุกจิซเีมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาเอก	วศิวกรรมศาสตรดุษฎบัีณฑิตกติติมศักด์ิ	(วศิวกรรมอตุสาหการ)	 
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•	 ปริญญาโท	สส.ม.	สิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร	์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�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการบริษัท	กรรมการบริหาร	และกรรมการสรรหา
	 	 	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
	 	 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส	์จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
•	 ตั้งแต่	2561	 กรรมการ	บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
	 และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจ	ีที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2553	-	2556	 Energy	Director	เอสซีจี	ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
•	 2556	-	2558		 Country	Director-Myanmar	เอสซีจ	ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์
	 	 	 ก่อสร้าง
•	 2556	-	2558	 กรรมการผูจ้ดัการ	บริษทัอโีค่	แพลนท์	เซอร์วสิเซส	จ�ากดั
•	 2556	-	2557	 Managing	Director,	Mawlamyine	Cement	Limited
•	 2557	-	2559	 Managing	Director,	Myanmar	CBM	Services	
	 	 	 Company	Limited
•	 2558	-	2560	 Vice	President-Operations	เอสซีจี	ซิเมนต์-
	 	 	 ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (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)
ตำาแหน่ง	 • Vice President-Regional Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายยุทธนา เจียมตระการ (อายุ 57 ปี)
ตำาแหน่ง	 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง 
  • กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	M.S.	Operational	Management	&	Finance,	
	 Massachusetts	Institute	of	Technology,	สหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร	์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	พระนครเหนือ
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Certification	Program	(DCP)	258/2018	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (1)
•	 ตั้งแต่	2561		 กรรมการ	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส	์จ�ากัด	(มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น	(ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
	 และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2550	-	2554	 กรรมการผูจ้ดัการ	บรษัิทนวพลาสติกอุตสาหกรรม	จ�ากัด
•	 2554	-	2555	 หัวหน้ากลุ่มธุรกิจ	Fabricated	Products	
	 	 	 บริษัทเอสซีจ	ีเคมิคอลส์	จ�ากัด
•	 2555	-	2559	 Operations	Vice	President	Director,	
	 	 	 PT.	Chandra	Asri	Petrochemicals	Tbk.	
	 	 	 ประเทศอินโดนีเซีย	
•	 2559	-	2560	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทกรุงเทพ	ซินธิติกส	์จ�ากัด	
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร	์สาขาวิชาเคมี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	149/2018	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
•	 ตั้งแต่	2558	 ที่ปรึกษา	มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 ตั้งแต่	2559	 กรรมการอ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
	 	 	 สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
	 และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2551	-	2558	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเอสซีจี	เพอร์ฟอร์มานซ์	
	 	 	 เคมิคอลส	์จ�ากัด
•	 2553	-	2556	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเอสซีจี	โพลิโอเลฟินส์	จ�ากัด
•	 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�าลังคน	
	 	 	 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม	4.0	
	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•	 2560	-	2562	 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนประเทศไทย
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (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)
ตำาแหน่ง	 • ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	MBA,	London	Business	School	สหราชอาณาจักร	
	 (Distinction)
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร	์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�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย	(ไม่มี)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
•	 ตัง้แต่	 2561	 Commissioner,	PT	Chandra	Asri	Petrochemical	Tbk,	
	 	 	 Indonesia*
•	 ตั้งแต่	2562	 กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนประเทศไทย	
หมายเหตุ	 *	บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
	 และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 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�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล (อายุ 57 ปี)
ตำาแหน่ง	 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำากัด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปรญิญาโท	สาขาวศิวกรรมอตุสาหการและการจดัการ	
	 สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี
•	 ปรญิญาตร	ีสาขาวศิวกรรมไฟฟ้า	(เกยีรตนิยิม)	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
•	 Advanced	Management	Program	(AMP)	Harvard	Business	School	
	 สหรฐัอเมรกิา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)
•	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	132/2018	
	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย (ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/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	 กรรมการสานพลงัประชารัฐ	ด้านการส่งเสริมการส่งออก
	 	 	 และการลงทุนในต่างประเทศ	(D4)	(ภาคเอกชน)
•	 ตั้งแต่	2562	 ที่ปรึกษา	Member	of	the	AIT	Solutions	Advisory	
	 	 	 Board,	Asian	Institute	of	Technology
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ	ในบริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
	 และบริษัทอื่น	ๆ	ของเอสซีจี	ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	 ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2551	-	2561		 กรรมการ	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและ
	 	 	 บรรษัทภิบาล	และกรรมการบริหาร	
	 	 	 บริษัทไทย-เยอรมัน	เซรามิค	อินดัสทรี่	จ�ากัด	(มหาชน)	
•	 2554	-	2560	 Commissioner,	PT	Keramika	Indonesia	Assosiasi	Tbk,	 
	 	 	 Indonesia*	และ	PT	Kokoh	Inti	Arebama	Tbk,	
	 	 	 Indonesia*
•	 2554	-	2561	 กรรมการ	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและ
	 	 	 บรรษัทภิบาล	และกรรมการบริหาร	
	 	 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส	์จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	-	2559	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
	 	 	 บริษัทเอสซีจ	ีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด
•	 2555	-	2561	 กรรมการ	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์	จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2557	-	2561	 กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
	 	 	 บริษัทไทย-เยอรมัน	เซรามิค	อินดัสทรี่	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 	 บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส	์จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2559	-	2561		 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรษิทัเอสซจี	ีซเิมนต์-ผลติภณัฑ์
	 	 	 ก่อสร้าง	จ�ากัด
•	 2561	 	 ประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 และกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
	 	 	 บริษัทเอสซีจ	ีเซรามิกส์จ�ากัด	(มหาชน)	
หมายเหตุ	 *	บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
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ประวัติผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน

นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา (อายุ 56 ปี)
ตำาแหน่ง	 • ผู้อำานวยการสำานักงานบัญชีกลาง

นางจันทนิดา สาริกะภูติ (อายุ 51 ปี)
ตำาแหน่ง	 • ผู้อำานวยการสำานักงานวางแผนและการเงิน

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�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย	(ไม่ม)ี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ไม่ม)ี
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเอสซีจี	 ที่อยู ่นอก 
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามที่ได้รับมอบหมาย	

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2551	 	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเอสซีท	ีเซอร์วิสเซส	จ�ากัด
•	 2551	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบริการธุรกิจระหว่างประเทศ	
	 	 	 บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย	จ�ากัด
•	 2553	 	 ผูจ้ดัการทัว่ไป-กลุม่สนบัสนนุธรุกจิ	บริษทัไทยพลาสตกิ
	 	 	 และเคมีภัณฑ	์จ�ากัด	(มหาชน)
•	 2555	-	2560	 ผู้อ�านวยการส�านักงานการเงิน
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	2,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.0002)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)

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�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย	(ไม่ม)ี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่ม)ี
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในเอสซีจี	 ที่อยู ่นอก 
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ตามที่ได้รับมอบหมาย	

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2555	-	2557	 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร	
	 	 	 สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์
•	 2557	-	2560	 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี		
	 	 	 สภาวิชาชีพบัญชี	ในพระบรมราชูปถัมภ์	
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

นายรุ่งโรจน	์รังสิโยภาส

นายธนวงษ	์อารีรัชชกุล

นายศักดิ์ชัย	ปฏิภาณปรีชาวุฒิ

นายมงคล	เฮงโรจนโสภณ

นายสุรชา	อุดมศักดิ์*

นายนิธิ	ภัทรโชค

คู่สมรส

นายชนะ	ภูมี

คู่สมรส

นายปรเมศวร์	นิสากรเสน

นายยุทธนา	เจียมตระการ

นายธรรมศักดิ์	เศรษฐอุดม

นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล

นายพิชิต	ลีละพันธ์เมธา

นางจันทนิดา	สาริกะภูติ

ชื่อ

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ณ วันที่ 
1 มกราคม 2562

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

เพิ่ม/(ลด) 
ระหว่างรอบปีบัญชี

หมายเหตุ	 1.	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	มีทุนจดทะเบียน	1,600,000,000	บาท	ทุนช�าระแล้ว	1,200,000,000	บาท	(1,200,000,000	หุ้น)
	 2.	ประกาศส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.ที	่ทจ.23/2551	ค�าว่า	“ผูบ้รหิาร”	หมายความว่า	ผูจ้ดัการ	หรือผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับรหิารสีร่ายแรก 
	 	 นับต่อจากผู้จัดการลงมา	 ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย	และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารง 
	 	 ต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
	 3.	ตามโครงสร้างของเอสซีจี	ผู้บริหารตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	มีทั้งสิ้นจ�านวน	13	คนข้างต้น
	 4.	หลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	หุ้นสามัญของบริษัท	ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน 
	 	 ฉันสามีภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
	 5.	ผู้บริหารล�าดับที่	12	และ	13	คือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงิน
		 *	 นายสุรชา	อุดมศักดิ	์ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะจัดการเอสซีจ	ีเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2562

หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) (จำานวนหุ้น)
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ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประวัติเลขานุการบริษัท

นายพิทยา จั่นบุญมี (อายุ 54 ปี)
ตำาแหน่ง	 • ผู้อำานวยการสำานักงานตรวจสอบ

นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล (อายุ 50 ปี)
ตำาแหน่ง	 • ผู้อำานวยการสำานักงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคาร	
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 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�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย	(ไม่ม)ี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่ม)ี
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2552	-	2554	 Chief	Accounting	Officer	
	 	 	 บริษัทเอสซีจ	ีเคมิคอลส์	จ�ากัด
•	 2555	-	2561	 Head	of	Finance	and	Accounting	Operations	
	 	 	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
•	 ปริญญาโท	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่เก่ียวกับเลขานุการบริษัท/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�าเนินคดี	
•	 หลักสูตร	Advance	Management	Program	(AMP)	
	 ณ	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู ้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
ในประเทศไทย	(ไม่มี)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
•	 2562	 	 กรรมการ	ชมรมเลขานุการบริษัทไทย	
	 	 	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การด�ารงต�าแหน่งอื่นในเอสซีจี
•	 ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบริษัทและกรรมการของบริษัทย่อยในเอสซจี	ี
	 ทีไ่ด้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ 
•	 2559	-	2562	 Head	of	Corporate,	Securities	&	IP	
	 	 	 บริษัทกฎหมายเอสซีจี	จ�ากัด
จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•	 ของตนเอง:	(ไม่มี)
•	 คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:	(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	(ไม่มี)
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10.3 เลขานกุารคณะกรรมการและเลขานกุารบรษิทั
เลขานุการคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ังนายวรพล	 เจนนภา	
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให ้
ค�าแนะน�าแก่กรรมการในการปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัหน้าที่
ความรับผิดชอบต่าง	ๆ	ของกรรมการ	รวมทั้งจัดท�ารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง	 โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการ 
แต่งตัง้ขึน้เป็นผูท้ีค่ณะกรรมการเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม	เนือ่งจาก 
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงท่ีจะช่วย
ให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	
ข้อบังคับต่าง	ๆ	ตลอดจนบรรษัทภิบาลเอสซีจีได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้นางภทัรวรรณ	ตุน้สกลุ	
เป็นเลขานกุารบรษิทัและผูช่้วยเลขานกุารคณะกรรมการ	เพ่ือท�า
หน้าทีจั่ดการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	คณะกรรมการชดุย่อย	 
และการประชุมผู ้ถือหุ ้น	 รวมทั้งจัดท�ารายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรษัิท	รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้	รายงานประจ�าปี	 
ตลอดจนจดัเกบ็เอกสารตามทีก่ฎหมายก�าหนด	โดยเลขานุการบรษิทั 
ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู ้ที่คณะกรรมการเห็นว ่า 
มีความเหมาะสม	 มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
เลขานกุารบรษิทั	และด�ารงต�าแหน่งเป็นผูอ้�านวยการส�านกังาน 
เลขานกุารบรษิทั	ซึง่เป็นหน่วยงานทีส่นบัสนนุงานเลขานกุารบรษิทั 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ตลอดจน 
รับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี
	 นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย	บัญชี	
หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท	ซึ่งในป	ี2562	เลขานุการ
บริษัทได้เข้าอบรม	Company	 Secretary	 Program	 (CSP)	
102/2019	 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
และมีการเปิดเผยประวัติ	 คุณสมบัติและประสบการณ์ของ
เลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจ�าปี	

10.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง 
	 คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการพจิารณา
ผลตอบแทนพจิารณาเสนอแนวทางและวธิกีารจ่ายค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ	คณะกรรมการชดุย่อย	และผูบ้รหิารระดบัสงู	 
ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่อง 
ผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดย่อย
	 การก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 เป็นการพิจารณาโดย 
เปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นน�า
ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และในกลุ่มอตุสาหกรรมเดยีวกนั	ตลอดจน 
ผลการด�าเนนิงานของเอสซจี	ีและเสนอขออนมุตัทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ตามข้อบังคับบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	11	เมื่อวันพุธที่	24	มีนาคม	
2547	มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ	 โดยให้จ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการ	เดือนละ	1,800,000	
บาท	และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	ส�าหรับโบนัสกรรมการ
นั้นมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�าหนดจ�านวน
เงินที่เหมาะสม	ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของเงินปันผลที่มีการ
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	 โดยให้
มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ ้นเป็นต้นไป	
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น	 ซึ่ง
การพิจารณาจ่ายโบนัสดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับการ
เติบโตของผลก�าไรของบริษัท
	 ทั้งนี้	 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว	บริษัท
ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น	ๆ	แก่กรรมการ	
	 ส�าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนั้น	 ตามข้อ
บังคับของบริษัท	ข้อ	 40	คณะกรรมการบริษัทสามารถก�าหนด
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชดุย่อยได้	อย่างไรกต็ามเพือ่ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติให้น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ 
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 และก�าหนดให้วาระค่าตอบแทน 
คณะกรรมการเป็นวาระเพ่ืออนมุตัเิป็นประจ�าทกุปี	ซึง่ทีป่ระชุมสามญั 
ผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี2562	(ครั้งที่	26)	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2562	
มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการรวมทั้งค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิม

การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะ
กรรมการ
 ค่าตอบแทนรายเดือน	 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ 
แบ่งจ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่	ประธานกรรมการ	1.5	ส่วนหรือ
คิดเป็นจ�านวนเงิน	216,000	บาท	ต่อเดือน	กรรมการที่เหลืออีก	
11	คน	ได้รับคนละ	1	ส่วนหรือคิดเป็นจ�านวนเงิน	144,000	บาท 
ต่อเดือน	
 โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่าย 
เงินโบนัสโดยประธานกรรมการได้รับ	 1.5	 ส่วน	และกรรมการ
ได้รับคนละ	 1	 ส่วนของเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นมีมติไว้
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อย	 โดยก�าหนดค่าตอบแทนประจ�า	 (Fixed	 Fee)	 และ 
ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม	(Attendance	Fee)	ดังนี้

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	

พลอากาศเอก	สถิตย์พงษ์	สุขวิมล	(1)

นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	(2)

นายเกษม	วัฒนชัย	(3)

พันต�ารวจเอก	ธรรมนิธ	ิวนิชย์ถนอม

นายปรีชา	อรรถวิภัชน์

นายชุมพล	ณ	ล�าเลียง

นางธาริษา	วัฒนเกส	(5)

นายกานต์	ตระกูลฮุน	(6)

นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	(4)

นายพสุ	เดชะรินทร์

(เข้าเป็นกรรมการ	27	มี.ค.	62)

นายธารินทร์	นิมมานเหมินท์

นางพรรณสิร	ีอมาตยกุล

(เข้าเป็นกรรมการ	27	มี.ค.	62)

นายประมนต์	สุธีวงศ์

นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส

รวม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ตำาแหน่ง

ชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนต่อครั้ง
ที่เข้าประชุม (บาท)

ค่าตอบแทนประจำา
ต่อปี (บาท)

ประธาน

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

2,592,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,728,000.00

1,314,580.65

413,419.35

1,314,580.65

413,419.35

1,728,000.00

21,600,000.00

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และสรรหา

200,000.00

300,000.00

-

200,000.00

200,000.00

61,956.52

200,000.00

-

-

176,111.11

23,888.89

-

-

-

1,361,956.52

โบนัสกรรมการ
บริษัทที่จ่าย
ในปี 2562*

(บาท)

6,840,000.00

4,560,000.00

4,560,000.00

4,560,000.00

4,560,000.00

4,560,000.00

4,560,000.00

4,560,000.00

4,560,000.00

1,133,701.66

3,426,298.34

1,133,701.66

3,426,298.34

4,560,000.00

57,000,000.00

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

-

-

300,000.00

-

420,666.67

-

-

241,333.33

88,000.00

241,333.33

58,666.67

-

1,350,000.00

คณะกรรมการ
พิจารณา

ผลตอบแทน

-

-

-

-

-

331,521.74

-

-

293,478.26

-

-

176,111.11

48,888.89

-

850,000.00

รวม
(บาท)

9,632,000.00

6,588,000.00

6,288,000.00

6,488,000.00

6,788,000.00

6,681,478.26

6,908,666.67

6,288,000.00

6,581,478.26

2,865,726.75

3,951,606.58

2,865,726.75

3,947,273.25

6,288,000.00

82,161,956.52

45,000

30,000

37,500

25,000

180,000

120,000

150,000

100,000
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บริษัทเอสซีจ	ีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จ�ากัด

บริษัทเอสซีจ	ีเคมิคอลส	์จ�ากัด

บริษัทเอสซีจ	ีแพคเกจจิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

1.

2.

3.

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
ค่าตอบแทนอื่นๆ

(บาท)

4,372,854

2,226,784

3,988,444

ค่าตอบแทนรวม
ที่เป็นตัวเงิน (บาท)

54,523,699

26,765,202

47,355,183

จำานวนผู้บริหาร 
(ราย)

8

4

6

	 ทั้งนี้จ�านวนผู้บริหารและค่าตอบแทนของผู้บริหารข้างต้น	 ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในแต่ละ 
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	เนื่องจากได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเอสซีจีแล้ว

	 ในปี	2562	นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	ได้รับค่าตอบแทน
จากการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการในบริษัทเอสซีจี	 
แพคเกจจิ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 
เป็นจ�านวนเงิน	 940,000	 บาท	 และนายชุมพล	ณ	 ล�าเลียง	 
ได้รับค่าตอบแทนจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการและประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 ในบริษัทเอสซีจี	 แพคเกจจิ้ง	
จ�ากัด	(มหาชน)		เป็นจ�านวนเงิน	771,920	บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณา 
ผลตอบแทนเป็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่	โดยพิจารณาจากผลการด�าเนนิงานทางธรุกจิของ
บริษัท	 การด�าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ
บริษัท	 ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม	 
โดยคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนจะน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ใน 
การพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี	 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	
โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
ในปัจจัยต่าง	ๆ	ดังนี้
	 1.	 ผลประกอบการของธุรกิจ	 โดยพิจารณาจากร้อยละ
ของ	EBITDA	on	Operating	Assets	ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมาย
เพ่ือก�าหนดค่าร้อยละของ	 EBITDA	ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจี
ทุก	ๆ	ปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
	 2.	 เปรียบเทยีบผลประกอบการของธรุกจิกบัอตุสาหกรรม
เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
	 3.	 ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
นอกจากนัน้	ได้น�าผลการส�ารวจความคดิเหน็ของพนกังานระดบั

จัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของ
เอสซีจี	 มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนด้วย

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
	 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่ด�ารงต�าแหน่งในปี	 2562	
รวม	 13	 คน	 ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน	 โบนัส	 
เงนิตอบแทนพเิศษ	(Variable	Pay)	และอืน่	ๆ 	รวมเป็นเงนิทัง้สิน้	 
242,564,943	บาท	ทั้งนี้	 ในปี	 2562	บริษัทได้จ่ายเงินสมทบ
กองทนุส�ารองเลีย้งชพีทีส่มทบให้ผูบ้รหิารในฐานะพนกังานของ
บริษัทจ�านวน	20,103,070	บาท

ค่าตอบแทนการเป็นกรรมการของผู้บริหารระดับสูงใน
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 
 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลจากการ
เป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก 
	 ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการใน
บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	 ได้แก่	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง	 ธุรกิจเคมิคอลส์	 และธุรกิจแพคเกจจิ้ง	 จะไม่ได้รับ 
ค่าตอบแทนส�าหรบัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอกี	เนือ่งจากเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีอยู่แล้ว
 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก
	 1.	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	 ได้แก่	 เงินเดือน	 โบนัส	และ 
เงินตอบแทนพิเศษ	(Variable	Pay)	
	 2.	ค่าตอบแทนอืน่	ๆ 	ได้แก่	เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	

	 โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	 
มีรายละเอียดดังนี้	
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10.5 บุคลากร 
	 เอสซจีเีชือ่มัน่ในคณุค่าของคนและมุง่มัน่ในความเป็นเลศิ	
เราจึงมุง่มัน่ลงทนุเพือ่มอบประสบการณ์การเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุให้แก่
พนักงานเอสซีจีทุกคน	และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็น
ทั้งคนเก่งและคนดี	 ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
การเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน
	 1.	 เอสซีจีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัวที่จะ
เรยีนรูส้ิง่ใหม่	ๆ 	อยูเ่สมอ	และสามารถปรบัตวัเข้ากบัสถานการณ์
ต่าง	ๆ 	ได้อย่างรวดเร็ว	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ
ขององค์กรและทศิทางของธรุกจิ	ตลอดจนเพือ่ให้พร้อมรบัมอืกบั
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
	 2.	 เอสซีจีจะจัดท�าระบบพื้นฐานในการเรียนรู้และระบบ
ทรัพยากรมนุษย์อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาพนักงาน	
และจะพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานตามบทบาท
หน้าทีแ่ละมาตรฐานการท�างานทีก่�าหนด	เพ่ือให้ทกุคนสามารถ
ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้	 ทั้งของตนเองและ
บริษัท
	 3.	 เอสซีจีส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้อื่น	
และจากการเข้าอบรมหรือค้นคว้าด้วยตัวเอง	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่พนักงานทุกคนต ้องรับผิดชอบการเรียนรู ้ ของตนเอง	 
เพือ่ค้นหาศกัยภาพในตัวเองและบรรลเุป้าหมายในชีวติการท�างาน 
ที่ต้องการ	โดยผู้น�าในทุกระดับจะรับบทบาทส�าคัญในการสร้าง
โอกาสการเรียนรู้และสนับสนุนพนักงานโดยการเป็นโค้ชและ 
พี่เลี้ยง	เพื่อร่วมสร้างความส�าเร็จและเติบโตไปพร้อม	ๆ	กัน
	 ในปี	 2562	 เอสซีจีตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
และการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจ	 รวมถึงความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน	บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนา 
การเรียนรู้ของพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต	โดยมุ่งเน้นเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

1.	 การ	Reskill&Upskill	ความรู้	ทักษะต่าง	ๆ	เพื่อรองรับกับ 
	 ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
2.	 การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู ้	 (Learning	 Methods)	 
	 เน้นการปฏิบัติจริง	 (Action	 Learning)	 การเรียนรู้จาก 
	 ประสบการณ์	(Experiential	Learning	)และการน�าความรู้ 
	 ไปประยุกต ์ใช ้ผ ่านงานโครงการ	 (Project-Based	 
	 Learning)
3.	 การปลูกฝังแนวความคิด	 (Mindset)	 ในเรื่องผู้บริโภคเป็น 
	 ศนูย์กลาง	(Customer	Centricity)	และ	เรือ่งแนวความคดิ 
	 เศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	ให้แก่พนักงาน
4.	 การน�าหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ไปขยายผลต่อในต่างประเทศ	 
	 โดยควบคมุคณุภาพและจัดการเรยีนรูใ้ห้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
	 ในทุกประเทศ	
	 ณ	 ส้ินปี	 2562	 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
มจี�านวนพนกังาน	1,739	คน	ในขณะทีม่จี�านวนพนกังานรวมทัง้ 
เอสซีจ	ี54,224	คน

รายละเอยีดจ�านวนพนกังานแยกตามกลุม่ธรุกจิของเอสซจีี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจเคมิคอลส์

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

อื่น	ๆ

รวม

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ
จำานวนพนักงาน 

(คน)

1,739

31,009

5,764

15,617

95

54,224
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	 ในปี	 2562	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัททั้งในด้านการเสนอแนะนโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี	 และด้านการสรรหา 
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนต�าแหน่ง
กรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระในปี	2563
	 ในปี	 2562	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	 
มีการประชุมรวม	 4	 ครั้ง	 ซ่ึงกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 
ร้อยละ	 96	 สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี	 2562	 
ได้ดังนี้

1. การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานบรรษัทภบิาล 
ของเอสซีจี
	 ในปี	 2562	 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้มีการ
ก�าหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล
ของเอสซีจ	ีดังนี้	
	 •	 ทบทวนการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี	 2560	 หรือ	 Corporate	 Governance	
Code	 (CG	Code)	 ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของ 
เอสซีจีอย่างละเอียดรอบคอบ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน	โดยได้ก�าหนดมาตรการทดแทน
ส�าหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่ได้น�ามาปรับใช้ในป	ี2562	
	 •	 บรษิทัได้ก�าหนดแนวทางและนโยบายของเอสซจีเีพือ่
ให้สอดคล้องกบัการปฏบิตัติาม	CG	Code	ในหลักปฏบิตัส่ิวนที	่1	 
และแนวปฏิบัติส่วนที่	2	จ�านวน	5	เรื่องดังนี	้
	 (1)	 ปรับปรุง	 Board	 Skill	 Matrix	 ของคณะกรรมการ
บริษัท	 โดยก�าหนดคุณสมบัติหลักของกรรมการบริษัท	 (Core	
Qualifications)	และความหลากหลายของความรู	้ความช�านาญ
หรือประสบการณ์เฉพาะด้านที่พึงมีในคณะกรรมการบริษัท	
(Diversity	of	Specific	Knowledge,	Skills	and	Experiences)	
	 (2)	 ก�าหนดกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการใหม่	 
และปรับปรุงนโยบายการก�าหนดคุณสมบัติและการสรรหา
กรรมการบริษัทเพื่อให้การสรรหากรรมการใหม่มีกระบวนการ
ที่ชัดเจนและเป็นระบบ
	 (3)	 ก�าหนดนโยบายการแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 
มคีวามรูค้วามสามารถ	มคีณุธรรมและความรบัผดิชอบ	มภีาวะ
ผู้น�าที่จะบริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ
	 (4)	 ก�าหนดกฎบัตรและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายงานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา

11

ของคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการชดุย่อยชดุอืน่	เพือ่สร้างความชดัเจนใน 
ขอบเขตหน้าที	่ความรบัผดิชอบ	องค์ประกอบของคณะกรรมการ	
คุณสมบัติ	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	องค์ประชุม	และเรื่องส�าคัญ
อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และเริ่มประเมินการปฏิบัติงานในปี	2562	
	 (5)	 ก�าหนดกระบวนการจัดท�าแผนการฝึกอบรมและ
พัฒนาคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ	มีขั้นตอนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร	 รวมทั้งจัดท�าทะเบียนประวัติการฝึกอบรม
ของกรรมการ	 เพ่ือก�าหนดแผนการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา 
กรรมการบริษัท

2. การเพิม่พนูความรูแ้ละความสามารถของกรรมการ  
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	 •	 ในปี	 2561	 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาอิสระ
ภายนอกเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เพ่ิมเติมจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท	 คณะกรรมการชุดย่อย	และประธานกรรมการ	 โดยใน
ปี	 2562	บริษัทได้น�าผลการประเมินและข้อแนะน�าของบริษัท 
ทีป่รกึษามาประกอบการพจิารณาปรบัปรงุเพิม่ประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
	 •	 จัดเสวนากรรมการ	2	ครั้ง	โดยครั้งที่หนึ่งเรื่องสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัวทั้งภาครัฐ
และเอกชน	โอกาสและความท้าทายส�าหรบัเอสซจี	ีและครัง้ทีส่อง 
เรือ่งผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกจิโลก	ทศิทางการค้า
และการลงทนุที่เอกชนไทยและเอสซีจีควรปรับเปลี่ยน
	 •	 จัดแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีรวมทั้งสินค้าและ
บริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ	(Medium	Term	Plan)	ของ
คณะกรรมการบริษัท
	 •	 สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา
ในเรือ่งต่าง	ๆ 	ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที่	เช่น	Digital	
Transformation	“Stories	and	Strategies	for	Success”,	Tips	
and	Tricks	for	dealing	with	questions	in	AGM	และหลักสูตร	
Director	 Accreditation	 Program	 (DAP)	 ซึ่งจัดโดยสมาคม 
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	และ	Robotic	Process	 
Automation	(RPA)	–	Next	Generation	Workforce	ซึ่งจัดโดย
บริษัทเคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญช	ีจ�ากัด	
	 •	 สรุปหลักเกณฑ์ส�าคัญด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี	 คู่มือ
กรรมการ	 และข้อมูลส�าคัญของบริษัทที่จ�าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าทีข่องกรรมการ	(Director	Induction)	ให้กรรมการใหม่ทราบ 
และพงึปฏบิตั	ิรวมทัง้จดัให้มกีารพบปะหารอืระหว่างกรรมการใหม่
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กบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ผูบ้รหิาร	และผูอ้�านวยการฝ่ายต่าง	ๆ 	 
เพือ่รบัทราบ	และสอบถามข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิ
ของเอสซีจ	ี

3. การส่งเสริมความตระหนักรู้และการปฏิบัติตาม 
หลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีและจรรยาบรรณเอสซีจ ี
ให้แก่พนักงาน
	 •	 ส่งเสรมิให้กรรมการเป็นแบบอย่างทีด่แีละให้ข้อแนะน�า 
ทีเ่ป็นประโยชน์ในการท�างานของพนกังาน	(Tone	at	the	top)	โดย
ในป	ี2562	ได้จัดท�าคลิปวิดีโอสัมภาษณ์นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	 
รองประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา	กรรมการกจิการสงัคมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	เก่ียวกบั 
ข้อคิดจากประสบการณ์ในการก�ากับดูแลกิจการของเอสซีจ ี
ที่ผ่านมา	 รวมถึงข้อคิดในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 และการท�างาน
อย่างมีจรรยาบรรณ	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช	 บรมนาถบพิตร	 หรือวันพ่อแห่งชาติ	 เพื่อส่ือสารให้ 
พนักงานเอสซีจีทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ถือเป็นแบบ
อย่างและน�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
ต่อไป
	 •	 เสริมสร้างความตระหนักรู ้เรื่องจรรยาบรรณ	 และ 
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในเรื่อง
จรรยาบรรณ	โดยการจัดกิจกรรม	Janya	On	Tour	ที่โรงงานใน
กลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จังหวัดสระบุรี	รวมทั้ง
จัดท�าคลปิแนะน�าจรรยาบรรณเอสซจีเีบือ้งต้น	(Induction	Clip)	 
เป็นภาษาองักฤษส�าหรบัพนกังานเอสซีจีในต่างประเทศ	นอกจากนี ้
ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานรับรู้ในเรื่อง	 Integrated	
GRC	(Governance,	Risk	and	Compliance)	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	 
เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอีกด้วย

4. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์และ 
ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ถือหุ้นและเอสซีจี
	 •	 จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของธุรกิจ
หลักของเอสซีจีเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อบริษัท	โดย

มุง่เน้นทีก่ารคดิค้นนวตักรรม	การน�าเทคโนโลยมีาปรบัใช้ในการ
ด�าเนนิธรุกจิ	และการบรหิารจดัการตามหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน	
(Circular	Economy)	ของเอสซีจี

5. การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนตำาแหน่ง 
กรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระในปี 2563
	 •	 ก�าหนด	 “นโยบายการก�าหนดคุณสมบัติและการ
สรรหากรรมการบรษิทั”	เพ่ือสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมโดยอ้างองิ
จากหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก.ล.ต.	ตลอดจนหลักเกณฑ์ของ	 IOD	และ
การประเมินดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์	 (DJSI	 Sustainability	
Assessment-DJSI)	ด้าน	Corporate	Governance	โดยค�านึง
ถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ	ประกอบกับ
คณุสมบตั	ิความรู	้ความช�านาญของคณะกรรมการ	(Board	Skill	
Matrix)	ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี	
	 •	 ให ้สิทธิแก ่ผู ้ถือหุ ้นส ่วนน ้อยในการเสนอวาระ 
การประชมุและเสนอชือ่กรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุสามญั 
ผู ้ถือหุ ้นประจ�าป ี 	 2563	 ระหว ่างวันที่ 	 16	 สิงหาคม	 -	 
15	พฤศจิกายน	2562	
	 •	 สรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
กรรมการและกรรมการอสิระเพือ่เตรยีมไว้เป็น	Succession	Pool	
เพือ่เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี
	 •	 ทบทวนคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	

ในนามคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	

นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
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การกำากับ
ดูแลกิจการ

12

12.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 เอสซีจีด�าเนินธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบ	โปร่งใส	และเป็นธรรม	 
โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซ่ึงได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้
กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์
สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน	 โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่าง 
ทีด่ใีนการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาลและจรรยาบรรณเอสซจี	ี
	 เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่าง
ทางด้านบรรษัทภิบาล	 โดยได้ก�าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจี	 
ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหาร
จัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม	 โปร่งใส	 สามารถสร้าง 
ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น	 รวมถึงสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	และสนันสนุน	 ส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน
	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี	 ทั้งการก�าหนดนโยบายและ
แนวปฏบิตั	ิติดตามดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั 
และคณะจัดการเอสซีจีให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาล 
เอสซีจี	รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล
เอสซีจี	ตลอดจนพจิารณาทบทวนแนวปฏบิตัใิห้มคีวามเหมาะสม 
กับการด�าเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้าน
บรรษัทภิบาลท้ังในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจ�า 
ทุกปี	 โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี
	 เอสซจียีดึมัน่และปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
มาอย่างต่อเน่ือง	 ท้ังทีเ่ป็นหลกัเกณฑ์การก�ากบัดูแลกจิการภายใน
ประเทศ	เช่น	หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน
ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 (ก.ล.ต.)	
และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 รวมถึงหลักเกณฑ์ 
ตามโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน	
(Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	-	
CGR)	ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	และ
หลกัเกณฑ์ในระดบัสากล	เช่น	ASEAN	Corporate	Governance	
Scorecard	(ASEAN	CG	Scorecard)	และ	DJSI	Sustainability	
Assessment	 โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็น 
ผูพ้จิารณาและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนมุตัใิห้บรษิทั
มีการก�าหนดนโยบาย	 รวมถึงน�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ	
ส�าหรบัหลกัเกณฑ์ในเรือ่งใดทีย่งัไม่ได้มกีารก�าหนดเป็นนโยบาย
หรอืยงัไม่ได้น�าไปปฏบิตั	ิ ฝ่ายจดัการจะรายงานให้คณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและสรรหาเพือ่พจิารณาทบทวนเป็นประจ�าทกุปี	

คณะกรรมการบรษิทัได้รวบรวมองค์ความรูแ้ละแนวปฏบิตัต่ิาง	ๆ 	ใน
การบรหิารจดัการองค์กรทีป่ฏบิตัสิบืทอดต่อ	ๆ 	กันมาและสอดคล้อง
กบัหลกับรรษทัภบิาล	น�ามาประมวลไว้เป็นคูม่อืบรรษทัภบิาลเอสซจี	ี 
และเริม่จดัพมิพ์เผยแพร่ครัง้แรกตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2546	และปรับปรงุ
ครัง้ล่าสดุเมือ่ปี	2560	และได้เผยแพร่ในรูปแบบ	e-book	บนเวบ็ไซต์
ของบรษิทั
	 ในปี	2562	เอสซีจไีด้ผลประเมนิในเรือ่งการก�ากบัดแูลกจิการ
และรางวลัต่าง	ๆ	ดงันี้
	 •	 ได้รับผลการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 
จดทะเบยีน	 (Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	
Companies	 -	CGR)	ประจ�าปี	2562	โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	ในเกณฑ์ดเีลศิ	(Excellent)	
	 •	 ได้คะแนนประเมนิ	100	คะแนนเตม็	จากผลประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2562	 (AGM	 
Checklist)	โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย	
	 •	 ได้รบัรางวลั	SET	Awards	2019	ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย	ในกลุ่มรางวลั	Sustainability	Excellence	หรอื	
รางวลั	 “ต้นแบบองค์กรทีย่ัง่ยนื”	 ต่อเน่ืองเป็นปีที	่ 5	 โดยเอสซีจไีด้
รับรางวัล	 2	ประเภท	 ได้แก	่ รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียน 
ด้านความย่ังยืน	(Sustainability	Award	of	Honor)	ซ่ึงมอบให้แก่บรษิทั 
จดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืน 
ยอดเยีย่มตดิต่อกนัตัง้แต่	3	ปีขึน้ไป	และรางวลัหุน้ยัง่ยนื	(Thailand	
Sustainability	 Investment)	ซึง่มอบให้แก่บรษิทัจดทะเบยีนทีม่ี 
ความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน	เป็นต้นแบบองค์กรท่ีด�าเนนิธรุกิจอย่างค�านงึถึงผู้มส่ีวนได้เสีย 
และมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและส่ิงแวดล้อม	 เพ่ือ 
เป็นทางเลอืกให้แก่ผูล้งทนุทีต้่องการลงทนุในธรุกจิทีใ่ห้ความส�าคญั
กบัสิง่แวดล้อม	 สังคม	และธรรมาภบิาล	 (Environment,	Social,	
Governance	-	ESG)
	 •	 ได้รับรางวัลพระราชทาน	 Thailand	 Corporate 
	 Excellence	Awards	 2019	จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 จัดโดย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	 (TMA)	และสถาบัน
บณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ซึง่มอบ
ให้แก่องค์กรทีม่ผีลคะแนนรวมสงูสดุจากการส�ารวจความคดิเหน็
ของผูบ้รหิาระดบัสงูในสาขา
	 	 -	 ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม	และการสร้างสรรค์ 
ส่ิงใหม่	ๆ	(Innovation	Excellence)	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่13	
	 	 -	 ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล	 
(Human	Resource	Management	Excellence)	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่17
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	 	 -	 ความเป็นเลศิด้านการพฒันาทีย่ัง่ยนื	 (Sustainable	
Development	Excellence)	เป็นปีที	่10	
 และรางวัลดเีด่นซึง่มอบให้แก่องค์กรท่ีมีผลคะแนนรวม
ในอนัดบัรองลงมา โดยเอสซจีีได้รบัรางวลัในสาขา
	 •	 ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน	 (Financial	
Management	Excellence)
	 •	 ความเป็นเลศิด้านผูน้�า	(Leadership	Excellence)	
	 •	 ความเป็นเลศิด้านสนิค้า/การบรกิาร	(Product	/	Service	
Excellence)
 และรางวลัดเีด่น (ธุรกจิเคมคิอลส์)
	 •	 ความเป็นเลศิด้านนวตักรรม	และการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่	ๆ 	
	 •	 ความเป็นเลศิด้านผูน้�า	(Leadership	Excellence)	
	 •	 รางวลัการตลาดดเีด่น	MAT	Awards	2019	ซึง่จดัโดย
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย	ได้แก่	รางวัล	Bronze	Award	ใน
ประเภทธรุกจิเพือ่สงัคม	(CSR)	จากผลงาน	“ถงุกระดาษ	สร้างคณุค่า
หมนุเวยีน	เปลีย่นโลกให้ยัง่ยนื”	ของธรุกจิแพคเกจจ้ิง	และรางวลัใน
ประเภทธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์และวสัดุก่อสร้าง	(Real	Estate)	จาก
ผลงาน	 “ผ้าใบคอนกรตีเอสซจี”ี	ของธรุกจิซเีมนต์และผลติภณัฑ์
ก่อสร้าง

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 เอสซจีมีนีโยบายในการสนบัสนนุ	ส่งเสรมิ	และอ�านวยความ
สะดวกให้ผูถ้อืหุ้นทกุราย	ทกุกลุม่	รวมถงึผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัได้
ใช้สทิธต่ิาง	ๆ 	ทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรพัย์และในฐานะเจ้าของ
บรษัิท	ด้วยวธิกีารและมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัและเชือ่ถอืได้	โดยให้
สิทธใินการซ้ือ	ขาย	โอน	หลกัทรพัย์ทีต่นถอือยูอ่ย่างเป็นอสิระ	การได้
รบัส่วนแบ่งผลก�าไรจากบรษิทั	การเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้	การเสนอ
วาระการประชมุล่วงหน้า	การเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้
เป็นกรรมการบรษิทั	การแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชมุอย่างเป็น
อสิระ	และการร่วมตัดสนิใจในเรือ่งส�าคัญของบรษัิท	เช่น	การเลือก
ตัง้กรรมการ	การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก�าหนดค่าสอบบญัชี	
การแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธ	ิและข้อบงัคบัของบรษิทั	และการ
อนมุตัธิรุกรรมทีส่�าคญัและมผีลต่อทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิของ
บรษิทั	
	 นอกเหนอืจากสทิธพิืน้ฐานต่าง	ๆ	 ข้างต้นแล้ว	 เอสซจียีงัได้
ด�าเนนิการในเรือ่งอืน่	ๆ	ทีเ่ป็นการส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวก
ในการใช้สทิธขิองผูถ้อืหุน้เพิม่เติม	ดังนี้
	 1.	 ให้ข้อมลูทีส่�าคัญและจ�าเป็นส�าหรบัผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการ
ด�าเนินธรุกจิอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตุการณ์	โดยเปิดเผยข้อมลูนัน้ 
ผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี	 และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	
	 2.	 เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทกุรายได้รบัข้อมลูทีชั่ดเจน	เพยีงพอและ
มเีวลาศกึษาข้อมลูล่วงหน้าก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้	บริษทัได้เผย
แพร่ข้อมลูเกีย่วกบั	วนั	เวลา	สถานที	่และก�าหนดวาระการประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ไว้เป็นเรือ่ง	ๆ 	อย่างชดัเจน	โดยเผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวทัง้ภาษา 
ไทยและภาษาองักฤษล่วงหน้าประมาณ	2	เดือนก่อนวนัประชมุ

	 ส�าหรบัหนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้	บรษิทัได้จดัให้มรีายละเอยีด
ข้อมลูของแต่ละวาระ	พร้อมค�าชีแ้จงเหตผุลประกอบ	และความเห็น
ของคณะกรรมการโดยบรษิทัได้เผยแพร่หนงัสอืนดัประชมุพร้อม
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	แบบการลงทะเบยีน	เอกสารและหลักฐาน
ทีผู่เ้ข้าร่วมประชมุต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุ	วธิกีารมอบฉนัทะ	
การลงทะเบียน	และหนังสือมอบฉันทะ	บนเว็บไซต์ของบริษัท 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
ผูถ้อืหุน้มากกว่า	30	วนั	และจดัส่งเอกสารดงักล่าวข้างต้นให้ผูถ้อืหุน้
เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า	21	วนั	
	 3.	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอสิระหรอืบคุคลใด	ๆ	 เข้าร่วมประชมุแทนตนได้โดยใช้
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดทีบ่รษิทัได้จดัส่งไปพร้อมกบั
หนงัสอืนดัประชมุ	ซึง่เป็นรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทาง
การออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
กระทรวงพาณชิย์ก�าหนด	พร้อมข้อมลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทั
ก�าหนดให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้	
	 ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนกัลงทนุสถาบนัหรอืผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุ
ต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน	(Custodian)	ในประเทศไทย
เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้	บรษิทัได้ประสานงานเรือ่งเอกสารและ
หลกัฐานทีจ่ะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชมุเป็นการล่วงหน้า	 เพือ่
ให้การลงทะเบยีนในวนัประชมุเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในปี	2561	ทีป่ระชมุได้มมีตอินมุตักิาร
แก้ไขข้อบงัคบั	ข้อ	19	เรือ่งการให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด	ทีจ่ะ 
เข้าชือ่กนัท�าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้
ได้	เพือ่ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั
	 4.	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามเพ่ือสอบถาม
ข้อมลูในแต่ละวาระหรอืข้อมลูอืน่	ๆ	ของบรษิทัเป็นการล่วงหน้า
ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้	ผ่านอเีมล	corporatesecretary@scg.com	 
หรอืตามทีอ่ยูข่องบรษิทั	 โดยหากผูถ้อืหุน้ต้องการสอบถามข้อมลู
เพิม่เตมิ	สามารถตดิต่อโดยตรงทีส่�านกังานเลขานกุารบรษิทัผ่าน
ช่องทาง	ดงันี้
	 	 •	 ทีอ่ยู	่ อาคารเอสซจี	ี100	ปี	ชัน้	19	
	 	 	 	 1	ถนนปนูซเิมนต์ไทย	บางซือ่	
	 	 	 	 กรงุเทพมหานคร	10800
	 	 • โทรศัพท์ 	 0-2586-3605,	0-2586-6456
	 	 • โทรสาร	 0-2586-3007
	 	 •	 อเีมล	 corporatesecretary@scg.com
	 5.	 ในปี	2562	กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น	จ�านวน	12	คน	คดิเป็นร้อยละ	100
	 6.	 บรษิทัได้จดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2562	ณ	
ห้องแอทธนิ	ีครสิตลั	ฮอลล์	ชัน้	3	โรงแรม	ด	ิแอทธนิ	ีโฮเทล	แบงคอ็ก	 
ซ่ึงสามารถเดนิทางได้สะดวก	เนือ่งจากอยูต่ดิถนนวทิย	ุและต้ังอยู่
ไม่ไกลจากสถานรีถไฟฟ้าเพลนิจติ	
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	 7.	 บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด	
(Barcode)	ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได ้
จัดพมิพ์ไว้บนแบบลงทะเบยีนและหนงัสอืมอบฉนัทะ	เพ่ือให้ขัน้ตอน 
การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มี 
จดุตรวจเอกสารกรณีรบัมอบฉนัทะให้บุคคลอืน่เข้าร่วมประชมุแทน	
และจัดเตรยีมอากรแสตมป์ส�าหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะไว้บรกิาร
ให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะทีม่าลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ	พร้อมเจ้าหน้าที่
อ�านวยความสะดวกตลอดการลงทะเบยีน	 โดยบรษิทัจะเปิดรบั 
ลงทะเบยีนก่อนเริม่การประชุมไม่น้อยกว่า	2	ช่ัวโมง
	 8.	 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนใน 
ทกุวาระทีจ่ะต้องมกีารลงมต	ิเพือ่ความโปร่งใส	และสามารถตรวจสอบ 
ได้	 โดยวิธกีารลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ	ประธานในทีป่ระชมุ
จะสอบถามทีป่ระชมุว่าผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะคนใดไม่เหน็
ด้วยหรอืงดออกเสยีง	ขอให้ผู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีไ่ม่เหน็ด้วย
หรอืงดออกเสยีงชมูอื	และลงคะแนนในบตัรยนืยนัการลงคะแนน	 
เจ้าหน้าทีจ่ะบนัทกึคะแนนเสยีงโดยการสแกนบาร์โค้ดทีบ่ตัรยนืยันการ 
ลงคะแนน	พร้อมทัง้เกบ็บตัรดงักล่าว	 ส่วนผูถ้อืหุน้ทีเ่หน็ด้วยให้ 
ลงคะแนนในบตัรยนืยนัการลงคะแนนโดยไม่ต้องชมูอื	และจะเกบ็บัตร 
ยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลัง 
เสรจ็สิน้การประชมุ	ส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระซึง่มี 
เป็นจ�านวนมากนัน้	บรษิทัจะด�าเนนิการลงคะแนนเสยีงเหน็ด้วย	 
ไม่เหน็ด้วย	หรอืงดออกเสยีงตามความประสงค์ของผูถ้อืหุน้
	 9.	 ส�าหรบัรายละเอยีดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้	
จะรวบรวมผลและแจ้งให้ทีป่ระชมุได้ทราบภายหลงัจากเสรจ็สิน้
การลงคะแนนในแต่ละวาระ	หรอืหากบางวาระต้องใช้เวลาในการ
นบัคะแนนมากกว่าปกต	ิประธานในท่ีประชมุอาจขอให้ทีป่ระชมุ
ด�าเนนิการพจิารณาในวาระอืน่	ๆ 	ไปก่อน	เพือ่ให้การประชมุเป็นไป
อย่างต่อเนือ่ง	และเมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้ตรวจนบัคะแนนเสรจ็เรยีบร้อย
แล้วกจ็ะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบรายละเอยีดผลการนบัคะแนนทนัที
	 10.	 บรษิทัได้จดัให้มตีวัแทนของผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเป็น
อสิระท�าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีงตลอดการประชมุ	 
และมตีวัแทนอาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 
เข้าร่วมสงัเกตการณ์อกีด้วย
	 11.	 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก
ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว	 สามารถออกเสียง 
ลงคะแนนได้ในวาระทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้มกีาร 
ลงมต	ิและนบัเป็นองค์ประชุมต้ังแต่วาระทีไ่ด้เข้าประชุมเป็นต้นไป	 
จงึอาจท�าให้มผีูอ้อกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากนัได้	
	 12.	 ในระหว่างการประชมุผูถ้อืหุน้	ประธานทีป่ระชมุได้เปิด
โอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็	 ข้อเสนอแนะ	หรือซกัถามใน
วาระต่าง	ๆ	อย่างอสิระก่อนการลงมติในวาระใด	ๆ	 เพ่ือให้ผูถ้อืหุน้

ได้รบัทราบข้อมลูและรายละเอยีดในเรือ่งดงักล่าวอย่างเพยีงพอ	
ทัง้นีใ้นวาระทีผู่ถ้อืหุน้มข้ีอสงสยัหรอืข้อซกัถาม	บรษิทัได้จดัเตรยีม
บคุลากรทีเ่กีย่วข้องเป็นผูใ้ห้ค�าตอบภายใต้ความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการบรษิทั	
	 13.	 ในแต่ละวาระการประชมุผูถ้อืหุน้	 ผูถ้อืหุน้สามารถขอ
ให้มกีารลงคะแนนเสยีงด้วยวธิลีบัได้	หากมผีูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 
ห้าคนร้องขอ	และท่ีประชมุมมีตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากให้
ลงคะแนนด้วยวธิลีบั
	 14.	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี	 2562	ที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่องต่าง	 ๆ	 ตามล�าดับในระเบียบวาระที่ได้ก�าหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงล�าดับวาระดังกล่าว	 และไม่มีการขอให้ที่ประชุม
พจิารณาเรือ่งอืน่ทีน่อกเหนอืไปจากทีก่�าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ
ผูถ้อืหุน้	นอกจากนี	้ภายหลงัจากทีป่ระชมุได้พจิารณาเรือ่งต่าง	ๆ	
ตามระเบยีบวาระครบถ้วนแล้ว	ประธานจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ 
ซกัถามเพิม่เตมิในเรือ่งทีม่คีวามสนใจก่อนปิดการประชมุ
	 15.	 บรษิทัได้เปิดเผยมตกิารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	
2562	ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่าน
ระบบ	SET	link	ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	และเผยแพร่
บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัในวนัประชมุ	ภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ
	 16.	 บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน	
ประกอบด้วยข้อมลูทีส่�าคญัต่าง	ๆ 	ได้แก่	รายช่ือกรรมการบรษิทัและ 
ฝ่ายจดัการทีเ่ข้าร่วมประชมุ	 ข้ันตอนและวธิกีารลงคะแนนเสยีง	 
มตทิีป่ระชมุ	ผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ	รวมถึงค�าถาม	ค�าชีแ้จง 
และความคดิเหน็ของผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอในทีป่ระชมุ	และจดัท�ารายงาน
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2562	แล้วเสร็จภายใน	14	วนั 
นบัแต่วนัประชมุ	และได้ส่งให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ
กระทรวงพาณชิย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด	พร้อมทัง้ได้
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั
	 17.	 ภายหลงัการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	 คณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและสรรหาจะพจิารณาค�าถามและข้อเสนอแนะของ
ผูถ้อืหุน้ทีร่วบรวมได้จากการจดัประชมุ	และเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัเพือ่ก�าหนดแนวทางด�าเนนิการทีเ่หมาะสม	รวมทัง้ปรบัปรงุ
การจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในปีต่อไปให้ดยีิง่ขึน้	โดยในการประชมุ 
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี	 2562	 มีข้อเสนอแนะจากผู ้ถือหุ ้น	 
ซึง่ฝ่ายจดัการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
และสรรหา	และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและได้รบัความเหน็ชอบ 
ให้ก�าหนดแนวทางด�าเนนิการ	ดงันี้
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(1)	 การปรับปรุงการรายงาน

	 เรื่องการวัดปริมาณ

	 การปล่อยก๊าซ

	 คาร์บอนไดออกไซด์	

	 (Carbon	Footprint)	

(2)	 การเพิ่มวงเงินหุ้นกู้

เอสซีจีควรปรับปรุงการรายงาน

เรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องและชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น

เอสซีจีควรพิจารณาเพิ่มวงเงินหุ้นกู้

เพื่อลดต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืม

เงินจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย

สูงกว่า	อีกทั้งยังเป็นการตอบสนอง

ความต้องการซื้อหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง

และมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงิน

ฝากของธนาคาร	และเป็นที่ต้องการของ

ตลาดเป็นอย่างมาก

การรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์	หรือ	Carbon	

Emission	บริษัทได้อ้างอิงตามมาตรฐาน

สากล	(International	Guideline)	รวมถึง

ให้บุคคลที่	3	รับรองต่อเนื่องมาตั้งแต่การ

รายงานปี	2552	แล้ว	โดยล่าสุดบริษัท

เคพีเอ็มจ	ีภูมิไชย	สอบบัญช	ีจ�ากัด	

เป็นผู้รับรอง	จึงเชื่อมั่นได้ว่าวิธีการและ

ตัวเลขเป็นไปตามมาตรฐานสากล

การออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งนั้น	บริษัทจะ

พิจารณาวงเงินหุ้นกู้โดยอ้างอิงจากแผนการ

ลงทุนของบริษัทประกอบกับประมาณการ

เงินสดคงเหลือในช่วงเวลานั้น	ๆ

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น แนวทางดำาเนินการเรื่อง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 บรษิทัตระหนกัถงึหน้าทีใ่นการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ 
ทุกรายทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้ถือหุ้นรายย่อย	 
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา	นกัลงทนุสถาบัน	ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทย	 
หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต	ิให้ได้รบัสทิธแิละการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและ
เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง	เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

การเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม
และเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
	 บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธ ิ
ผู้ถือหุ้นท่ีจะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	และเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา	 3	
เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีประจ�าปีของบริษัท	 โดยบริษัท
ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ	 SET	 link	 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท
	 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2563	บริษัท
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้
ตั้งแต่วันที่	16	สิงหาคม	-	15	พฤศจิกายน	2562	โดยสามารถ

ส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ	พร้อมเอกสารหลกัฐานที่
ก�าหนด	ผ่านทางเลขานกุารบรษิทั	หรอือเีมลของกรรมการอสิระ
ที	่ind_dir@scg.com	โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 การเสนอวาระการประชุม	บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียว
หรอืหลายรายทีถ่อืหุน้	ณ	วนัทีเ่สนอวาระการประชมุ	นบัรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของบรษิทั	(ไม่น้อยกว่า	60	ล้านหุน้)	เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า 
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะกลั่นกรอง 
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ
การประชุม	และบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระ
ที่ก�าหนดโดยผู้ถือหุ้น	แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับ
เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพือ่ให้บรรจเุป็นวาระ	บรษิทัจะชีแ้จงเหตผุล
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทราบ
	 นอกจากนี้บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า	
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา	
เพือ่สรรหารวมกบับคุคลอืน่ตามหลกัเกณฑ์การสรรหาบคุคลเข้า 
เป็นกรรมการบรษิทั	จากนัน้จะเสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสม 
ให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา	ก่อนเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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	 ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือ
เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2563	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังกล่าว	

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
	 เอสซีจีให้ความส�าคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ 
เอสซีจีที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผล 
กระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั	เพือ่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ 
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ	 ซึ่งในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี	 
กรรมการ	 ผู้บริหาร	พนักงานเอสซีจี	 และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
พิจารณาและรับทราบข้อมูลต่าง	 ๆ	ที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์และยังไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	หรือ
สาธารณชนท่ัวไปได้	ดังนัน้การใช้ข้อมลูภายในของเอสซจีจีงึเป็น
เรื่องที่ส�าคัญที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูล
รั่วไหล	หรือถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง	อันเป็นการ
เอาเปรียบบุคคลอื่น	 ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมาย
แล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของเอสซีจีอีกด้วย
	 ดังนั้นในปี	 2560	 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตาม 
ข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้มีการ 
จัดท�านโยบายการจดัการข้อมลูภายในทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย์	 
(Insider	 Trading	 Policy)	 รวมทั้งได้จัดท�าแนวปฏิบัติการ 
จดัการข้อมลูภายในทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย์	(Insider	Trading	
Guideline)	 เพ่ือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้บริหาร	พนักงานเอสซีจี	และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของเอสซีจี	 เพื่อช่วยปกป้อง
บุคคลดงักล่าวจากการกระท�าทีไ่ม่เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด	
โดยได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	 ในเรื่องดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของเอสซีจี	 รวมทั้งได้สื่อสารให้กับผู ้ที่เกี่ยวข้อง 
ถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
	 นอกจากนัน้ยงัได้ทบทวนมาตรการห้ามซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจีหรือบริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน	 (Blackout	Period)	 โดยปรับปรุงให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2559	 และยกระดับการปฏิบัติของ 
เอสซจีใีห้เป็นไปตามแนวปฏบัิติทีดี่ที	่ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรพัย์ฯ	 
แนะน�า	ดังนี้
	 •	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน	(รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน 
ฉันสามีภรรยา	 และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล 
ดงักล่าว)	ต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรพัย์	(หลกัทรพัย์ทีต้่องรายงานคอื	
หุ้น	หลักทรัพย์แปลงสภาพ	ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น	สัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า	 และอนุพันธ์ต่าง	 ๆ	 ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้น
บริษัท)	ของบริษัทจดทะเบยีนในเอสซจีหีรอืบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน	ภายในระยะเวลา	1	 เดือน	ก่อนมี
การเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี	และ
ภายใน	24	ชั่วโมง	หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

	 ทั้งนี้ส�านักงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมายไปยัง
บคุคลทีเ่กีย่วข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา	Blackout	Period	ล่วงหน้า	
	 บริษัทได้ก�าหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ	และห้ามมิให้พนักงานที่
เกีย่วข้องกบัการจดัท�างบการเงนิเปิดเผยงบการเงนิให้บคุคลอืน่ 
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดท�างบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วัน 
ปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว	
นอกจากน้ี	 ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด	ๆ	ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจม ี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั	ต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
ของบรษิทั	จนกว่าจะพ้นระยะเวลา	24	ช่ัวโมงนบัแต่ได้มกีารเปิดเผย 
ข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
	 •	 กรรมการและผูบ้รหิารตามนยิามของ	ก.ล.ต.	(“ผูบ้รหิาร”)	 
จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย ์ของบริษัทเมื่อมี 
การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทักรณซีือ้	ขาย	
โอน	หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั	(แบบ	59)	ภายใน	3	วนัท�าการ 
ผ่านเว็บไซต์ของ	ก.ล.ต.	นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง	
	 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าว	 โดยก�าหนดให้มีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ดังกล่าว	 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุก
ครัง้	และเปิดเผยข้อมลูจ�านวนหุน้ทีถ่อื	ณ	ต้นปี	ส้ินปี	และทีม่กีาร
ซือ้ขายระหว่างปีของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู	ทัง้ทางตรง 
และทางอ้อมไว้ในรายงานประจ�าปี	 ทั้งนี้ในปี	 2562	 ท่ีผ่านมา	
ไม่ปรากฏการกระท�าความผิดของกรรมการ	 ผู้บริหารระดับสูง	
และพนกังานทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการใช้ข้อมลูภายในแต่อย่างใด
	 นอกจากนี้	 ในปี	 2561	 และ	 2562	 ได้มีการจัดท�าและ
ปรับปรุงรายการตรวจประเมิน	 เรื่องการจัดการข้อมูลภายใน
ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์	 (Insider	 Trading	Checklist)	 และ
เผยแพร่ให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้ประเมินตนเองเพื่อ 
ตรวจสอบว่าได้จดัท�ามาตรฐานการท�างานของหน่วยงานอย่างมี
ประสทิธภิาพและสอดคล้องกบันโยบายดงักล่าวแล้วหรอืไม่	อัน
เป็นการสนบัสนนุให้เกดิความยัง่ยนืในการป้องกนัไม่ให้มกีารใช้
ข้อมูลภายในของเอสซีจีที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
	 บรษิทัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในเรือ่งการจดัการเกีย่วกบั 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู ้เกี่ยวข้อง	 ซึ่งหมายถึง	 
คณะกรรมการบริษัท	 คณะจัดการเอสซีจี	 และพนักงานเอสซีจี
อย่างรอบคอบ	เป็นธรรม	และโปร่งใส	โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	 ในเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	ดังนี้
	 •	 ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต้องรายงาน
การมส่ีวนได้เสยีของตนเองและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง	ซึง่เป็น
ส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย	 เมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ระดบัสงูเป็นครัง้แรก	และรายงานทกุครัง้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง
ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย	รวมถึงรายงานเป็นประจ�าทุกสิ้นปี	ทั้งนี้ 
เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย 
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ดงักล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ทราบภายใน	7	 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน	 เพื่อ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
พ.ศ.	2535	นอกจากนีย้งัส่งให้ผูอ้�านวยการส�านกังานตรวจสอบ
เพือ่ใช้ข้อมลูดงักล่าวในการตรวจสอบและป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์
	 •	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 หากกรรมการ
บริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�าลัง
มีการพิจารณา	กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมใน 
การตดัสนิใจในเรือ่งนัน้	โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม	หรอืงดออกเสยีง	 
เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่าง
ยุติธรรม	เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
	 •	 ในการอนุมัติการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้อง
อนุมัติโดยผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว	 ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษัท

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	
และถอืมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลกั
การสร้างคณุค่าร่วมกนัระหว่างองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย
เพือ่ประโยชน์ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื	โดยมคีณะกรรมการบรษิทัเป็น 
ผูก้�ากบัดแูลให้มกีารด�าเนนิการตามทีก่ฎหมายก�าหนด	และตามท่ีได้ 
ก� าหนดไว ้ เป ็ นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาล เอส ซี จี	 
แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี	 จรรยาบรรณ 
เอสซจี	ีและนโยบายต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึดแูลให้มัน่ใจได้ว่า 
สิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วย 
ความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakeholder	 Engagement	 Policy)	 เป็น 
ลายลกัษณ์อักษรขึน้ในปี	2553	เพือ่ให้พนกังานมแีนวทางทีช่ดัเจน
ในการด�าเนินธรุกจิ	และเพิม่มลูค่าให้แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว	และ
ในป	ี2554	ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
แต่ละกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น	
	 ในปี	2560	คณะกรรมการบรษิทัจงึได้อนมุตัใิห้ทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง	 ๆ	
เพื่อให้มีนโยบาย	กลยุทธ์	 แนวปฏิบัต	ิ และกระบวนการบริหาร
จัดการที่ครอบคลุม	 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร	 อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างแบรนด์และ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน	(Competitive	Advantage)	ด้วย
การน�าประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียมาสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร	
โดยได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของเอสซีจี
	 ทัง้นีส้ามารถสรปุแนวทางการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่
ต่าง	ๆ	ได้ดังนี้	

1) ผู้ถือหุ้น 
	 เอสซีจีให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท	
จงึก�าหนดให้คณะกรรมการในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหุน้	รวมท้ัง 
ผู้บริหารและพนักงานของเอสซีจ	ี มีหน้าที่ต้องด�าเนินธุรกิจตาม
หลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์เอสซีจี	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	
	 เอสซจีเีคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้และตระหนกัถงึหน้าทีใ่นการ
ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	 ท้ังสิทธิขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดไว้ตาม
กฎหมายและข้อบังคับบริษัท	 อาทิ	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้น	สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	การเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้า	 การเลือกตั้งกรรมการ	 สิทธิที่จะได้รับผล
ตอบแทนอย่างเป็นธรรม	 รวมถึงยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง	ๆ	 เก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
ผ่านกรรมการอิสระ	 โดยทุก	 ๆ	 ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวม
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป	
	 นอกเหนอืจากสทิธขิัน้พืน้ฐานต่าง	ๆ 	ข้างต้นแล้ว	เอสซีจยีงั
ด�าเนินการในเรื่องอื่น	 ๆ	 เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอ�านวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดยได้เปิดเผยสิทธิท่ี 
ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	และหมวดที่	2	 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของรายงานประจ�าปี

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น 
กิจกรรมส�าหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
	 เอสซีจีตระหนักถึงความส�าคัญในการเสริมสร ้าง 
ความสมัพนัธ์อนัดกีบัผูถ้อืหุน้	บรษิทัจงึจดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม	วัฒนธรรม	และส่ิงแวดล้อม	ตลอดจนเปิดโอกาสให ้
ผูถ้อืหุน้เข้าเยีย่มชมกจิการในธรุกจิหลกัของบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง
ตั้งแต่ปี	 2553	 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม	
พร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์	 เพ่ือเปิด 
โอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกจิกรรมต่าง	ๆ 	 
ที่ผู้ถือหุ้นสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม	 โดยบริษัทได้ท�าการสุ่ม 
คดัเลอืกผูม้สีทิธเิข้าร่วมกจิกรรมในแต่ละครัง้	และประกาศรายชือ่ 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของเอสซีจี	 และแจ้งสิทธิ
ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม	
	 ส�าหรับปี	 2562	บริษัทได้น�าผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจการและ
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม	3	ครั้ง	ดังนี้
	 1.	 กิจกรรม	“เยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้า	วังน้อย	เอสซีจ ี
โลจิสติกส์”	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เมื่อวันที	่5	มิถุนายน	
2562	 เ พ่ือให ้ ผู ้ถือหุ ้นได ้ทราบถึงระบบปฏิบัติการของ 
ศนูย์กระจายสนิค้า	SCG	Logistics	ซึง่เป็นธรุกจิหนึง่ของเอสซจี	ี 
ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เป็นผู้น�าการให้บริการด้านโลจิสติกส์
และการขนส่งสินค้าเต็มรูปแบบ	พร้อมทั้งเข้าชมระบบควบคุม
การจดัการคลงัสนิค้า	(SAP-EWM)	และเทคโนโลยรีะบบจดัเกบ็ 
และค้นหาสินค้าอัตโนมัติ	 (AS-RS)	 เพื่อน�าส่งลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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	 2.	 กจิกรรม	“เย่ียมชมนวตักรรมหุน่ยนต์ในงานอตุสาหกรรม	 
และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของธุรกิจเคมิคอลส์”	 รวมทั้ง 
ท�า	กิจกรรมร่วมกบัวสิาหกจิชุมชน	ณ	นิคมอตุสาหกรรมอาร์	ไอ	แอล	 
(Site	7)	จังหวัดระยอง	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2562	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบถึงการน�าเทคโนโลยี	และนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ
มาใช้ในงานอตุสาหกรรมของธรุกจิเคมคิอลส์	ซ่ึงหุน่ยนต์ดงักล่าว
สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แม่นย�า	 และงานที่มี
ความเสี่ยงสูงแทนการใช้คน	 รวมท้ังได้รับทราบการด�าเนินการ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ	Circular	Economy	 เช่น	 
แนวทางการจัดการปัญหาขยะ	นอกจากนี้ยังจัดให้ผู้ถือหุ้นได ้
ท�ากิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นด้วย
	 3.	 กจิกรรม	“เยีย่มชมนวตักรรมในงานอตุสาหกรรม	และ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของธุรกิจแพคเกจจิ้ง”	ณ	บริษัท
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม	 จ�ากัด	 โรงงานบ้านโป่ง	 พร้อมทั้ง 
ร่วมท�ากจิกรรมกบัชมุชนต้นแบบ	การจดัการและสร้างมลูค่าเพิม่
จากขยะของชมุชนบ้านรางพลบั	เมือ่วนัที	่28	พฤศจกิายน	2562	
เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้ทราบถงึการน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่	ๆ 	 
มาใช้ในงานอุตสาหกรรมของธุรกิจแพคเกจจิ้งโดยเข้าเยี่ยมชม
ห้องควบคุมและเครื่องผลิตกระดาษ	(Paper	Machine	No.	16)	
และระบบบริหารคลังสินค้าด้วยเครนอัตโนมัติ	 (Automated	
Warehouse)	นอกจากนี้ยังจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ชมฐานให้ความรู้
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 ของชุมชน 
ต้นแบบบ้านรางพลบั	เช่น	การจัดการปัญหาขยะ	“ถงัหมกัรกัษ์โลก”	 
การท�าปุ๋ยอินทรีย์โดยการเลี้ยงไส้เดือน	

กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้ถือหุ้นกู้
	 เอสซจียีงัคงให้ความส�าคญักบัการดแูลผูถ้อืหุน้กูข้องบรษิทั 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2543	ผ่านกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ใน 
หลากหลายรปูแบบทีส่อดคล้องกับไลฟสไตล์ผู้ถือหุน้กู้	โดยในปี	2562	 
ได้จดักจิกรรมและมอบสทิธปิระโยชน์มากมายหลายรปูแบบ	เช่น	
	 •	 กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกับเรื่องต่าง	 ๆ	 โดย 
วทิยากรผูท้รงคณุวฒุ	ิจ�านวน	2	ครัง้ในหวัข้อ	“อนาคตเศรษฐกิจไทย 
หลังการเลือกตั้ง”	และ	“สัญญาณเตือนจากร่างกาย”
	 •	 กจิกรรม	Workshop	เสรมิสร้างทกัษะและส่งเสรมิงาน
อดิเรก	“ยืดเหยียดเพื่อสุขภาพ”	และ	“ถาดผลไม้โมเสก”
	 •	 คอนเสิร์ตประจ�าปีสุดพิเศษ	ตอน	กาลครั้งนั้น	จ�านวน	
2	รอบการแสดง	ทีร่อยลัพารากอน	ฮอลล์	ซึง่รองรบัผูถ้อืหุน้กูแ้ละ
ผู้ติดตามได้รวมกว่า	8,500	คน
	 •	 กจิกรรมทรปิท่องเทีย่วในประเทศเส้นทาง	สรุาษฎร์ธาน	ี
ยโสธร	ชมวัด-วัง	กรุงเทพมหานคร	และกาญจนบุรี
	 •	 กิจกรรมทริปท่องเที่ยวต่างประเทศเส้นทาง	 เมียนมา	
จอร์เจีย	โปแลนด์	และญี่ปุ่น
	 •	 โครงการเพื่อสังคม
	 	 1)	 โครงการหุ้นกู้เอสซีจี	 ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู	
โครงการที่เอสซีจีและผู ้ถือหุ ้นกู ้ร ่วมในการระดมทุนจัดซื้อ
อปุกรณ์ทางการศกึษาบรจิาคให้กบัโรงเรยีนประถมศกึษาขนาด
เลก็เพือ่พฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ได้มอบการสนบัสนนุให้แก่
โรงเรียนบ้านคะนาและโรงเรียนบ้านหนองจูบ	 จังหวัดสุรินทร	์
ด้วยเงินสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้กว่า	1.3	ล้านบาท
	 	 2)	 กิจกรรม	 Workshop	 ช ่วยเหลือสังคมโดย 
ผู้ถือหุ้นกู้เอสซีจี	 จัดท�าหมอนโดนัทป้องกันแผลกดทับ	 จ�านวน	
120	 ชิ้น	 มอบให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์	 และจัดท�าถุงทรายช่วย 
การกายภาพบ�าบัด	 จ�านวน	 200	 ชิ้น	 มอบให้แก่โรงพยาบาล
ทหารผ่านศึกเพื่อใช้ประโยชน์แก่การรักษาผู้ป่วย
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	 •	 กิจกรรมพิเศษจัดพาผู ้ถือหุ ้นกู ้จ�านวน	 500	 คน	 
ร่วมกจิกรรม	1	วนั	ณ	เมอืงมลัลกิา	ร.ศ.	๑๒๔	จงัหวดักาญจนบรุ	ี 
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย	 การแต่งกาย	 อาหารไทย	 เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นผ่านมัคคุเทศก์มากประสบการณ์
	 นอกจากนีส้มาชกิยงัสามารถรบัส่วนลดพเิศษจากพนัธมติร
ทางธรุกจิระยะยาว	เช่น	เซ็นทรลั	ฟูด้	ฮอลล์	–	ทอ็ปส์	มาร์เกต็	ร้าน
กาแฟโอ	บอง	แปง	โรงพยาบาลสมิติเวช	ร้านอาหารสีฟ้า	สถาน ี
น�้ามันบางจาก	 (รับสิทธิประโยชน์ผ่านบัตรเอสซีจี-บางจาก 
พาร์ทเนอร์ชิพการ์ดเท่านัน้)	ร้านเอสซจี	ีโฮมโซลชูนั	และพนัธมติร
ทางธุรกิจชั้นน�าอีกมากมาย	ผ่านเอสซีจ	ีดีเบนเจอร์คลับ	โมบาย	 
แอปพลิเคชัน	 ซ่ึงผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก 
แอปพลเิคชนั	เอกสารสทิธปิระโยชน์ประจ�าปีและนติยสาร	Delight	 
ทุกกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ยังเป็นสิ่งยืนยันหนักแน่นได้ว่า
เอสซจีใีห้ความส�าคญักบัทัง้ผูถ้อืหุน้กูแ้ละสงัคมอย่างสม�า่เสมอ
ตลอดมา	

2) พนักงาน 
การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 เอสซีจีให้ความเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
พนักงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การสรรหา 
ว่าจ้าง	การจ่ายผลตอบแทน	การพฒันาพนกังาน	การปรบัระดบั
และการแต่งต้ังโยกย้าย	 เอสซีจีได้ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติต่อ 
ทุกคนอย่างเท่าเทียม	ปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 ยอมรับความ
หลากหลายและความแตกต่างไม่ว่าจะโดยความชื่นชอบส่วน
บุคคล	บุคลิกลักษณะ	เชื้อชาต	ิศาสนา	สีผิว	เพศ	วัย	สถานภาพ
สมรส

	 นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรม
ทางธุรกิจ	 รวมถึงบุคคลทุกคนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	 
(Business	Value	Chain)	และผู้ร่วมธุรกิจ	(Joint	Venture)	โดย
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ	 การปฏิบัติตาม
หลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (UN	Guiding	Principles	on	 
Business	 and	 Human	 Rights)	 ปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชน	 (United	Nations	Universal	 Declaration	 of	
Human	Rights:UNUDHR)	 ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต	ิ
(United	Nations	Global	Compact:UNGC)	ซึ่งเอสซีจีเข้าร่วม
สนับสนุนและปฏิบัติตามมาตั้งแต่ปี	 2555	 ปฏิญญาว่าด้วย
หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ	(The	International	Labor	Organization:	ILO)	
Declaration	on	Fundamental	Principles	and	Rights	at	Work)	
และข้อก�าหนดสากลอื่น	 ๆ	ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญา 
ทีม่พีนัธกรณจีะต้องปฏบิตัติาม	คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพ่ือป้องกันการ
ละเมดิสทิธมินษุยชนโดยอ้างองิกบัมาตรฐานสากล	มกีารสือ่สาร
และเปิดเผยแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัต ิ
ในการด�าเนนิธรุกจิ	รวมถงึการจดัให้มแีละด�าเนนิการตามระบบ
การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights	Due	Diligence	
Process)	และการเปิดเผยผลการปฏิบัติในรายงานการพัฒนา
อย่างย่ังยืนของบริษัท	 โดยมีการด�าเนินกระบวนการจัดการ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ได้แก	่
	 (1)	 ก�าหนดประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	
	 (2)	 การระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	
	 (3)	 การวางแผนและจดัท�าแผนแก้ไข	รวมถึงมาตรการเพือ่ 
	 	 บรรเทาเยียวยาความเสียหาย	
	 (4)	 การตรวจสอบติดตามผล

ย้อนกาลเวลา…สู่เสน่ห์เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔
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ด้านการดูแลพนักงาน
การบริหารค่าตอบแทน
	 เอสซีจีบริหารค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทุกระดับอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม	 เมื่อเปรียบเทียบทั้งกับภายในและ
ภายนอกองค์กร	 สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
เดียวกัน	ซึ่งจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน 
และระดับต�าแหน่งงานที่รับผิดชอบโดยอยู ่ในรูปแบบของ	 
เงินเดือน	โบนัส	และเงินตอบแทนพิเศษ	(Variable	Pay)	มีการ
ก�าหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับต�าแหน่งงานอย่าง
เหมาะสม	 ขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทนจะก�าหนดให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ	 อัตราเงินเฟ้อ	 และดัชนีราคา 
ผู้บริโภค	โดยมีการส�ารวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุก
ระดับกับองค์กรภายนอกอย่างสม�่าเสมอเพื่อรักษาสถานะและ
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
	 เอสซีจีก�าหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนที่
สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะส้ันและ
ระยะยาว	โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นพจิารณาจาก
ผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละปี	 เช่น	การสร้างยอดขาย	
ก�าไรสุทธิ	และ	EBITDA	ส่วนในระยะยาวพิจารณาจากผลการ
ด�าเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว	 (Medium-Long	Term	
Plan)	 เช่น	การขยายธุรกิจ	อัตราการเติบโตของก�าไร	ส่วนแบ่ง
การตลาด	ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารสวัสดิการ
	 นอกเหนือจากการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว	 เอสซีจีมีนโยบายในการดูแล
พนักงานด้วยการจดัสวสัดกิารพนกังานให้ครอบคลมุในทกุระดบั
เพื่อเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี	และความมั่นคง	 โดยมีการ
ทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์	ความจ�าเป็น	และมีอัตรา
สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน	พร้อมท้ังดูแลครอบคลุม
ถงึครอบครวัด้วย	โดยจดัให้มสีวสัดกิารเพือ่อ�านวยความสะดวก
ในการปฏบิตังิาน	ลดภาระค่าใช้จ่ายเร่ืองดแูลสขุภาพ	และสร้าง
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้กับพนักงาน	ดังนี้
	 •	 ด้านสนบัสนนุการปฏบิตังิาน	เชน่	เบี้ยเลีย้ง	ค่าใชจ้า่ย
ในการเดินทาง	ที่พัก	เครื่องแบบพนักงาน	
	 •	 ด้านดูแลสุขภาพ	 เช่น	 การให้ค่ารักษาพยาบาลและ 
ค่าทันตกรรม	การตรวจสุขภาพประจ�าปี	ศูนย์กีฬาและสุขภาพ	
	 •	 สวสัดกิารเพือ่ความเป็นอยูห่รอืการช่วยเหลอืพนกังาน
ในกรณีต่าง	ๆ	เช่น	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	การประกันอุบัติเหตุ	
เงินยืม	เงินทดแทน	

การดูแลพนักงานในระยะยาว
	 เพือ่ส่งเสรมิให้ชวีติหลงัเกษยีณพนกังานมคีณุภาพชวีติทีด่ี	 
เอสซีจีได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน	 โดย
บริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ	 
5-13	ของค่าจ้างพนักงานตามอายงุานของพนกังาน	และพนกังาน 

ที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตรา
ร้อยละ	2-15	ของค่าจ้างพนักงาน	นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมเรื่อง
การดูแลพนักงานในระยะยาวอื่น	ๆ	เช่น	การช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัท
ก�าหนด	 การจัดโครงการเตรียมความพร้อมส�าหรับพนักงาน
ก่อนเกษียณอาย	ุทั้งในด้านสุขภาพ	การบริหารการเงินและการ
ลงทนุ	การส่งเสริมอาชพี	การจดัตัง้ชมรมพนกังานต่าง	ๆ 	เป็นต้น
 
ด้านการพัฒนาระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลในด้านอืน่ๆ
 1.	 การพัฒนาพนักงานและชั่วโมงการฝึกอบรม
	 	 จากการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	 ไม่ว่า
จะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ	ความต้องการของผู้บริโภค	เพื่อให้
เอสซีจีพร้อมที่จะปรับตัวอยู่ตลอดเวลา	 เอสซีจีจึงเล็งเห็นความ
ส�าคัญของ	การสร้างทักษะใหม่และการเพิ่มพูนทักษะเดิม 
(Reskill&Upskill)	 จึงมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาหลักสูตรต่างๆ	
อย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ	 เช่น	 หลักสูตรด้าน	 
Digital	 Literacy	 รวมถึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน�า
ในประเทศ	 เช่น	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 เพ่ือร่วมออกแบบ
หลักสูตรต่าง	 ๆ	 เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม	 
ทัง้นีเ้พือ่ให้เอสซจีสีามารถสร้างสรรค์นวตักรรม	รวมถงึปรบัเปลีย่น 
วิธีการท�างานให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น	 และเข้าถึง
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
	 	 เอสซีจีเดินหน้าต่อยอดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
พนักงานทุกคนเพื่อรองรับการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 (Lifelong	
Learning)	พร้อมรับมือกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปของ
พนักงานในปัจจุบัน	 โดยเพิ่มกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ใน
หลักสูตรต่าง	 ๆ	 โดยเน้นให้พนักงานลงมือปฎิบัติจริง	 (Action	
Learning)	 เรียนรู้จากประสบการณ์	 (Experiential	 Learning)	
เช่น	 การให้พนักงานมีโอกาสได้ไปเรียนรู ้วิธีการท�างานของ
บริษัทต่าง	ๆ	ที่ประเทศจีน	และการท�าโปรเจค	(Project-based	
Learning)	 เช่น	หลักสูตร	Business	Concept	Development	
(BCD)	 โดยผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาด้านทฤษฎี	 พื้นฐาน
ความรู้	 โดยรูปแบบดิจิทัล	 จากนั้นจะน�าองค์ความรู้ที่เรียนจาก 
ดิจิทัลมาฝึกปฏิบัติ	 รวมทั้งแสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่าน 
กรณีศึกษา	และท้ายสุดจะมีการมอบหมายให้น�าองค์ความรู้
ทั้งหมดมาปรับใช้กับงานจริง
	 	 เพ่ือให้พนักงานเข้าใจในปัจจัยของการด�าเนินธุรกิจ	
ความส�าคัญของลูกค้า	 จึงได้น�าเนื้อหา	 Business	 Model	 
Canvas	(BMC),	Design	Thinking	และ	Agile	Mindset	มาใช้
ในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 กับพนักงานทุกระดับ	 โดยผ่านกิจกรรมการ 
เรยีนรูใ้นรปูแบบต่าง	ๆ 	ทัง้การวเิคราะห์กรณศีกึษา	การแลกเปล่ียน 
ความรู้ระหว่างผู้เรียน	และการลงมือปฏิบัติจริง
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	 ไม่เพียงแต่การพัฒนาพนักงานในประเทศไทยเท่านั้น	 
เอสซจีียงัให้ความส�าคัญกบัการพฒันาพนกังานในต่างประเทศด้วย	 
โดยได้เริ่มน�าหลักสูตร	Flagship	Programs	ไปพัฒนาพนักงาน
ในต่างประเทศ	เช่น	หลักสูตร	BCD	ซึ่งเริ่มใช้กระบวนการเรียนรู	้ 
รูปแบบเนื้อหาเดียวกันกับที่จัดในประเทศไทย	 รวมทั้งน�าเอา
เน้ือหาหลักสูตรด้าน	 Professional	 เช่น	 การบริหารทรัพยากร
บุคคล	 ความปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อม	 การตลาด	 และการขาย	 
ไปใช้ในต่างประเทศ	นอกจากนีย้งัเปิดโอกาสให้พนกังานเอสซจีใีน 
ต่างประเทศทีม่ศีกัยภาพสงู	ได้เข้ามาเรยีนงานและเข้าหลกัสตูร	 
Flagship	 Programs	 เช ่น	 หลักสูตร	 Management	 
Development	Program	(MDP)	ที่ประเทศไทยด้วย
	 เอสซีจีให้ความส�าคญัในเรือ่งเศรษฐกจิหมนุเวยีน	(Circular	
Economy)	จึงน�าเนื้อหาดังกล่าวใช้ในการพัฒนาพนักงาน	เช่น	
การปลกูฝังแนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิหมนุเวยีน	(Circular	Economy	
Mindset)	ให้แก่พนกังานเข้าใหม่	เพือ่ให้พนกังานได้ตระหนกัใน
เรื่องดังกล่าวตั้งแต่เริ่มเข้างาน
	 นอกจากนี้	 เอสซีจียังพัฒนาทักษะของพนักงานให้พร้อม
กบัการท�างานรปูแบบใหม่	เช่น	การน�าวธิที�างานแบบ	“test	and	
learn”	มาปรับใช้ในองค์กร	ซึ่งเป็นวิธีการท�างานของสตาร์ทอัพ
ที่มุ่งเน้นถึงคุณค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นส�าคัญ	นอกจากนี้ต้อง
ท�าความเข้าใจ	insight	ของผู้บริโภค	และลดขั้นตอนที่ไม่ส�าคัญ
เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์
	 ปี	2562	พนักงานเอสซีจีมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน	17	วัน	 
ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู ้และพัฒนาพนักงานทั้งภายในและ
ภายนอก	1,298	ล้านบาท

	 2.		 การปรับตัวด ้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ	(HR	Transformation)
	 	 •	 ลดความสิ้นเปลืองและสูญเปล่า	 (Lean)	 ใน
กระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	โดยใช้บริการที่ใช้
ร่วมกนั	(Shared	services)	และเทคโนโลยดีจิทิลั	(Digitization)	
ได้แก่	การน�า	QR	Code	มาใช้ในการยืนยันตัวตนในการเข้ารับ
การรักษาพยาบาล	และตรวจสุขภาพประจ�าปีในโรงพยาบาลที ่
ก�าหนดโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตวัจากบรษิทั	การพฒันา	Application	 
Employee	Connect	 เพื่อส�ารวจสถานะความปลอดภัยของ
พนักงานเมื่อมีภาวะฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง	 เช่น	
เหตุระเบิด	 เพลิงไหม้	 หรือแผ่นดินไหวรุนแรง	 โดยใช้ระบบ	 
Call	 Tree	ผ่านแอปพลิเคชัน	การเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการ
ท�างานจากการใช้ระบบกระดาษมาเป็นระบบ	Automation	
และ	Digital	 เพื่อลดความผิดพลาด	ลดระยะเวลาการส่งข้อมูล
ระหว่างกนั	และลดความสิน้เปลอืง	การน�าโปรแกรม	Healthcare	 
system	4.0	มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อน�ามาพัฒนา 
การดแูลสขุภาพของพนกังานในเชงิป้องกนัเพือ่จดักจิกรรมดแูล
สุขภาพร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
	 	 •	 เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรให้กับธุรกิจใน
ปัจจุบันและอนาคต	 โดยเฉพาะพนักงานที่มีศักยภาพสูง	 (Key	
Talent)	 โดยคณะจัดการได้ด�าเนินการขยายผลด้าน	 Talent	

Management	ให้ครอบคลุมกลุ่มพนักงานระดับผู้จัดการแผนก
ขึ้นไป	ซึ่งถือเป็น	Critical	Position	ของเอสซีจ	ีซึ่งในป	ี2562	มี
จ�านวนประมาณ	4,000	คน
	 	 •	 ปรับปรุงระบบการประเมินค่างานของต�าแหน่ง
งานในระดับผู้บริหาร	 เพ่ือให้สะท้อนถึงความส�าคัญของงาน
ต่อองค์กร	 ซึ่งเป็นพ้ืนฐานและสามารถน�าไปเชื่อมโยงกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง	ๆ	เช่น	การบริหารค่าตอบแทน	
(Rewards	Management)	 การพัฒนาบุคลากร	 (Learning	 
Development) 	 และการบริหารสายอาชีพ	 (Career	 
Management)	ต่อไป
	 	 •	 ศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบต่าง	ๆ	นอกเหนือ
จากการจ้างเป็นพนกังานประจ�า	เพือ่ให้ได้ผูป้ฏบิตังิานทีม่ทีกัษะ
ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ	 และสอดรับกับแนวโน้มของ
ตลาดแรงงาน	 โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นใน
การท�างาน	 (Flexible	Hiring	Scheme)	 โดยต้ังอยู่บนพื้นฐาน
การจ้างงานที่ไม่ขัดกับกฎหมาย	และเป็นธรรม
	 	 •	 ปรบัแนวทางการสรรหาและคดัเลอืกพนกังานโดย
เพิ่มสัดส่วนการรับผู้ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถจาก
ภายนอก	(Mid-career)	เข้ามาในสาขาที่รองรับธุรกิจในอนาคต
ของเอสซีจ	ีเช่น	ดิจิทัล	การค้าปลีก	โลจิสติกส์

3) ลูกค้า
		 เอสซจีมีุง่มัน่สร้างสรรค์นวตักรรมอย่างต่อเนือ่งเพือ่ส่งมอบ
สินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม	 โดยสินค้าและบริการ
จะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล	 เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน	 ด้วยการใช้
กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการด�าเนินงาน	 เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
มั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุด	และได้จัดให้มีหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบการบรหิารลกูค้าสมัพนัธ์ในทกุธรุกจิ	เพ่ือให้ข้อเสนอ
แนะเกีย่วกบัสินค้าและบรกิาร	รวมถงึการให้ค�าปรึกษาเกีย่วกบั
วิธีการแก้ปัญหา	การบริการหลังการขาย	รวมถึงรับข้อร้องเรียน
เม่ือเกดิปัญหา	เพือ่น�าข้อเสนอแนะไปจดัท�าเป็นแผนงานส�าหรบั
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้ดีมากขึ้น
		 เอสซีจีมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลกูค้า	โดยมปัีจจยัหลกัส�าคญัคอื	Voice	of	Customer	จึงได้มกีาร
ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า	 ในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจ�า
ทุกปี	เพื่อวัดระดับความคาดหวัง	และความพึงพอใจของลูกค้า	
และน�าเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอด 
เป็นนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 อาทิ	 การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุม
ระบบงาน	Knowledge	Management	 e-Service	 e-Selling	
และ	Business	Warehouse	เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า	
(Customer	 Feedback	Process)	 ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลาง
ฐานข้อมูลลูกค้าส�าหรับการขายและการให้บริการ	 รวมท้ังมี
ระบบวเิคราะห์ข้อมลูพฤตกิรรมการบรโิภคของลกูค้า	เพ่ือเรยีนรู้ 
ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
ในระยะยาว	ทั้งนี้	 ในการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี	
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4) คู่ค้า/คู่ธุรกิจ
	 เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต	
โปร่งใส	โดยยดึถอืการปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการค้าและสญัญา
ที่ก�าหนด	จรรยาบรรณเอสซีจี	 และค�ามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด	 โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม	
โดยค�านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา	คุณภาพ	และบริการ
ท่ีได้รับ	มีการก�าหนดระเบียบในการจัดหาและการด�าเนินการ
ต่าง	ๆ	ที่ชัดเจน	ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์ใด	ๆ	
จากคูค้่า	สนับสนนุการจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	หลีกเลีย่ง
การซ้ือสนิค้ากบัคูค้่าทีล่ะเมดิสทิธมินษุยชน	หรอืละเมดิทรพัย์สนิ
ทางปัญญา	และไม่ท�าธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย	
	 ส�าหรับคู ่ธุรกิจ	 เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู ่ธุรกิจ 
ทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม	ความปลอดภัยในการท�างาน	และ
ผลตอบแทนที่จะได้รับ	 โดยการเข้าไปให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา
และสร้างแรงจูงใจ	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม	 และการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การ
รับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ	และพิจารณาค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมและยุติธรรม	 นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนา 
ขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของ
คูธ่รุกจิให้สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	และ
สนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้	 เพื่อให้การท�างานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
	 เอสซจีไีด้จดัท�าจรรยาบรรณคูธ่รุกจิเอสซจี	ี(SCG	Supplier	
Code	 of	Conduct)	 เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที ่
ถูกต้อง	 และเป็นแนวทางให้คู ่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็น
พลเมอืงดคีวบคูไ่ปกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีค่�านงึถงึสงัคมและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม	ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการ
ด�าเนนิธรุกจิร่วมกนั	โดยคูธ่รุกจิของเอสซจีจีะต้องลงนามตอบรบั
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มท�าธุรกิจกับบริษัท	
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการจดัหาและคดัเลอืกคูค้่า/คูธ่รุกจิของเอสซจี	ีโดยก�าหนดไว้
อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ	
คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ	 รวมถึงขั้นตอนการ 
ท�าธุรกิจกับเอสซีจี	 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีจะด�าเนินการ 
คัดเลือกคู่ค้า/คู ่ธุรกิจอย่างมีระบบ	 เป็นธรรม	 โปร่งใส	 และ
สนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	 มีความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	และบรษิทัจะไม่ท�าธรุกรรม
กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระท�าผิดกฎหมาย	หรือมีพฤติกรรมที่
ส่อไปในทางทุจริต	และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของเอสซีจี

5) ผู้ร่วมลงทุน
	 เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุน
ทุกรายอย่างเป็นธรรม	ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน	ตลอดจนให้ความ
ร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ 
ด�าเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง	 สนับสนุน
ให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	 และร่วมกัน
พจิารณาก�าหนดแผนธรุกจิ	ร่วมกนัพจิารณาจดัสรรผลประโยชน์ 
อย่างเหมาะสม	โปร่งใส	รวมท้ังตดิตาม	และผลักดนัให้การด�าเนนิงาน 
ของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายแนวทาง 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน	 และจรรยาบรรณเอสซีจี	 ทั้งนี้เพ่ือให ้
การด�าเนนิงานของกจิการร่วมทนุประสบผลส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ 
ของกิจการร่วมทุน

6) เจ้าหนี้
	 คณะกรรมการบริษัทค�านึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง	ความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ	และยึดมั่นในการ
สร้างความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม	 โดย
มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	ดังนี้
	 1.	 จัดท�าสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย	 เสมอภาคเป็นธรรม	และโปร่งใส	 โดยไม่เอาเปรียบ 
คู่สัญญา
	 2.	 ไม่ใช้วิธีการทุจริต	 หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ส�าคัญใด	ๆ	ที่อาจท�าให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
	 3.	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง	ๆ 	ที่ได้ท�า
ไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด	ถูกต้องตรงไปตรงมา	
	 4.	 ช�าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียให้เจ้าหนี้ทุกประเภท 
อย่างครบถ้วนและตรงตามก�าหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้
	 นอกจากนี้เพ่ือรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้	 เอสซีจียังให้
ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการเงนิทนุให้มโีครงสร้างทางการ
เงนิทีเ่หมาะสม	มกีารสือ่สารกบัเจ้าหนีถ้งึสถานะของธรุกจิอย่าง
สม�า่เสมอ	และมุง่มัน่ในการรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ัง่ยนืกบัเจ้าหนี้

7) ชุมชน
	 เอสซจีเีชือ่ว่าชมุชนและสงัคมทีเ่ข้มแขง็เป็นรากฐานส�าคญั
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า	 จึงมุ่งเน้นพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนที่เอสซีจีเข้าไปด�าเนินธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทยและอาเซียนตามความต้องการของชุมชน
เป็นหลัก	พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส�านึกให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมท�าประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม	มุ่งหวังให้อุตสาหกรรม
และชมุชนสามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างยัง่ยนื	โดยมคีณะกรรมการ
กจิการสงัคมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนืท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย	
มอบแนวทางการด�าเนินกิจกรรม	 และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน	ภาครัฐ	ภาคีเครือข่าย	และชุมชนในพื้นที่ในการ 
ขับเคล่ือนกิจกรรมร่วมกัน	ทั้งนี้	 เอสซีจีแบ่งการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น	2	ส่วนดังนี้
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	 •	 ด้านชมุชนโดยรอบโรงงาน	ส่งเสรมิให้ชมุชนได้เรยีนรู้ 
และปรับตัวให้ทันรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น	
สร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชนพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื	เพือ่เป็น
แบบอย่างขยายผลส�าเร็จไปสู่พื้นที่อื่น	 เช่น	ความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ปริมาณฝนและปริมาณน�้าสะสม
ไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง	 และมีฝนตกหนักจนบางพ้ืนที่เกิด 
น�า้ท่วมขงั	ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของคนในชมุชน	 
เอสซีจีจึงส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการน�้าให้กับชุมชน	ด�าเนิน
การปรับปรุงแหล่งน�า้เก่าและเชือ่มต่อเส้นทางน�า้อย่างเป็นระบบ	
ท�าให้ชุมชนแก้ปัญหาน�้าแล้งน�้าท่วมด้วยตนเองได้	มีปริมาณ 
น�า้ส�ารองเพิม่	สามารถใช้อปุโภค	บรโิภค	และการเกษตรได้	เกิด
การขยายผลส�าเร็จไปสู่พื้นที่รอบโรงงานอื่น	 ๆ	หรือส่งเสริมให้
ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึนจากสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนด้วยการ
ประกอบอาชพีส�ารอง	จดัท�าเป็นหลกัสตูรพฒันาศกัยภาพชมุชน
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	 ท�าให้ชุมชนมีรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น	 
จึงขยายผลไปยังจังหวัดอื่นอีกต่อไป
	 • ด้านสังคมโดยรวม	 ส่งเสริมการน�าผลส�าเร็จที่เกิด
ขึ้นไปถ่ายทอด	 เผยแพร่	 และต่อยอดพัฒนาเพื่อให้เกิดความ
เปลีย่นแปลงต่อสงัคมในวงกว้าง	เช่น	การน�าผลส�าเรจ็จากการใช้
ทรพัยากรให้คุม้ค่าสงูสดุตามหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน	(Circular	
Economy)	จากการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน	
ไปส่งเสริมเป็นแนวคิดให้ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง	 ช่วยให้เกิดการลดปริมาณขยะ
ที่เป็นปัญหาส�าคัญของประเทศได้	 และเกิดการขยายผลไปสู่
การด�าเนินการในชุมชนตามภูมิภาคต่างๆ	 รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในอาเซียน	 เอสซีจีจึงร่วมกับองค์กร
ภายนอกจัดท�าโครงการ	 Sharing	 a	 Brighter	 Vision	 ผ่าตัด
ตาต้อกระจกให้ผู้ป่วยยากไร้	 ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มองไม่เห็นให้
สามารถกลับมามองเห็นได้	จากเดิมที่เคยช่วยเหลือตัวเองไม่ได	้ 
คดิว่าเป็นภาระกบัลกูหลาน	ท�าให้กลบัมาดูแลตัวเองได้	มคีวามสขุ 
ในการด�ารงชีวิตมากยิ่งขึ้น
	 ทัง้นี	้สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เติมเกีย่วกบัความรบัผดิชอบ 
ต่อชุมชน	 สิ่งแวดล้อม	 และสังคมได้ในรายงานการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน

8) หน่วยงานราชการ
	 เอสซีจีได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการท�าธุรกรรมกับรัฐไว้ใน
จรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	 โดยจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด	 และต้องไม่กระท�าการใด	 ๆ	ที่อาจจูงใจ
ให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการด�าเนินการที่ไม่ถูกต้อง
เหมาะสม	 รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ	ทั้งทาง
ด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ตลอดจนรับฟัง
ความคดิเหน็	ข้อเสนอแนะหรอืข้อร้องเรยีนต่าง	ๆ 	ของหน่วยงาน
ราชการ

9) สื่อมวลชน
	 เอสซีจีให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่
สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว	 ถูกต้อง	 โปร่งใส	 เพ่ือให้ส่ือมวลชน
สามารถส่ือสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและทัน
เหตุการณ์	 นอกจากนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับส่ือมวลชน
อย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	 ตามความสนใจ
ของส่ือมวลชน	อาทิ	 การเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว	หรือ
กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท	 รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับส่ือมวลชน	 อาทิ	 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา	หรือการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของ
สื่อมวลชนบนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

10) คู่แข่ง
	 เอสซีจีด�าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่ง
อย่างเป็นธรรม	ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	 
โดยยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณเอสซีจ	ี 
อย่างมีจริยธรรม	โปร่งใส	รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการ 
อนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัด้วยวธิกีาร 
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	ไม่กระท�าการใด	ๆ 	ที่เป็นการละเมิด
ทรพัย์สนิทางปัญญาของคูแ่ข่ง	ไม่ท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งด้วย
การกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมลูความจรงิ	ตลอดจน 
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี 	 หลีกเล่ียง
พฤติกรรมการตกลงใด	ๆ	ที่เป็นการผูกขาด	ลด	หรือการจ�ากัด
การแข่งขัน	เป็นต้น

11) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำาความคิด 
	 เอสซีจีด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	มีการเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินธุรกิจ
ที่ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้	 อีกท้ัง 
ยังตระหนกัถึงความส�าคญัของมมุมอง	ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 
ที่มาจากภาคประชาสังคม	 เพ่ือน�ามาสะท้อนถึงประเด็นต่าง	ๆ	
ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่
สังคม	 โดยตั้งแต่ปี	 2553	จนถึงปัจจุบัน	คณะกรรมการพัฒนา
อย่างยั่งยืนได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น	(Opinion	Panel)	จาก
ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ภาคราชการ	เอกชน	และองค์กรอสิระ	โดยมุง่เน้น 
การดูแลและสร้างคุณค่าให้สังคม	 ชุมชน	 รวมทั้งการขยายผล 
สู่อุตสาหกรรม	 ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี	 เพ่ือให้เกิด
แนวทางร่วมกันในการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน	
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ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย
	 เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอ
แนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้	ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง	ๆ	
จะได้รบัการรวบรวม	กลัน่กรอง	เพือ่รายงานต่อผูบ้รหิารระดบัสงู
และคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับต่อไป
	 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�าที่ไม่ถูกต้อง	 ผ่านช่องทาง	Whistleblowing	
System	 ในระบบอินทราเน็ต	 (ส�าหรับพนักงาน)	และเว็บไซต	์
www.scg.com	 (ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น	 ๆ)	 เพื่อด�าเนินการ
ตามกระบวนการดังต่อไปนี้
	 •	 พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่าน 
ช่องทางทีก่�าหนด	 โดยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องถอืเป็นความลบั	และจะ 
เปิดเผยเท่าท่ีจ�าเป็น	บรษิทัมมีาตรการในการคุม้ครองผูใ้ห้เบาะแส
หรือผู้ร้องเรียน	 โดยการด�าเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัว 
ผู้ร้องเรียนหรือแหล่งข้อมูล	 ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัท
ก�าหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมหรือบริษัทอาจก�าหนด
มาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็น
เรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
	 •	 ส�านกังานตรวจสอบรบัเรือ่งร้องเรยีนเพือ่ตรวจสอบถงึ 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น	 โดยด�าเนินการอย่างรัดกุมเพื่อให้ทราบ 
ข้อเทจ็จรงิภายใน	30-60	วนั	ทัง้นีจ้ะมกีารรายงานความคบืหน้า
ให้ผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
	 •	 ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง	 จะก�าหนดให้
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ	และ
รายงานเร่ืองทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	
และคณะกรรมการบริษัทต่อไป
	 ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการ
บริษัทโดยตรงโดยไม่ผ ่านฝ่ายจัดการ	 เพื่อร ้องเรียนกรณ ี
ถูกละเมิดสิทธิ	 รายงานการทุจริต	 การท�าผิดกฎหมายหรือ 
จรรยาบรรณซ่ึงอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร	 สามารถร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการบรษิทัผ่านกรรมการอสิระทีอ่เีมล	ind_dir@scg.com

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 เอสซีจีให้ความส�าคัญเรือ่งการเปิดเผยสารสนเทศ	เนือ่งจาก 
เป็นเร่ืองทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้ส่ีวนได้เสยี 
จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีการควบคุมและก�าหนดมาตรการ 
ในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงนิและที่
ไม่ใช่ทางการเงนิให้ถกูต้องตามทีก่ฎหมายก�าหนด	มสีาระส�าคญั
ครบถ้วนเพียงพอ	โปร่งใส	เชื่อถือได	้และทันเวลา
	 เอสซีจีได ้มีการก�าหนดนโยบายการเป ิดเผยข ้อมูล	 
(Disclosure	Policy)	ไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรเพือ่ให้พนกังานยดึถอื
เป็นแนวปฏบิตัแิล้วตั้งแต่ป	ี2551	โดยในปี	2560	คณะกรรมการ 

บริษัทได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน	 รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี
ของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	รวมทั้งได้จัดท�าแนวปฏิบัติ
การเปิดเผยข้อมลู	(Disclosure	Guideline)	ให้เป็นมาตรฐานใน
การเปิดเผยข้อมลูส�าคญัส�าหรบัให้พนกังานเอสซจีใีนหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูสามารถน�าไปใช้ในการเปิดเผย
ข้อมลูได้อย่างถกูต้อง	และเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	สาธารณชน	
และผู้มีส่วนได้เสียต่าง	 ๆ	 มั่นใจได้ว่าเอสซีจีได้เปิดเผยข้อมูล 
อย่างถูกต้องชัดเจน	 สอดคล้องกับกฎหมาย	 และเป็นไป 
อย่างเท่าเทยีมกนั	ซึง่รายละเอยีดของนโยบายดงักล่าวได้เผยแพร่ให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี
	 นอกจากนี้	 ในปี	 2561	 และ	 2562	 ยังได้มีการจัดท�า
และปรับปรุงรายการตรวจประเมิน	 เรื่องการเปิดเผยข้อมูล	 
(Disclosure	Checklist)	และเผยแพร่ให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ใช้ประเมนิตนเองเพือ่ตรวจสอบว่าได้จดัท�ามาตรฐานการท�างาน
ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย 
ดังกล่าวแล้วหรือไม่	 อันเป็นการสนับสนุนให้เกิดความย่ังยืน 
ในการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจี
	 เอสซจียีดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	ข้อบงัคบัต่าง	ๆ 	 
ท่ีก�าหนดโดยส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐอย่างเคร่งครัด	 และติดตามการแก้ไข
เปล่ียนแปลงอยู่อย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าได้เปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง	 และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ ้นเช่ือมั่น 
ในการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส	เช่น
	 1.	 จดัท�าแบบรายงานต่าง	ๆ 	ตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบั
ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	และรายงานต่อ	
ก.ล.ต.	
	 2.	 ก�าหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูต้อง
รายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง	ซึง่
เป็นส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั
หรือบริษัทย่อย	 ตามหลักเกณฑ์	 รูปแบบ	และวิธีการที่บริษัท
ก�าหนด
	 3.	 ก�าหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการ
ซือ้ขาย/ถอืครองหุน้สามญัของบรษิทัให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม	 รวมทั้งรายงานการถือหุ้นกู้ของ
บริษัทและหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ	 ของกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูง	 รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสหรือผู้ที่
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส	 และ 
เปิดเผยจ�านวนหุน้ทีถ่อื	ณ	ต้นปี	ส้ินปี	และทีม่กีารซือ้ขายระหว่างปี 
ไว้ในรายงานประจ�าปี
	 4.	 จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน	 และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี
ในรายงานประจ�าป	ี
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	 5.	 เผยแพร่หนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และรายงาน
ประจ�าปีภายใน	120	วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
	 6.	 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
	 7.	 เป ิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชดุย่อย	จ�านวนครัง้ของการประชมุ	และจ�านวนครัง้ 
ที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
	 8.	 เปิดเผยวันเดือนปี	 ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ
บริษัทในรายงานประจ�าปี
	 9.	 เปิดเผยวธิกีารสรรหากรรมการ	และวธิกีารประเมนิผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
	 10.	 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง	 รวมทั้งรูปแบบ	ลักษณะ	และจ�านวนค่า
ตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
	 11.	 เปิดเผยข้อมลูการเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรของกรรมการ
ทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	เป็น
รายบุคคล
	 12.	 เปิดเผยโครงสร้างการด�าเนินงานและการลงทุนใน
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	กิจการที่ควบคุมร่วมกัน	และบริษัทอื่น	ๆ	
อย่างชัดเจน
	 13.	 เปิดเผยค่าสอบบญัช	ีและค่าบรกิารอืน่นอกเหนอืจาก
ค่าสอบบัญชีในรายงานประจ�าปี
	 14.	 เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
บนเว็บไซต์ของบริษัท
	 15.	 เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม	และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย
	 16.	 เปิดเผยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
	 17.	 เปิดเผยโครงการลงทุนที่ส�าคัญต่าง	ๆ	และผลกระทบ
ที่มีต่อโครงการลงทุน	 โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ	 
SET	Link	ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	และเวบ็ไซต์ของเอสซจี	ีเพือ่ให้
ผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุ	สือ่มวลชน	และผูเ้กีย่วข้องได้รบัทราบข้อมลูที่
ถูกต้อง	ทั่วถึง	และโปร่งใส	
	 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี	 “จรรยาบรรณ 
นกัลงทนุสมัพนัธ์”	เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการปฏบัิติหน้าทีข่องนกัลงทนุ 
สัมพันธ์ของเอสซีจีเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม	และเป็นธรรม
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของ 
เอสซีจีท่ีเกีย่วข้องกบังานนกัลงทนุสมัพนัธ์	เพือ่ให้นกัลงทนุสมัพนัธ์มี 
แนวทางทีชั่ดเจนในการปฏบิตังิานตามหลกับรรษทัภบิาลเอสซจีี	 
อันจะท�าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทและสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	สาธารณชน	และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม	เพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท
	 เอสซจีใีห้ความส�าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูทีม่คีวามถกูต้อง	 
ครบถ้วน	 โปร่งใส	 ท้ังข้อมูลทางการเงิน	 ผลการด�าเนินงาน	 
และข้อมูลอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตาม
หน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว	 เอสซีจียังได้พัฒนา
ช่องทางในการส่ือสารข้อมูลและข่าวสารผ่านส่ือที่หลากหลาย
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	เช่น
	 1.	 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 เพื่อเป็นช่องทาง
ติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
	 2.	 แถลงข่าวผลการด�าเนนิงานประจ�าไตรมาส	รวมท้ังข่าว
โครงการลงทุนและกิจกรรมที่ส�าคัญของเอสซีจีเป็นประจ�า
	 3.	 แถลงผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาสแก่นักลงทุน
และนักวิเคราะห์
	 4.	 จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและ
แนวทางการด�าเนินธุรกิจ
	 5.	 จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
	 6.	 บรรยายให้ความรูใ้นหวัข้อต่าง	ๆ 	ในการสัมมนาระดบั
ชาติและระดับนานาชาติ
	 7.	 จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น	
นักลงทุน	 นักวิเคราะห์	 นักวิชาการ	ชุมชน	สื่อมวลชน	และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่าง	ๆ
	 8.	 เผยแพร่ข่าวผ่านสือ่มวลชนในรปูแบบต่าง	ๆ 	อาท	ิข่าว
ประชาสมัพนัธ์	ภาพข่าว	บทความ	สือ่โฆษณา	และโซเชยีลมเีดยี
ต่าง	ๆ
	 9.	 จดัท�าสิง่พมิพ์และสือ่อืน่	ๆ 	เพือ่เผยแพร่ข้อมลูของเอสซจีี	 
อาทิ	 รายงานประจ�าปี	 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 วารสาร
ผู้ถือหุ้นกู้	 วารสารลูกค้า	 วารสารผู้แทนจ�าหน่าย	และวารสาร
พนักงาน
	 10.	 เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารถงึพนกังานผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 
ต่าง	ๆ	อาท	ิอินทราเน็ต	อีเมล	และโซเชียลมีเดีย
	 11.	 เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์	 www.scg.com	 และ 
โซเชียลมีเดีย

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
	 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจีได้ท�าหน้าที่ติดต่อ
ส่ือสารกับนักลงทุนสถาบัน	 นักลงทุนรายย่อย	 ผู้ถือหุ้น	 รวมท้ัง
นกัวเิคราะห์	และหน่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้องอย่างเท่าเทยีมและ 
เป็นธรรม	โดยหากผูถ้อืหุน้ต้องการข้อมลูเพิม่เตมิสามารถตดิต่อ
โดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 อีเมล	 invest@scg.com	 
ซ่ึงในปี	 2562	 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อให้กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	 และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ได้พบปะกับนักลงทุน 
รายย่อย	นกัลงทนุสถาบนั	และนักวเิคราะห์	อย่างสม�า่เสมอ	โดยได้ 
น�าเสนอผลการด�าเนินงาน	งบการเงิน	ฐานะการเงิน	ค�าอธิบาย
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	 (Management	Discussion	&	
Analysis)	ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต	สรุปได้ดังนี้
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	 •	 จัดกิจกรรมเพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่	และผู้ช่วย
ผู้จัดการใหญ่	พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ	 (Domestic	
Roadshow	และ	Conference)	 เพื่อชี้แจง	 สื่อสาร	 และสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง	บนแนวทางการด�าเนินธุรกิจ	และข้อมูล
ทั่วไปของเอสซีจี	รวม	10	ครั้ง
	 •	 เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละ
ธรุกจิของเอสซีจี	บรษิทัได้จดักจิกรรม	โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่
ของแต่ละธุรกิจเป็นผู้ให้ความรู้	สื่อสารกลยุทธ์	และทิศทางการ
ด�าเนนิธรุกจิให้แก่นกัวเิคราะห์	และนักลงทนุสถาบนัในประเทศ
รวม	3	ครั้ง
	 •	 จัด	Analyst	Conference	พร้อม	Press	Conference	
ทุกไตรมาส	รวม	4	ครั้ง	
	 •	 จัด	Roadshow	ในต่างประเทศ	รวม	13	ครั้ง
	 •	 จัด	Site	Visit	ในกลุ่มธุรกิจหลัก	เพื่อสร้างความเข้าใจ
พ้ืนฐานในกระบวนการผลติ	โดยเน้นขัน้ตอนการผลติ	ตัง้แต่การ
เริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า	รวม	4	ครั้ง
	 •	 Company	 Visit	 ทั้งแบบ	One-on-One	Meeting 
Group	Meeting	และ	Conference	Call	 เพื่อให้นักลงทุนได ้
ซกัถามแนวทางด�าเนนิงานและกลยทุธ์ของบรษิทั	ตลอดจนการ
ตอบข้อซกัถามจากนกัลงทนุโดยตรงผ่านทางอเีมลและโทรศพัท์
อย่างสม�่าเสมอ
	 หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง
ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้	
	 ที่อยู่		 1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	บางซื่อ	กรุงเทพมหานคร	
	 	 	 10800
	 โทรศัพท์		 0-2586-4299
	 อีเมล	 invest@scg.com

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ 
	 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยบคุคลซึง่มคีวามรูค้วาม
สามารถเป็นที่ยอมรับ	 เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบรษิทั	โดยร่วมกบัผูบ้รหิารระดบั
สงูในการก�าหนดกลยทุธ์และนโยบายการด�าเนนิงานทัง้ระยะสัน้	
ระยะยาว	ตลอดจนก�าหนดนโยบายการเงิน	 การบริหารความ
เสี่ยง	และภาพรวมขององค์กร	รวมทั้งการทบทวนนโยบายและ
แผนงานส�าคัญของบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	มีบทบาทส�าคัญใน
การจัดสรรทรัพยากรส�าคัญตามเป้าหมาย	ตลอดจนก�ากับดูแล 
ตรวจสอบ	 และประเมินผลการด�าเนินงานของเอสซีจี	 และ 
ผลการปฏบัิตงิานของผูบ้รหิารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ 
อย่างเป็นอิสระ	
	 ข้อบงัคบัของบรษิทัก�าหนดให้มกีรรมการไม่น้อยกว่า	9	คน	
แต่ไม่เกิน	12	คน	ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้	

	 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร	
1	คน	คอื	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	
11	คน	ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การท�างาน
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในภาคอุตสาหกรรม	
หรือการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์กับการบริหาร
กจิการของบรษิทั	และไม่มกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารคนใดด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ในช่วง	2	ปีทีผ่่านมา	รายละเอยีด
ปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจ�าป	ี
	 บริษัทมีกรรมการอิสระจ�านวน	7	คน	ซึ่งมากกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	มกีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิ	2	คน	
โดยกรรมการอสิระจะท�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบการท�างานของ
ฝ่ายจดัการ	เสนอแนะและแสดงความคดิเหน็	สนบัสนนุนโยบาย
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรม	หรอืไม่โปร่งใสซึง่อาจกระทบต่อผลประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้	และผู้มส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่าง	ๆ 	ดแูลให้บรษิทัก�าหนด
และเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน	
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าเป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้

1.	 พลอากาศเอก	

	 สถิตย์พงษ	์สุขวิมล	

2.	 นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	

3.	 นายเกษม	วัฒนชัย	

4.	 พันต�ารวจเอก	

	 ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม

5.	 นายปรีชา	อรรถวิภัชน์	

6.	 นายชุมพล	ณ	ล�าเลียง	

7.	 นางธาริษา	วัฒนเกส	

8.	 นายกานต์	ตระกูลฮุน	

9.	 นายประสาร	ไตรรตัน์วรกลุ

10.	 นายพส	ุเดชะรินทร์	

11.	 นางพรรณสิรี	อมาตยกุล

12.	 นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ*

กรรมการอิสระ*

กรรมการและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ	 *	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2562
	 	 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
	 	 เท่ากับ	8.9	ปี
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	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับสากล	บริษัทได้ให้ความส�าคัญเรื่องความหลากหลาย
ของกรรมการ	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีความ
เหมาะสมเป็นกรรมการให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท	 ในปี	 2561	บริษัทได้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทโดยไม่ม ี
ข้อจ�ากดัเรือ่งสญัชาติของกรรมการ	รวมท้ังในกระบวนสรรหาบคุคล 
เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่จะครบก�าหนดออกตามวาระ
ในปี	 2563	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้สรรหา
บุคคลจ�านวน	26	คนจากการเสนอชื่อของกรรมการ	และบุคคล
ในท�าเนียบกรรมการ	 (Chartered	Director)	 ของ	 IOD	 โดยใน
จ�านวนบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีผู้หญิงจ�านวน	 2	 คน	และ
บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยจ�านวน	2	คน	ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การก�าหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการของบริษัท	

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
(ปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เมื่อวันที่	 20	
ธันวาคม	2560)
	 ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 1.	 บรหิารกจิการให้เป็นไปเพือ่ประโยชน์ทีดี่ทีส่ดุแก่ผูถ้อืหุน้	 
(Fiduciary	Duty)	โดยยึดถือแนวปฏิบัติส�าคัญ	4	ประการ	คือ
	 	 1.1	 การปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ	ระมดัระวงั 
และรอบคอบ	(Duty	of	Care)
	 	 1.2	 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	(Duty	
of	Loyalty)
	 	 1.3	 การปฏบิตัติามกฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบั
ของบริษัท	 มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
(Duty	of	Obedience)
	 	 1.4	 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างถูกต้อง	 
ครบถ้วน	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และทันเวลา	 (Duty	 of	 
Disclosure)
	 2.	 ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ	ในเรื่อง
จ�านวนกรรมการ	 สัดส่วนกรรมการอิสระ	 รวมทั้งคุณสมบัติที่
หลากหลาย	เพื่อให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี
	 3.	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และกลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจของเอสซีจี	โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี
	 4.	 พิจารณาแผนหลักในการด�าเนินงาน	 งบประมาณ	 
เป้าหมายและนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ	ตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล
	 5.	 ติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ	
และตดิตามการวดัผลการด�าเนนิงานทัง้ในระดบักลุม่ธรุกจิ	และ
ระดบัเอสซีจี	โดยก�าหนดให้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานอย่าง
สม�่าเสมอ	 รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด�าเนนิงานของธรุกจิ	โดยค�านงึถงึความปลอดภยัและสขุอนามยั	
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรของเอสซีจี
	 6.	 จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 
ข้อบงัคบัของบรษิทั	มตคิณะกรรมการบรษิทั	และมตขิองทีป่ระชมุ 

ผู้ถือหุ้น	 ด้วยความรับผิดชอบ	 ระมัดระวังและรอบคอบ	และ
ความซือ่สตัย์สจุรติ	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและเป็นธรรม
ต่อผู้เกี่ยวข้อง
	 7.	 ก�ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้ 
เกิดมูลค่าแก่เอสซีจีควบคู ่กับการสร้างคุณประโยชน์ต ่อ 
ผูม้ส่ีวนได้เสียทุกฝ่าย
	 8.	 ก�ากบัดแูลให้มกีารบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
	 9.	 ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง	และก�ากับดูแลให้
มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	
รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยง
อย่างสม�า่เสมอ	และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
	 10.	 ก�ากับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่
ในระดับสากล	 เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ	ติดตามให ้
มกีารปฏบิตั	ิและเป็นแบบอย่างในการปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาล 
และจรรยาบรรณเอสซีจี
	 11.	 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�านึกในจริยธรรม
และคุณธรรม	และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล	จรรยาบรรณ	
และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี	 พร้อมทั้งก�ากับดูแล 
ให้มรีะบบการควบคมุภายใน	และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม	 
เพื่อลดความเส่ียงด้านการทุจริตและการใช้อ�านาจอย่างไม่ 
ถูกต้อง	รวมทั้งป้องกันการกระท�าผิดกฎหมาย	
	 12.	 ตดิตามดแูลสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถ 
ในการช�าระหนี้	 รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิด
ปัญหา
	 13.	 ก�ากบัดแูลให้ระบบการจดัท�ารายงานทางการเงนิและ
การเปิดเผยข้อส�าคญัต่าง	ๆ 	ถกูต้อง	เพียงพอ	ทนัเวลา	เป็นไปตาม 
กฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
	 14.	 ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องส�าคัญของเอสซีจี	 เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น	 อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	ก�ากับดูแลให้มี
กระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน
ของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
มีประสิทธิผล	และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ
ติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้
โดยตรง
	 15.	 พิจารณาแผนพัฒนาผู ้บริหารระดับสูงและแผน
สบืทอดกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และก�ากบัดแูลให้มกีารประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็น
ประจ�าทุกปี	 และมีระบบการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนแก่ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูทีร่อบคอบ	โปร่งใส	สอดคล้องกับความรบัผดิชอบ 
และผลการด�าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
	 16.	 ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั
เป็นประจ�าทุกปี	 โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น	 3	
แบบ	คอืประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัโดยรวม	 
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(As	a	Whole)	ประเมนิตนเองเป็นรายบคุคล	(Self-Assessment)	
และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ	 รวมทั้ง 
ติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการ
บริษัท	 และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการบริษัทเป็นประจ�าสม�่าเสมอ
	 17.	 ก�ากบัดแูลให้มกีระบวนการสรรหาและเลอืกตัง้บคุคล
เป็นกรรมการบรษิทัอย่างโปร่งใส	และมกีารก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
	 18.	 อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างพอเพียง	 เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วม 
ประชุมจะต้องแจ ้งให ้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ 
คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
	 19.	 ตดิตามดแูลและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการคณะกรรมการ	หรือ 
ผู้ถือหุ้น	ก�ากับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรใน
ทรัพย์สินของเอสซีจีและการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
	 20.	 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง 
ต่อเนื่อง	 เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
	 ในการปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการบรษิทัอาจขอค�าปรกึษา
จากทีป่รกึษาอสิระภายนอกหรอืผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีอืน่	ๆ 	หาก
เห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
(ปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เมื่อวันที่	 20	
ธันวาคม	2560)
	 ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 1.	 พจิารณาก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทั
ร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และดแูลให้กรรมการบรษิทัได้รบั
ข้อมลูอย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	ชัดเจน	และทนัเวลาก่อนการประชมุ	
เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม	 
	 2.	 เป็นผูน้�าของคณะกรรมการบรษิทั	และเป็นประธานใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 	 2.1	 ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตาม
ระเบียบวาระ	ข้อบังคับของบริษัท	และกฎหมาย
	 	 2.2	 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ	 และส่งเสริมให้
กรรมการบริษัททกุคนอภปิราย	แลกเปลีย่นความคดิเหน็ได้อย่าง
เต็มที่	 เป็นอิสระ	และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ	 โดยค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
	 	 2.3	 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องด�าเนินการต่อ
ไปอย่างชัดเจน
	 	 2.4	 ก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัโดย
ไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ

	 3.	 เป็นผู้น�าในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ 
วาระ	 ข้อบังคับของบริษัท	 และกฎหมาย	 โดยจัดสรรเวลาให้
เหมาะสม	รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็อย่าง
เท่าเทยีมกนั	และดแูลให้มกีารตอบข้อซกัถามของผูถ้อืหุน้อย่าง
เหมาะสมและโปร่งใส
	 4.	 สนบัสนนุและเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัติามหลกั
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
	 5.	 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ายจัดการ	 และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
	 6.	 ก�ากบัดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูและการจดัการอย่าง
โปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 7.	 ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและ 
องค์ประกอบที่เหมาะสม
	 8.	 ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทโดยรวม	คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง	 ๆ	และกรรมการ
บรษิทัแต่ละคน	เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล

5.4 อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจอนมุตัเิรือ่งต่าง	ๆ 	ของบรษิทั
ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�าหนดโดยกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัท	
กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั	และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	ซึง่รวมถงึ 
การก�าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	กลยุทธ์ในการด�าเนนิงาน	 
แผนหลักในการด�าเนินงาน	นโยบายในการบริหารความเส่ียง	 
แผนงบประมาณและแผนการด�าเนินงานธุรกิจประจ�าป	ี 
แผนธุรกิจระยะปานกลาง	การก�าหนดเป้าหมายที่ต้องการของ
ผลของการด�าเนินงาน	การติดตามและประเมินผลการด�าเนิน
งานให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้	และการดูแลรายจ่ายลงทุน	 
(Capital	Expenditure)	รายการระหว่างกันทีส่�าคญั	การเข้าควบรวม 
กิจการ	การแบ่งแยกกิจการ	และการเข้าร่วมทุน

5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการ
บริษัทกับฝ่ายจัดการ
	 เอสซีจีได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการเอสซีจีอย่างชัดเจนตาม
คู่มืออ�านาจด�าเนินการของบริษัท	โดยกรรมการบริษัทท�าหน้าที่
ในการก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ 
ฝ่ายจัดการเอสซีจีในระดับนโยบาย	 ขณะที่ฝ่ายจัดการเอสซีจี 
ท�าหน้าทีบ่รหิารงานในด้านต่าง	ๆ 	ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนด	 
ดังนั้น	 ประธานกรรมการ	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 จึงเป็น
บุคคลคนละคนกัน	 โดยทั้งสองต�าแหน่งต้องผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการบริษัท	 เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม
ที่สุด	นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้ก�าหนดแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง	 และมีการทบทวนแผน 
ดงักล่าวเป็นประจ�าทกุปี	โดยมกีารประชมุร่วมกนัระหว่างกรรมการ 
ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารโดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าประชมุในวาระดงักล่าว 
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ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 และไม่มี 
ส่วนร่วมในการบรหิารงานของเอสซีจี	ตลอดจนไม่มีอ�านาจลงนาม 
ผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ากับดูแล 
เชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่าง
ชัดเจน	

5.6 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท
จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท
	 ข้อบังคับของบริษัทได้ก�าหนดจ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่ง
ในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	โดยในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจ�าปีกรรมการบริษัทต้องออกจากต�าแหน่งจ�านวน	1	 ใน	3	
ถ้าจ�านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น	 3	 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออก
โดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	ทั้งนี้	กรรมการบริษัทที่จะ
ต้องออกจากต�าแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่
ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งก่อน	 ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน	12	คน	จึงมีกรรมการที่ออกจาก
ต�าแหน่งตามวาระปีละ	4	คน	อย่างไรก็ตาม	กรรมการบริษัทที่
ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งอีกก็ได้

วาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ
	 กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการไม่เกิน	
3	วาระติดต่อกัน	โดยเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัติในวันที่	 25	 พฤษภาคม	 2554	 และครบ
ก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญ 
ผู ้ถือหุ ้นประจ�าป ีที่ตนครบก�าหนดออกตามวาระ	 ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการอาจเสนอชือ่กรรมการดงักล่าวให้ทีป่ระชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร	แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของ
กรรมการนั้นสิ้นสุดลง

5.7 นโยบายการดำารงตำาแหน่งในสถาบันภายนอก 
เอสซีจีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
การก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท 
จะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการก�าหนด
จ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ	 เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการ
บริษัทสามารถอุทิศเวลาส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดเป็นนโยบาย
ให้กรรมการบริษัทด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวม 
ไม่เกนิ	4	บรษิทั	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัได้ปฏบิตัติามนโยบายนี ้
อย่างเคร่งครัด	 ไม่มีกรรมการคนใดด�ารงต�าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบยีนอืน่เกนิ	4	บรษิทั	นอกจากนีบ้รษิทัมแีนวปฏบิตัใินกรณี 
กรรมการผูจั้ดการใหญ่จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่	 
โดยจะมีการเสนอเรื่องการด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอ่ืนเพ่ือให้ 
คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบัน 
ภายนอกเอสซีจีของผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย	และบริษัทร่วม	หรือใช้เวลาของ
บริษัทท�างานในสถาบันภายนอกได้ใน	3	กรณ	ีดังนี้
	 (1)	 การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่
ได้ตั้งขึ้นเพ่ือผลประโยชน์ของพรรคการเมือง	 และเป็นการให ้
ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
	 (2)	 การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนทีต่ัง้ขึน้
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 เช่น	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
หอการค้าไทย	สมาคมการจัดการธุรกิจ	ฯลฯ
	 (3)	 การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนทีต่ัง้ขึน้
เพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท	และไม่ใช้เวลา
อันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท
	 ทัง้นีใ้ห้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เสนอขออนมุัตกิารเข้าด�ารง 
ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจาก 
คณะกรรมการบรษิทั	และในกรณขีองพนกังานจดัการให้เสนอขอ 
อนุมัติตามอ�านาจด�าเนินการของบริษัท	 โดยให้พิจารณาตาม
เจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจท�างาน	
ตลอดจนอุทิศเวลาการท�างานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่	 รวมท้ัง
ปฏบิตัติามแนวจรรยาบรรณเรือ่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหน่ึง 
ที่ เป ็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	 อน่ึง 
การพจิารณาอนมุตัใิห้พนกังานเป็นกรรมการหรอืใช้เวลาของบรษิทั 
ท�างานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก	 เป็นดุลยพินิจของบริษัท
ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี	 ๆ	 ไป	 ซ่ึงบริษัทได้
สือ่สารให้พนกังานจดัการทีเ่กีย่วข้องทราบโดยทัว่ถงึกนัด้วยแล้ว

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา
ความรู้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
	 เอสซีจีจัดให ้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานและ
ทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการชดุย่อยเป็นประจ�าทกุปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	โดย 
แบ่งการประเมนิออกเป็น	2	แบบ	คอื	การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ของคณะกรรมการทั้งคณะ	 (As	 a	Whole)	 และการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของตนเอง	 (Self-Assessment)	 และได้จัด 
ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ	 
ซึ่งผลการประเมินนั้น	 คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และ
หาข้อสรุปเพ่ือก�าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การท�างานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป	 โดยในปี	 2562	
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
และได้เริ่มประเมินในปี	 2562	 ท�าให้บริษัทมีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยครบทุกคณะ
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	 ส�าหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะ	(As	a	Whole)	และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง	 (Self-Assessment)	 น้ัน	คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ	 รวมถึง
แบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	ก่อนที่จะเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา	

การประเมินผลกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงู 
ของเอสซีจี 
	 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณา 
ผลตอบแทนเป็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่	โดยพิจารณาจากผลการด�าเนนิงานทางธรุกจิของ
บริษัท	 การด�าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ
บริษัท	 ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม	
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจ	ีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	โดย
พจิารณาจากข้อมลูทัง้ปีปัจจบุนัและเปรยีบเทยีบข้อมลูย้อนหลงั
ในปัจจัยต่าง	ๆ	ดังนี้
	 1.	 ผลประกอบการของธุรกิจ	 โดยพิจารณาจากร้อยละ
ของ	EBITDA	on	Operating	Assets	ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมาย
เพ่ือก�าหนดค่าร้อยละของ	 EBITDA	ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจี
ทุก	ๆ	ปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
	 2.	 เปรียบเทยีบผลประกอบการของธรุกจิกบัอตุสาหกรรม
เดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
	 3.	 ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
นอกจากนัน้ได้น�าผลการส�ารวจความคดิเหน็ของพนกังานระดบั
จัดการท่ีมีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของ
เอสซีจี	มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนด้วย	

	 ส�านักงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้ 
กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยทีต่นด�ารงต�าแหน่ง	 
หลังจากนั้นส�านักงานเลขานุการบริษัทจะสรุปผล	และน�าเสนอ
ผลประเมินต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	 และ 
คณะกรรมการบริษทัเพือ่ทราบก่อนน�าส่งผลการประเมนิให้ประธาน 
กรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป	
	 ทั้ งนี้ 	 ในป ี 	 2562	 ผลประเมินการปฏิบัติ งานของ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น	สรุปได้	ดังนี้

การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทโดยท่ี
ปรึกษาอิสระภายนอก
	 นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ 
คณะกรรมการทัง้คณะ	(As	a	Whole)	และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ของตนเอง	 (Self-assessment)	 ซ่ึงด�าเนินการเป็นประจ�าทุก
ปีแล้ว	 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการจัดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยท่ี
ปรึกษาอิสระภายนอกทุก	 ๆ	 3	 ปี	 เพื่อน�ามาพัฒนาแนวทาง
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ	ก.ล.ต.	 
ปี	 2560	และการประเมินเรื่องการก�ากับดูแลกิจการของ	DJSI	
โดยได้ด�าเนินการครั้งแรกในปี	2558	
	 ในปี	 2560	 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้คัดเลือกบริษัทอีวาย	
คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จ�ากดั	เป็นทีป่รกึษาภายนอกทีเ่ป็นอสิระ
ให้เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ในปี	 2561	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงสร้าง	 หน้าท่ี 
ความรบัผดิชอบ	โดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานสากล	เพ่ือก�าหนด 
แนวทางในการพัฒนาทักษะความรู ้ความสามารถของ 
คณะกรรมการบริษัท	 อีกทั้งเพื่อเพิ่มมาตรฐานส�าหรับกระบวน 
การประเมนิประสทิธผิลของคณะกรรมการบรษิทัให้สอดคล้องกบั 
มาตรฐานการปฏิบัติสากลและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

1.

2.

3.

4.

5.

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย

ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการทั้งคณะ

(As a Whole)
(ร้อยละ)

ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของตนเอง

(Self-assessment)
(ร้อยละ)

96

97

98

95

100

95

97

98

95

99
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หลักการและวิธีการประเมิน
	 ทีป่รกึษาอสิระภายนอกได้ก�าหนดปัจจยัและองค์ประกอบ
การประเมินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง	 องค์ประกอบ	บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ	 การปฏิบัติงาน	 และการพัฒนาทักษะ	 
ความรูค้วามสามารถของคณะกรรมการบรษิทั	ซึง่ครอบคลมุประเดน็ 
ต่าง	 ๆ	ทุกด้าน	และได้เข้าร่วมประชุมกับผู้รับผิดชอบโครงการ
และผู ้ประสานงานโครงการของบริษัทจัดท�าแบบประเมิน 
คณะกรรมการบรษิทัและสมัภาษณ์กรรมการบรษิทั	ผู้บรหิารและ 
ฝ่ายจัดการทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัปัจจยัและองค์ประกอบการประเมนิ 
ข้างต้นในรูปแบบทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	รวมทัง้รวบรวม
และสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต	์
ตลอดจนข้อมูลประกอบอื่น	 ๆ	ที่จ�าเป็นในการประเมินผลรวม
ถึงจรรยาบรรณเอสซีจี	(Code	of	Conduct)	จากนั้นจึงประเมิน
ระดับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยเทียบเคียง
กับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและบริษัทจดทะเบียนชั้นน�า 
ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและต่างประเทศ

ผลการประเมิน
	 จากผลการตอบแบบสอบถามและการสมัภาษณ์กรรมการ
บริษัทและผู้บริหาร	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	96	
	 ส�าหรบัในปี	2562	คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา
ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาภายนอกที่สามารถ
น�ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการให้ดียิง่ขึน้และเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์กบับรษิทัและ 
สอดคล้องกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียต่าง	 ๆ	
เช่น	 สถาบันจัดอันดับ	 (Rating	Agencies)	 องค์กรที่มีหน้าที่
ตรวจสอบ	 (Governance	Watchdog)	 และหน่วยงานก�ากับ
ดูแล	 (Regulator)	 โดยได้เสนอแนวปฏิบัติและนโยบายของ 
เอสซีจีเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั	ตามค�าแนะน�าของทีป่รกึษา 
ภายนอกเพื่อก�าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาบรรษัทภิบาลของ
เอสซีจีในเรื่องดังต่อไปนี	้
	 -	 ปรบัปรงุตารางความรูค้วามช�านาญของคณะกรรมการ
บริษัท	(Board	Skill	Matrix)	
	 -	 ก�าหนดกระบวนการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการใหม่	
รวมทั้งปรับปรุงนโยบายการก�าหนดคุณสมบัติและการสรรหา
กรรมการบริษัท	
	 -	 ก�าหนดนโยบายการแต่งตัง้บคุคลไปเป็นกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อย	
	 -	 ก�าหนดกฎบัตรและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
	 -	 ก�าหนดกระบวนการจัดท�าแผนการฝึกอบรมและ
พัฒนาคณะกรรมการบริษัท	

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
	 ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน	 
ปี	 2560	 ของ	 ก.ล.ต.	 แนะน�าหลักปฏิบัติประการหนึ่งว่า	 
คณะกรรมการบรษิทัควรก�ากบัดแูลให้คณะกรรมการบรษิทัและ
กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่	 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกอบธุรกิจ	ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับ 
การเสรมิสร้างทกัษะและความรูส้�าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 
อย่างสม�่าเสมอ	นอกจากนี้ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้
ก�าหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ในการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง	เข้าอบรมหรอืเข้าร่วมในหลกัสตูร
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	
	 ในปี	 2562	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
กระบวนการจัดท�าแผนการฝึกอบรมและพัฒนาคณะกรรมการ
บริษัทอย่างเป็นระบบ	 มีขั้นตอนและเป็นลายลักษณ์อักษร	 
รวมทัง้จดัท�าทะเบยีนประวตักิารฝึกอบรมของกรรมการ	เพือ่ก�าหนด 
แผนการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาให้แก่กรรมการบริษัท	
	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จัดกิจกรรม 
ทีจ่ะช่วยเพิม่พนูความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ของกรรมการอย่างต่อเนือ่ง	โดยได้เริม่การจดัเสวนาแลกเปลีย่น
ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัทและ 
ผู ้บริหารระดับสูง	 ร่วมกับผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตั้งแต่ 
ปี	2554	เป็นต้นมา	
	 ส�าหรับปี	 2562	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
แบ่งออกเป็น	2	กิจกรรม	ดังนี้	
	 1)	 จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง	 “สงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมรกิากบัจนีและการปรบัตวัทัง้ภาครฐัและเอกชน	โอกาส
และความท้าทายส�าหรับเอสซีจี”	 เมื่อวันที่	 19	มิถุนายน	2562	 
และในหัวข้อเรือ่ง	“ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก	 
ทิศทางการค้าและการลงทุนที่เอกชนไทยและเอสซีจีควร 
ปรับเปล่ียนในกรอบเวลา	 3	ปี”	 เม่ือวันที่	 25	 กันยายน	 2562	
เพ่ือให้กรรมการและผู้บริหารเอสซีจีมีความรู้และความเข้าใจ
สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่จะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นในอนาคต	 
จากวทิยากรผูม้คีวามรูแ้ละเชีย่วชาญด้านต่างประเทศ	ซ่ึงระหว่าง 
การเสวนาได้มีการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง	 
รวมทั้งได้รับค�าแนะน�าจากวิทยากรในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับมือจากผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเอสซีจีด้วย	
	 2)	 จัดแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีและพัฒนาการ
ของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของทั้งสามกลุ่ม
ธุรกิจหลัก	 รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางของเอสซีจี	 เมื่อวันที่	 16	
สิงหาคม	2562	สอดรับไปกับการประชุมเชิงปฏิบัติการก�าหนด
แผนธุรกิจระยะกลาง	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 
นกัวจิยัและพฒันา	ตลอดจนผู้บรหิารด้านนวตักรรมได้แลกเปลีย่น 
ข้อคิดเห็นและให้ค�าแนะน�าเพ่ือต่อยอดโครงการต่าง	 ๆ	 ของ 
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เอสซีจ	ีให้กว้างขวางและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น
	 นอกจากนี้เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท	 และ 
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การปฏิบัติหน้าที่	 รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง	 ๆ	
อยู่เสมอ	ท้ังหลกัสตูรทีจ่ดัโดยหน่วยงานทีด่แูลการฝึกอบรมของ

สรุปประวัติการพัฒนาและการให้ค�าปรึกษาของกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2562 

เอสซีจี	 และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลของภาครัฐ	 
หรือองค์กรอิสระ	 อาทิ	 หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	ทั้งนี้	 เพื่อน�าความรู้
และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

พลอากาศเอก	สถิตย์พงษ์	สุขวิมล

นายสุเมธ	ตันติเวชกุล

นายเกษม	วัฒนชัย

•	 แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง	(MTP)	
	 ของทุกธุรกิจของเอสซีจ	ี
•	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ
	 สินค้า	บริการ	และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	โอกาสและความท้าทายส�าหรับเอสซีจี”	
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก	ทิศทาง
	 การค้าและการลงทนุทีเ่อกชนไทยและเอสซจีคีวรปรบัเปลีย่นในกรอบเวลา	3	ปี”	

•	 แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง	(MTP)	
	 ของทุกธุรกิจของเอสซีจ	ี
•	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า	
	 บริการ	และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	โอกาสและความท้าทายส�าหรับเอสซีจี”	
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก	ทิศทาง
	 การค้าและการลงทนุทีเ่อกชนไทยและเอสซจีคีวรปรบัเปลีย่นในกรอบเวลา	3	ปี”	

•	 แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง	(MTP)	
	 ของทุกธุรกิจของเอสซีจ	ี
•	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า	
	 บริการ	และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	โอกาสและความท้าทายส�าหรับเอสซีจี”	
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก	ทิศทาง
	 การค้าและการลงทนุทีเ่อกชนไทยและเอสซจีคีวรปรบัเปลีย่นในกรอบเวลา	3	ปี”	
•	 เข้าร่วมหลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	164/2019	-	IOD	

1.
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พันต�ารวจเอก	ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม

นายปรีชา	อรรถวิภัชน์

นายชุมพล	ณ	ล�าเลียง

นางธาริษา	วัฒนเกส

•	 แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง	(MTP)	
	 ของทุกธุรกิจของเอสซีจ	ี
•	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า	
	 บริการ	และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	โอกาสและความท้าทายส�าหรับเอสซีจี”	
•	 ร่วมเสวนาเรือ่ง	“ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกจิโลก	ทศิทางการค้า 
	 และการลงทนุทีเ่อกชนไทยและเอสซจีคีวรปรบัเปลีย่นในกรอบเวลา	3	ปี”	

•	 แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง	(MTP)	
	 ของทุกธุรกิจของเอสซีจ	ี
•	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า	
	 บริการ	และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	โอกาสและความท้าทายส�าหรับเอสซีจี”	
•	 ร่วมเสวนาเรือ่ง	“ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกจิโลก	ทศิทางการค้า
	 และการลงทุนที่เอกชนไทยและเอสซีจีควรปรับเปลี่ยนในกรอบเวลา	3	ปี”	

•	 แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง	(MTP)	
	 ของทุกธุรกิจของเอสซีจ	ี
•	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า	
	 บริการ	และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ

•	 แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง	(MTP)	
	 ของทุกธุรกิจของเอสซีจ	ี
•	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า	
	 บริการ	และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	โอกาสและความท้าทายส�าหรับเอสซีจี”	
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก	ทิศทาง
	 การค้าและการลงทนุทีเ่อกชนไทยและเอสซจีคีวรปรบัเปลีย่นในกรอบเวลา	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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นายกานต์	ตระกูลฮุน

นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล

นายพส	ุเดชะรินทร์

•	 แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง	(MTP)	
	 ของทุกธุรกิจของเอสซีจ	ี
•	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า	
	 บริการ	และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	โอกาสและความท้าทายส�าหรับเอสซีจี”	
•	 ร่วมเสวนาเรือ่ง	“ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกจิโลก	ทศิทางการค้า 
	 และการลงทนุทีเ่อกชนไทยและเอสซจีคีวรปรบัเปลีย่นในกรอบเวลา	3	ปี”	

•	 แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง	(MTP)	
	 ของทุกธุรกิจของเอสซีจ	ี
•	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า	
	 บริการ	และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	โอกาสและความท้าทายส�าหรับเอสซีจี”	
•	 ร่วมเสวนาเรือ่ง	“ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกจิโลก	ทศิทางการค้า 
	 และการลงทนุทีเ่อกชนไทยและเอสซจีคีวรปรบัเปลีย่นในกรอบเวลา	3	ปี”	
•	 ร่วมงานสัมมนา	Director	Breakfast	Talk	2/2019	หัวข้อ	
	 Digital	Transformation	“Stories	and	Strategies	for	Success”	-	IOD

•	 แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง	(MTP)	
	 ของทุกธุรกิจของเอสซีจ	ี
•	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า	
	 บริการ	และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	โอกาสและความท้าทายส�าหรับเอสซีจี”	
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกิจโลก	ทิศทาง
	 การค้าและการลงทนุทีเ่อกชนไทยและเอสซจีคีวรปรบัเปลีย่นในกรอบเวลา	3	ปี”	
•	 เข้าร่วมหลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP)	280/2019	–	IOD
•	 เข้าร่วมหลักสูตร	Audit	Committee	Forum	1/2019	-	IOD	
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นางพรรณสิรี	อมาตยกุล

นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส

•	 แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง	(MTP)	
	 ของทุกธุรกิจของเอสซีจ	ี
•	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า	
	 บริการ	และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	โอกาสและความท้าทายส�าหรับเอสซีจี”		
•	 ร่วมเสวนาเรือ่ง	“ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกจิโลก	ทศิทางการค้า 
	 และการลงทนุทีเ่อกชนไทยและเอสซจีคีวรปรบัเปลีย่นในกรอบเวลา	3	ปี”	
•	 ร่วมงานสัมมนา	ID	Forum	1/2019	-	Tips	and	Tricks	for	dealing	with	
	 questions	in	AGM	-	IOD	

•	 แสดงวิสัยทัศน์และให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจระยะกลาง	(MTP)	
	 ของทุกธุรกิจของเอสซีจ	ี
•	 สนับสนุนและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า	
	 บริการ	และการพัฒนางานวิจัยของทุกธุรกิจ
•	 ร่วมเสวนาเรื่อง	“สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการปรับตัว
	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	โอกาสและความท้าทายส�าหรับเอสซีจี”	
•	 ร่วมเสวนาเรือ่ง	“ผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเศรษฐกจิโลก	ทศิทางการค้า 
	 และการลงทนุทีเ่อกชนไทยและเอสซจีคีวรปรบัเปลีย่นในกรอบเวลา	3	ปี”	

11.

12.

	 ประวตักิารเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	 และประสบการณ์	 ความ
เช่ียวชาญ	การด�ารงต�าแหน่ง	การศกึษา	ของกรรมการทีเ่กีย่วข้อง
กับธุรกิจหลักของเอสซีจีปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการเป็น
รายบุคคลในหมวดโครงสร้างการจัดการ
	 ในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทนั้น	 เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการ
บริษัทท�าหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและ 
ฝ่ายจดัการเอสซจี	ีและมสี�านกังานเลขานกุารบรษิทัท�าหน้าทีด่แูล 
ประสานงานด้านกฎหมาย	กฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง
ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั	และประสานงานให้มกีาร
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
	 เอสซีจีได้จัดท�าคู ่มือกรรมการบริษัท	 ซึ่งรวบรวมสรุป
กฎหมาย	กฎเกณฑ	์และประกาศที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท	
ตลอดจนกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย	นโยบายด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี	 และแนวปฏิบัติต่าง	 ๆ	 
เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท	หน้าที่	 ความรับผิดชอบ	และ
แนวปฏิบัติในหน้าที่กรรมการ	 ซึ่งส่งให้กรรมการบริษัททุกคน
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น	

การเตรียมความพร้อมส�าหรับการเป็นกรรมการบริษัท
	 ในป ี 	 2562	 เอสซีจี ได ้ก�าหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ 
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท	 
(Director	 Induction	 Program)	 ส�าหรับกรรมการที่ได้รับการ
เลือกตั้งรายใหม่เพ่ือให้กรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด	 โดยมีเลขานุการบริษัทเป็น 
ผูป้ระสานงานในเรือ่งต่าง	ๆ 	ตามแผนงานปฐมนเิทศกรรมการใหม่	 
(Orientation	Program)	3	ด้าน	ดังนี้
	 1)	 รวบรวมข้อมลูทีจ่�าเป็นเกีย่วกบักรรมการเพือ่ประโยชน์
ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับกรรมการ
	 2)	 จัดส่งข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ี
เกี่ยวกับกรรมการบริษัท	เช่น	หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
บริษัท	 คู่มือกรรมการบริษัท	 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน	
สรปุผลการด�าเนนิงาน	สรปุหลกัเกณฑ์ส�าคญัด้านบรรษทัภบิาล 
เอสซีจี	 และคู่มือส�าคัญของบริษัทที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ	 เป็นต้น	 เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและ
สามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

รายชื่อกรรมการ รายละเอียดการพัฒนาและการให้คำาปรึกษา
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	 3)	 จัดให้มกีารพบปะหารอืกบัประธานกรรมการ	กรรมการ
บริษัท	ฝ่ายจัดการเอสซีจี	 หรือผู้อ�านวยการฝ่ายต่าง	 ๆ	 เพ่ือรับ
ทราบ	และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของ
เอสซีจี

12.2 คณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย	ได้แก่	
คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา	คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน	และคณะกรรมการ 
กจิการสงัคมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	เพือ่ปฏบิติัหน้าทีเ่ฉพาะเรือ่ง	 
และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ	 
โดยได ้จัดให ้มี กฎบัตรส� าหรับคณะกรรมการชุดย ่อย 
ทุกคณะเพื่อก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ	และได้เปิดเผย 
กฎบัตรดังกล ่าวบนเว็บไซต ์ของบริษัทด ้วย	 นอกจากนี ้
คณะกรรมการบรษัิทอาจแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรือ่ง 
ชุดอื่น	ๆ	ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ�านวน	
4	คน	 โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ	และ
มปีระสบการณ์การท�างานด้านบญัช	ีหรอืการเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรบั	
โดยมนีางธารษิา	วัฒนเกส	นายพส	ุเดชะรนิทร์	และนางพรรณสริ	ี 
อมาตยกุล	 เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู ้ที่มีความรู ้และ 
ประสบการณ ์ เพียงพอที่ จะท� าหน ้าที่ ในการสอบทาน 
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้	 โดยท�าหน้าที่สอบทาน 
การด�าเนนิงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ	
ตลอดจนกฎหมาย	ระเบยีบปฏบิตั	ิและข้อก�าหนดของหน่วยงาน 
ก�ากับดูแล	 ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและ
บัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากล	 รวมท้ังสอบทานให้มีระบบ
การควบคุมภายใน	 ระบบตรวจสอบภายใน	และระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่รัดกุม	 เหมาะสม	 ทันสมัย	 และมีประสิทธิภาพ	 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความคดิเหน็ 
ได้อย่างอิสระ	
	 ทั้งนี้ส�านักงานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ	 ซึ่งปัจจุบัน 
นายพทิยา	จัน่บุญม	ีผูอ้�านวยการส�านกังานตรวจสอบ	เป็นผูด้แูลงาน 
ดังกล ่าว	 และรายงานตรงต ่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 
รวมท้ังมีการปรึกษาหารือกับผู ้สอบบัญชี	 ที่ปรึกษา	 และ 
ผูเ้ชีย่วชาญด้านกฎหมาย	และบญัชีเป็นประจ�า	โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะมกีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัช	ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการ 
เข้าประชุมอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	เพือ่ขอความเหน็จากผูส้อบบญัช ี
ในเรื่องต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้ 	 คณะกรรมการตรวจสอบยังม ี
ที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
ทั้งหมด

1.	 นางธาริษา	วัฒนเกส

2.	 นายปรีชา	อรรถวิภัชน์	

3.	 นายพสุ	เดชะรินทร์	

4.	 นางพรรณสิรี	อมาตยกุล

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ*

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ**

กรรมการตรวจสอบ**

หมายเหตุ	 *	 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที	่
	 	 27	มีนาคม	2562
	 **	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่	
	 	 27	มีนาคม	2562

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	4	คน	ประกอบด้วย

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการตรวจสอบมวีาระอยูใ่นต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	โดย
ครบรอบออกตามวาระในวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ทัง้นี้
เมือ่ครบก�าหนดออกตามวาระกอ็าจได้รบัการพจิารณาแต่งตัง้ให้
ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได	้
	 ในกรณทีีต่�าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุืน่
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ	ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน	
เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการ
บรษิทัก�าหนด	โดยบคุคลทีเ่ข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่น
ต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งตนแทน

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ปรับปรุงโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	 20	
ธันวาคม	2560)
	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 ด้านการก�ากับดูแล	การบริหารความเสี่ยง	การก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
	 1.	 สอบทานให้มรีะบบรายงานทางการเงนิและการเปิดเผย 
ข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้
ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	
	 2.	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	การได้มาหรือจ�าหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให ้ เป ็นไปตามกฎหมาย	 และข ้อก�าหนดของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 3.	 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียง	 
กระบวนการท�างาน	การควบคมุ	การก�ากบัดแูลด้านการปฏบิตังิาน	 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายส่ือสารที่มีประสิทธิผล	
สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
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	 4.	 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้าน
คอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของ 
หน่วยงานก�ากับดูแลต่าง	ๆ	แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทจุรติ	(CAC)	สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)	และคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ	 เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู	้ 
(Awareness)	 การประเมินความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	 
การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน	การรายงานการกระท�าความผิด	
การตรวจสอบ	จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ 
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ส�านักงานตรวจสอบได ้
ตรวจสอบและประเมินแล้ว
	 5.	 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตาม
การปฏิบัติงาน	(Compliance)	ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และกฎหมายอื่น	 ๆ	 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 6.	 สอบทานให ้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน	 (Internal	 Control	
Framework:	COSO	2013)	และการตรวจสอบภายใน	(Internal	 
Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐาน
สากลที่ยอมรับโดยทั่วไป	 และพิจารณา	 “แบบประเมิน 
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”	 ซึ่งส�านักงาน 
ตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท 
มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ	และน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
	 7.	 สอบทานสรปุผลตรวจสอบทจุรติและก�าหนดมาตรการ
ป้องกันภายในองค์กร	 รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของ
บริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
	 8.	 สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์
ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผลใน 
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ด้านอื่นๆ
	 9.	 พิจารณาคัดเลือก	 เสนอแต่งต้ังหรือเลิกจ้างบุคคล
ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่ผู ้สอบบัญชีของบริษัท	 
รวมทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	และประเมนิ
ประสิทธิภาพการท�างานของผู้สอบบัญชี	
	 10.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดย 
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทั	ซึง่รายงานดงักล่าวต้อง 
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ	และมคีวามเหน็ในเรือ่ง
ต่าง	ๆ	ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 11.	 สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของ
ส�านักงานตรวจสอบภายใน	 และประสานงานกับผู้สอบบัญชี	
และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 12.	 พจิารณาอนมุตัแิผนงานตรวจสอบภายใน	งบประมาณ	
และก�าลังพลของส�านักงานตรวจสอบภายใน	 รวมท้ังให้ความ

เห็นชอบในการแต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้าย	หรือเลิกจ้างผู้อ�านวย
การส�านักงานตรวจสอบภายใน
	 13.	 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน	 โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง	 ๆ	
รวมทั้งสายการบังคับบัญชา	และสอบทานให้มีการประเมินผล
การปฏบิตังิานตรวจสอบของส�านกังานตรวจสอบตามมาตรฐาน
สากล
	 14.	 สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม	 และ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ�าทุกปี	
	 15.	 ปฏิ บัติ การ อ่ืนใดตามที่ กฎหมายก� าหนดหรื อ 
คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย	
	 ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี	ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบมอี�านาจเรยีก	ส่ังการให้ฝ่ายจดัการ	หวัหน้าหน่วยงาน
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น	 ร่วมประชุม
หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวข้องจ�าเป็น	 รวมท้ังแสวงหา
ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า
จ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบตามค�าส่ังของคณะกรรมการบริษัท	 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัท
โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	 หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีท่ี 
ผูส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ	ผู้จดัการ	หรือ 
บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทกระท�าความ
ผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	มาตรา	
281/2	วรรคสอง	มาตรา	305	มาตรา	306	มาตรา	308	มาตรา	
309	มาตรา	310	มาตรา	311	มาตรา	312	หรือมาตรา	313	ให้
คณะกรรมการตรวจสอบด�าเนินการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบในเบื้องต้น	ให้ส�านักงาน	ก.ล.ต.	และผู้สอบบัญชี
ทราบภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
	 2.	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	 
หากพบหรือมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท�าดงัต่อไปนี	้ซึง่อาจ 
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ 
คณะกรรมการของบริษัท	 เพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน
เวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
	 	 (1)		 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 	 (2)	 การทจุรติหรอืมีสิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่อง
ที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
	 	 (3)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ	หรอืกฎหมาย	
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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	 หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะจัดการไม่ด�าเนินการ
ให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ก�าหนด	 กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่า
มีรายการหรือการกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	 หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
	 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน	 7	คน	 ซ่ึงกรรมการ 
ทกุคนไม่เป็นผูบ้รหิาร	โดยเป็นกรรมการอสิระ	5	คนและประธาน
กรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหาเป็นกรรมการอสิระ	ท�าหน้าที่
เสนอ	ทบทวน	ก�ากบัดแูลงานด้านบรรษทัภบิาล	พิจารณาสรรหา
ผู้ที่สมควรได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่
ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น	ทบทวนระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชดุย่อย	และท�าแผนการสบืทอดต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	 จ�านวน	 7	 คน	
ประกอบด้วย

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา
	 กรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหามวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 
คราวละ	 3	ปี	 โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าป	ีทั้งนี้เมื่อครบก�าหนดออกตามวาระก็อาจได้รับ
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา 
	 ให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหามหีน้าทีด่งัต่อไปนี้
	 1.	 ก�าหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ
เอสซีจีเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ
	 2.	 เสนอแนะแนวปฏบิตัด้ิานบรรษทัภบิาลของเอสซจีต่ีอ
คณะกรรมการบริษัท	พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการ
บริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
	 3.	 ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
และคณะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของ
เอสซีจี
	 4.	 พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของ 
เอสซีจีให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจและสอดคล้องกับ 
แนวปฏบิตัใินระดบัสากล	และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
	 5.	 ก�ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ
	 6.	 พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
บริษัท	 รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่
	 7.	 พจิารณาทบทวนความเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับ
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
	 8.	 เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง	 ๆ	 และ
ประธานกรรมการ	โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทกุปี	รวมทัง้
ติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ	
เพ่ือน�าไปปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและเสรมิสร้าง
ความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
	 9.	 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสม�่าเสมอ
	 10.	 ก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของ
เอสซจี	ีและก�าหนดกระบวนการสรรหากรรมการบรษิทัเพือ่แทน
กรรมการบรษิทัทีค่รบวาระ	โดยพิจารณาสรรหากรรมการบรษิทั
ที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ	ประสบการณ์	 เพศ	
และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

1.	 นายสุเมธ	ตันติเวชกุล

2.	 นายปรีชา	อรรถวิภัชน์

3.	 นายชุมพล	ณ	ล�าเลียง

4.	 นางธาริษา	วัฒนเกส

5.	 พลอากาศเอก	

	 สถิตย์พงษ์	สุขวิมล	

6.	 พันต�ารวจเอก	

	 ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม	

7.	 นายพสุ	เดชะรินทร์

ประธานกรรมการ

บรรษทัภบิาลและสรรหา

กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา	

กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา*

กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา

กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา

กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา

กรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา**

หมายเหตุ	 *		 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
	 	 เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2562
	 **	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
	 	 เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2562
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	 11.	 พิจารณาสรรหาบุคคลผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมมา 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัทดแทนกรรมการบรษิทัทีค่รบวาระ 
หรือกรณีอื่น	 ๆ	 โดยค�านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง 
คณะกรรมการ	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
	 12.	 จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	
และคณะจัดการของบริษัท	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
	 13.	 พจิารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั 
ในเรือ่งโครงสร้าง	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	รวมทัง้แนวปฏบิตัิ
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 พิจารณา
ทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด	 ๆ	 เกี่ยวกับ
กฎบตัร	(Charter)	ของคณะกรรมการบรษิทั	และคณะกรรมการ
ชุดย่อยชุดต่าง	ๆ	เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
	 14.	 ประเมินผลการปฏิ บั ติงานของคณะกรรมการ 
บรรษัทภบิาลและสรรหาเป็นประจ�าทกุปี	โดยประเมนิการปฏบิตังิาน 
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ	 
(As	a	Whole)	และประเมนิตนเองเป็นรายบคุคล	(Self-Assessment)
	 15.	 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น	ๆ 	ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย	
	 ในการปฏบัิติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีใ่ห้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหามีอ�านาจเรียก	 สั่งการให้ฝ่ายจัดการ	 
หวัหน้าหน่วยงานหรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องมาให้ความเหน็	 
ร่วมประชมุหรอืส่งเอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วข้องจ�าเป็น	นอกจากน้ัน	
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอค�าปรึกษาจาก 
ที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืน	 ๆ	 หาก 
เห็นว่ามคีวามจ�าเป็นและเหมาะสมโดยบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบ
ในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
	 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจ�านวน	
3	คน	ท�าหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
แนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	 รวมทั้ง 
ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจ	ีเพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทน
ท่ีสามารถจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีในการบริหาร
กิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า	 ตลอดจนสามารถรักษา 
คนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร	

	 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	 จ�านวน	 3	 คน	
ประกอบด้วย

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการพจิารณาผลตอบแทน
	 กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ	 3	ปี	 โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ท้ังนี	้เม่ือครบก�าหนดออกตามวาระกอ็าจได้รบั
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
	 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 1.	 เสนอแนวทางและวิธีการ	การจ่ายค่าตอบแทนให้แก ่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง	 ๆ	 ที่ 
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง	 ซึ่งรวมถึงโบนัสประจ�าปีและ 
เบี้ยประชุม
	 2.	 เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการ 
เอสซีจี	 (Management	 Remuneration)	 ซ่ึงรวมถึงเงินเดือน	
โบนสัประจ�าปี	โดยให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทั
และผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเป็นรายบุคคล	 ในกรณี
ที่เห็นสมควร	 ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือให้ค�าแนะน�าการ
ด�าเนินโครงการ
	 3.	 ประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	 
เพื่ อก� าหนดค ่ าตอบแทนก ่ อนน� า เสนอขออนุมั ติ จาก 
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี
	 4.	 ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะจดัการเอสซจีเีป็น
รายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่	เพื่อก�าหนด
ค่าตอบแทนก่อนน�าเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเป็น
ประจ�าทุกปี
	 5.	 พจิารณางบประมาณการขึน้ค่าจ้าง	การเปล่ียนแปลง
ค่าจ้างและผลตอบแทน	เงนิรางวลัประจ�าปีของพนกังานจดัการ
ระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

1.	 นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล

2.	 นายชุมพล	ณ	ล�าเลียง

3.	 นางพรรณสิรี	อมาตยกุล

ประธานกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน*

กรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน

กรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน**

หมายเหตุ	 *	 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	
	 	 แทนนายชุมพล	ณ	ล�าเลียง	เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2562	
	 **	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
	 	 เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2562
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1.	 นายเกษม	วัฒนชัย

2.	 นายสุเมธ		ตันติเวชกุล

3.		 นายประสาร	ไตรรตัน์วรกลุ

4.	 นายกานต์	ตระกูลฮุน

5.	 นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	

6.	 นายยุทธนา	เจียมตระการ

7.	 นายเชาวลิต	เอกบุตร

8.	 นายธนวงษ์	อารีรัชชกุล

ประธานกรรมการ

กิจการสังคม

เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื

กรรมการกิจการสังคม

เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื

กรรมการกิจการสังคม

เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื

กรรมการกิจการสังคม

เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื

กรรมการกิจการสังคม

เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื

กรรมการกิจการสังคม

เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื

กรรมการกิจการสังคม

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน*

กรรมการกิจการสังคม

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน**

หมายเหตุ	 *	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
	 	 อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่	27	มีนาคม	2562
	 **	 เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
	 	 อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2562	

	 6.	 พิจารณาทบทวน	ศึกษา	 ติดตามความเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	 
รวมทัง้คณะจัดการเอสซจีอีย่างสม�า่เสมอเพือ่น�าเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทอนุมัติ
	 7.	 พจิารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั 
และคณะจดัการเอสซจี	ีเปรียบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนชัน้น�า
อื่น	 ๆ	 ท่ีมีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน	 เพื่อให้เอสซีจีรักษา
ความเป็นผูน้�าในตลาดธรุกจิอตุสาหกรรมนัน้	ๆ 	และเพ่ือเป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
	 8.	 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้หลงัมกีารประชมุคณะกรรมการพิจารณา 
ผลตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ
	 9.	 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให ้ 
คณะกรรมการบริษัททราบ
	 10.	 พจิารณาทบทวนและเสนอแนะหากมกีารเปลีย่นแปลงใด	ๆ 	 
เกีย่วกบักฎบตัร	(Charter)	คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน
ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพือ่ขออนมุัตปิรบัปรุงให้เหมาะสมและ
มีความทันสมัยอยู่เสมอ
	 11.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	 ๆ	 ตามที่คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมาย
	 ในการปฏิบัติ ง านตามขอบเขตอ� านาจหน ้ าที่ ให ้ 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอ�านาจเรียก	 สั่งการให้ 
ฝ่ายจดัการ	หวัหน้าหน่วยงานหรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วข้องมา 
ให้ความเหน็	ร่วมประชมุหรอืส่งเอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วข้องจ�าเป็น	 
นอกจากนั้น	 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอ 
ค�าปรึกษาจากทีป่รกึษาอสิระภายนอกหรอืผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพี
อื่น	ๆ	หากเห็นว่ามีความจ�าเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
	 ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ�านวน	5	 คน	 ฝ่ายจัดการ
ของเอสซีจ	ี3	คน	รวมเป็น	8	คน	ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายและ
แนวทางการด�าเนินงานด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	 เสนอแนะการก�าหนดงบประมาณประจ�าปี	 ส�าหรับการ
ด�าเนินกิจการดังกล่าว	 รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
จ�านวน	8	คน	ประกอบด้วย
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการกิจการสังคมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
	 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 มีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	 โดยครบก�าหนดออกตามวาระ
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้เมื่อครบก�าหนดออกตามวาระ
ก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้	

ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการกจิการสงัคมเพือ่การพฒันา
อย่างยั่งยืน
	 คณะกรรมการกิจการสังคมฯ	มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
	 1.	 ก�าหนดนโยบาย	 แนวทางการด�าเนินงาน	 และ 
งบประมาณ	ด้านกิจการสงัคมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	เพือ่น�า
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี
	 2.	 ติดตามดูแลการปฏิบั ติงานตามแผนงานของ 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกิจการสังคมฯ	 
ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
	 3.	 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อ 
คณะกรรมการบรษัิทภายหลงัทีม่กีารประชุมคณะกรรมการกจิการ 
สังคมฯ	อย่างสม�่าเสมอ	
	 4.	 ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการกจิการ 
สงัคมฯ	และรายงานผลการประเมนิให้คณะกรรมการบรษิทัทราบ
	 5.	 พจิารณาทบทวนและเสนอแนะการเปลีย่นแปลงใด	ๆ 	
เกีย่วกบักฎบตัรคณะกรรมการกจิการสงัคมฯ	ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัย 
อยู่เสมอ
	 6.	 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น	ๆ 	ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย	
	 ในการปฏบัิติงานตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีใ่ห้คณะกรรมการ 
กจิการสงัคมฯ	มอี�านาจเรยีกสัง่การให้ฝ่ายจดัการ	หวัหน้าหน่วยงาน	 
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น	 ร่วมประชุม	 
หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น	 นอกจากนั้นในการ 
ปฏิบัติหน ้าที่ภายใต ้ขอบเขตหน ้าที่ ของกฏบัตรฉบับนี้	 
คณะกรรมการกิจการสังคมฯ	 อาจขอค�าปรึกษาจากที่ปรึกษา
อิสระภายนอกหรือผู ้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น	 ๆ	 หากเห็นว่า 
มีความจ�าเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
เรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด	
	 บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสังคมฯ

12.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง
กรรมการอิสระ
	 บริษัทก�าหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระให้มีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
บริษัททั้งหมด	ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ	 จ�านวน	 7	 คน	
ได้แก่	นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	นายปรีชา	อรรถวิภัชน์	นายชุมพล	

ณ	ล�าเลียง	นางธาริษา	 วัฒนเกส	นายประสาร	 ไตรรัตน์วรกุล	 
นายพส	ุเดชะรินทร์	และนางพรรณสิร	ีอมาตยกุล	
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	 26	 กรกฎาคม	
2562	 ได้มีมติปรับปรุงข้อก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ของบรษิทั	ซึง่มคีวามเข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน	ดังนี	้

ข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
	 กรรมการอิสระ	(Independent	Director)	ของบริษัท	ต้อง
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ	ดังนี้
	 1.	 ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ	 0.5	 ของจ�านวนหุ ้นที่มีสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 
ผู้ถอืหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	ทัง้นี	้ให้นบัรวม 
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น	ๆ	ด้วย
	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	
ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษิทั	บริษทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	บรษิทัย่อย 
ล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า	2	ปี	ทัง้นี	้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถงึกรณทีี่
กรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ	หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ	่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
	 3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือ
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	 
คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการ
รายอืน่	ผูบ้รหิาร	ผู้ถอืหุน้รายใหญ่	ผู้มอี�านาจควบคมุ	หรือบคุคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ	 ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย
	 4.	 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสัมพันธ์ทางธรุกิจกับบรษิทั	บรษิทัใหญ่	 
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบรษิทั	ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอสิระของตน	รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั	หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือ 
ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
	 ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่	รวมถงึการท�ารายการ 
ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ	การเช่าหรือ 
ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์	รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร	หรอื
การให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ	ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื	 
ค�้าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา 
มีภาระหนี้ที่ต ้องช�าระต ่ออีกฝ ่ายหนึ่ ง 	 ตั้ งแต ่ร ้อยละ	 3	 
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่	 20	ล้านบาท
ขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ทั้งนี้	 การค�านวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
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ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม	 
แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าว	ให้นับรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ 
ในระหว่าง	 1	 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
	 5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือ
หุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	 
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ ้นรายใหญ่	 หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจาก 
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
	 6.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด	ๆ 	ซึง่รวม
ถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ	
ซึง่ได้รับค่าบริการเกนิกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั	บรษิทัใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบรษิทั	และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นียั	ผูม้อี�านาจควบคุม	หรอืหุน้ส่วน 
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
	 7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
	 8.	 ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท	 บริษัทย่อย	 หรือไม่เป็น 
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม 
บรหิารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือ
ถอืหุน้เกนิร้อยละ	1	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
	 9.	 สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง	ๆ	ได้โดยอิสระ
	 10.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
	 11.	 สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง 
เท่าเทียมกัน
	 12.	 สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 13.	 ไม่เคยต้องค�าพิพากษาว่าได้กระท�าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 กฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	 กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต	
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย	 กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 หรือกฎหมายที่เก่ียวกับ
ธุรกิจการเงินในท�านองเดียวกัน	 ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ	 โดยหน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมาย
นั้น	 ท้ังน้ี	 ในความผิดเกี่ยวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมที่ 
เกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์	 หรือการบริหารงานที่มีลักษณะ
เป็นการหลอกลวง	ฉ้อฉล	หรือทุจริต
	 ท้ังนี้	 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติตามข้อ	 1-13	ข้างต้นแล้ว	 กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนิน
กิจการของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย 
ล�าดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 โดยมี 
การตัดสินใจแบบองค์คณะ	 (Collective	 Decision)	 ได้โดย 
ไม่ถอืว่ากรรมการอสิระเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน
	 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 
การให้บรกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าทีก่�าหนดตามข้อ	4	หรอื	ข้อ	6	 
ให้บรษิัทได้รบัการผอ่นผนัข้อห้ามการมีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ 
ทางธรุกจิหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าดงักล่าว	กต่็อเมือ่ 
บริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่า 
ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา	 89/7	 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคล 
ดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการให้ความเหน็
ที่เป็นอิสระ	และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

	 	 ในรอบปี	 2562	กรรมการอิสระของบริษัททั้ง	 7	คน	 ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่า
เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
แนวทางการสรรหากรรมการ
	 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหามหีน้าทีส่รรหารายชือ่ 
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการ 
อสิระเพือ่เตรยีมไว้เป็น	Succession	Pool	ซึง่รวมถงึการพจิารณา
รายชือ่ผูท้รงคณุวฒุทิีเ่สนอแนะโดยผูถ้อืหุน้	กรรมการ	ตลอดจน
ผู้ที่ผ่านการอบรมตามท�าเนียบรายชื่อกรรมการที่แนะน�าโดย	
IOD	 (IOD	Chartered	Directors)	 ที่มีความรู้	 ความช�านาญ 
ในด้านที่บริษัทต้องการตาม	 Board	 Skill	 Matrix	 ซ่ึงจะมี 
การพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และแนวทางด�าเนินธุรกิจของเอสซีจ	ี
	 ในปี	 2562	 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาปรับปรุง
ตารางความรู ้ความช�านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ
บริษัท	 (Board	 Skill	Matrix)	 โดยการก�าหนดคุณสมบัติหลัก	 
(Core	 Qualifications)	 และทักษะ	 ความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย	 (Diversity	 of	 Skills	
and	Experiences)	ที่คณะกรรมการบริษัทพึงมี	 โดยเพิ่มเติม 
ความรู	้ความช�านาญในด้านการบรหิารจดัการองค์กรระดบัภมูภิาค/	 
หรือระดับโลก	วิสัยทัศน์ระดับโลก	(Global	Vision)	การบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติ	 (Crisis	Management)	ความเชี่ยวชาญ
ในตลาดต่างประเทศ	 เทคโนโลยี	 การบริหารจัดการทุนมนุษย	์
(Human	Capital	Management)	 ความรู้ความช�านาญหรือ
ประสบการณ์ด้านสิง่แวดล้อม	สงัคม	และการก�ากบัดแูล	(ESG)
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	 ในปี	 2561	 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาก�าหนด	
“นโยบายการก�าหนดคณุสมบตัแิละการสรรหากรรมการบรษิทั”	
โดยอ้างอิงจากหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก.ล.ต.	ตลอดจนหลักเกณฑ ์
ของ	 IOD	 การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์	 (DJSI	 
Sustainability	 Assessment-DJSI)	 ด ้าน	 Corporate 
Governance	 โดยค�านึงถึงความหลากหลายของโครงสร้าง
คณะกรรมการ	ประกอบกับคุณสมบัติ	 ความรู้	 ความช�านาญ 
ของคณะกรรมการ	(Board	Skill	Matrix)	ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์
ในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีและในปี	 2562	คณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติปรับปรุงนโยบายการก�าหนดคุณสมบัติและ 
การสรรหากรรมการบริษัทและก�าหนดกระบวนการสรรหา 
และคัดเลือกกรรมการใหม่อย่างเป็นระบบ	 มีขั้นตอนและ 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร	ให้มคีวามชดัเจนและโปร่งใส	โดยพจิารณา 
จากความต้องการของธุรกิจ	ผู้มีส่วนได้เสีย	ตลอดจนคุณสมบัติ
และคุณลักษณะที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท	 
เพือ่ให้สามารถสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตั	ิความรู	้ความสามารถ	
ทักษะและประสบการณ์ได้ตรงตามที่ต้องการ	

นโยบายการก�าหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการ
บริษัท
	 1.	 หลักการ
	 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นเรื่องที่มีความ
ส�าคัญอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี 	 เนื่องจาก 
คณะกรรมการบรษิทัถอืว่าเป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการก�าหนด
กลยทุธ์และแนวทางการด�าเนนิธรุกจิเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื
ของเอสซีจ	ีคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก�าหนดนโยบาย
การก�าหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทขึ้น
	 2.	 นโยบายการก�าหนดคุณสมบัติและการสรรหา
กรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด	
และควรมีความหลากหลาย	ทั้งในด้านทักษะ	ประสบการณ	์
ความรู้และความช�านาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท	 
ตลอดจนไม่จ�ากัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง	เพศ	อายุ	เชื้อชาติ	และ
สญัชาต	ิเพือ่ให้บรษิทัสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
ทางธรุกจิ	รวมทัง้ส่งเสรมิสนบัสนนุให้บรษิทัมกีารบรหิารจดัการ
ตามหลกับรรษทัภบิาลเอสซจีทีีก่่อให้เกดิความเป็นธรรม	โปร่งใส	
สามารถสร้างผลตอบแทนและเพ่ิมมลูค่าระยะยาวให้กบัผูถ้อืหุน้
และสร้างความเชือ่มัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	ซึง่จะช่วยน�าพา
ให้เอสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืน
	 3.	 การสรรหากรรมการบริษัท 
	 คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
และสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระหรือ

กรณีอ่ืน	 ๆ	 เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง	 โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ความหลากหลาย	 โดยไม่มีการแบ่งแยกสัญชาติ	 เช้ือชาติ	 เพศ	
หรอืวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง	มภีาวะผูน้�า	วสิยัทศัน์กว้างไกล	เป็นผูม้ี
คณุธรรมและจรยิธรรม	มปีระวตักิารท�างานทีโ่ปร่งใสไม่ด่างพร้อย	
รวมทัง้มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ	
	 โดยในปี	 2562	 ในกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าเป็น
กรรมการแทนกรรมการที่จะครบก�าหนดออกตามวาระในปี	
2563	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้สรรหาบุคคล
โดยไม่ค�านึงถึง	 เพศ	 อายุ	 เชื้อชาติ	 สัญชาติ	 ถ่ินก�าเนิด	 สีผิว	 
ศาสนา	วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการเสนอ 
ชื่อจากกรรมการ	และบุคคลในท�าเนียบกรรมการ	 (Chartered 
Director)	ของ	IOD	จ�านวน	26	คน	โดยในจ�านวนบุคคลที่ได้รับ 
การเสนอชือ่มผีูห้ญงิจ�านวน	2	คน	และบคุคลทีไ่ม่มสีญัชาตไิทย 
จ�านวน	2	คน	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการก�าหนดคุณสมบัติและ 
การสรรหากรรมการของบริษัท	
	 นอกจากนั้น	 ในการสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการยังได้
ค�านึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
	 3.1	 คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
	 	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณา 
และก�าหนดคณุลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ทีจ่ะคดัเลือกเพ่ือเสนอชือ่ 
เป็นกรรมการในด้านต่าง	ๆ	เช่น
	 	 -	 ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ	 (Integrity	
and	accountability)
	 	 -	 การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล	 (Informed	
judgment)
	 	 -	 ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง	 เป็นผู้รับฟังท่ีดี
และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
	 	 -	 ยดึมัน่ในการท�างานอย่างมหีลกัการและมาตรฐาน
เยี่ยงมืออาชีพ
	 	 -	 คุณลักษณะอื่น	 ๆ	ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเห็นว่ามีความส�าคัญ
	 3.2	 ความรู้ความช�านาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ
	 	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณา 
ก�าหนดองค์ประกอบของความรูค้วามช�านาญเฉพาะด้านทีจ่�าเป็น 
ต้องมีในคณะกรรมการ	 และจัดท�า	 Board	 Skill	 Matrix	 
เพ่ือประกอบในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็น
กรรมการ	ความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านดังกล่าวเพื่อส่งเสริม
ให้คณะกรรมการสามารถก�าหนดกลยุทธ์และนโยบาย	 รวมทั้ง
ก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกลยทุธ์ได้อย่างมปีระสทิธผิล	เช่น
	 	 -	 ความรู้ทางบัญชีและการเงิน	 (Accounting	 and	
Finance)
	 	 -	 การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรบุคคล	 (Organization	 and	 Human	 
Resource	Management)
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	 	 -	 การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management)
	 	 -	 การจัดการในภาวะวิกฤต	(Crisis	Management)
	 	 -	 ความรูเ้กีย่วกบัธรุกจิของบรษิทั	(Industry	Knowledge)
	 	 -	 การตลาดระหว่างประเทศ	(International	Marketing)
	 	 -	 การก�าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์	 (Vision	 and	
Strategic	Planning)
	 	 -	 ความรูค้วามช�านาญเฉพาะด้านอืน่	ๆ 	ท่ีคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและสรรหาเหน็ว่าจ�าเป็นต่อบรษิทัในระยะ	3	-	5	ปี 
ข้างหน้า	เช่น	ความรูเ้กีย่วกบัพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์	(E-commerce)	 
การวจัิยและพฒันา	(Research	and	Development)	การควบรวม 
กิจการ	 (Merger	 &	 Acquisition)	 ทักษะด้านเทคโนโลย	ี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาค/หรือ
ระดับโลก	ฯลฯ
	 3.3		ความหลากหลายของกรรมการ
	 	 นอกเหนือจากการก�าหนดองค์ประกอบสองประการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ยังอาจพิจารณาก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของ
คุณสมบัติอื่น	ๆ	ของกรรมการทั้งคณะ	 เช่น	 เพศ	อายุ	 เชื้อชาติ	
และสัญชาติ	ฯลฯ
 
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่
	 กรรมการบริษัทเป็นผู้น�าองค์กรที่มีบทบาท	 หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบที่ส�าคัญมาก	 เพ่ือให้การสรรหาและคัดเลือก
กรรมการมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน	 เป็นระบบแบบแผน
และโปร่งใส	 สอดคล้องกับนโยบายการก�าหนดคุณสมบัติ
และการสรรหากรรมการบริษัท	 และหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี	 
เพื่อสามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ	 ความรู้	 ความสามารถ	
ทักษะและประสบการณ์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท	 ในปี	
2562	คณะกรรมการบรษิทัโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและสรรหาได้พจิารณาก�าหนดกระบวนการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการใหม่ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร	แบ่งเป็น	 
4	 ขั้นตอนหลัก	 คือ	 ขั้นตอนการวางแผน	 ขั้นตอนการสรรหา	 
ขั้นตอนการคัดเลือก	และขั้นตอนการเลือกต้ัง	 รวมทั้งก�าหนด
กรอบเวลาของแต่ละขั้นตอนดังกล่าวด้วย	

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็น
กรรมการ
	 1.	 การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั้ง 
เป ็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ	 
คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาจะเป็นผูส้รรหาเพือ่เสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อ
บุคคลอื่น	 ส่วนอ�านาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการ
เป็นอ�านาจของผู้ถือหุ้น
	 2.	 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 3.	 ในการเลือกตั้งกรรมการ	ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน
เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล	และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคล

ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ�านวนกรรมการที ่
จะเลือกตั้งในครั้งนั้น	โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
	 4.	 บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็น
ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะท�าให้เกินจ�านวนกรรมการที่จะ 
เลือกตั้งในครั้งนั้น	 ให้ประธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียง 
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาดเพ่ือให้ได้จ�านวนกรรมการที่จะ 
เลือกตั้งในครั้งนั้น

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี
	 บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ 
ในต�าแหน่งงานบรหิารทีส่�าคญัทกุระดบัให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และโปร่งใส	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็น
มืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ ้นรายใหญ่
หรือรายอ่ืนใด	 โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เป็นผู้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	และ
คณะจัดการของบริษัท	 เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็น 
ผู้พิจารณา	ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี	 
เริม่จากการคดัเลอืกผูท้ีเ่ป็นคนเก่งและคนดเีข้ามาร่วมงาน	และ 
มุ่งเน้นรบัคนรุน่ใหม่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ	(Young	Talent)	และ
พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ 
ระดับผู้บริหารในอนาคต	(Future	Leader)	ได	้โดยผ่านขั้นตอน
การประเมนิพนกังานทีม่ศีกัยภาพสงู	(High	Potential)	ซึง่ทกุคน
จะได้รบัการพฒันาตามแผนทีว่างไว้เป็นรายบคุคล	(Individual	
Development	 Plan)	 มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย	 รวมทั้ง
หมุนเวียนงาน	 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าและความรอบรู้ 
ในงานทุกด้าน	 ซ่ึงการเตรียมบุคลากรของเอสซีจีดังกล่าวได้
ด�าเนนิการกบัพนกังานทกุระดบัให้มคีวามพร้อมในการทดแทน
กรณีที่มีต�าแหน่งงานว่างลง

12.4 การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
	 ในปี	 2562	 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาก�าหนด	
“นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู ้บริหาร 
ในบรษิทัย่อย”	โดยอ้างองิจากหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบั 
บริษัทจดทะเบียนของ	 ก.ล.ต.	 ปี	 2560	ที่เสนอแนะให้บริษัท 
จดทะเบียนควรจัดให้มีกรอบและกลไกการก�ากับดูแลนโยบาย
และการด�าเนนิงานในบรษิทัย่อยและกจิการอืน่ทีบ่รษิทัไปลงทนุ
อย่างมีนัยส�าคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
 1. หลักการ
การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลและบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัย่อย 
เป็นกลไกส�าคญัในการก�ากบัดแูลเพือ่ให้บรษิทัมัน่ใจว่าบรษิทัย่อย 
มีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย	ตลอดจนเป้าหมาย	 วิสัยทัศน	์ 
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แผนธุรกิจระยะกลาง	และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัท
อย่างมปีระสทิธภิาพ	คณะกรรมการบริษทัจงึเหน็สมควรก�าหนด
นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู ้บริหารใน 
บริษัทย่อยขึ้น
 2. นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและ 
ผู้บริหารในบริษัทย่อย
	 การแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย 
ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ	เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม	มคีวามรูค้วามสามารถ	มคีณุธรรมและความรบัผดิชอบ	 
มีภาวะผู้น�า	ที่จะบริหารจัดการบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพ	
สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น 
และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ตลอดจน 
ส่งเสริมการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสมในบริษัท
ย่อย	และสนับสนุนให้มีการน�าแนวนโยบายต่าง	ๆ	 ของบริษัท 
สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
 3. อ�านาจในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและ 
ผู้บริหารในบริษัทย่อย
	 คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
เอสซจี	ีและ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของแต่ละกลุม่ธรุกจิเป็น
ผูพ้จิารณาแต่งตัง้และโยกย้ายบคุคลทีจ่ะเป็นตวัแทนของบรษิทั
ไปเป็นกรรมการ	 และผู้บริหารในบริษัทย่อยโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสม	ภายใต้กรอบหลักการรวมทั้งข้อก�าหนดของ 
นโยบายน้ี	 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตาม 
คู่มืออ�านาจด�าเนินการ
 4.  หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่ได้รับ 
แต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
	 (1)	 ก�ากบัดแูลให้บรษิทัย่อยปฏบิตัติามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	 
ระเบยีบ	และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	มกีารบรหิารจดัการทีด่	ีปฏบิตัิ
ตามหลักบรรษัทภิบาล	 จรรยาบรรณ	 และนโยบายต่อต้าน
คอร์รปัชันของเอสซจี	ีและนโยบายอืน่ของบรษิทัหรอืทีส่อดคล้อง
กับของบริษัท
	 (2)	 ให้แนวทางในการก�าหนดทศิทางของกลยทุธ์	นโยบาย	
และแผนธรุกจิของบรษิทัย่อยให้สอดคล้องกบัทศิทางของบรษิทั	
รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและการน�าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทย่อย	
	 (3)	 รายงานผลประกอบการและการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อย 
ให้บริษัททราบอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และทันเวลา	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งรายการส�าคัญที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและ
ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย	 และรายการอื่นใดที่ไม่ใช่
รายการธรุกจิปกตขิองบรษิทัย่อยทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัย่อย
อย่างมีนัยส�าคัญ
	 (4)		ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยให้มี
ประสิทธิภาพและบริหารจัดการผลตอบแทนการลงทุนของ
บริษัทในบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

	 นอกจากนี	้ บริษัทได้ก�ากับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	 การท�ารายการระหว่าง
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เก่ียวโยง	การได้มา 
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 หรือการท�ารายการที่ส�าคัญ 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�าหนดและใช้บังคับ
	 นอกเหนอืจากคูม่อือ�านาจด�าเนนิการ	คณะกรรมการตรวจสอบ 
ในฐานะผู้ก�ากับดูแล	ได้ประเมินประสิทธิผลของการก�ากับดูแล	
การบริหารความเส่ียง	 และการควบคุมภายในของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติ
งานของส�านักงานตรวจสอบ	 ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบ 
จะอยู่บนพ้ืนฐานของความเส่ียงในแต่ละบริษัท	 (Risk-based	
Audit	Planning)	โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุม
ภายใน	ความมีประสิทธิผล	ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
และงบการเงนิ	นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้มมีตเิรือ่ง 
การตรวจสอบการปฏบิตังิานด้วยตนเอง	(Business	Self	Audit)	
เพ่ือสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น	
โดยให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กบัแต่ละบรษิทั	เน้นการพจิารณาทัง้กระบวนการเพือ่สร้างมลูค่า
เพ่ิมให้กับองค์กร	 โดยบริษัทและส�านักงานตรวจสอบร่วมกัน
ประเมนิความเสีย่ง	ก�าหนดการควบคมุภายใน	สญัญาณเตอืนภยั	 
และรายงานเพื่อใช้ในการติดตาม	 ซึ่งในกรณีความเสี่ยง
เปล่ียนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกัน
ด้วย	 โดยบริษัทจะน�าผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุม 
ฝ่ายจดัการและส่งส�าเนาให้ส�านกังานตรวจสอบเพือ่ใช้ประกอบ
การวางแผนการตรวจสอบตามความเสีย่งต่อไป	อนึง่ผูส้อบบญัช ี
ภายนอกจะน�าเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส
	 นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้ก�าหนด
วิธีการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของธุรกิจด้าน	 Innovation	 
ตามทีค่ณะจดัการบรหิารความเสีย่งเอสซจีเีสนอ	ส�าหรบัโครงการ 
ที่เข้าข่ายต้องก�าหนดเกณฑ์ชี้วัด	เช่น	OKR	(Objective	&	Key	
Result)	หรือ	Stage	Gate	เพื่อน�าเข้าระบบทบทวนและรายงาน
ผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์ช้ีวัดที่ขออนุมัติต่อฝ่ายจัดการ 
ทกุไตรมาส	และแจ้งหน่วยงาน	Corporate	Risk	Management	 
เพ่ือทราบและยกเว้นจากการตดิตามตามเกณฑ์สญัญาณเตอืนภยั 
ที่ใช้ส�าหรับธุรกิจในช่วงการด�าเนินการปกติ	 ก่อนพิจารณาใน
เรื่องต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป
	 ในการบรหิารจดัการระหว่างบรษิทักบัผูร่้วมทนุอืน่	เพือ่ให้การ 
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น	 ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความ
เข้าใจในเรื่องต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน	 
การมีอ�านาจควบคุม	การแบ่งผลตอบแทนอย่างถูกต้องตรงกัน 
และเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย	เอสซจีจีงึได้มกีารจดัท�าข้อตกลงระหว่าง 
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บริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น	(Shareholders’	Agreement)	โดยเอสซีจ ี
เคารพซ่ึงสิทธิของผู ้ร ่วมทุนและปฏิบัติต่อผู ้ร ่วมทุนทุกราย 
อย่างเป็นธรรม	รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน	ทั้งนี้	
เพ่ือให้การด�าเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

12.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
	 บริษัทก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข ้อมูลภายใน 
โดยมิชอบอย่างชัดเจนเป ็นลายลักษณ์อักษรไว ้ในคู ่มือ 
จรรยาบรรณเอสซีจี	 ข้อบังคับพนักงาน	 รวมถึงนโยบายการ 
จัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์	 ซึ่งผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	 โดยมีมาตรการ 
ทีเ่กีย่วข้องได้แก่การห้ามกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และบคุคลอืน่ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลูภายใน	รวมทัง้คูส่มรสหรอืผูท้ีอ่ยูก่นิด้วยกนั
ฉนัสามภีรรยาและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ	ซ้ือขายหลกัทรพัย์	 
(หลักทรัพย์ท่ีต้องรายงานคือ	 หุ ้น	 หลักทรัพย์แปลงสภาพ	 
ใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	และอนุพันธ์
ต่าง	 ๆ	 ท่ีมีปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียน)	 ของบริษัท 
จดทะเบยีนท่ีเกีย่วข้องกบัข้อมลู	ในช่วงเวลา	1	เดือน	ก่อนเปิดเผย 
งบการเงิน	 (Blackout	 Period)	 ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน 
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	 และภายใน	 24	 ชั่วโมง	
หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว	 รวมถึงการรายงาน 
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	 
ทั้งตามที่	 ก.ล.ต.	 ก�าหนด	 และการรายงานเป็นประจ�าใน 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 นอกจากมาตรการดังกล ่าวแล ้ว	 บริษัทได ้ก�าหนด 
แนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย	์ 
ซึ่งครอบคลุมวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลภายในของบริษัทเพ่ือลด 
ความเสีย่งทีข้่อมลูจะถกูน�าไปใช้อย่างไม่เหมาะสม	ท้ังนี	้รายละเอียด 
ของนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	 เปิด
เผยอยู่ในรายงานประจ�าปีหวัข้อการก�ากบัดแูลกจิการ	หมวดการ 
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 และเปิดเผยบนเว็บไซต์
ของเอสซีจี

12.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้เคพีเอ็มจ	ี
ประเทศไทย	 และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ	 ซ่ึงเป็นส�านักงาน
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2562	สังกัด	รวมทั้งบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานสอบบัญชีที ่
ผูส้อบบญัชสีงักดัในปีบญัชทีีผ่่านมามจี�านวนเงนิรวม	59.33	ล้านบาท	 
ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม
	 ทั้งนี้บริษัทที่เป็นส�านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่ม ี
ความสัมพันธ์	 หรือส่วนได้เสียใด	 ๆ	 กับบริษัท/บริษัทย่อย/ 
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

1.	 ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี

	 ของบริษัท

2.	 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท

	 และค่าสอบบญัชปีระจ�าปีและค่าสอบทานรายไตรมาส

	 ของงบการเงินรวม

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

1.	 ค่าสอบบัญชีประจ�าปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	

	 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย

	 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 -	 จ�านวนบริษัทย่อย	 131	 บริษัท

	 -	 จ�านวนเงิน	 26.66	 ล้านบาท

2.	 ค่าสอบบัญชีประจ�าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

	 -	 จ�านวนบริษัทย่อย	 82	 บริษัท

	 -	 จ�านวนเงิน	 26.43	 ล้านบาท

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

ทั้งหมด   53.09 ล้านบาท

276,000	บาท

5.70	ล้านบาท

5.98 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

	 2.	 ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปีของบริษัทย่อย	และ
ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัย่อยทีจ่ดทะเบยีน 
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ซึง่ตรวจสอบโดยเคพเีอม็จ	ี
ประเทศไทย	และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ	 โดยบริษัทย่อยเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2562
	 1.	ค่าสอบบญัชงีบการเงนิประจ�าปี	และค่าสอบทานงบการเงนิ 
รายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	 เป็นเงินจ�านวน	 
6.24	ล้านบาท
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ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี 
	 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน	 จ�านวน	 2.30	 ล้านบาท	 และบริษัทย่อย 
จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ 
บัตรส่งเสริมการลงทนุจ�านวนเงนิ	2.98	ล้านบาท	และค่าทีป่รกึษา 
ทางด้านภาษีและการให้บริการอื่นจ�านวน	 42.60	 ล้านบาท 
ให้แก่ส�านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั	บคุคลหรอืกจิการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี	และส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าว	

12.7 การทบทวนการนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ี
ดีหรือ Corporate Governance Code ของ ก.ล.ต. 
ไปปรับใช้
	 คณะกรรมการบรษิทัโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาการน�าหลักปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	
หรือ	Corporate	Governance	Code	 (CG	Code)	ที่ออกโดย
ส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึง
บทบาทหน้าทีใ่นฐานะผูน้�าขององค์กร	(governing	board)	โดย
กรรมการท้ังหมดได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียด
รอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความส�าคัญของการน�า
หลักปฏิบัติตาม	CG	Code	ซึ่งเน้นการบูรณาการประเด็นทาง
สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และการก�ากับดูแลกิจการ	 เพื่อน�าไปใช้
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี
ประกอบด้วย	8	หมวดหลักดังนี้
	 หลักปฏิบัติ	 1	 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการในฐานะผูน้�าองค์กรทีส่ร้างคณุค่าให้แก่กจิการ 
อย่างยั่งยืน	(Establish	Clear	Roles	and	Responsibilities	of	
the	Board)
	 หลักปฏิบัติ	 2	 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	 (Define	Objectives	 and	
Central	Ideas)
	 หลักปฏิบัติ	 3	 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	
(Effectiveness)
	 หลักปฏิบัติ	 4	 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ 
การบริหารบุคลากร	(CEO	and	People	Management)
	 หลักปฏิบัติ	 5	 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมคีวามรับผดิชอบ	(Nurture	Innovation	and	Responsible	
Operations)
	 หลักปฏิบัติ	 6	 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม	 (Strengthen	 Effective	Risk	
Management	and	Internal	Control)
	 หลักปฏิบัติ	 7	 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูล	(Ensure	Disclosure	and	Financial	Integrity)
	 หลักปฏิบัติ	 8	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับ
ผู้ถือหุ้น	 (Ensure	Engagement	 and	Communication	with	
Shareholders)

	 อย่างไรก็ตามส�าหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมส�าหรับ
การด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีนั้น	 คณะกรรมการบริษัทได้มีการ
พิจารณาก�าหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้
เป็นส่วนหนึง่ของมตคิณะกรรมการเพือ่ให้มกีารพจิารณาทบทวน
เป็นประจ�าทุกปี	 โดยปี	 2562	 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ
ปรากฏตามหัวข้อ	12.8

12.8 การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีใน
เรื่องอื่น ๆ
	 บริษัทน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบยีน	ปี	2555	ของตลาดหลักทรพัย์ฯ	ไปปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง 
โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ตาม 
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	
หรือ	Corporate	Governance	Code	 (CG	Code)	ที่ออกโดย	
ก.ล.ต.	 มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของเอสซีจ	ี 
ในปี	2562	มีเรือ่งทีบ่รษิทัยงัไม่ได้ปฏบิตัแิละมมีาตรการทดแทน
ที่เหมาะสม	ดังต่อไปนี้
	 1.	 กรณีประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ
	 	 •	 ปัจจบุนั	ประธานกรรมการมาจากการเสนอช่ือจาก
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	อย่างไรกต็ามคณะกรรมการได้ก�าหนดบทบาท
และทบทวนหน้าทีข่องประธานกรรมการไว้อย่างชดัเจน	โดยเน้น
ท่ีประโยชน์ของบริษัท	 ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็น
ส�าคัญและกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและเสนอแนะใน
ทีป่ระชมุได้อย่างเป็นอสิระ	รวมทัง้จดัให้กรรมการทกุคนประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการอย่างสม�า่เสมอทุกปี	
	 2.	 กรรมการอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ไม่เกิน	 3	 วาระติดต่อกัน	 โดยเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่วันท่ี 
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในวันที่	 25	พฤษภาคม	2554	 
และครบก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งในแต่ละวาระในวัน 
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ�าปีที่ตนครบก�าหนดออกตาม
วาระ	 ทั้งนี้คณะกรรมการอาจเสนอช่ือกรรมการดังกล่าวให ้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
ต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร	 แต่ให้คุณสมบัติ 
ความเป็นอิสระของกรรมการนั้นส้ินสุดลง	 โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นดังกล่าว	
	 	 •	 ปัจจุบัน	 คณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	 
ตามคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน	 รวมถึงพิจารณา 
ความหลากหลาย	และความรูค้วามช�านาญเฉพาะด้านทีจ่�าเป็น
ต้องมีในคณะกรรมการ	โดยใช้	Board	Skill	Matrix	 เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ	
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	 	 •	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2562	 มี
กรรมการอสิระท่ีด�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งเกนิ	9	ปี	ทีค่รบก�าหนดออก
จากต�าแหน่งตามวาระ	2	คน	คือ	นายธารินทร	์นิมมานเหมินทร์	 
และนายประมนต์	สุธีวงศ์	โดยกรรมการทัง้สองได้แจ้งความประสงค์ 
ไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก	
	 ปัจจุบนับรษิทัมกีรรมการอสิระทีด่�ารงต�าแหน่งต่อเนือ่งเกนิ	9	ปี	
รวม	2	คน	ได้แก่	นายสเุมธ	ตันติเวชกลุ	และนายปรชีา	อรรถวภิชัน์	
ซ่ึงครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระในปี	2563	ซึง่กรรมการ 
ทั้งสองได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บรษิทัอกี	
	 นอกเหนอืจากการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ส�าหรับบริษัทจดทะเบยีนดังกล่าวข้างต้นแล้ว	บริษทัยงัมแีนวปฏบิตัิ
อืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่	อธบิายได้	ดงันี้

การส่งเสริมการตระหนักรู ้ในด้านบรรษัทภิบาลและ  
Governance, Risk and Compliance (GRC)
	 เอสซีจีเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน�าที่ด�าเนินธุรกิจมากว่า	 100	ปี	 
โดยก่อตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทแรก	 ๆ	 เมื่อปี	 2456	 
ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	 
รชักาลท่ี	6	แห่งราชวงศ์จกัร	ีและสบืทอดต่อเนือ่งมาจนถงึรชัสมยั 
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 10	 
แห่งราชวงศ์จักรี	ซึง่ปัจจบุนัถอืหุน้ในบรษิทัประมาณร้อยละ	33.6	 
โดยเป็นบรษิทัทีไ่ด้รบัการยอมรบัและเป็นแบบอย่างขององค์กรอืน่ 
ในด้านบรรษัทภิบาลที่ดี

	 การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน
เพราะมีอุดมการณ์ในด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	 ซ่ึง
คณะกรรมการบริษัท	 ฝ่ายจัดการ	ตลอดจนพนักงานทุกระดับ
ได้ถือปฏิบัติและให้ความส�าคัญอย่างสม�า่เสมอตลอดมา	คือ
	 •	 ตั้งมั่นในความเป็นธรรม	
	 •	 มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
	 •	 เชื่อมั่นในคุณค่าของคน	
	 •	 ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
	 ในปี	 2530	คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษร	 เรียกว่า	 “จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย”	
หรือในปัจจุบันเรียกว่า	 “จรรยาบรรณเอสซีจี”	 เพ่ือให้พนักงาน
มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเอสซีจ	ี 
โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 และมีการ
ปรับปรุงเรื่อยมาเพ่ือให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของเอสซีจ	ี
และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
	 นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความ
ตระหนักรู้ในเรื่องจรรยาบรรณและสามารถน�าไปใช้เป็นหลัก 
ในการปฏบิตังิานได้อย่างเคร่งครดั	จึงได้มกีารจดัการให้ความรูแ้ละ 
ส่งมอบคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับ	
ตั้งแต่เริ่มเข้างาน	และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนัก
รู้เรื่องจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงก�าหนดให้เป็นปัจจัย
ส�าคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจ�าทุกป	ี
โดยในปี	2562	ได้จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	สรุปได้ดังนี้
	 •	 ส่งเสรมิให้กรรมการเป็นแบบอย่างทีด่แีละให้ข้อแนะน�า 
ที่เป็นประโยชน์ในการท�างานแก่พนักงาน	 (Tone	at	 the	 top)	 
โดยในปี	2562	ได้จัดท�าคลปิวดิโีอสมัภาษณ์นายสเุมธ	ตนัตเิวชกลุ	 
รองประธานกรรมการ	 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา	กรรมการกจิการสงัคมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	เก่ียวกบั 
ข้อคิดจากประสบการณ์ในการก�ากับดูแลกิจการของเอสซีจี
ที่ผ่านมา	 รวมถึงข้อคิดในการฏิบัติงานตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 และการท�างาน
อย่างมีจรรยาบรรณ	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช	บรมนาถบพติร	หรอืวนัพ่อแห่งชาต	ิเพือ่สือ่สารให้พนกังาน 
เอสซีจีทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ถือเป็นแบบอย่างและ 
น�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป

พนักงานร่วมกิจกรรมทดสอบความเข้าใจเรื่อง Governance Risk 
and Compliance (GRC)
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	 •	 เสรมิสร้างความตระหนกัรูเ้รือ่งจรรยาบรรณ	และส่งเสรมิ 
ให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการแสดงความเหน็ในเรือ่งจรรยาบรรณ	
โดยการจัดกิจกรรม	 Janya	On	 Tour	 ที่โรงงานในกลุ่มธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จังหวัดสระบุรี	
	 •	 จัดท�าคลิปแนะน�าจรรยาบรรณเอสซีจี เบื้องต ้น	 
(Induction	 Clip)	 เป็นภาษาอังกฤษส�าหรับพนักงานเอสซีจี 
ในต่างประเทศ	 รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานรับรู ้
ในเรื่อง	 GRC	 (Governance,	 Risk	 and	 Compliance)	 
ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
อีกด้วย
	 นอกจากนีเ้อสซจียีงัได้แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ 
ของเอสซีจีในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีตลอดจนการพัฒนา 
แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการของเอสซีจีให้กับบริษัท
และองค์กรอื่น	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ	เพื่อช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญ 
ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างมจีรรยาบรรณ	มกีารดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยี
อย่างเป็นธรรม	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
	 เอสซีจีได้ก�าหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็น
ธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต	 
หรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย	กฎระเบยีบ	ข้อบงัคบับรษิทัจรรยาบรรณ 
เอสซจี	ีและนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั	(Whistleblowing	Policy)	
โดยมีคณะท�างานก�าหนดนโยบายและให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับ 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี	 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่าง	 ๆ	ที่เก่ียวข้อง	
และตวัแทนทีเ่ป็นผูบ้รหิารระดบัสงูในแต่ละกลุม่ธรุกจิท�าหน้าที่
ติดตามผลการด�าเนินงาน	ตลอดจนให้ค�าปรึกษาในเรื่องต่าง	ๆ	 

ทีเ่กีย่วข้องโดยได้ก�าหนดช่องทางให้พนกังานแสดงความคดิเหน็	 
และตั้งค�าถามที่เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณเอสซีจีบนเว็บไซต์
ภายใน	 เร่ือง“จรรยาบรรณเอสซีจี”	 และ	 “ระบบให้ค�าปรึกษา
จรรยาบรรณเอสซีจี”	

การด�าเนนิการในการต่อต้านคอร์รปัชนั
	 เอสซีจีให้ความส�าคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน	 โดย 
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	 ซ่ึง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	 
เพ่ือก�าหนดเป็นแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด�าเนนิธรุกจิและปลกูฝัง 
เป็นวฒันธรรมองค์กร	สอดคล้องตามอุดมการณ์	4	เรือ่ง	“ตัง้มัน่ใน
ความเป็นธรรม	 คือการท�างานอย่างซือ่สตัย์	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 
และปฏบิตัต่ิอผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายอย่างให้เกยีรต	ิจรงิใจ	 เป็นมิตร	
และเป็นธรรม”	 (นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั	สามารถดาวน์โหลด
ได้ที	่www.scg.com)
	 เอสซจียีงัคงมุง่มัน่ด�าเนนิการตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั
อย่างต่อเนือ่ง	 ส่งผลให้บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย	จ�ากดั	 (มหาชน)	ซึง่
ผ่านการรับรองเป็น	Certified	Company	 จากคณะกรรมการ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ตัง้แต่วนัที	่ 5	กรกฎาคม	2556	และผ่านการประเมนิเพือ่ต่ออาย ุ
การรบัรองอย่างต่อเนือ่ง	โดยล่าสุดได้รบัการต่ออายกุารรบัรองเมือ่
วนัที	่4	 กุมภาพนัธ์	2562	ทัง้นีบ้รษิทัย่อยของเอสซจีทีีจ่ดทะเบยีน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังผ่านการรับรองเป็น	 
Certified	Company	 เช่นเดยีวกนั	 (ยกเว้นบรษิทัเอสซจี	ี เซรามกิส์	
จ�ากดั	(มหาชน)	ซึง่อยูร่ะหว่างด�าเนนิการขอการรบัรองเป็น	Certified	 
Company	เนือ่งจากการควบบรษิทัแล้วเสรจ็เมือ่วนัที	่1	สิงหาคม	2561)

การสื่อสารเรื่องการทำางานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ จากกรรมการถึงพนักงานเอสซีจี
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คลิปวิดีโอแนะนำาเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีเป็นภาษาอังกฤษ
สำาหรับพนักงานเอสซีจีในต่างประเทศ

กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงเรื่อง GRC ที่โรงงาน
ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จังหวัดสระบุรี

	 ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต	ิ (ป.ป.ช)	 เรือ่ง	 “คูม่อืแนวทางการก�าหนดมาตรการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมส�าหรบันติบิคุคลในการป้องกนัการให้
สนิบนเจ้าหน้าทีข่องรฐั	เจ้าหน้าท่ีของรฐัต่างประเทศ	และเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ”	ตามมาตรา	123/5	แห่งพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติ	พ.ศ.	2542	ในปี	2560	 เอสซีจีได้เน้นย�า้และปลกูฝังให้ 
พนกังานทกุคนตระหนกัถงึการกระท�าทีอ่าจก่อให้เกดิความเสีย่ง 
การคอร์รัปชัน	 โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่งช้ี	ประเมินความเส่ียง
การเกดิคอร์รปัชนัอย่างสม�า่เสมอ	ถอืเป็นความเสีย่งหนึง่ภายใต้ 
ความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคบั	โดยคณะกรรมการ 
บริษัทได้อนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ	ป.ป.ช.	มาตรา	123/5	 
ซึง่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่	เอสซจีี	ได้ส่ือสารถงึพนกังานทกุคนผ่าน	“Message	
from	CEO”	เพือ่แสดงให้เหน็ถงึการให้ความส�าคัญของฝ่ายบรหิาร
ระดบัสงูสดุ	(Tone	at	the	top)
	 นอกจากนี้เอสซีจีได้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน	ก�าหนดวิธ ี
การลดความเสีย่งและการควบคุม	(Risk	Mitigation	and	Control)	 
ผูรั้บผดิชอบ	มาตรการตดิตาม	การสอบทานและประเมินผลการบรหิาร 
ความเสีย่งส�าหรบัให้พนกังานใช้เป็นแนวทางปฏบิตัเิพือ่ป้องกนั 
การเกดิคอร์รัปชัน	โดยมสี�านกังานตรวจสอบประเมนิ	ติดตามการก�ากับ 
ดแูลทีด่	ีการปฏิบัตติามจรรยาบรรณ	และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั
ทกุครัง้เมือ่มกีารเข้าตรวจสอบ
	 ในปี	2562	เอสซีจยีงัคงสร้างความตระหนกัรู	้ความเข้าใจให้กบั
กรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนกังานในการน�าไปปฏบิตัจิรงิตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน	และสอดคล้องตามประกาศ	ป.ป.ช.	มาตรา	123/5	
แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	2542	อย่างต่อเน่ือง	โดยได้ด�าเนนิการ	
ดงันี้
	 1.	 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้	 (Awareness)	 
ให้ความรู	้และพฒันาระบบเชิงป้องกนัในเรือ่งการทจุรติ	คอร์รัปชนั	
(Proactive	and	Preventive	System)	อย่างต่อเนือ่ง	

	 	 1)	 การจดัท�าแบบทดสอบ	“Ethics	e-testing”	 ซ่ึงแบ่ง
เป็น	3	 ระดบั	สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของพนกังาน	โดยทดสอบพนักงานในเรือ่งคณุธรรม	 อุดมการณ์	4	 
จรรยาบรรณ	และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัของเอสซจี	ีแบบทดสอบฯ	 
ประกอบด้วยเนือ้หาเพือ่ให้พนกังานเรยีนรู	้ เข้าใจการปฏบิตัติาม
นโยบาย	 ซ่ึงได้มีการทบทวนแบบทดสอบเรื่องนโยบายต่อต้าน
คอร์รปัชนัให้สอดคล้องกบัประกาศ	ป.ป.ช.	มาตรา	123/5	แห่ง 
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติ	พ.ศ.	2542	 โดยพนักงานคนไทยทกุคนต้องผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ	100	นอกจากนีย้งัได้ท�าการวเิคราะห์การตอบแบบทดสอบ
ของพนกังาน	และสือ่สารให้พนกังานเกดิความเข้าใจทีถ่กูต้อง
	 	 2)	 การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท	 อ�านาจ	
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	 (Responsibility	&	Accountability	 
Awareness)	 ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตาม
แนวทาง	Three	Lines	of	Defense
	 	 3)	 การส่ือสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่ส�าคัญโดย
สะท้อนภาพความรบัผดิชอบตามแนวทาง	Three	Lines	of	Defense
	 2.	 การใช้ระบบ	Compliance	Management	System	ใน
การควบคมุและตดิตามการปฏบิตัด้ิานการต่อต้านคอร์รปัชนั	 เพือ่
ก�าหนดบทบาท	ความรับผิดชอบ	ตั้งแต่การรวบรวมกฎหมาย	 
กฎเกณฑ์	การประเมินความเสีย่ง	การควบคมุ	ติดตาม	ตรวจสอบ	
การรายงานซ่ึงรวมถงึการรายงานภายในและภายนอกเอสซจีี
	 3.	 จดัท�า	 “แบบประเมนิการปฏบิตังิาน	Anti-corruption	
Compliance”	ส�าหรบัหน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งสงู	ได้แก่	หน่วยงาน 
จัดหางานโครงการ	 หน่วยงานขายงานโครงการ	 หน่วยงาน 
รัฐกิจสัมพันธ์	 หน่วยงานวิศวกรรม	 เป็นต้น	 โดยแบบประเมิน
จะระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจท�าให้เกิดคอร์รัปชัน	และวิธีการ
ลดความเสีย่งและการควบคมุ	 (Risk	Mitigation	and	Control)	
ทั้งด้านระบบงาน	 และด้านการปฏิบัติของพนักงาน	 เพื่อให้ 
ผูป้ฏบิตังิานและผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานวเิคราะห์ความเสีย่ง 
ด้วยตนเอง	 ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง	 และน�าผล
การประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี 
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้มีการสื่อสารเพิ่มเติมเพ่ือให้
พนกังานทราบถงึการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและบทลงโทษ
ตามประกาศ	ป.ป.ช.	มาตรา	123/5	แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	
	 4.	 เอสซจีีได้ขยายขอบเขตการด�าเนนิการต่อต้านคอร์รปัชนั	 
โดยสนับสนุนให้คู่ธุรกิจรายส�าคัญของเอสซีจีเข้าร่วมโครงการ	
CAC	 SME	Certification	 ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 โดยการจัดสัมมนา	
Public	Session	for	Supplier	โดยมหีวัข้อเรือ่ง	Anti-Corruption	
เป็นหัวข้อส�าคัญในการจัดสัมมนา

กิจกรรมที่เอสซีจีท�าต่อเนื่องมาโดยตลอด
	 1.	 การเผยแพร่และการสื่อสารท�าความเข้าใจในคู่มือ
จรรยาบรรณเอสซีจ	ีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงาน
ทุกคนรับทราบ	ปฏิบัต	ิและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป	
(VDO	Clip)	 “ชีวิตด๊ีดีกับ	 SCG	Code	 of	Conduct”	 “จันย่า 
ออนทัวร์”	และ	“การต่อต้านคอร์รัปชัน”	
	 2.	 ผูบ้รหิารพบพนกังาน	เพือ่ชีแ้จงข้อมลูต่าง	ๆ 	ของบรษิทั
ซ่ึงรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกาส
ให้ซักถามเพื่อท�าความเข้าใจ
	 3.	 การอบรมในเรือ่งการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ	และ
นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนัในหลายหลกัสตูร/ช่องทางต่าง	ๆ 	เพือ่
ตอกย�้าความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจี	ดังนี้
	 	 -	 หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
	 	 -	 หลักสูตร	SCG	Ready	Together
	 	 -	 หลักสูตร	Business	Concept	Development
	 	 -	 หลักสูตรการก�ากับดูแลที่ดีส�าหรับพนักงานบังคับ
บัญชา	และพนักงานจัดการ	(ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ)

	 4.	 จุลสาร	IA	Letter	ผ่านทางอีเมลของพนักงานทุกคน
	 5.	 ระบบให้ค�าปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันที่หน้า	Web	Intranet	SCG	ใน	Banner	หัวข้อ	
GRC	Helpline
	 6.	 เผยแพร่แนวคดิเรือ่งการต่อต้านคอร์รปัชนัไปสูคู่ธ่รุกจิ	
(Suppliers)	 ร่วมกันน�าหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็น
พลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือชุมชน	 สังคม	
และส่ิงแวดล้อม	โดยเอสซีจไีด้จดัท�า	“จรรยาบรรณคูธ่รุกจิเอสซจี”ี	 
ให้คุ ่ธุรกิจของเอสซีจีน�าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปี	 2556	 
ที่เน้นย�้าความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจ	ี
โดยมีหลักการ	5	ข้อ	คือ	1)	จริยธรรมทางธุรกิจ	2)	แรงงานและ 
สิทธิมนุษยชน	 3) 	 อาชีวอนามัย 	 และความปลอดภัย	 
4)	สิ่งแวดล้อม	และ	5)	กฎหมายและข้อก�าหนด	ซึ่งในป	ี2562	
มีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้น	และจากผลการตอบรับที่ดี
ของคู่ธุรกิจท�าให้เอสซีจีมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่
สังคมให้มากขึ้นต่อไป
นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้ง
ข้อมลูหรอืให้เบาะแสเกีย่วกบัการทจุรติ หรอืไม่ปฏบิตัติาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณเอสซีจี และ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy)
	 เอสซีจีให้ความส�าคัญเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีด	ี
และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง	 ๆ	สามารถ
แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน	 หรือพบความ
ผิดปกติในการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี	 อาทิ	 การก�ากับดูแล	
คุณธรรม	 จรรยาบรรณ	การทุจริต	 การท�าธุรกรรมทางการเงิน	 
การปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์	ข้อบงัคบัทีก่ฎหมายก�าหนด	และนโยบาย 
ต่อต้านคอร์รปัชนัในการด�าเนนิธรุกจิ	ผ่านช่องทางต่างๆ	ทีก่�าหนด	 
เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนตามกระบวนการท่ี
ระบุไว้ใน	 “แนวปฏิบัติ	Whistleblowing	 Policy	 ของเอสซีจี”	

การสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณผ่านมาสคอต มิสเตอร์จันย่า 
(Mr.Janya) และแฟนเพจ ดี๊ดีคลับ ใน facebook

พนักงานร่วมตอบคำาถามจรรยาบรรณผ่านแบบสอบถาม
ออนไลน์ในกิจกรรม Janya on Tour 2019 
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และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	
นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้ร้องเรียนอย่าง
ชัดเจน	 โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของ
บริษัท
	 ท้ังน้ีเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัพนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ต่าง	 ๆ	 ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือเบาะแสนั้นจะไม่
ท�าให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	 
เอสซีจีจึงได ้ก�าหนดกลไกส�าหรับคุ ้มครองและบรรเทา 
ความเดอืดร้อนเสยีหายให้แก่ผูท้ีไ่ด้รายงานหรอืให้ข้อมลูทีถ่กูกระท�า 
โดยไม่เป็นธรรม	 เช่น	 ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่	 โดยส�านักงาน
ตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย
ของระบบ	จัดให้มี	Server	แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น	ๆ
เอสซีจีมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้
	 •	 ช่องทางภายในส�าหรับพนักงาน	สามารถร้องเรียนได้
ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ	
	 1.	 Banner	 ในหน้าแรกของ	Web	 Intranet	 SCG	 ซึ่ง 
พนักงานเอสซีจีสามารถเข้าถึงได้ทุกคน	 โดยสามารถเลือก 
ผู้รับข้อร้องเรียนได้	ดังนี้
	 	 -	 ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
	 	 -	 ผู้อ�านวยการส�านักงานการบุคคลกลาง
	 	 -	 ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ
	 	 -	 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
	 	 -	 กรรมการบริษัท	
	 2.	 ท�าเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น	หรือ
	 3.	 ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่	ind_dir@scg.com

	 •	 ส�าหรับบุคคลภายนอก	 สามารถร้องเรียนได้ทาง
เว็บไซต์	 www.scg.com	 ใน	 “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแส	เอสซีจ”ี	เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชือ่	และสามารถ
เลือกผู้รับข้อร้องเรียนได	้ดังนี้
	 -	 ส�านักงานเลขานุการบริษัท
	 -	 ส�านักงานตรวจสอบ
	 -	 กรรมการอิสระ	
	 -	 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 หรือ	ท�าเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น
	 ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได	้
ซึ่งระบบงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการควบคุมและ
ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
	 ในปี	 2562	 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนที่ให้
บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของ 
ผูก้ระท�าความผดิอนัเกดิจากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย	นโยบาย	 
ระเบยีบบรษิทั	อดุมการณ์	4	และจรรยาบรรณ	รวมทัง้สิน้	30	เรือ่ง	 
สรุปได้ดังนี้	
	 1.	 จ�านวนข้อร้องเรยีนทัง้หมดทีส่อบสวนแล้วเสรจ็	29	เรือ่ง	 
(รวมข้อร้องเรียนของป	ี2561	จ�านวน	4	เรื่อง)
	 เรือ่งทีด่�าเนนิการสอบสวนข้อเทจ็จรงิแล้วเสรจ็แบ่งเป็นเรือ่งทีผิ่ด
	 	 •	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	-	ไม่มี
	 	 •	 นโยบายการแข่งขันทางการค้า	-	ไม่มี	
	 	 •	 สิทธิมนุษยชน	-	ไม่มี
	 	 •	 จรรยาบรรณเรื่องอื่นๆ	3	เรื่อง	
	 	 •	 ระเบียบบริษัท	8	เรื่อง
	 2.	 ความเสียหายและบทลงโทษ
	 	 •	 มูลค่าความเสียหายรวม	0.67	ล้านบาท	
	 	 •	 บทลงโทษ
	 	 	 -	 พ้นสภาพการเป็นพนกังาน	 (ปลดออก/ไล่ออก)	 
	 	 	 	 17	คน
	 	 	 -	 อื่น	ๆ	41	คน
	 3.	 เอสซจีมีกีารประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติและการ
ไม่ปฏบิตัติามกฎ	ระเบียบต่าง	ๆ 	และจรรยาบรรณ	โดยผู้ปฏบิตังิาน	 
(First	Line)	อย่างสม�า่เสมอ	ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายจะน�าข้อร้องเรยีน
ที่เกิดขึ้นมาก�าหนดจุดควบคุม	 เพ่ือปรับปรุงให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดยมีส�านักงานตรวจสอบท�าหน้าที่ 
ในการประเมินประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลของการประเมินความ
เส่ียงและการควบคมุภายใน	และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างสม�่าเสมอ	 นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร	
สร้างความตระหนกัรูแ้ก่พนกังาน	และการปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง
ที่ดี	(Role	Model)	โดยผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

ระบบให้คำาปรึกษาเรื่องจรรยาบรรณ พนักงานสามารถสอบถาม
ข้อสงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
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รายงานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน

13

	 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 ภายใต้หน้าที่และ
ความรบัผิดชอบทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรอย่างรอบคอบ	เป็นธรรม	
และสมเหตุสมผล	 โดยพิจารณาผลตอบแทนเปรียบเทียบกับ
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทชั้นน�าอื่น	 ๆ	ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
	 ในระหว่างปี	 2562	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ได้มีการประชุมจ�านวน	 6	 ครั้ง	 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของ 
คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยต่าง	ๆ 	ก่อนเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 รวมถึง
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
ระดับสูงของเอสซีจี	 ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน	 และ
สอดคล้องกบัผลประกอบการโดยรวมของเอสซจี	ีเพือ่รกัษาความ
เป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม

	 นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนยังให  ้
ความเหน็และค�าแนะน�าต่อฝ่ายจดัการในเรือ่งการบรหิารงานบคุคล	 
เพือ่สร้างขวญัและก�าลังใจให้พนกังาน	ตลอดจนรักษาบุคลากร
ที่มีความสามารถให้คงอยู่กับองค์กร

ในนามคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

14

	 ปรบัตวัให้ทนัรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงของโลก	 เป็นอีก
ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะช่วยเสรมิสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและพึง่พาตนเอง
ได้	ตามความมุ่งมัน่ของเอสซจีใีนการด�าเนนิกจิการสงัคมเพือ่การ
พฒันาอย่างยัง่ยนื
	 เอสซีจี	 มุ่งมั่นด�าเนินกิจกรรมสังคม	 ด้วยการมีส่วนร่วม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถ
พึง่พาตนเองได้	คดิแก้ปัญหาด้วยตนเอง	สามคัคช่ีวยเหลอืเกือ้กลู
ซึง่กนัและกนั	พร้อมส่งเสรมิการสร้างสรรค์นวัตกรรม	สร้างรายได้ที่
มัน่คง	และสร้างภมูคิุม้กนัให้ชมุชนพร้อมรบัความเปลีย่นแปลงที่
จะเกดิขึน้	
	 โลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น
มากมาย	การสะสมของก๊าซเรือนกระจก	ท�าให้หลายประเทศ
ประสบปัญหาสภาพภูมอิากาศแปรปรวน	บางพืน้ทีอ่ากาศร้อนจดั
จนผูค้นจ�านวนมากเสยีชวีติ	โดยเฉพาะประเทศในยุโรป	ซึง่ไม่คุน้
เคยกบัสภาพอากาศร้อนรนุแรงเช่นนีม้าก่อน	ผนืป่าอเมซอนแหล่ง
ออกซิเจนแหล่งใหญ่ของโลกเกดิวกิฤตการณ์ไฟไหม้ป่าทีล่กุลาม
ต่อเนือ่งนานร่วมเดอืน	รวมถงึประเทศสหรฐัอเมรกิา	ออสเตรเลีย	
ซ่ึงต้องเผชญิกบัไฟไหม้ป่ารนุแรงทีส่ดุอย่างไม่เคยเกดิขึน้	 แม้น�า้
แข็งในดนิแดนเหนอืสดุของโลกในมหาสมทุรอาร์กตกิ	 กล็ะลาย
อย่างรวดเร็ว	โลกยงัต้องเผชญิกบัปัญหาทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ะ
ไม่เพยีงพอกบัประชากรโลกทีเ่พิม่จ�านวนขึน้อย่างไม่หยดุยัง้	รวม
ทัง้ปัญหาขยะทีเ่กดิจากการบรโิภคอย่างสิน้เปลอืง	
	 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศเช่นกนั	ฤดฝูนไม่มาตามเวลา	ปรมิาณน�า้ฝนน้อยกว่า
ปกติ	 หลายพื้นท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง	 ในขณะที่บางพ้ืนที่ฝน
กระหน�า่น�า้ท่วม	 ปัญหาขยะหากไม่มวีธิกีารจดัการอย่างเหมาะ
สมอาจกลายเป็นวิกฤตของประเทศ	 อีกทั้งปัญหาฝุ่น	 PM	2.5	 
ทีว่นเวียนส่งผลกระทบต่อสขุภาพคนไทยมาตลอด	2	ปีทีผ่่านมา	
	 ความเปลี่ยนแปลงใช่จะมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจเท่านั้น	
ชุมชนและสงัคมได้รบัผลกระทบด้วยเช่นกนั
	 ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และผนัผวนด้วยนัน้	 
เอสซจีส่ีงเสรมิให้ชมุชนได้เรยีนรูเ้ท่าทนัและปรบัเปลีย่นให้สามารถ
รบัมอืการเปลีย่นแปลง	เพือ่ชมุชนเตบิโตอย่างเข้มแขง็และพฒันา
อย่างยัง่ยนืต่อไปพร้อมกบัการด�าเนนิธรุกจิของเอสซจี	ี

“รกัษ์นำา้ จากภผูาสูม่หานท”ี เรยีนรูก้ารจดัการนำา้และ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลย ีแก้นำา้แล้งนำา้ท่วมด้วยตนเอง
	 จากจุดเริ่มต้นของการสร้างฝายชะลอน�้าตามแนวพระ
ราชด�าริ	 เพ่ือแก้ปัญหาไฟป่า	 ตั้งแต่ปี	 2550	 ที่เอสซีจีร่วม
กับชุมชนด�าเนินโครงการ	 “รักษ์น�้า	 จากภูผาสู่มหานที”	 มา
อย่างต่อเน่ือง	ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น	 และลงมือท�าด้วยตนเอง	 จนเกิดกระบวนการเรียนรู	้
สามารถแก้ไขปัญหา	และพึง่พาตนเองได้อย่างเข้มแขง็	 รวมทัง้ 
เรียนรู้จัดการน�้าชุมชน	ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผนวก
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ส่งผลให้ชุมชนมีน�้าเพียงพอต่อการอุปโภค	
บริโภค	และการเกษตร	ทั้งยังบริหารสมดุลน�้า	ท�าให้ไม่ประสบ
ปัญหาน�้าแล้งน�้าท่วมอย่างเช่นที่เคยประสบมาในอดีต	 อาทิ	
ชมุชน	4	หมูบ้่าน	ในต�าบลบ้านสา	อ�าเภอแจ้ห่ม	 จังหวดัล�าปาง	
ประสบปัญหาน�้าท่วมน�้าแล้งในพ้ืนที่เดียวกันมากว่า	 20	 ปี	 
เมือ่ชมุชนได้เรยีนรูข้้อมลู	วเิคราะห์และหาทางออกของปัญหาร่วม
กนั	จงึได้ร่วมกนัปรบัปรงุแหล่งน�า้เก่า	 ในทุง่หนองโป่งเป็นระบบ
แก้มลงิหนองโป่ง	โดยเชือ่มต่อเส้นทางน�า้อย่างเป็นระบบ	สามารถ
น�าน�า้ทีม่ากเกนิไปในฤดฝูนเข้ามาเกบ็ไว้	 เม่ือถงึฤดแูล้งกน็�าน�า้ที่
เกบ็ไว้ออกมาใช้ได้	ท�าให้มนี�า้ใช้ตลอดทัง้ปี	เพยีงพอต่อการท�าการ
เกษตรในฤดแูล้ง	ทัง้ไม่เกดิปัญหาน�า้ท่วมในฤดนู�า้หลาก	ชมุชนมี
รายได้เพิม่ขึน้เฉลีย่รายละ	100,000	บาทต่อปี	
	 เอสซจี	ีส่งเสรมิการจดัการน�า้ชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงงาน	อาท	ิ
จงัหวดัขอนแก่น	กาญจนบรุ	ีสระบรุ	ีและนครศรธีรรมราช	พร้อม
ขยายผลตัวอย่างความส�าเร็จไปยังพื้นที่ประสบปัญหา	 เพ่ือให้
ชมุชนจดัการน�า้	เพือ่แก้ปัญหาน�า้แล้งน�า้ท่วมได้ด้วยตนเอง	
	 นอกจากนี้	 ยังได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์	 และสถาบัน
สารสนเทศทรพัยากรน�า้	 (องค์การมหาชน)	สนบัสนนุการบรหิาร
จดัการน�า้ตามแนวพระราชด�าร	ิ โดยส่งเสรมิให้ชมุชนเรยีนรูแ้ละ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่ตรวจสอบแหล่งน�า้	วางแผน
จัดท�าผังน�้า	 และสมดุลน�้า	 ปัจจุบัน	 เอสซีจี	 มูลนิธิอุทกพัฒน์	 
และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า	 ได้ร่วมกันสร้างเครือข่าย
ชมุชนใน	9	พืน้ที	่ทัว่ประเทศ	ส่งผลให้ชมุชนกว่า	6,700	ครวัเรอืน	มี
น�า้เพยีงพอเพือ่การอปุโภค	บรโิภค	และการเกษตร	ทัง้เป็นเครอืข่าย 
ขยายผลให้ชมุชนอืน่	ๆ	บรหิารจดัการน�า้ด้วยตนเองอย่างยัง่ยนื
	 ในปีที่ผ่านมา	 ซึ่งถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย	
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	 2562	
เอสซีจจีงึเชญิชวนภาคเีครอืข่าย	ทัง้ภาครฐั	เอกชน	และจติอาสา	 
ร่วมเทดิพระเกยีรตทิ�ากจิกรรมเพือ่บรรเทาปัญหาภยัแล้ง	ในโครงการ	 
“เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง”	มอบถังเก็บน�้า	
1,000	ใบ	ให้กับชุมชนประสบภัยแล้ง	โดยกองทัพบกสนับสนุน 
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การเติมน�้าอุปโภคบริโภค	และ	 “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสา
รักษ์น�้า”	 สนับสนุนชุมชนบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ตนเอง	 และ
ปลูกต้นไม้คืนสมดุลระบบนิเวศ	 เพื่อแก้ภัยแล้งระยะยาว	และ
บรรเทาสภาวะโลกร้อนอีกด้วย
	 การเรียนรู ้การจัดการน�้าและประยุกต์ใช ้เทคโนโลยี
สารสนเทศ	 ท�าให้ชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนจากการพ่ึงพิง
ธรรมชาติตามฤดูกาล	สู่การพึ่งพาตนเอง	ด้วยการวางแผนการ
ใช้น�า้และการเพาะปลกู	ส่งผลต่อรายได้ทีม่ัน่คงขึน้และคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น	ทั้งยังมีน�้าใช้ตลอดปี	ไม่มีปัญหาภัยแล้งอีกต่อไป

“วิสาหกิจและคุณธรรมชุมชน” เรียนรู้การค้าขาย 
สร้างเครือข่ายออนไลน์ เสริมความมั่นคงอาชีพและ
รายได้
	 เมือ่ชุมชนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการน�า้ด้วย
ตนเอง	มผีลผลติทางการเกษตรทีด่ขีึน้	เอสซีจมีุง่หวงัทีจ่ะแปรรปู
ผลผลิตของชุมชนให้มีมูลค่าสูงขึ้น	ให้เป็นอาชีพเสริม	ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งแนวทางช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง	
ฝ่าฟันภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกจิ	และเทคโนโลยดีสิรบัชนั	 
จึงส่งเสริมให้เรียนรู้การค้าขาย	นอกจากอาชีพเกษตรกรรม 
เพยีงอย่างเดยีว	ด้วยหลกัสตูรวสิาหกจิและคณุธรรมชมุชน	”Mini	
MBA	ส�าหรับชุมชน”	ปรับเปลี่ยนเกษตรกรเป็นนักธุรกิจ	 โดย
พฒันาปรับเปลีย่น	mind	set	สร้างโอกาสทางธรุกจิ	เพิม่พนูความ
รูก้ารตลาด	จัดจ�าหน่าย	บรหิารจดัการธรุกจิ	สร้างแรงบนัดาลใจ
ด้วยการศึกษาดูงานต้นแบบที่ประสบความส�าเร็จ	และส่งเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่าง	
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้	 รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม
ประจ�าใจ	ด้วยการผลติสนิค้า	และการค้าทีค่�านงึถงึผูบ้รโิภคและ
สิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม	
	 ในช่วง	 2	ปีท่ีผ่านมา	 ชุมชนรอบโรงงานในจังหวัดล�าปาง	
สระบรุ	ีกาญจนบรุ	ีและนครศรีธรรมราช	ประมาณ	200	คน	ผ่าน
การอบรมหลักสูตรและได้พัฒนาสินค้าที่มีอัตลักษณ์ท้องถ่ิน	
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม	และพร้อมต่อยอดเป็นสินค้าประจ�าจังหวัด	
อาทิ	 ขนมพายไส้สับปะรดรูปไก่ขาว	 ด้วยสัญลักษณ์ไก่ขาว 
ประจ�าเมืองล�าปาง	 ในปีที่ผ่านมา	สร้างรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น	
100,000	บาท	ข้าวกล้องหอมละหนา	ซึง่ปลกูได้เฉพาะในจงัหวดั
ล�าปาง	และมสีารต้านอนมุลูอสิระมากกว่าข้าวหอมมะลปิกตถิงึ	
7	เท่า	ท�าให้มีรายได้ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น	50,000	บาท	
	 เพื่อเท่าทันเทคโนโลยีดิสรับชัน	 ชุมชนยังได้เรียนรู้เทคนิค
การขายสินค้าออนไลน์	 และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชน	
4	 จังหวัดในโลกออนไลน์	 เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์	และช่องทางค้าขายออนไลน์ทีช่่วยสร้างรายได้เพิม่	 
อาทิ	ชุมชนบ้านวังหอน	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ขายมังคุดทาง
ออนไลน์	ปีที่ผ่านมามีรายได้เพิ่มขึ้น	480,000	บาท	
	 หลกัสตูรวสิาหกจิและคณุธรรมชมุชน	ได้ปรบัเปลีย่นเกษตรกร
ให้เป็นผูป้ระกอบการธรุกจิ	ทีส่ร้างสรรค์สนิค้าท้องถิน่ทีม่มีลูค่าเพิม่
และมช่ีองทางการค้าขายทีห่ลากหลาย	 เป็นอาชพีทีม่ัน่คงส�าหรบั
ชมุชนและลกูหลานไม่ต้องละถิน่หางานในเมอืงอกีต่อไป
 

“SCG Circular Way” ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
	 ปัญหาทรัพยากรเริ่มขาดแคลน	แต่ขยะเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้
เกิดแนวคิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด	ตาม
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	Economy)	 เอสซีจีน�าแนว
ปฏิบัติ	 SCG	Circular	Way	 รณรงค์ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
พนักงาน	ผ่านโครงการ	“บางซื่อโมเดล”	ด้วยแนวคิด	“ใช้ให้คุ้ม	
แยกให้เป็น	 ท้ิงให้ถูก”	 สามารถลดปริมาณขยะที่ต้องทิ้งบ่อฝัง
กลบได้เฉลีย่	20	ตนัต่อเดอืน	เพิม่ปรมิาณขยะรไีซเคลิจากร้อยละ	
10	ต่อเดือน	เป็นร้อยละ	45	ต่อเดือน	และยังช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าร้อยละ	50	ในแต่ละเดอืน	พร้อมถอด
บทเรียนเพื่อขยายผลสู่สังคมต่อไป	
	 เอสซีจี	 ยังส่งเสริมการจัดการขยะของชุมชนบ้านรางพลับ	
อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวดัราชบรุ	ีท�าให้ลดปรมิาณขยะสูบ่่อฝังกลบ
ได้เป็นศนูย์	และได้รบัรางวลัชนะเลศิโครงการชมุชนปลอดขยะ	ปี	
2562	จากกรมส่งเสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม	ในปี	2563	จะขยาย
ผลให้ครอบคลมุพืน้ทีอ่�าเภอบ้านโป่ง	โดยร่วมกับอ�าเภอบ้านโป่ง	
จงัหวดัราชบรุ	ีสร้างต้นแบบชมุชนไร้ขยะระดบัอ�าเภอ	เพ่ือขยาย
ผลในระดับจังหวัดต่อไป
	 การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น	จ�าเป็น
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 เอสซีจีได้ระดม
พันธมิตรกว่า	 45	 องค์กร	 ทั้งระดับโลก	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	
โรงเรียน	และชุมชน	 ร่วมขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	
เพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นรูป
ธรรม	นอกจากนี	้ยังน�าแอปพลิเคชัน	“คุ้มค่า”	เทคโนโลยีดิจิดัล
ส�าหรับธนาคารขยะมาใช้กับเครือข่ายพันธมิตร	เพื่อช่วยบริหาร
ข้อมูลการซื้อขายขยะ	กระตุ้นให้เกิดการคัดแยก	ส่งเสริมให้เกิด
การรีไซเคิล	และช่วยลดปริมาณการฝังกลบขยะ
	 SCG	Circular	Way	ด้วยแนวคดิ	“ใช้ให้คุม้	แยกให้เป็น	ท้ิง
ให้ถูก”	เปลี่ยนคนให้เห็นคุณค่าของขยะมากขึ้น	คุณค่าของขยะ	
ซึง่ไม่เพยีงหมนุเวยีนกลบัมาใช้ซ�า้ได้อย่างไม่รูจ้บ	ยังช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	ซึง่เป็นสาเหตขุองการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอีกด้วย



135

“เรอืนสขุใจ” คณุภาพชวีติทีด่ตีามความต้องการทีแ่ท้
จริง ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิดัล
	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พุทธศักราช	
2562	 มูลนิธิเอสซีจี	 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 และ
เครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม	 เพื่อ
เฉลมิพระเกยีรต	ิและอ�านวยประโยชน์สขุให้ประชาชนมคีณุภาพ
ชวีติทีด่ขีึน้	ภายใต้โครงการ	“เฉลมิราชย์ราชา	จติอาสาพฒันาโรง
พยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทัว่ไทย”	โดยร่วมกนัปรบัปรงุพืน้ทีใ่ห้
บริการและภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	21	แห่ง
ทั่วประเทศ	ให้เป็น	“เรือนสุขใจ”	อาคารที่พักคอยญาติที่เอื้อต่อ
การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของทุกกลุ่มวัย	ทั้งผู้ป่วย	ญาต	ิ
หมอ	พยาบาล	ตลอดจนประชาชนทุกคนที่มาใช้บริการ	ผ่าน
กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม	ออกแบบอาคารอย่าง
สอดคล้องกบัวฒันธรรม	และความต้องการอย่างแท้จรงิของผูใ้ช้ 
อาคารแต่ละพื้นที่	 ทั้งด้านความสุขสบาย	และการใช้เวลาพัก
คอยให้เกิดประโยชน์
	 ในปี	พ.ศ.	2562	ได้เริม่โครงการในพืน้ทีน่�าร่อง	4	แห่ง	ได้แก่	 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชนครไทย	จังหวดัพษิณโุลก	โรงพยาบาล 
สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	 จังหวัดอุดรธานี	 โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชกระนวน	จังหวัดขอนแก่น	และโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 โดยกลุ่มวิจัย 
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูจากบคุลากรและ
ผูร้บับรกิารของโรงพยาบาลถงึความต้องการในการปรบัปรงุโรง
พยาบาล	 วิเคราะห์ข้อมูลกายภาพ	ผังแม่บท	จนท�าให้เกิดการ
ท�างานออกแบบด้วยการมีส่วนร่วม	หน่วยงาน	Cement	 and	
Construction	Solution	ของเอสซีจี	 ได้น�าเทคโนโลยี	Building	
Information	Modeling	 (BIM)	 ซ่ึงเป็นโมเดล	 3	 มิติ	 มาใช้ใน
การก่อสร้าง	ท�าให้การวางแผนออกแบบก่อสร้างเป็นไปอย่าง
แม่นย�า	 ตรวจสอบต�าแหน่งหรือความผิดพลาดผ่านโมเดลได้
ก่อนลงมือสร้าง	จึงช่วยลดของเสียจากการเผื่อปริมาณวัสดุ	ลด
ต้นทนุการก่อสร้าง	รวมถงึการน�าวสัดเุหลอืใช้ในงานก่อสร้าง	เช่น	 
เศษคอนกรตี	หมนุเวยีนกลบัมาเป็นวตัถดุบิในกระบวนการผลติ
อีกครั้ง	 ท�าให้ของเสียกลายมาเป็นประโยชน์ที่เกิดกับทุกฝ่าย	
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	นอกจากนี้	ยังได้รับการสนับสนุน
จากผู้แทนจ�าหน่ายเอสซีจีในพื้นที่ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง	
	 การวเิคราะห์ข้อมลูบคุลากรและผูร้บับรกิารของโรงพยาบาล	 
เปลี่ยนงานออกแบบให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้
ใช้บริการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้อย่างแท้จริง	 และ
เทคโนโลยดีจิดิลั	BIM	เปลีย่นกระบวนการก่อสร้างแบบเดมิเป็น 
กระบวนการก่อสร้างดิจิดัลที่มีประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 ลดความ
ผิดพลาด	และลดการใช้ทรัพยากร	ท�าให้เรือนสุขใจ	สร้างสุขทั้ง
ให้ผู้สร้างและผู้รับบริการ

“Sharing the Dream” สร้างสรรค์สังคมและพัฒนา
พลเมืองอาเซียน
	 ในช่วงเวลา	13	ปีที่ผ่านมา	Sharing	the	Dream	ช่วยสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและสานฝันที่จะศึกษาต่อเพ่ืออนาคตที่ดี
ให้กับเยาวชนอาเซียนใน	6	ประเทศอาเซียน	 ได้แก่	 เวียดนาม	
อนิโดนเีซยี	เมยีนมา	สปป.	ลาว	กมัพชูา	และฟิลปิปินส์	โดยมอบ
ทุนการศึกษาจ�านวนทั้งสิ้น	14,697	ทุน	
	 ในปีที่ผ่านมา	 เอสซีจี	 ได้จัดกิจกรรม	SCG	Sharing	 the	
Dream	 –	 ASEAN	 Camp	 ในไทย	 ส�าหรับนักเรียนทุนจาก
ประเทศไทยและอาเซียน	เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ท�าความรู้จัก
เพื่อนๆ	จากประเทศเพื่อนบ้าน	สร้างความสมัครสมานสามัคคี	 
ความตระหนักความเป็นพลเมอืงอาเซยีน	ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละบ่ม 
เพาะศักยภาพในอนาคตของเยาวชนอาเซียนให้เติบโตเป็นคน
เก่งและดี	 โดยเรียนรู้การด�าเนินธุรกิจ	การสร้างสรรค์นวัตกรรม	
การท�ากิจกรรมสังคม	พบปะผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี	 และ
ร่วมท�างานด้านส่ิงแวดล้อมบนเวทีเสวนานานาชาติ	 SCG	SD	
Symposium	10	Years	 ‘Circular	 Economy:	Collaboration	
for	Action’	 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนใส่ใจต่อปัญหา
ส่ิงแวดล้อม	และน�าประสบการณ์การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ	 ไปสร้าง
ประโยชน์ให้กบัประเทศชาตขิองตนเอง	ในฐานะพลเมอืงอาเซยีน	
ที่พร้อมพัฒนาปรับเปล่ียนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก	
เพือ่ร่วมกนัสร้างสรรค์ประเทศอาเซยีนให้เตบิโตอย่างยัง่ยนืต่อไป	
	 เอสซจี	ีเชือ่ว่าการส่งเสรมิให้ชมุชนและพลเมอืงอาเซยีนได้
เรียนรู้และปรับเปลี่ยน	จะช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัว	
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
ในนามคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

15

ปรับตวัรับมอืกบันำา้แล้งนำา้ท่วม จากความเปลีย่นแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ
	 อุณหภูมิที่สูงขึ้นจนสภาพอากาศแปรปรวน	 ท�าให้หลาย
ประเทศต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัด	 จนไม่สามารถควบคุมได้	
บางประเทศมีอากาศหนาวเย็นกว่าที่เคยประสบมา	จนมีผู้เสีย
ชวีติ	ในขณะทีป่ระเทศไทยต้องประสบกบัฤดแูล้งทีม่าเรว็	รนุแรง	
และยาวนาน	แต่บางพืน้ทีก่ลบัมพีายเุข้ากระหน�า่จนเกดิน�า้ท่วม
เป็นวงกว้าง	 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น�้าแล้ง	น�้า
ท่วม	และเป็นภูมิคุ้มกันให้ชุมชนปรับตัวได้ในสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 เอสซีจีจึงด�าเนินโครงการ	“รักษ์น�้า	
จากภูผาสู่มหานที”	 ร่วมกับชุมชน	 รับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิดขึ้น	 โดยให้องค์ความรู ้ด ้านการจัดการน�้าตามแนว 
พระราชด�าริ	 และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ	 เพื่อให้ชุมชนแก้ปัญหาด้วยตนเอง	 โดยเป็นหนึ่ง
กิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล 
เฉลิมพระเกียรติ 	 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษก

เพิ่มปริมาณนำ้าและแหล่งกักเก็บให้มากขึ้น 
	 ด้วยการปรบัปรงุฟ้ืนฟแูหล่งเกบ็น�้าเดมิให้มปีรมิาณการกกั
เก็บน�า้เพิ่มขึ้น	เพื่อรองรับน�า้ในฤดูฝนและกระจายน�้าอย่างเป็น
ระบบในฤดูแล้ง
	 •	 บ้านสาแพะเหนือ	 อ.แจ้ห่ม	 จ.ล�าปาง	 ร่วมกับชุมชน
ฟื้นฟูลุ่มน�้าห้วยแก้ว	 เพ่ิมปริมาณกักเก็บน�้า	 ด้วยฝายใต้ทราย
ช่วยยกระดบัน�า้ใต้ดนิ	ขดุวงัน�า้ใหม่	ลอกวงัน�า้เดมิ	ซ่อมแซมฝาย
ยกระดับน�้า	ปรับปรุงประตูเปิด-ปิดน�้า	ท�าให้เพิ่มปริมาณน�้ากัก
เก็บได้มากกว่า	51,000	ลูกบาศก์เมตร	รวมทั้งเชื่อมต่อเส้นทาง
น�้าด้วยระบบท่อ	 ผันน�้าจากอ่างห้วยแก้วช่วงฤดูฝนมาเก็บไว้ใช้
ท�าเกษตรได้	1,100	ไร่	ชุมชนได้รับประโยชน์กว่า	150	ครัวเรือน
	 •	 บ้านสาสบหก	อ.แจ้ห่ม	จ.ล�าปาง	ร่วมกับชุมชนจัดท�า
ถงัพกัส�ารองน�า้เชงิเขา	น�าน�า้จากฝายชะลอน�า้มากกัเกบ็ไว้	แล้ว
ส่งต่อสู่พื้นที่ชุมชนด้วยระบบประปาภูเขา	เพื่อใช้อุปโภคบริโภค	
กักเก็บน�้าได้	 220	 ลูกบาศก์เมตร	 ชุมชนใช้ประโยชน์ได้	 133	 
ครัวเรือน

การส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และปรับตัวให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และจำานวนทรัพยากรที่ลดลง
ในขณะที่ความต้องการใช้มีเพิ่มมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่จะทำาให้ชุมชน สังคม และเอสซีจี 
อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข
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โมเดลต้นแบบ หุ่นยนต์เก็บขยะลอยน้ำา 4.0 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และอำานวยความสะดวกในการจัดเก็บขยะ

โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จ.ระยอง รณรงค์ให้นักเรียน
ล้างกล่องนมก่อนนำาไปรีไซเคิล ตามแนวคิด ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น 
ทิ้งให้ถูก

ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาแหล่งนำ้า 
	 ร่วมกบัมลูนธิอิทุกพฒัน์	ในพระบรมราชูปถมัภ์	และสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน�า้	(องค์การมหาชน)	ด้วยการเพิม่ศกัยภาพ
การกักเก็บ	 ส�ารองและระบายน�้า	 ท�าให้เกิดสมดุลน�้า	 จนแก้
ปัญหาน�า้แล้งน�้าท่วมซ�า้ซากได้
	 •	 ชุมชนป่าภถู�า้	ภกูระแต	อ.แวงน้อย	จ.ขอนแก่น	ประสบ
ฝนแล้ง	4	ปี	สลับฝนดี	2	ป	ีท�าให้เกิดภัยแล้งซ�า้ซากมากว่า	40	
ปี	 ประกอบกับเป็นพื้นที่สูงลอนคลื่น	 สภาพดินปนทราย	 เก็บ
น�้าไม่ได้	 แต่เมื่อได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศวัดความ
สูง	 ส�ารวจพื้นที่	 ลงมือขุดคลองดักน�้าในจุดที่สูงที่สุด	 รอรับน�้า
หลากจากที่สูง	แล้วกระจายน�้าสู่แหล่งน�้าเดิม	ตามระดับความ
สงู	ท�าให้กกัเกบ็น�า้ได้เพิม่ขึน้อกี	70,000	ลกูบาศก์เมตร	มชีมุชน
ได้ประโยชน์กว่า	2,000	ครัวเรือน	มีน�้าเพียงพออุปโภค	บริโภค	
และเกษตร	นาน	4	ป	ีแม้ไม่มีฝน

ปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานที คืนสมดุลธรรมชาติ แก้
ภัยแล้งระยะยาว 
	 ร่วมกับชุมชน	หน่วยงานราชการ	และจิตอาสา	ปลูกต้นไม้
ในป่าบกกว่า	34,000	ต้น	ในพื้นที่	จ.สระบุรี	ล�าปาง	สมุทรสาคร	
ขอนแก่น	กาญจนบุร	ีราชบรุ	ีก�าแพงเพชร	และกรุงเทพมหานคร	
รวมทั้งปลูกไม้โกงกางและหญ้าทะเลกว่า	 16,000	ต้น	 ในพื้นที่	
จ.ตรัง	สุราษฎร์ธานี	และระยอง
 

เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า จัดการ
ขยะต้นทางอย่างมปีระสทิธภิาพ
	 ความต้องการใช้ทรัพยากรที่มีเพ่ิมมากขึ้นจากจ�านวน
ประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้โลกต้องเผชิญกับ
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอ	 และเมื่อใช้เสร็จได้ 
กลายเป็นขยะจ�านวนมาก	 การเพ่ิมปริมาณขยะกลับเข้าสู่
กระบวนการรไีซเคลิเพือ่หมนุเวยีนทรพัยากรกลบัมาใช้ประโยชน์
ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	 จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยลด
การใช้ทรัพยากร	 รวมทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ซ่ึง
เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

บางซื่อโมเดล จัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 รณรงค์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงานภายในเอสซีจี	 
มุง่เน้นการพฒันา	2	ด้าน	ได้แก่	1.	การให้ความรู	้ปลกูฝังจติส�านกึ	
และปรับเปล่ียนพฤติกรรม	 โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่
พนักงาน	 และส่งเสริมพฤติกรรม	 “ใช้ให้คุ้ม”	 “แยกให้เป็น”	 
และ	“ทิง้ให้ถกู”	และ	2.	การพัฒนาจดัระบบการคดัแยกขยะภายใน
ส�านักงาน	และระบบรับซื้อคืนเพ่ือรีไซเคิล	 โดยมีหัวใจส�าคัญ	 
คือ	การแยกขยะเปียกออกจากขยะแห้ง	และแยกตามประเภท
วัสดุ	 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ขยะและสามารถน�ากลับมาสร้าง
ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น	ลดปริมาณขยะที่ต้องทิ้งบ่อฝังกลบได้กว่า	
240	ตันต่อปี	และเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ตลาดทนุธรรมาภบิาลเฉลมิพระเกยีรต	ิเนือ่งในโอกาสมหามงคล	
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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ชวนแฟนบอลรุ่นเยาว์ เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เป็นแชมป์รักษ์โลก 
เคลียร์ถูกที่ ทิ้งถูกถัง เพื่อนำาไปรีไซเคิลต่อได้ ตามแนวคิด 
ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก

โครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” โมเดลจัดการขยะที่
เชื่อมโยง บ้าน วัด โรงเรียน และธนาคารขยะ 
	 เพือ่เพิม่ปรมิาณขยะรไีซเคิล	และลดปรมิาณการฝังกลบขยะ	 
ด้วยการคดัแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง	จุดเด่นคือ	สร้างผูน้�าทางความคดิ 
ทีเ่ข้มแขง็	และเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติจรงิ	เพือ่สร้างเครอืข่ายทีย่ัง่ยนื	
โดยสร้างการมีส่วนร่วมให้วัดและโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
เพือ่ปลกูฝังการคดัแยกขยะ	ตัง้แต่วยัเดก็จนถงึผูใ้หญ่	มีเจ้าอาวาส	
พระสงฆ์	คณุคร	ูนกัเรยีน	และผูน้�าชุมชน	เป็นผูน้�าทางความคดิเพือ่
ถ่ายทอดแนวคดิต่อไปยงัคนอืน่	ๆ 	ในบ้านและชมุชน	เริม่น�าร่องที่
ชมุชนเขตเทศบาลเมอืงมาบตาพดุ	จ.ระยอง	ผ่านโครงการ	“บ-ว-ร”	
ได้แก่	บ้าน	คอื	ชมุชนโขดหนิ	2	ชมุชนโขดหนิมติรภาพ	ชมุชนเขาไผ่	
วดัโขดหนิ	และโรงเรียนวัดโขดหนิมติรภาพที	่42	โดยมธีนาคารขยะ
ชุมชนเขาไผ่	เป็นผูข้บัเคลือ่นกลไกการรไีซเคลิของชมุชน	ทีผ่่านมา
มผีูเ้ข้าร่วมโครงการแล้วกว่า	80	ครวัเรอืน	สามารถน�าขยะกลบัเข้า
สูก่ระบวนการรไีซเคลิได้กว่า	6,500	กโิลกรมั

“แชมป์รักษ์โลก” สนามแข่งขันฟุตบอลต้นแบบ 
การคัดแยกขยะ
	 ด้วยสนามเอสซีจี	 สเตเดี้ยม	 ท่ีแต่ละนัดของการแข่งขันมี
แฟนบอลเข้ามาชมในสนามเฉลีย่	10,000	คน	เกดิขยะแต่ละครัง้
มากถงึ	1,000	กิโลกรมั	เอสซจีจีงึร่วมกบัสโมสรเอสซจีี	เมอืงทอง	
ยูไนเต็ด	 ผลักดันสู่การเป็น	 Circular	 Economy	 Stadium	 
ด้วยการเชิญชวนแฟนบอลร่วมเป็น	“แชมป์รกัษ์โลก”	แยกขยะเป็น 
4	ประเภท	ได้แก่	ขยะพลาสติก	กระดาษ	เศษอาหาร	และขยะ 
ปนเปื้อน	วางไว้ตามจุดต่าง	ๆ 	พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่อง
การแยกขยะท่ีถูกต้องแก่แฟนบอลก่อนจะทิ้งให้ถูกถัง	 เพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดการขยะ	 ให้หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์
ได้ใหม่	 ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	ท�าให้ในปีที่ผ่านมา	ลดปริมาณขยะฝังกลบได้กว่า	9,000	
กิโลกรัม	น�าไปรีไซเคิลได้ประมาณ	1,800	 กิโลกรัม	และส่งต่อ
แนวทางให้แฟนบอลน�ากลับไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	ขยายสู่คน
ใกล้ตัว	 พร้อมทั้งเป็นต้นแบบขยายไปสู่ทีมอ่ืน	 ๆ	 รวมถึงกีฬา
ชนิดอื่นๆ	ได้ต่อไป

ปรบัใช้เทคโนโลย ีเพิม่ประสทิธภิาพ ลดเวลา ประหยดั
พลงังาน
	 เอสซีจีเชื่อว่า	 การปรับใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้สามารถ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว	ทั้งในด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน	ลดเวลา	ประหยัดพลังงาน	และ
ช่วยอ�านวยความสะดวก	จงึน�าเทคโนโลยมีาปรบัใช้กบักจิกรรม
สังคมที่เอสซีจีด�าเนินงาน

วัดโขดหิน จ.ระยอง 
ร่วมรณรงค์จัดถังแยกถุงพลาสติกสะอาด
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ทุ่นกักขยะลอยน้ำา ที่ใช้หลักการน้ำาขึ้นน้ำาลงในการเก็บขยะ เรือนสุขใจ อาคารพักคอยญาติที่ก่อสร้างโดยเทคโนโลยี 
Building Information Modelling (BIM) ที่ช่วยลดของเสีย 
ลดเวลา จากการก่อสร้าง

“ทุ่นกักขยะลอยนำ้า” นวัตกรรมช่วยแก้ไขปัญหาขยะ
ในแหล่งนำ้า 
	 ธุรกิจเคมิคอลส์	 เอสซีจี	 ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง	(ทช.)	พฒันาทุน่กกัขยะลอยน�า้ส�าหรบัตดิตัง้บรเิวณ
ปากแม่น�า้และล�าคลองสาขา	โดยออกแบบให้มกีลไกฝาเปิดปิด
ที่อาศัยหลักการไหลของน�้าและแรงดันช่วยกักขยะลอยน�้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	ท�าให้ขยะที่กักได้ไม่หลุดลอยออกนอกทุ่น
ตามอทิธพิลน�า้ขึน้น�า้ลง	สามารถรวบรวมและกกัขยะลอยน�า้ได้
เฉลีย่	7.7	กโิลกรมั/วนั/ชดุ	ปัจจบุนัได้ส่งทุน่กกัขยะลอยน�า้	20	ชดุ	
ไปติดตั้งในพื้นที่	13	จังหวัดชายทะเล	ได้แก่	ระยอง	ฉะเชิงเทรา	
สมุทรสงคราม	ประจวบคีรีขันธ์	 เพชรบุรี	 สุราษฎร์ธานี	 สงขลา	
นครศรีธรรมราช	ปัตตาน	ีพังงา	ภูเก็ต	สตูล	และระนอง	เพื่อช่วย
ลดปริมาณขยะลงสู่ทะเลได้อย่างน้อย	30	ตันภายใน	6	เดือน	
	 นอกจากนี้	 เอสซีจียังได้น�าความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์
มาคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ	 “หุ่นยนต์เก็บขยะลอย
น�า้	4.0”	เพือ่ช่วยเกบ็ขยะในพืน้ทีน่�า้นิง่	และพืน้ทีท่ีเ่ข้าถงึล�าบาก	
โดยได้น�าระบบ	ML	(Machine	Learning)	และ	IoT	(Internet	
of	 Things)	มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะและช่วย
อ�านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่	 อีกทั้งยังออกแบบให  ้
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จึงช่วยประหยัดพลังงานใน
การใช้งานมากยิ่งขึ้น

“เรือนสุขใจ” ผลผลิตจากเทคโนโลยี Building  
Information Modeling (BIM) เห็นก่อนลงมือจริง 
 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	 เอสซีจี	 มูลนิธิเอสซีจ	ี 
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	และกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อม 
สรรค์สร้างเพือ่สขุภาวะ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	จดัท�า	“โครงการเฉลมิราชย์ราชา	จติอาสาพฒันา 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชทัว่ไทย”	เนือ่งในโอกาสมหามงคล	 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 โดยร่วมปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการ 
และภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เป็นอาคาร 
พักคอยญาติที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีของผู้ป่วย	
ญาต	ิหมอ	พยาบาล	ตลอดจนประชาชนทกุคนทีเ่ข้ามาใช้บรกิาร	
โดยทีมวิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลความต้องการในการปรับปรุง 
โรงพยาบาล	ส�ารวจพืน้ทีส่ภาพแวดล้อมโรงพยาบาล	แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้งาน	 สังเกตการณ์ 
การใช้งานของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ	 จนท�าให้เกิดการ
ท�างานออกแบบด้วยการมีส่วนร่วม	 (Participatory	Design)	
โดยหน่วยงาน	Cement	 and	Construction	Solution	 (CCS)	
ได้น�าเทคโนโลยี	Building	Information	Modeling	(BIM)	มาใช้
ในการก่อสร้าง	ท�าให้วางแผนการก่อสร้าง	และตรวจสอบความ
ผิดพลาดผ่านโมเดลก่อนการลงมือก่อสร้างอาคารจริง	ช่วยลด
เวลา	และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง	ตามหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน	
ก่อสร้างเป็นอาคาร	“เรอืนสขุใจ”	โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช
บ้านดุง	 จ.อุดรธานี	 อาคาร	 “เฮือนสุขใจ”	 โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยพุราชกระนวน	จ.ขอนแก่น	อาคาร	“ชานสขุใจ”	โรงพยาบาล
สมเดจ็พระยพุราชนครไทย	จ.พษิณโุลก	และอาคาร	“ลานสุขใจ”	 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเวยีงสระ	จ.สรุาษฎร์ธาน	ีทีต่อบโจทย์ 
ตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ
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Sharing a Brighter Vision โครงการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อ
ผู้ป่วยยากไร้

ตรวจและรักษาสุขภาพฟันให้แก่พระสงฆ์และสามเณร 999 รูป 
ใน สปป.ลาว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เปิดโอกาสส่งต่อคณุภาพชวีติทีด่สีูส่งัคมและอาเซยีน
	 การส่งมอบโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับคน 
ในสังคม	 เป็นอีกภารกิจที่เอสซีจีมุ่งมั่นด�าเนินงาน	 ร่วมกับภาคี
เครือข่าย	 เพื่อร่วมกันส่งต่อความดีที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ชุมชนและสังคม

อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ 
	 โครงการทนุการศกึษาส�าหรบัเยาวชนทีเ่รยีนสายอาชวีะ	ซึง่
เป็นบุคลากรในตลาดแรงงานของประเทศในยุค	 Thailand	4.0	
แต่ด้วยผู้เข้าเรียนและจบในสายนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 
มูลนิธิเอสซีจีจึงสนับสนุนทุนการศึกษามาตั้งแต่ป ี	 2556	 
แบบไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน	 เป็นทุนต่อเนื่อง	5	ปี	 (ปวช.	1-
ปวส.	2)	ในสาขาอุตสาหกรรม	การบริการ	และการเกษตร	โดย
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทั้ง	Hard	Skills	 และ	Soft	 Skills	
รวมถงึพฒันาศกัยภาพครอูาชวีะให้ศกึษาดงูานในสถานทีต่่าง	ๆ 	 
เพือ่น�าแนวทางมาปรบัใช้กบัการสอนในประเทศ	ส่งผลให้ผูเ้รยีน
จบออกมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นก�าลังส�าคัญใน
อนาคต	ปัจจุบันมีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน	2,014	คน

Sharing a Brighter Vision 
	 โครงการผ่าตัดต้อกระจกเพือ่ผูป่้วยยากไร้ในประเทศเมยีนมา 
การมองไม่เห็นจากโรคตาต้อกระจก	 ส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนนิชวีติประจ�าวนัเป็นอย่างมาก	การช่วยเหลอืให้ผูป่้วยกลบั
มามองเห็นได้อีกครั้ง	 จึงเป็นเสมือนการเปลี่ยนชีวิต	 จากเดิม 
ที่เคยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	 คิดว่าเป็นภาระกับลูกหลาน	 
ให้กลับมาดูแลตัวเองได้	 สามารถท�ากิจกรรมที่อยากท�า	 อาทิ	 
เดินทางไปสวดมนต์ไหว้พระที่วัด	 เพิ่มความสุขและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีให้กับคนเมียนมา	 เอสซีจีร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	
(องค์การมหาชน)	ด�าเนินโครงการ	Sharing	a	Brighter	Vision	
เป็นครั้งที่	 5	 ในพื้นที่เมืองเมาะล�าไย	 (Mawlamyine)	 รัฐมอญ	
ประเทศเมียนมา	ณ	 โรงพยาบาล	General	 เมืองเมาะล�าไย	ปี	
2562	มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดจ�านวน	263	ราย	ตลอดระยะเวลา	
5	ปีของการด�าเนนิโครงการได้ช่วยเหลอืผูป่้วยให้กลบัมามองเหน็
แล้วรวมทั้งสิ้น	1,135	ราย	เป็นอีกภารกิจที่เอสซีจีมุ่งมั่นด�าเนิน
งานควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจในอาเซียน	และตั้งเป้าที่จะขยาย
โครงการไปสู่ประเทศอาเซียนอื่นๆ

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของไทยถวายแด่พระสงฆ์
และสามเณร สปป. ลาว 
	 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	
พุทธศักราช	 2562	 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	ประจ�าปีพุทธศักราช	2562	เอสซีจี 
สถานเอกอัครราชทูตไทย	และผู้ประกอบการไทยใน	สปป.	ลาว	
ได้ร่วมกับคณะทันตแพทย์	 จากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน	
คณะทันตแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พร้อม 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนกว่า	 70	 คน	 ร่วมเป็นจิตอาสาท�ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์	โดยจดัให้บรกิารรกัษาทางทนัตกรรมแด่พระ
ภกิษสุงฆ์และสามเณรทีอ่ยูใ่นนครหลวงเวยีงจนัทร์	ณ	วัดองค์ตือ้ 
มหาวิหาร	 นครหลวงเวียงจันทน์	 สปป.	 ลาว	 มีพระภิกษุและ
สามเณรมารับบริการรวม	999	 รูป	 เพ่ือช่วยลดปัญหาสุขภาพ 
ที่เกิดขึ้นแก่พระสงฆ์	 ให้พระสงฆ์ปฏิบัติกิจ	 และสืบทอด 
พุทธศาสนาต่อไปได้
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การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

16

1. การควบคุมภายใน
	 เอสซีจีมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�าตลาดในภูมิภาค	 โดย
มุ่งด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนให้แก่อาเซียนและทุกชุมชนที่เข้าไปด�าเนินงาน	มุ่งสร้าง
คุณค่าให้แก่ลูกค้า	พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ภาย
ใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก	 สอดคล้องกับหลักการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง	 
อกีทัง้ยงัมุง่ยกระดบัคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่องผูบ้รโิภค
ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการด�าเนินงาน	
การพัฒนาเทคโนโลยี	 และการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีมีความ
เป็นเลิศ	 คณะจัดการเช่ือว่าการจะก้าวสู่ความเป็นผู้น�าได้นั้น
ต้องมรีะบบการก�ากบัดแูล	การบรหิารความเสีย่ง	การก�ากบัดแูล 
การปฏิบัติงาน	 และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล	สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทัง้การปฏบิตังิานและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เอสซีจีมีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล	การบริหารความเสี่ยง 
การก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน	การควบคุมภายใน	และการตรวจสอบ 
ภายในโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

	 เอสซีจีปลูกฝังให้คณะจัดการ	หัวหน้างาน	และพนักงาน
ตระหนักเร่ืองการก�ากับดูแล	การบริหารความเสี่ยง	 การก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงาน	และการควบคุมภายใน	โดยคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเอสซีจีมีจ�านวนบุคลากรอย่างเพียง
พอในการด�าเนินการตามระบบดังกล่าว	 รวมทั้งมีระบบการ
ควบคุมภายในส�าหรับติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของ

บรษิทัย่อย	เพ่ือป้องกนัทรพัย์สนิของเอสซจีจีากการน�าไปใช้โดย
มิชอบหรือไม่มีอ�านาจ	 รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง	และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
	 ในส่วนของการควบคุมภายในซึ่งได้มีการก�าหนดให  ้
เป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ	COSO	2013	 (The	
Committee	 of	 Sponsoring	Organization	 of	 Treadway 
Commission)	 มีส�านักงานตรวจสอบภายในท�าหน ้าที่
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบ
ประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 จากนั้นน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาให ้ความเห็นชอบก ่อนรายงาน 
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ	 ครั้งที่	 235	
(9/2562)	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2562	โดยมีกรรมการอิสระ	
7	ท่าน	ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ	4	ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย
	 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการ
ซกัถามข้อมลูจากคณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะจดัการแล้ว	 
มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในของเอสซจีมีคีวามเหมาะสม 
เพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการด�าเนินธุรกิจ	 เป็นไปตาม
กฎหมาย	 ระเบียบต่าง	 ๆ	ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้	ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระ
ส�าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
	 คณะจัดการในฐานะผู้ก�ากับดูแลต่อจากคณะกรรมการ
บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้อง
กับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	เพื่อสร้างระบบงาน
เชงิป้องกนัในการด�าเนนิธรุกจิทัง้ในและต่างประเทศ	โดยเฉพาะ
ปี	 2562	คณะจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการก�ากับ
ดแูล/	ควบคมุต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของความ
เสี่ยง	ดังนี้

1.1 การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive and 
Preventive System )
	 เอสซีจีมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	ปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืน	คือ	
พนกังานต้องมคีณุธรรม	จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน	เพือ่เป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	จรรยาบรรณให้กับพนักงาน	เอสซีจี
ได้จดัท�าระบบเชงิป้องกนั	(Proactive	and	Preventive	System)	
ซึ่งประกอบด้วย
	 1.1.1	 แบบทดสอบ	 “Ethics	 e-testing”	 เพื่อปลูกฝัง	 ให้
ความรู้	สร้างความตระหนักรู้	 (Awareness)	ให้กับพนักงานทุก
ระดบัเป็นประจ�าทกุปีและสามารถน�าเรือ่งคณุธรรม	อดุมการณ์	4	 
จรรยาบรรณ	 และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติและ 

อ้างอิง	 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�านักงาน
คณะกรรมการก� า กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 
(SEC)/	สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)
อ้างองิ	COSO	Enterprise	Risk	
Management/	ISO	31000
อ ้ างอิ งตามกฎหมายและ
ระเ บียบที่ เกี่ ยวข ้อง / 	 ISO	
19600
อ ้ างอิ ง 	 COSO	 In te rna l	 
Control	 Framework	 2013/
COBIT5

• การก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

• การบริหารความเสี่ยง

• การก�ากับดูแล
 การปฏิบัติงาน

• การควบคุมภายใน
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ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 ให้เกิดผลได้จริง	 โดย
ในปี	 2562	 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่	 5	 และ	SCG	e-	 Policy	
e-Testing	ต่อเนื่องเป็นปีที่	3	ซึ่งพนักงานของเอสซีจีทุกคนผ่าน
การทดสอบ	100%	นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบ
ทดสอบของพนกังาน	และส่ือสารให้พนกังานทกุระดบัเกดิความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
	 1.1.2	 ผลกัดนัแนวทาง	“ความรบัผดิชอบการบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน	 3	 ระดับ	 (Three	
Lines	 of	 Defense)”	 ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล	เอสซีจีส่งเสริม	ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้า
งานในแต่ละบริษัท/หน่วยงาน	(First	Line)	หน่วยงานสนับสนุน	
(Second	Line)	และส�านกังานตรวจสอบ	(Third	Line)	ประยกุต์
ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 ตั้งแต่การ
ประเมนิความเสีย่ง	ก�าหนดการควบคมุ	ตดิตามและประเมนิผล	
ซึ่งผู้ท�าหน้าที่เป็น	First	Line	ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญที่สุด
ทีท่�าให้แนวทางดงักล่าวประสบความส�าเรจ็และมปีระสทิธภิาพ	
เอสซีจีเสริมสรา้งความตระหนกัรูใ้นหลากหลายรปูแบบ	เช่น	ให้	
First	 Line	 ล�าดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้ส่ือสารกับ
พนกังาน	จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร	(Workshop)	เพือ่น�าแนวทาง
ไปใช้ในการปฏิบัติจริง	(Execution)
	 1.1.3	 การสื่อสาร	 “กรณีศึกษา	 เรื่อง	 การทุจริต	 การไม่
ปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบ	นโยบายบรษิทั	และจรรยาบรรณ”	
ให้พนกังานเกดิความตระหนกัในการปฏบิตังิานและป้องกนัการ
เกิดเหตุการณ์ซ�้า

1.2 การบรูณาการการกำากบัดแูล การบรหิารความเส่ียง  
การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน 
(Integrated Governance, Risk Management,  
Compliance and Internal Control; Integrated GRC)
	 เอสซีจีด�าเนินการด้านการก�ากับดูแล	 การบริหารความ
เสี่ยง	 การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 และการควบคุมภายใน	
(GRC)	และยกระดับสู่มาตรฐานสากล	(Integrated	GRC)	เพื่อ 
เพิม่ประสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	ลดความซ�า้ซ้อนในการปฏบิตังิาน	
ตั้งแต่การก�ากับดูแล	การก�าหนดกลยุทธ์	การบริหารความเสี่ยง	
จนถึงการติดตามผล	มีการสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ 
พนกังานทกุคนเหน็ความส�าคญัในการน�า	GRC	มาใช้ในการปฏบิตัิ 
งาน	เพือ่สนบัสนนุการท�างานของพนกังานให้น�าไปสูก่ารเตบิโต
ของธุรกิจอย่างยั่งยืน	ในปี	2562	ได้จัดท�า	GRC	Helpline	บน	
SCG	Intranet	เพ่ือเป็นช่องทางให้พนกังานทีม่ข้ีอสงสยัสามารถ
สอบถามผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีถ่กูต้องในเรือ่งการ
ก�ากบัดแูล	การบรหิารความเสีย่ง	การก�ากบัดแูลการปฏบิตังิาน	
และการควบคุมภายใน

1.3 การกำากับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
	 เอสซีจีได้ด�าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	(Compliance	Policy	&	Guideline)	
อย่างต่อเนือ่ง	โดยมรีะบบการบรหิารงานด้านการก�ากบัดแูลการ
ปฏิบัติงาน	 (Compliance	Management	System-CMS)	 เป็น
กลไกส�าคัญในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ท�าให้การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	โดย
วางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ	 First	 line	 มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์	 และมีหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 
(Second	Line)	 เป็นผู้สนับสนุนการน�าระบบการบริหารงานดัง
กล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	โดยสร้างความรู้	ความเข้าใจ
และความตระหนกัรูใ้ห้กบัผูป้ฏบิตังิาน	ให้ค�าปรกึษา	ก�าหนดการ
ควบคมุ	เพือ่บรหิารจดัการไม่ให้เกดิความเสีย่งจากการไม่ปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย	 ระเบียบต่าง	 ๆ	 (Compliance	Risk)	 อย่างต่อ
เนื่อง	และในปี	2562	เอสซีจีได้ปรับปรุงแนวปฏิบัต	ิ(Guideline)	
และรายการตรวจประเมิน	 (Checklist)	 ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม 
นโยบายส�าคญัของเอสซจี	ีอันได้แก่	นโยบายการแข่งขนัทางการค้า	 
(Anti-trust	 Policy)	นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์	 (Insider	 Trading	Policy)	 และนโยบายการ
เปิดเผยข้อมูล	(Disclosure	Policy)	
	 นอกจากนี้	 เอสซีจียังได้มีการน�าระบบการรับ-ส่งและ
ประเมินกฎหมายใหม่/เปล่ียนแปลงมาใช้บริหารงาน	 เพ่ือให้
กฎหมายใหม่/เปล่ียนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจีถึงมือผู้ปฏิบัติ	
และสามารถปฏิบัติให้สอดคล้องได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

1.4 การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
	 เอสซีจีจัดท�าแนวปฏิบัติการก�ากับการปฏิบัติงานด้าน
การต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้องตาม	 ISO19600	 เพ่ือเป็น
แนวทางให้บริษัท/หน่วยงาน	(First	Line)	ที่มีความเสี่ยงสูงด้าน
คอร์รัปชันใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	โดย
มหีน่วยงานสนบัสนนุ	(Second	Line)	เป็นทีป่รกึษา	ให้ค�าแนะน�า	
และมีส�านักงานตรวจสอบ	 (Third	 Line)	 ท�าหน้าที่ประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้คณะจัดการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	
และคณะกรรมการบริษัท	 นอกจากน้ี	 กรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ส่ือสารให้กรรมการบริษัท	คณะจัดการ	พนักงานทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามประกาศ	ป.ป.ช.	มาตรา	123/5	โดยพนักงานจัดการ
ในฐานะฝ่ายบริหาร	 (First	 Line	 ระดับสูง)	ต้องประเมินความ
เสี่ยง	ก�าหนดมาตรการที่เหมาะสม	ผลักดัน	สื่อสาร	และปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	 โดยมีส�านักงานตรวจสอบจัด	
Workshop	 เร่ือง	 Anti-Corruption	Compliance	Checklist	
ให้กับหน่วยงานที่มีความเส่ียงสูง	 เพ่ือประเมินความเส่ียงและ
ก�าหนดแนวทางป้องกนั/	ควบคมุความเสีย่งในการเกดิคอร์รปัชนั
นอกจากนี้	 เอสซีจีได้ขยายขอบเขตการด�าเนินการต่อต้าน
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คอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ	 โดยการจัดสัมมนา	Public	Session	 for	
Supplier	 เร่ือง	Anti-Corruption	 เพื่อสนับสนุนให้คู่ธุรกิจของ 
เอสซีจีเข้าร่วมโครงการ	CAC	SME	Certification	ของโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	

1.5 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด ้วยตนเอง  
(Business Self Audit) 
	 คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้ก�ากับดูแลประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน	มีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง	(Business	Self	Audit)	เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดใน
เชิงป้องกนัความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา	ซึง่สอดคล้อง
กับกรอบการควบคุมภายในของ	 COSO	 2013	 ที่กล่าวถึง
บทบาท	หน้าที่	ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง	
Three	Lines	of	Defense	ส�านกังานตรวจสอบร่วมกบัหน่วยงาน
สนับสนุนและทมี	Business	Self	Audit	(Second	Line)	พจิารณา
แนวทางปฏิบัติงาน	การเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	 (First	
Line)	 ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ	 การประเมินความ
เพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	
รวมทั้งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล	(Success	Cases)	
ร่วมกนัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน	ลดความซ�า้ซ้อนใน
การสร้างระบบงานเชงิป้องกนัให้กบัผูป้ฏบิตังิาน	ท�าให้สามารถ
ตอบสนองได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน

1.6 การกำากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบ 
เครือข่ายสื่อสาร 
	 1.6.1	 เอสซจีแีต่งตัง้คณะท�างาน	SCG	IT	Governance	ท�า
หน้าทีก่�าหนดนโยบาย	และระเบยีบการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารของเอสซีจี	 (SCG	e-Policy)	 โดยอ้างตาม	 ISO	
27001	เพือ่ให้พนกังานเอสซจีทีกุคนถอืปฏบิตัใินทศิทางเดยีวกนั	
ในป	ี2562	มีการด�าเนินการเพิ่มเติม	ดังนี้
	 	 	 •	 ปรับปรุงมาตรฐาน	 3	 เรื่อง	 ได้แก่	 Cloud	 
Computing	 Security	 Standard	 Vulnerability	 Scanning	
Standard	และ	Patch	Management	Standard	และเพิ่มเติม 
มาตรฐานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน	 2	 เรื่อง	 ได้แก่	 
Penetration	Testing	Standard	และ	IoT	Security	Standard	
	 	 	 •	 ปรบัปรงุกระบวนการด้าน	Change	Management	 
ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ	 โดยให้มี	 Internal	 Change	 Advisory	
Board	(Internal	CAB)	เพื่อพิจารณาผลกระทบและความเสี่ยง	
กรณีมกีารเปลีย่นแปลงทีก่ระทบกบัระบบงานที	่On	Production
	 	 	 •	 ตดิตัง้	WEB	Application	Firewall	เพือ่เพิม่ความ
ปลอดภัยของข้อมลูให้มากขึน้	และลดความเสีย่งในการถกูโจมตี
ทาง	Cyber
	 	 	 •	 จัดท�า	Disaster	Recovery	Plan	 (DRP)	หรือ	
แนวทางการวางแผนกู้คืนระบบ	เพื่อเตรียมรองรับสถาณการณ์	
ฉุกเฉนิ	โดยให้ผูใ้ช้งานยงัสามารถปฎบิตังิานได้ผ่าน	Backup	Site

	 1.6.2	 เอสซีจีแต่งตั้ง	 SCG	Personal	Data	 Protection	
Steering	Committee	 ท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย	 แนวปฏิบัติ	
ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในเอสซีจี	 เพ่ือให้การ
ด�าเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัย
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 เป็นไปตามกฎหมาย	ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ	ในปี	2562	เอสซีจมีกีารจดัตัง้	SCG	
Project	Team	:	SCG	Personal	Data	Protection	ท�าหน้าที่จัด
ท�าแผน	และด�าเนินการ	Implement	ให้บริษัทในเอสซีจีมีระบบ
จัดการข้อมลูส่วนบคุคลทีด่	ีปลอดภยัและสอดคล้องกบักฎหมาย
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของไทยตามแนวทางที	่SCG	Personal	
Data	Protection	Steering	Committee	ก�าหนด
	 1.6.3	 แต่งตั้งคณะท�างาน	Cybersecurity	Governance	
Committee	 เพื่อก�ากับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของเอสซีจี	 ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนิน
ธุรกิจและป้องกันภัยคุกคามจาก	 Cyber	 ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ในปี	 2562	 หน่วยงาน	 Business	Continuity	
Management	(BCM)	จัดท�าแผนงานฉกุเฉนิรองรบัสถานการณ์
ด้านความปลอดภัยทาง	Cybersecurity	 (Security	 Incident	
Response	 Plan)	 และจัดให้มีการซ้อมเสมือนเกิดเหตุการณ์
ขึ้นจริงตามแผนงานที่วางไว้	 เพ่ือให้เห็นการตอบสนองต่อขั้น
ตอนและกระบวนการต่าง	ๆ	ที่ต้องด�าเนินการแก้ไขปัญหาและ
สถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

1.7 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Continuous  
Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ
	 เอสซจีมีกีารใช้งานระบบสารสนเทศทีห่ลากหลาย	เพือ่ช่วย
ตดิตามสญัญาณความผดิปกตไิด้รวดเรว็และทนัเวลา	ส�านกังาน 
ตรวจสอบจงึได้จดัท�ารายงานจากระบบ	Continuous	Monitoring	&	 
Continuous	 Auditing	 ให้กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในบริษัท	 
เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์	ติดตาม	แก้ไขรายการผิดปกติ	และ
ก�าหนดวธิกีารป้องกนั	โดยการวเิคราะห์ข้อมลูและแสดงผลแบบ
กราฟ	เพือ่ให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่าย	รวดเร็ว	และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.8 ระบบการรับข้อร้องเรียน 
	 เอสซีจี ได ้ พัฒนาระบบการรับข ้อร ้องเรียน 	 (SCG	 
Whistleblowing	System)	ส�าหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อใช้แจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ไปตามหลักบรรษัทภิบาล	 คู่มือจรรยาบรรณ	การก�ากับดูแล	
ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั	รวม
ถึงการกระท�าทุจริต	โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน	Web	SCG	
Intranet	และผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอกแจ้งผ่านเวบ็ไซต์	www.scg.
com	หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง	e-mail/	จดหมาย	
โดยเอสซีจีก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
ไว้อย่างชดัเจน	ตัง้แต่การรวบรวมข้อเทจ็จรงิโดยท�าเป็นความลบั	
การตั้งคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริง	 การตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน	การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ	รวมไปถึงการรายงาน 
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ผลข้อร้องเรียน	นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้อง
เรยีนผ่านระบบได้	ซึง่ระบบดงักล่าวช่วยส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิ
อย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น	ส�าหรับเรื่อง
ความปลอดภัยจะใช้	Password	2	ชั้นและใช	้Server	แยกเป็น 
อสิระจากการใช้งานอืน่	ๆ 	เพือ่รกัษาความปลอดภยัและป้องกนั
การรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. การตรวจสอบภายใน
	 คณะกรรมการตรวจสอบก�ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของ 
ส�านกังานตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระ	เทีย่งธรรม	มจีรรยาบรรณ	 
และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัสากลทัง้มาตรฐาน
สากลด้านการตรวจสอบภายใน	 (The	 Institute	 of	 Internal	
Auditors:	 IIA)	 และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Information	 Systems	 Audit	 and	
Control	 Association:	 ISACA,	Global	 Technology	 Audit	
Guide:	GTAG)	โดยมกีฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ส�านักงานตรวจสอบซ่ึงได้ก�าหนดภารกิจ	 ขอบเขตการปฏิบัติ
งาน	อ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	ตลอดจนแนวทางการ 
ด�าเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน	และมีการ
ทบทวนเป็นประจ�าทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ	
	 นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเส่ียง	
(Risk	Based	Audit	 Planning)	แล้ว	 ส�านักงานตรวจสอบได้
พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกัน
ต่าง	 ๆ	ที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลและ
รักษามูลค่าให้กับเอสซีจี	 เพื่อยกระดับการให้ความเช่ือมั่น	 
(Assurance)	 การให้ค�าปรึกษา	 (Advise)	 และเข้าใจธุรกิจใน
เชิงลึก	(Insight)	การด�าเนินการ	ที่ส�าคัญในป	ี2562	สรุปได้ดังนี้

2.1 การพัฒนางานตรวจสอบให ้ เกิดมูลค ่าเพิ่ม 
อย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง (High Value Services)
	 เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในเอสซีจีมีแนวทาง
ปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการก�ากับดูแล	การบริหารความ
เสี่ยง	การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	และการควบคุมภายในที่ดี	
(GRC)	ส�านักงานตรวจสอบได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
 2.1.1 น�าเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้
	 	 	 •	 งานตรวจสอบ	น�า	Data	Analytics	มาใช้ในการ
ตรวจสอบ	 โดยใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ
ในแต่ละ	Business	 Process	 เพื่อช้ีให้เห็นความผิดปกติของ
ข้อมูล	(Red	Flags)	หรือประเด็นที่มีความเสี่ยง	เพื่อใช้ประกอบ
การวางแผน	และจัดท�าแผนการตรวจสอบในแต่ละโครงการได้
อย่างมปีระสทิธภิาพรวดเรว็และแม่นย�ามากยิง่ขึน้	รวมถงึการน�า	
Robotics	Process	Automation	(RPA)	มาช่วยในการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบ	ซึง่มลีกัษณะเป็นงานทีต้่องท�าซ�า้	ๆ 	และศกึษา	ทดลอง
น�า	Machine	Learning	มาใช้วิเคราะห์ความผิดปกติของข้อมูล	
	 	 	 •	 สนับสนุนกลุ่มธุรกิจ	 น�า	 Data	 Analytics	 มา
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงหรือความผิดปกติของข้อมูล	 (Red	

Flags)	 ในการปฏิบัติงาน	กลุ่มธุรกิจน�าผลการวิเคราะห์ที่ได้ไป
สร้างระบบงานเชงิป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จาก
การด�าเนินงาน	
 2.1.2 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense 
	 สร้างความตระหนักรู้	(Awareness)	และผลักดันแนวทาง
ความรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมที่ดีตาม
แนวทางป้องกัน	3	 ระดับ	 (Three	Lines	of	Defense)	 โดยจัด
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร	(Workshop)	เพือ่สือ่สารให้ผูบ้งัคบับญัชา
และผูป้ฏบิตังิานเข้าใจบทบาทของตนเอง	และน�าไปประยกุต์ใช้
กับการปฏิบัติงาน	รวมทั้งประสานงานกับ	Second	Line	ได้แก	่
หน่วยงานบริหารความเสีย่ง	หน่วยงาน	Compliance	และหน่วย
งาน	Business	Self	Audit	 เพื่อบูรณาการ	 (Integrated)	การ
ปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	
 2.1.3 ประเมนิประสทิธผิลการควบคมุภายในตามแนวทาง  
COSO 2013 
	 ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน	
(Internal	Control	Assessment)	ของเอสซีจีให้สอดคล้องตาม	
COSO	2013	 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง	 3	 ด้าน	คือ	ด้านการ
ปฏบิตังิาน	ด้านการรายงาน	และด้านการปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	
และประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย	์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (ก.ล.ต.)	น�าเสนอคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
เพื่อน�าเสนอในรายงานประจ�าปีและแบบฟอร์ม	56-1	
 2.1.4 การประเมนิความเสีย่งและการควบคมุส�าหรบั 
ระบบงานใหม่ของบริษัท 
	 ส�านักงานตรวจสอบท�าหน้าที่ตรวจสอบ	ประเมิน	และให้
ค�าแนะน�ากับผู้ปฏิบัติงาน	(First	Line)	และหน่วยงาน	Second	
Line	 เพ่ือให้ความเช่ือมั่นกับคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการตรวจสอบว่าการบรหิารความเสีย่ง	การก�ากบัดแูลการ
ปฏิบัติงาน	และการควบคุมภายในของเอสซีจีมีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล	นอกจากน้ียงัมกีารประเมนิความเสีย่งและการ
ควบคุมภายในส�าหรับระบบงานใหม่	 ๆ	 ของเอสซีจีและบริษัท
ย่อย	 เมื่อพบว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุงผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้	จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
ขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะ
สม	รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้ค�าปรึกษา	โดย
ในปี	 2562	 ส�านักงานตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานท่ีใช้	
Blockchain	Robotic	Process	Automation	ตลอดจนจัดท�า
แนวทางการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	 ได้แก่	 การจัดหา
ผ่าน	e-Commerce	การช�าระเงินด้วย	Corporate	Credit	Card	
เป็นต้น	
 2.1.5 การตัง้ทมีตรวจสอบในต่างประเทศ (Overseas 
Internal Audit Teams) 
	 ปัจจุบันเอสซีจีมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก
อย่างต่อเนื่อง	ตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีที่จะก้าวสู่การเป็นผู้น�า
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ในภมูภิาค	เพือ่ให้การด�าเนนิงานในต่างประเทศมปีระสทิธภิาพ
และสอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจี	คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงอนุมัติให้มีการต้ังทีมตรวจสอบในต่างประเทศ	 เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการก�ากับดูแล	 การบริหาร
ความเสี่ยง	 การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 การควบคุมภายใน	
และลดความเสีย่งด้านความแตกต่างทางวฒันธรรม	ภาษา	การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย	และระเบียบต่าง	 ๆ	 ซึ่งการปฏิบัติงานอยู่
ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานตรวจสอบในประเทศไทย	
ปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบต่างประเทศ	(Country	Internal	Auditor)	
เป็นชาวเวยีดนามและอนิโดนเีซยี	ซ่ึงมกีารพฒันาการเรยีนรูข้อง
ผูต้รวจสอบต่างประเทศผ่านกระบวนการ	On	the	Job	Training	
(OJT)	โดยมอบหมายให้ปฏบิตังิานตรวจสอบบรษิทัทีอ่ยูใ่นกลุม่
ธรุกจิเดยีวกนั	ซ่ึงตัง้อยูใ่นประเทศอืน่	ๆ 	เพือ่เพิม่ประสบการณ์	มมุ 
มองต่าง	ๆ	รวมถึงน�าไปปรับใช้ในงานตรวจสอบในประเทศของ
ตน	และพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษา	 (Advisory	Role)	ผ่าน
การเป็นวิทยากรโดยใช้ภาษาท้องถิ่น
 2.1.6 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
	 จากแผนงานของกลุ่มธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับ	Digital	
Transformation	สร้างนวัตกรรมใหม่	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร	อกีทัง้บรษิทัยงัคงขยายการลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ
อย่างต่อเนือ่ง	มกีารเปลีย่นแปลงระบบงานทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวั
ของแต่ละกลุม่ธรุกจิ	และแนวโน้มความเสีย่งด้าน	Cybersecurity	 
ที่สูงขึ้นมาก	 จึงจ�าเป็นต้องน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่	ๆ	มาใช้เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ	มีการพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศทีส่�าคญัโดยมตีวัแทนจากส�านกังานตรวจสอบ 
ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าในการก�าหนดการควบคุมที่
เหมาะสม	ทดสอบระบบการควบคุม	รวมทั้งภายหลังการติดตั้ง
ระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT	Audit)	
ด�าเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง	 และเพื่อลดความเส่ียงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ	ส�านักงานตรวจสอบได้ด�าเนินการ	ดังนี้
	 •	 จัดอบรม	 เรื่อง	e-Policy	Mobile	Devices	Security	
Awareness:	Think	before	you	click	7	อุปนิสัยใช้งานไอทีให้
ปลอดภัย	และ	Cybersecurity	Awareness	ให้กบัพนกังานระดบั
ต่าง	ๆ
	 •	 ร่วมกบัหน่วยงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจดัทดสอบ	
SCG	e-Policy	e-Testing	ต่อเน่ืองเป็นปีที	่3	เพือ่ให้ความรู	้ความ
เข้าใจ	นโยบายและระเบียบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�าหรับผู้ใช้งานทั่วไป	และสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
	 •	 จดัท�าเอกสารการควบคมุภายใน	เรือ่ง	การพฒันา	การ
ว่าจ้างพฒันาระบบงานแบบ	Agile	เพือ่ให้กลุม่ธรุกจิน�าไปใช้ลด 
ความเสีย่งการด�าเนนิงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันา 
ระบบงานแบบ	Agile
	 •	 ตรวจสอบการปฏบิตังิานตาม	SCG	e-Policy	ในระบบ
งานทีส่�าคญั	เพือ่เพิม่ความเชื่อมัน่ในด้านการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร

	 •	 ให้ค�าปรกึษาในการประเมนิความเสีย่งและจดุควบคมุ 
ที่ส�าคัญส�าหรับกลุ ่มธุรกิจที่น�า	 New	 Application/	 ERP	 
มาใช้เป็นระบบปฏิบัติงาน
	 •	 แนะน�าการจัดท�ารายงานโดยใช้	Data	Visualization	
Tool	เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบความผิดปกติของ
การขายและการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง	 เพื่อลดความเสี่ยง
เรื่อง	Digital	Transformation
 2.1.7 การต่อต้านการคอร์รัปชัน 
	 เอสซจีใีห้ความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรมมาโดยตลอด	และในปี	2555	เอสซจีไีด้เข้าร่วมภาคี
เครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและผ่านการรับรองเป็น	Certified	
Company	 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต้านการทุจริต	เมื่อวันที	่5	กรกฎาคม	2556	ผ่านการ
ประเมนิเพือ่ต่ออายกุารรบัรองอย่างต่อเนือ่ง	โดยล่าสดุได้รบัการ
ต่ออายุการรับรองเมื่อวันที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2562	ทั้งบริษัทย่อย
ของเอสซจีทีีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยยงั
ผ่านการรับรองเป็น	Certified	Company	 (ยกเว้นบริษัทเอสซีจี	 
เซรามิกส์	จ�ากัด	 (มหาชน)	อยู่ระหว่างด�าเนินการขอการรับรอง
เป็น	Certified	Company	เน่ืองจากการควบบรษิทัแล้วเสรจ็เมือ่
วนัที	่1	สงิหาคม	2561)	นอกจากนีเ้อสซจียีงัคงมุง่มัน่ด�าเนนิการ 
ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง	 โดยส�านักงาน 
ตรวจสอบร่วมกับธุรกิจจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Workshop)	
เพ่ือให้ความรู ้เรื่องการประเมินความเส่ียงในการเกิดทุจริต
คอร์รัปชันและการควบคุมให้กับหน่วยงานที่มีความเส่ียงสูง	
และมกีารสือ่สารเพิม่เตมิเพือ่ให้พนกังานทราบถงึบทลงโทษตาม
มาตรา	123/5	แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 เอสซีจีได้ขยายขอบเขตการด�าเนินการต่อต้านคอร์รัปชัน	
โดยสนับสนุนให้คู่ธุรกิจรายส�าคัญของเอสซีจีเข้าร่วมโครงการ	
CAC	SME	Certification	ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 โดยการจัดสัมมนา	Public	
Session	 for	Supplier	 โดยมีหัวข้อเรื่อง	Anti-Corruption	 เป็น
หัวข้อส�าคัญในการจัดสัมมนา

2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำานักงาน 
ตรวจสอบ
 2.2.1 ประเมนิคณุภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality  
Assurance Review: QAR)
	 เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบได้มีการด�าเนิน
การอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากลส�าหรับการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน	มีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	และ
ปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน	 (IIA	
Code	of	Ethics)	รวมทัง้เป็นไปตามการปฏบิตังิานทีด่	ีเกิดมลูค่า
เพิม่อย่างยัง่ยนืและต่อเนือ่ง	จงึก�าหนดให้มกีารประเมนิคณุภาพ
การตรวจสอบภายในโดยการประเมินด้วยตนเองเป็นประจ�าทุก
ปี	และให้มีการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอกทุก	5	ปี
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 2.2.2 การประเมินความพึงพอใจจากการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ
	 ส�านักงานตรวจสอบก�าหนดให้มีการประเมินผลความพึง
พอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงาน
มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานโดยก�าหนดดชันชีีว้ดัความพงึพอใจงานให้ความเชือ่มัน่	 
(Key	Performance	Indicators:	KPIs)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	
ของแต่ละโครงการตรวจสอบ	ปี	 2562	 ได้รับความพึงพอใจ
ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด	ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้น�าเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบทุกปี	และใช้เป็นข้อมูลส�าหรับปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบต่อไป

2.3 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
	 เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจ
ของผู้ตรวจสอบ	ส�านักงานตรวจสอบด�าเนินการ	ดังนี้
 2.3.1 การพฒันาด้านวชิาชพีตรวจสอบ (Internal Audit  
Global Knowledge) 
	 •	 ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการก�ากับดูแล	การบริหาร
ความเสี่ยง	 การก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 และการควบคุม
ภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ	 เพื่อ
น�ามาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจของเอสซีจี
	 •	 สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อ
เนื่องทั้งภายในและภายนอก	 เพื่อให้มีความรู้	 ความสามารถ	
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน	 และเพ่ิมทักษะ
ด้านอื่นที่จ�าเป็นต่อเอสซีจ	ี
	 •	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนา
ตนเอง	ด้วยการสอบวฒุบิตัรทางวชิาชพีตรวจสอบหรอืวชิาชพีอืน่
ทีเ่กีย่วข้องกบังานตรวจสอบ	โดยในปี	2562	ส�านกังานตรวจสอบ
บรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตร
ทางวิชาชีพ
 2.3.2 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business  
Knowledge)
	 •	 พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ	(Business	Acumen)	ให้แก่
ผู้ตรวจสอบภายใน	โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ	และบุคคล
ภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
ของธุรกิจ	 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเส่ียงและ
ให้ค�าปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง	
	 •	 มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏบิตังิาน	โดยโอนย้ายพนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
จากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบ	และโอนย้ายออกเพื่อเพิ่ม
ความรู้ด้านอื่น	

	 •	 จัดให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ	
หรือส่ิงตรวจพบที่เป็นส�าระส�าคัญภายในส�านักงานตรวจสอบ
เป็นประจ�า	
 2.3.3 ความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Knowledge) 
	 •	 พัฒนาและส่งเสริมการน�าเครื่องมือด้าน	 Digital	 
Technology	สร้างความตะหนกัรู	้(Awareness)	ให้ผู้ตรวจสอบใน 
การปรบัตวัเข้าสูย่คุ	Digital	ผ่านการจดักจิกรรม	Data	Analytics	
Hackathon	ให้ผูต้รวจสอบเสนอโครงการภายใต้แนวคดิในการน�า	
Digital	Technology	มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ
	 •	 น�าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบ	
ทัง้กระบวนการตรวจสอบ	การสร้างเคร่ืองมอื	เพ่ือวเิคราะห์ข้อมลู	
ติดตามสัญญาณความผิดปกติ	 (Warning	Signal/Red	Flag)	
ได้ครอบคลุม	รวดเร็ว	ลดเวลาการปฏิบัติงาน	เพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพการตรวจสอบ	 รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ	
	 •	 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู ้ตรวจสอบให้
สามารถตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าในการก�ากับดูแลงาน
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้	 เช่น	
สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ	
ควบคุม	 และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ	 (The	Certified	 Information	 Systems	Auditor:	
CISA)	
 2.3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit 
	 ส�านักงานตรวจสอบสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ	
Integrated	Audit	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ	ด�าเนนิการตรวจสอบร่วมกนัเพือ่เสนอแนะ
ปรบัปรงุกระบวนการท�างานและตดิตามความผดิปกตทิีอ่าจเกดิ
ขึ้น	โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบ
 2.3.5 จัดตั้ง IA Academy
	 จดัท�ากระบวนการพฒันาผูต้รวจสอบรายบคุคล	(Individual	 
Development	Plan)	ให้เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	
โดยใช้	70:20:10	Leaning	Model	(เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง	
70%	 :	 การสอนงานและให้ค�าแนะน�า	 20%	 :	 การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง	10%)	ผ่าน	Leaning	Solution	ทีอ่อกแบบอย่างเหมาะสม
 2.3.6 การพัฒนาด้าน Soft Side 
	 จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน	Soft	Side	เพื่อพัฒนาแนวความ
คิด	 เปล่ียนกรอบความเชื่อ	 สร้างแรงบันดาลใจ	และพัฒนาสู่
แนวคิดใหม่ที่จะน�าศักยภาพในตนเอง	ออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด	
น�าไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง	 เพ่ือให้ประสบความ
ส�าเร็จในชีวิตส่วนตัวและการท�างาน



แผนภาพการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี

การบริหารความเสี่ยงระดับกลุ่มธุรกิจ

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

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*

* คณะทำงานสงเสริมและพัฒนาความรูของพนักงานกลุมวิชาชีพ 
 Governance, Risk & Compliance

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบ

สายการรายงาน

ประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูล
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	 เอสซจีเีชือ่มัน่ว่าการบรหิารจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร	
เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้เอสซีจีบรรลุเป้าหมายในการด�าเนิน
ธุรกิจ	 ช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีความพร้อมในการปรับตัวได้
อย่างรวดเร็ว	เพื่อหาโอกาสทางธุรกจิที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป	และรับมือกับความเส่ียง
ต่าง	ๆ 	ทีม่คีวามซบัซ้อนและรนุแรงมากขึน้	นอกจากนี	้เอสซีจยีงั
คงให้ความส�าคญัในการสร้างความตระหนกัรูใ้นเรือ่งการบรหิาร
จดัการความเสีย่งให้แก่ทกุคนในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง	รวมถึงมุง่
มั่นให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	ตั้งแต่ระดับการ
วางกลยทุธ์	การปฏบิตังิาน	และการตดัสนิใจในการลงทนุด�าเนนิ
ธรุกจิใหม่	เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่องค์กร	ผูถ้อืหุน้	และผูม้ส่ีวน
ได้เสีย	

กรอบการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี
	 เอสซีจีมีการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร	ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล	 โดยกรอบการบริหารความเส่ียงของเอสซีจี	
(Enterprise	Risk	Management	Framework)	ประกอบด้วย

1. การกำาหนดกลยุทธ์
	 เอสซีจีก�าหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้	 (Risk	Appetite)	 ในการบริหารความเส่ียงอย่างชัดเจนเพื่อ
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

2. โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหาร 
ความเสี่ยงของเอสซีจี
	 เอสซจีกี�าหนดผงัโครงสร้างการบรหิารความเสีย่งของเอสซจี	ี 
โดยแสดงให้เห็นตามแผนภาพดังนี้

การบริหาร
ความเสี่ยง

17
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ เป ็นตัวแทนคณะ
กรรมการบริษัทในการก�าหนดนโยบายและก�ากบัดแูลการบรหิาร
ความเสี่ยงของเอสซีจี	 และท�าหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยง	 เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงด�าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และสอดคล้องกับ
แนวทางที่ก�าหนด

สำานักงานตรวจสอบ 
	 ท�าหน้าที่ตรวจสอบหน่วยระดับที่หนึ่ง	 (หน่วยงานปฏิบัติ
งาน)	 และหน่วยระดับที่สอง	 (ระดับหัวหน้างาน	 หน่วยงาน
บรหิารความเสีย่ง	และหน่วยงานก�ากบัและสนบัสนนุอืน่	ๆ )	เพือ่
ให้ความเชื่อม่ันว่ามีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	 รวมถึง
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	นอกจาก
นี้	ยังให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจและสื่อสารความ
คิดเห็นและข้อแนะน�าจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายัง
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อน�าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง เอสซีจี
	 ประกอบไปด้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูช่้วยผูจ้ดัการ
ใหญ่ในแต่ละสายธรุกจิ	โดยมกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่	เอสซีจ	ีเป็น
ประธาน	คณะจดัการบรหิารความเสีย่ง	เอสซีจ	ีมหีน้าทีค่วามรบั
ผิดชอบหลัก	ดังนี้
	 1.	 ก�าหนดโครงสร้างและผู ้รับผิดชอบในการบริหาร 
ความเสี่ยง
	 2.	 พจิารณาและอนมุตันิโยบาย	กลยทุธ์	กรอบการบรหิาร
ความเสี่ยง	และแผนการจัดการความเสี่ยง
	 3.	 ทบทวนความเสีย่งของบรษิทั	(SCG	Risk	Profile)	และ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง
	 เอสซีจีน�ากรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการด�าเนิน
งานหลัก	3	ด้าน	ได้แก่	การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การ
บริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน	 และการบริหารความ
เสี่ยงในการด�าเนินงาน	 โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงได้
ถูกรวบรวมไว้ใน	 “คู่มือการบริหารความเสี่ยง”	 โดยแบ่งตาม
กระบวนการหลัก	4	ขั้นตอน	1)	ระบุความเสี่ยง	/	โอกาสในการ
ด�าเนินธุรกิจ	2)	ประเมินความเสี่ยง	3)	ก�าหนดมาตรการจัดการ	
และก�าหนด	ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	(Key	Risk	Indicators)	และ	
ดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน	 (Key	Performance	 Indicators)	
ซึ่งเป็นทั้ง	 Leading	และ	Lagging	 Indicator	 เพื่อคาดการณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงและเพื่อควบคุมกิจกรรมลดความเส่ียงให้
เป็นไปตามเป้าหมาย	 4)	 ติดตามและรายงานความเส่ียงราย
ไตรมาส	ต่อคณะจดัการบรหิารความเสีย่งระดบักลุม่ธรุกจิ	คณะ
จัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี	 และคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามล�าดับ

4. การสร ้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหาร 
ความเสี่ยง (Risk Culture)
	 เอสซีจีตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญต่อความส�าเร็จของการบริหารความเส่ียง	ดังนั้น	 เอสซีจี 
ได้ก�าหนดให้ผูบ้รหิารเป็นผูส้ือ่สารถงึความส�าคญัของการบรหิาร
ความเสีย่ง	และเป็นต้นแบบในการบรหิารความเสีย่ง	รวมถงึสร้าง
วิธีการน�าการบริหารความเส่ียงไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ	
โดยก�าหนดให้มีการใช้ภาษาความเส่ียงที่ตรงกัน	 มีการก�าหนด 
ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้	และมรีะบบการประเมนิความเสีย่ง
ในรูปแบบเดียวกัน	ก�าหนดบทบาท	หน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้รับผิดชอบความเส่ียงแต่ละเรื่อง	 สนับสนุนให้มีการก�าหนด
วาระเรือ่งความเสีย่งในการประชมุหลกั	ๆ 	ของแต่ละบรษิทั	และ
ก�าหนดให้การบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหนึง่ในหลกัสตูรการฝึก
อบรมและพัฒนากรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ส่งเสริมให้ม ี
การแบ่งปันประสบการณ์การบรหิารความเสีย่งระหว่างหน่วยงาน 
และบริษัทเพื่อสื่อสารประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนือ่ง	รวมถงึได้พฒันาสือ่การอบรมในรปูแบบ	Digital	learning	 
เพือ่สร้างความตระหนกัรูใ้นเรือ่งการบรหิารจดัการความเสีย่งให้
กับพนักงานในวงกว้างตั้งแต่พนักงานเริ่มปฏิบัติงานกับเอสซีจี	 
นอกจากนี้	 หน่วยงานบริหารความเสี่ยง	 หน่วยงานพัฒนา 
บรรษัทภิบาล	หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 ได้ประสาน
ความร่วมมือในการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้มีความรู  ้
ความเข้าใจ	และเหน็ประโยชน์ทีพ่นกังานจะได้รบัจากการปฏบิตังิาน 
ตามแนวทาง	Integrated	GRC	อย่างต่อเนื่อง	

ความเสี่ยงหลัก โอกาสในการดำาเนินธุรกิจ และ
กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
	 ในปี	2562	เอสซีจไีด้ประเมนิความเสีย่งทีส่�าคญัโดยมคีวาม
สอดคล้องกับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ดังนี้

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
	 การด�าเนนิธรุกจิในประเทศทีส่ภาพแวดล้อมในการท�างาน
และมาตรฐานด้านความปลอดภยัและสขุภาพต�า่กว่ามาตรฐาน	
รวมถงึการขยายการให้บรกิารด้านโลจสิตกิส์และธรุกจิขนส่งทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ	อาจก่อให้เกดิความเสีย่งด้านความ
ปลอดภัยจากการท�างาน	ความปลอดภัยจากการเดินทางขนส่ง
และการขบัขีท่างถนน	ซึง่เป็นความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของพนักงาน	คู่ธุรกิจ	ชุมชน	และสังคม	
	 •	 น�าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของเอสซีจี	 (SCG	Safety	 Framework)	 และระบบการตรวจ
ประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย	 (Safety	 Perfor-
mance	Assessment	Program)	 เป็นแนวทางในการยกระดับ
มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในทุกบริษัทของ 
เอสซีจีทั้งในและต่างประเทศ
	 •	 ส่งเสริมและขยายผลให้คู ่ธุรกิจมีระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วยการจัดท�า	Contractor	
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Safety	Management	รวมถึงน�าแนวคิดการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยไปปฏิบัติและขยายผลต่อในภาคชุมชนและ
สังคม
	 •	 บังคับใช้	 “กฎพิทักษ์ชีวิต”	 กับพนักงานและคู่ธุรกิจ	
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการปฏิบัติงานและการใช้
ยานพาหนะทางถนน	 รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้	 และ
มีบทลงโทษส�าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
	 •	 ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานเป็นผูน้�าด้านความ
ปลอดภัย	และก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัยจากการท�างานและการเดนิทางการขนส่งส�าหรบั
พนักงานระดับจัดการขึ้นไป	
	 •	 น�าเทคโนโลยี	GPS	มาใช้ติดตามพฤติกรรมพนักงาน
ขับรถ	 SCG	 Logistics	Management	 และเช่ือมต่อกับศูนย์	
Logistic	Command	โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด	24	ชั่วโมง	เพื่อ
แจ้งเตือนพนักงานขับรถกรณีที่ขับรถเร็วเกินก�าหนด	จอดรถบน
ไหล่ทาง	หรือขับรถต่อเนื่องเกิน	4	ชั่วโมง	เป็นต้น	
	 •	 จัดท�าและสื่อสารมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์	 (Good	 Transportation	 Safety	 Standard)	
และมาตรฐานความปลอดภัยของการใช้ยานพาหนะทางถนน
ในกิจการของบริษัท	 (Road	 Safety	Corporate	 Standard)	
เพื่อยกระดับการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
และการขับข่ีทางถนน	และเพื่อป้องกัน	 ขจัด	และลดอุบัติเหตุ
ส�าหรบับรษิทัในประเทศ	และได้ขยายการด�าเนนิงานด้านความ
ปลอดภัยไปยังบริษัทในต่างประเทศ

2. ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และสิ่งแวดล้อม
	 การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศมีความวิกฤตมาก
ขึ้น	(Climate	Emergency)	ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติในหลายพื้นที ่
ทัว่โลก	อาทิ	ภยัแล้ง	ไฟป่าจากหน้าแล้ง	โคลนถล่ม	น�า้ท่วมฉบัพลนั	 
นอกจากนี	้ผู้มส่ีวนได้เสยีและนกัลงทนุมคีวามต้องการและความ
คาดหวังจากภาคเอกชนมากขึ้นในเรื่องของการด�าเนินธุรกิจ 
ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล	(Environment,	
Social,	Governance	หรือ	ESG)	รวมถึงการบริหารจัดการและ
การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัประเดน็ความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ	ปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลต่อความ
ต่อเนือ่งในการด�าเนนิธรุกจิ	ช่ือเสยีงของบรษิทั	หรอืต้นทนุทีเ่พิม่
ขึน้จากการด�าเนนิงานและค่าชดเชยความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้	
	 •	 ก�าหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงร้อย
ละ	28	ภายในป	ี2573	เมื่อเทียบกับปีฐาน	2550	ให้สอดคล้อง
กบัความตกลงปารสีทีจ่ะรกัษาการเพิม่ขึน้ของอณุหภมูเิฉลีย่ของ
โลกให้ต�่ากว่า	2	องศาเซลเซียส	และมุ่งสู่การก�าหนดเป้าหมาย
ทีส่งูขึน้เพือ่พยายามรกัษาการเพิม่ขึน้ของอณุหภมูเิฉลีย่ของโลก
ให้น้อยลงไปอีกจนต�่ากว่า	1.5	องศาเซลเซียส

	 •	 จัดท�าแผนการท�างานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามกรอบการท�างาน	TCFD	(Task	Force	on	Climate- 
related	Financial	Disclosures)	ซึ่งรวมถึงกระบวนการก�ากับ
ดูแล	 การวางกลยุทธ์	 การบริหารความเส่ียง	 และการก�าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัด	
	 •	 เพิม่ปริมาณการใชเ้ชื้อเพลงิทดแทนและพลังงานทาง
เลอืก	อาทิ	ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์	เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก	รวมถึงจดัท�าโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	
เช่น	 โครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้ง	และโครงการลด
อัตราการใช้พลังงานความร้อนหรือไฟฟ้าต่อหน่วยการผลิต	
	 •	 พัฒนาสินค้าคาร์บอนต�่า	 อาทิ	 Hydraulic	 cement	
ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์	ประเภท	1	แต่มี
สัดส่วนการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต�า่กว่า
	 •	 พฒันาสนิค้าทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	อาท	ิโซลาร์ฟาร์ม 
ลอยน�้า	 โดยธุรกิจเคมิคอลส์ได้ออกแบบ	 พัฒนาและผลิต 
ทุ่นลอยน�้าเพ่ือตอบโจทย์การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนผิวน�้าที่
หลากหลาย	รวมทั้งต่อยอดไปสู่ธุรกิจโซลูชันแบบครบวงจรเป็น
รายแรกในประเทศไทย	
	 •	 พัฒนาระบบหลังคาโซลาร์เอสซีจี	 (SCG	Solar	Roof	
Solutions)	 ซ่ึงเป็นโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างครบวงจร	
	 •	 เข้าร่วมโครงการการแก้ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศแบบธรรมชาต	ิ(Natural	Climate	Solution)	เพือ่ผลกัดนั 
การเพิ่มพื้นที่ทางธรรมชาติ	ให้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก
	 •	 ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยลดสภาวะโลกร้อน	อาทิ	 การ
ปลูกป่าชายเลน	 เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน	ลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก	ตลอดจนการสร้างความตระหนกัรูแ้ละปลกูฝัง
พฤติกรรมเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้กับเยาวชน

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
3. ความเส่ียงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงข้อ 
บังคับ กฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ
	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม	หรือปฏิบัติตามไม่
ครบถ้วน	อันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงข้อบังคับ	 กฎหมาย	
และระเบียบวิธีปฏิบัติ	ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท	
การลงโทษและค่าปรับ	หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ	
	 •	 ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 และ
สื่อสารให้พนักงานเอสซีจีทุกคนปฏิบัติตาม	
	 •	 ก�าหนดให้มกีารตดิตามและรายงานการเปลีย่นแปลง
นโยบายของภาครฐั	กฎหมาย	ระเบยีบ	และข้อบงัคบั	ในประเทศ
ทีเ่อสซจีดี�าเนนิธรุกจิอย่างใกล้ชดิ	รวมถงึสร้างเครอืข่ายกบัหน่วย
งานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ	 เพื่อ
ให้การประกอบธรุกจิของเอสซจีสีามารถด�าเนนิการให้สอดคล้อง
ตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่เสมอ	
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	 •	 ปรบัปรงุจรรยาบรรณเอสซจีใีห้สอดคล้องกบักฎหมาย	
และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม�่าเสมอ	 รวมถึง
การจัดท�าแบบทดสอบ	“Ethics	e-Testing”	ในเรื่องอุดมการณ์	 
4	ของเอสซีจี	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	นโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชน	นโยบายการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	นโยบายการ
แข่งขันทางการค้า	 นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย์	และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
	 •	 สื่อสารเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมที่ดี	 ตามแนวทางป้องกัน	 3	 ระดับ	 (Three	 Lines	 of	 
Defense)	ให้กบัพนกังานทกุระดบั	เพือ่ป้องกนัการไม่ปฏบิตัติาม
กฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับ
	 •	 ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้ในการเคารพ
สิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	และบุคคล
ต่าง	 ๆ	 และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 (Personal	 Data	 Protection)	 ทั้ง
ในด้านระบบ	ขั้นตอน	และแนวปฏิบัต	ิ เพื่อให้บริษัทต่าง	ๆ	 ใน 
เอสซีจีปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
4. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจากกระแสรักษ์โลก
	 ในปัจจบุนัผูบ้รโิภคได้ตระหนกัถงึผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อน	และมคีวามต้องการในการใช้สนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อมมากขึน้	ส่งผลให้ผูป้ระกอบการต้องปรบัแนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจ	พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้า	ทั้งนี้	 หากบริษัทไม่สามารถปรับแนวทางการด�าเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลง
ไปได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์	 อาจส่งผลกระทบต่อความ
สามารถในการแข่งขันในระยะยาวและชื่อเสียง	
	 •	 เป็นผู ้น�าในการผลักดันการด�าเนินธุรกิจตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 ร่วมกับภาครัฐ	 
ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 ชุมชน	 และหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 การจัดงาน	 SD	 Symposium	 มาตลอด
ระยะเวลา	 10	 ปี	 เพื่อรณรงค์และสื่อสารหลักการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื	และหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน	ให้กบัทกุภาคส่วน	รวมถงึ 
ประชาชนทั่วไป	เพื่อให้เกิดความรู้	ความเข้าใจ	และสามารถน�า
ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	
	 •	 จัดให้มีโครงการบางซื่อโมเดลภายในส�านักงานใหญ่
เอสซีจี	ซึง่ถอืเป็นโครงการต้นแบบด้านการบรหิารจดัการของเสยี	 
(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�าเนินธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศที่มีความขัด
แย้ง	เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของ
พนักงานและความต่อเนื่องทางธุรกิจของเอสซีจ	ี
	 •	 ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสร้างเครือข่าย
กับผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งระหว่างภูมิภาคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ	 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ส�าหรับเตรียม
แผนจัดการความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ	
	 •	 จัดท�าการวิเคราะห์สถานการณ์ส�าหรับเหตุการณ์ท่ี
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของเอสซจี	ีเพือ่เตรยีม
แผนรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม	
	 •	 หน่วยงาน	 Business	 Continuity	 Management	
(BCM)	 ในระดับเอสซีจีและระดับกลุ่มธุรกิจท�าหน้าที่ในการ
ติดตาม	ประเมิน	และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
และแจ้งเตือนไปยังผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเพ่ือเตรียมความ
พร้อมตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	

6. สถานการณ์ภัยแล้ง 
	 ปรมิาณฝนสะสมในพืน้ทีใ่นปีทีผ่่านมาต�า่กว่าค่าปกต	ิและ
ความต้องการใช้น�้าที่มากขึ้นในอนาคตเพ่ือรองรับการขยาย
อุตสาหกรรมและการลงทุนในพ้ืนที่ที่เอสซีจีด�าเนินธุรกิจ	 เช่น	 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor	
หรือ	EEC)	อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ปริมาณน�้าจะไม่เพียงพอ
ต่อการผลิตและอาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้กับ
ลูกค้าและภาพลักษณ์ของบริษัท	
	 •	 ก�าหนดนโยบาย	เป้าหมาย	และกลยุทธ์ด้านการบรหิาร
จัดการน�้า	เพื่อลดการใช้น�า้จากภายนอกต่อหน่วยการผลิต	รวม
ถึงจัดตั้งคณะท�างานด้านการจัดการน�้าของเอสซีจี	 เพ่ือเตรียม
แผนบรหิารจดัการน�า้อย่างบรูณาการและตดิตามแผนงานอย่าง
ใกล้ชิด
	 •	 ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการน�้าอย ่าง
เคร่งครดั	ด้วยการลดการใช้น�า้	(Reduce)	การบ�าบดัน�า้เสยีและ
น�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า	 (Reuse/Recycle)	 และการสร้างทดแทน	
(Replenish)	ส�าหรับกระบวนการผลิตในโรงงาน	
	 •	 ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ	 อาทิ	 การเข้าร่วม	
Water	War	Room	ภาคตะวันออก	 เพ่ือบริหารจัดการน�้าโดย
ค�านงึถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากสถานการณ์ต่าง	ๆ 	และผลกั
ดันโครงการเพิ่มปริมาณน�้าเก็บกักในพื้นที่ให้เสร็จทันเวลา	
	 •	 ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อ
เนื่อง	 เช่น	 น้อมน�าแนวพระราชด�าริในการดูแลจัดการน�้าให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ผ่านการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนภายใต้
โครงการ	“รักษ์น�า้จากภูผา	สู่มหานที”
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ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
7. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงและ 
วัตถุดิบหลัก 
	 ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกผันผวนจากความไม่แน่นอน
ของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีผลกระทบ
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น�้ามัน	ส่งผล
ให้เกดิความผนัผวนของราคาพลงังานและสนิค้าโภคภณัฑ์	อาทิ	
แนฟทาและน�้ามันเตา	
	 •	 จัดให้มีคณะกรรมการ	 Commodity	 Hedging	 ใน
ระดับกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์	 เพื่อบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม
กับสถานการณ์	 อาทิ	 การปิดความเสี่ยง	 (Hedging)	 เพ่ือลด
ความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และเพื่อบริหารต้นทุน
ให้สามารถแข่งขันได้	รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลัง	
	 •	 	 บริหารจัดการด้วยระบบ	 Integrated	 Business	 
Excellence	(IBE)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและ
การวางแผนงานอย่างเชื่อมโยงกันทั้งห่วงโซ่คุณค่า	 (Value	
Chain)
	 •	 พฒันาสนิค้าและบรกิารทีม่มีลูค่าเพิม่สงู	(High	Value	
Added	หรือ	HVA)	ที่สามารถเพิ่มยอดขายและท�าก�าไรเพิ่มขึ้น
เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ
	 •	 ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถรองรับการใช้
วัตถุดิบได้หลากหลายมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ	

ความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน
8. ความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ 
รองรับการเติบโตในอนาคต 
	 การขยายธุรกิจของเอสซีจีทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียน	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ	 ส่ง
ผลต่อการบริหารจัดการพนักงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น	 
เอสซีจีจึงปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล	 รวมถึงเร ่งพัฒนาขีดความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการท�างานที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
	 •	 ให้ความส�าคัญกบัการพฒันาพนกังานในต่างประเทศ
โดยน�าหลักสูตร	Flagship	Program	ไปใช้ในต่างประเทศ	เช่น	
หลักสูตร	 Business	Concept	 Development	 (BCD)	 และ
หลักสูตรด้าน	Professional	 เช่น	 การบริหารทรัพยากรบุคคล	
ความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	การตลาดและการขาย	นอกจากนี้ 
ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเอสซีจีในต่างประเทศที่มีศักยภาพสูง 
ได้เข้ามาเรยีนงานและเข้าสมัมนาหลกัสตูร	 Flagship	Program 
อาทิ	Management	 Development	 Program	 (MDP)	 และ	
Management	Acceleration	Program	(MAP)	ในประเทศไทย
	 •	 เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง	โดยปรับแนวทาง
การสรรหาและคัดเลือกพนักงานด้วยการเพิ่มสัดส่วนการรับผู้ที่
มีประสบการณ์และมคีวามสามารถจากภายนอก	(Mid-career)	

เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของเอสซีจ	ีเช่น	ธุรกิจดิจิทัล	ค้าปลีก	
และโลจิสติกส์	

ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
9. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
	 ในปี	2562	ค่าเงนิบาทแขง็ค่าต่อเนือ่งจากการเกนิดลุบญัชี
เดินสะพัดของไทยที่ท�าให้ถูกพิจารณาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
ของเอเชยีในสภาวะเศรษฐกจิโลกมคีวามเสีย่งสงู	เช่น	ความเส่ียง
ทีเ่ศรษฐกจิโลกจะชะลอตวัอย่างรนุแรง	ความเสีย่งจากสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน	ความไม่แน่นอนของการ
แยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป	(Brexit)	ซึ่ง
ความเส่ียงเหล่านีท้�าให้ความต้องการลงทนุในสนิทรพัย์เสีย่งลด
ลงและความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยสูงขึ้น	 ส�าหรับ
ปี	 2563	 มีการคาดการณ์ว่าความเส่ียงระดับโลกดังกล่าวจะ
คงอยู	่ประกอบกับปัจจัยภายในประเทศ	เช่น	การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจไทย	 รายได้จากการท่องเที่ยว	 ส่งผลให้ค่าเงินบาทมี
แนวโน้มผันผวน
	 •	 	 คณะกรรมการการเงินเอสซีจีเป็นผู้พิจารณาและ
ตัดสินใจใช้เครื่องมือทางการเงินให้เหมาะสมตามสถานการณ	์
รวมถงึมมีาตรการในการบรหิารรายได้กบัรายจ่ายทีเ่ป็นเงนิตรา
ต่างประเทศให้สอดคล้องกัน	(Natural	Hedge)	และตกลงกับคู่
ค้าเพื่อรับหรือจ่ายเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินของท้องถิ่น
ในระดับที่เหมาะสม	และมีการพิจารณาการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลีย่นส�าหรบัโครงการลงทนุตามความเหมาะสม

10. ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
	 เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากหลายปัจจัย	 เช่น	
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่อาจรุนแรงกว่าที่คาดการณ์	
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่อาจยืดเย้ือและ
ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง	 ทั้งจากสงครามทางการค้าและ
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบในวงกว้าง	 นอกจากนี้	 ยังมีความเส่ียง 
จากความไม่แน่นอนของบทสรปุการแยกตวัของสหราชอาณาจกัร 
ออกจากสหภาพยุโรป	 (Brexit)	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวม
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปและตลาดการเงินโลก	อย่างไร
ก็ตามมีการคาดการณ์ว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เอสซีจี
ด�าเนนิธรุกจิ	เชน่	เวยีดนาม	กมัพชูา	และไทย	จะได้รบัประโยชน์
จากการย้ายฐานการลงทุนเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงห่วงโซ่
การผลิตของโลก	ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้ขยายตัว
และอาจมีความต้องการสินค้าและบริการของเอสซีจีเพ่ิมมาก
ขึ้น	 เอสซีจีจึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับ
โอกาสทางธุรกิจและบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
เหล่านี้	
	 •	 มุง่เน้นการพฒันานวตักรรมสนิค้าและบรกิารทีม่มีลูค่า
เพิ่มสูง	 (HVA)	และให้ความส�าคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 รวมท้ัง
สร้างเครือข่ายทางนวัตกรรม	 เช่น	 ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิต 
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วิทยาศาสตร์จีนเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการและแลกเปล่ียน
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน	5	ด้าน	ได้แก่	เมือง
อจัฉรยิะ	ปัญญาประดษิฐ์และหุน่ยนต์	เคมภีณัฑ์มลูค่าสงู	ธรุกจิ
พลังงานใหม	่และสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 •	 น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท�างานเพ่ือ
เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานและเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขนั	เช่น	การใช้เทคโนโลย	ีBlockchain	ในกระบวนการจัดซือ้
จดัจ้างร่วมกบัคูค้่าภายนอก	การใช้เทคโนโลย	ีRobotic	Process	
Automation	(RPA)	เพ่ือลดความผดิพลาดและเวลาส�าหรบังาน
ที่ท�าซ�้า	 ๆ	ด้วยรูปแบบเดิม	 รวมถึงการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ส�าหรับการประเมินราคาและสั่งซื้อน�้ามันเพื่อบริหารจัดการ
ต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต
	 •	 เพิ่มศักยภาพการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจิ้งใน
ภูมิภาคอาเซียน	ทั้งในด้านฐานการผลิตและการตลาดเพื่อตอบ
สนองกับอัตราการบริโภคและก�าลังซื้อที่เพิ่มขึ้น	
	 •	 เร่งรัดโครงการลงทุนที่ส�าคัญเพื่อสร้างการเติบโต
ของธุรกิจตามแผนงาน	 รวมถึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการเงินทุน 
หมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ	
 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) 
1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
	 การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดีจิทิลัเกดิขึน้อย่างรวดเรว็
และมีบทบาทในชีวิตประจ�าวันและการท�าธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น	 
ซึ่งในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความเส่ียงที่ส่ง 
ผลกระทบต่อความต้องการและวธิกีารเลอืกซือ้สนิค้าและบรกิาร
ของผู้บริโภค	สภาพการณ์ของตลาด	และการแข่งขันทางธุรกิจ
ที่เพิ่มสูงขึ้น	 โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลต่อธุรกิจของ 
เอสซีจี	ดังนี้
	 •	 ผลกระทบต่อสินค้า	 รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ	 และ 
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายแบบเดิมของเอสซีจี	 เช่น	 จากที่ลูกค้า 
ซ้ือสนิค้าผ่านร้านขายวสัดกุ่อสร้างแบบดัง้เดมิ	เปลีย่นเป็นการซือ้ 
สนิค้าทีศ่นูย์ค้าปลกีวสัดกุ่อสร้างทีท่นัสมยัมากขึน้	รวมถงึการซือ้
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์	
	 •	 คู่แข่งมากข้ึนเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลท�าให้คู่แข่ง
จากอตุสาหกรรมทีต่่างกนัสามารถเข้ามาแข่งขนักนัได้โดยแทบ
จะไม่มอีปุสรรคขวางกัน้	เช่น	คูแ่ข่งทีม่าจากเจ้าของช่องทางการ
จัดจ�าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์
	 •	 บริษัทต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มดังกล่าวให้ทัน
เวลา	 เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบ
ดัง้เดมิ	และรายได้ส่วนใหญ่มาจากรปูแบบธรุกจิแบบเดมิ	ท�าให้
มโีอกาสท่ีเอสซจีอีาจจะสญูเสยีความสามารถในการแข่งขนัและ
สูญเสียรายได้	
	 อย่างไรก็ตาม	 เทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นโอกาสในการสร้าง
ธรุกจิใหม่ทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กร	ดังนัน้	เอสซีจไีด้ก�าหนด
ให้มีการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน�ามาพัฒนาการท�างาน	และปรับกลยุทธ์
ในการท�าธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	ดังนี้	

	 •	 พัฒนา	Active	Omni-channel	หรือการเชื่อมต่อกับ
ลกูค้าทัง้ในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์	เพือ่ให้ลกูค้าสามารถ
เข้าถึงสินค้าและบริการของเอสซีจีได้หลากหลายช่องทาง	และ
ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวก
สบายในการค้นหาข้อมูล	 ซื้อสินค้าและบริการ	 ผ่านช่องทาง	
http://scghome.com	และร้านค้า	SCG	HOME	SOLUTION	
โดยเอสซีจีสามารถน�าข้อมูลการซื้อและข้อมูลอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
ในระบบมาประมวลผล	 เพื่อปรับปรุงการน�าเสนอสินค้าและ
บริการใหม่ให้แก่ลูกค้า
	 •	 สร้างความแตกต่างในธุรกิจขนส่งผ่านการให้บริการ
แบบ	Fulfillment	หรือ	การให้บริการที่รวมการบริหารคลังสินค้า	
บรรจุสินค้า	 จนถึงการจัดส่งสินค้า	 เพื่อให้ผู้ขายสินค้าออนไลน	์
สามารถใช้เวลากับการจัดการกลยุทธ์ทางการขาย
	 •	 เตรียมความพร้อมของพนักงานให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของลกูค้าและการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยไีด้
รวดเร็วยิ่งขึ้น	ผ่านโครงการ	“HATCH-WALK-FLY”	สตาร์ทอัพ 
ภายในองค์กร	 ที่นอกจากจะสร้างวัฒนธรรมการท�างานใหม่
รวมถึงพัฒนาทักษะของพนักงานในรูปแบบของสตาร์ทอัพ
แล้ว	ยังสามารถน�ามาต่อยอดและสร้างเป็นธุรกิจใหม่	ๆ	ให้กับ 
เอสซีจีได	้
	 •	 น�าเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์	มาใช้
ในกระบวนการผลิต	เพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านต้นทุนการ
ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ
	 •	 เปิดรับนวัตกรรมจากภายนอก	 (Open	 Innovation)	
เช่น	 การค้นหาเทคโนโลยีจากสตาร์ทอัพทั่วโลกมาใช้เพ่ือตอบ
โจทย์ผู้บริโภคได้รวดเร็วตรงความต้องการยิ่งขึ้น
	 •	 ในปี	2562	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ได้จัด
ตัง้	Digital	Office	เพือ่น�าดจิทิลัเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้กบัการ
ด�าเนินงานต่าง	ๆ	และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการน�าเสนอ
สนิค้าและบรกิารให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่าง
ครบวงจรมากขึ้น	

2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภคจากกระแสเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
	 ป ัญหาสิ่งแวดล ้อม	 การขาดแคลนทรัพยากร	 การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 รวมถึงปัญหาขยะพลาสติกใน
ทะเลได้ส่งผลให้เกิดกระแสรักษ์โลกและการต่อต้านการใช้
บรรจภุณัฑ์พลาสตกิ	นอกจากน้ี	รฐับาลในหลายประเทศได้ออก
กฎหมายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกและจัดเก็บภาษีกับผู้ผลิต
พลาสติกอีกด้วย	จากเหตุการณ์เหล่านี้	 ผู้บริโภคได้ตระหนักถึง
ปัญหาจากการใช้	การทิง้	และการจดัเกบ็ขยะพลาสตกิทีอ่าจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในระยะยาวจนเกดิการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมที่จะเห็นผลชัดเจนขึ้นในอีก	 3	 –	 5	ปีข้างหน้า	 อาทิ	 
มุ ่ ง เน ้นการซื้อ สินค ้าและบริการที่ ใช ้ทรัพยากรอย ่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 รวมถึงเร่ิม
มองหาสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจท่ีมี
แนวทางลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตหรือการน�าวัสดุรีไซเคิล
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กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง	 นอกจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู ้บริโภคอันเนื่องมาจากกระแสเศรษฐกิจ
หมนุเวยีนแล้ว	การสนบัสนนุจากภาครฐัและเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติก	 ได้สร้างโอกาสในการ
ด�าเนินธุรกิจและการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของเอสซีจี	
	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากพลาสติกถูก
มองว่าเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม	จึงอาจส่งผลกระทบ
ต่อการลดลงของรายได้จากการขายสินค้ารูปแบบเดิม	การเพิ่ม
ข้ึนของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมวิจัย
และพัฒนา	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานที่อาจเพิ่มขึ้นจากการ
จัดเก็บภาษี	รวมถึงผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
	 ด้วยเหตุนี้ 	 เอสซีจีต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความ
ต ้องการใหม ่ของลูกค ้าที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามกระแส 
เศรษฐกิจหมุนเวียน	ตั้งแต่การวางกลยุทธ์	 การพัฒนาสินค้า
และบริการ	 ห่วงโซ่อุปทาน	 และกระบวนการผลิต	 รวมถึง 
เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะ	 เพื่อสร้าง
ความยัง่ยนืให้กบัสิง่แวดล้อม	สงัคม	และชมุชน	รวมถงึยกระดบั
ขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสซีจี	 นอกจากนี้	 เอสซีจ ี
ได้มีมาตรการจัดการเพื่อบริหารความเสี่ยงข้างต้น	อาทิ
	 •	 ธรุกจิเคมคิอลส์ตัง้เป้าลดสดัส่วนการขายเมด็พลาสตกิ
ในประเทศส�าหรับผลติภณัฑ์ประเภทใช้ครัง้เดยีวลงเหลอื	ร้อยละ	 
9%	และธุรกจิแพคเกจจิง้ตัง้เป้าเพิม่สดัส่วนบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ
ที่สามารถรีไซเคิลได้	ร้อยละ	100%	ภายในปี	2568	
	 •	 น�าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	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	การพฒันานวตักรรม
เพื่อทดแทนสินค้าหรือวัตถุดิบชนิดเดิม	ด้วยสินค้าหรือวัตถุดิบ
ชนดิใหม่ทีใ่ช้ทรพัยากรน้อยลงหรอืน�าไปรไีซเคลิได้มากขึน้	อาทิ	
การพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่ก่อให้เกิดของเสียบริเวณหน้างาน
ก่อสร้างน้อยท่ีสุด	 เช่น	แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป	หรืออิฐมวลเบา
แบบ	Cut-to-Size	และห้องน�้าระบบโมดูลาร์หรือการก่อสร้าง
แบบส�าเร็จรูป	รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกส�าหรับ
ชิ้นส่วนรถยนต์	 ที่ช่วยลดน�้าหนักของรถยนต์ท�าให้ประหยัด
พลังงานแต่ยังคงความแข็งแรงไว้
	 	 3)	 Reuse	หรือ	Recycle	คือ	การเพิ่มความสามารถ
ในการหมุนเวียนสินค้าที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่	 หรือการ
ผลิตสินค้าที่มีสัดส่วนวัสดุรีไซเคิลในการผลิตสูงขึ้น	เช่น	การน�า 
เมด็พลาสตกิจากเทคโนโลย	ีSMX™	มาผสมเพือ่เพิม่คณุสมบตัิ
ของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลให้ดีขึ้น	 และสามารถเพิ่มสัดส่วน 
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้มากขึ้นถึงร้อยละ	30	

	 •	 ร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว
อย่างเป็นรูปธรรม	 อาทิ	 ร่วมมือกับบริษัท	 ดาว	 ประเทศไทย	
จ�ากัด	ในการพฒันาโซลูชันใหม่	ๆ 	ในการรีไซเคิลพลาสตกิอย่าง
ครบวงจร	 เพื่อป้องกันขยะพลาสติกหลุดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อม	
เช่น	 การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการด้านการรีไซเคิลเชิงกล	
(Mechanical	Recycling)	 และการรีไซเคิลพลาสติกกลับเป็น
วตัถดุบิ	(Feedstock	Recycling)	นอกจากนี	้ได้ร่วมมอืกบั	บรษิทั
บางจาก	คอร์ปอเรช่ัน	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
สินค้าจากพลาสตกิประเภท	Post	Consumer	Recycled	Resin	(PCR)	 
โดยการรีไซเคิลแกลลอนน�้ามันหล่อลื่นใช้แล้วกลับเข้าสู ่
กระบวนการผลติใหม่อกีครัง้ผ่านโครงการ	Greenovative	Lube	
Packaging	
	 •	 ร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและบรษิทัเอกชน	เพือ่ผลกั
ดันการด�าเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	อาทิ	 ร่วมกับ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	เปิดตัวโครงการ	
“Eco	World	Class	with	Circular	Economy	Concept”	เพ่ือสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจในกลุม่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมไทยในการ
พฒันากระบวนการผลติให้เกดิการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	เช่น	
การน�ากากอตุสาหกรรมในพืน้ทีน่คิมฯมาบตาพดุกลบัไปใช้ผลติ
เป็นเชือ้เพลงิพลงังานไฟฟ้าผ่านโรงก�าจดักากอตุสาหกรรมและ
หน่วยผลิตไฟฟ้า	(Industrial	Waste	Power	Plant)	ที่เป็นระบบ
ปิด	 มีระบบควบคุมมลพิษและของเสียตามมาตรฐานสากล	
นอกจากน้ี	 เอสซีจีได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	
กับบรษิทัอมตะ	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากัด	(มหาชน)	เพือ่ร่วมกนัพฒันา
ธรุกจิด้านวสัดกุ่อสร้างและโซลชูนัส�าหรบัการก่อสร้างสมยัใหม่ที่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน	

3. ความเสี่ยงจากภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง 
	 ความเส่ียงจากสภาพการด�าเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป	
อาท	ิการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของคูแ่ข่ง	การ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความพฤติกรรมของผู้บริโภค	
อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจ	ีเช่น	
	 ธุรกิจเคมิคอลส์	 :	 การที่ผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่ของโลก
มีแนวโน้มควบรวมกิจการจากต้นน�้าถึงปลายน�้าอาจส่งผลให้ 
ราคาของแนฟทามคีวามผนัผวนมากยิง่ขึน้ในอนาคต	นอกจากน้ี
นโยบายการพึง่พาตวัเองของจนีทีผ่ลกัดนัให้มกีารผลติปิโตรเคมี
ภายในประเทศเพิม่ขึน้เพือ่รองรบัการบรโิภคภายในประเทศ	อาจ
ท�าให้การแข่งขนัในตลาดสงูขึน้จากอปุทานผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี
ที่เพิ่มมากขึ้น	
	 ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	 :	 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 การ
เปลีย่นแปลงด้านโครงสร้างประชากร	ตลอดจนการขยายตวัของ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ส่งผลให ้
ผู ้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติพิเศษหรือเป็นนวัตกรรมใหม่	 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม	 
ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ให้สนิค้า	และสร้างประสบการณ์ท่ีดแีก่ผูบ้รโิภค	 
ในขณะเดยีวกนัผูบ้รโิภคมคีวามตระหนกัถงึเรือ่งความยัง่ยนื	และม ี
แนวโน้มทีจ่ะเลอืกใช้บรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้



154

 ธรุกจิซเีมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง	:	การเปล่ียนแปลง
ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง	 รูปแบบการด�าเนินชีวิตและ
ความต้องการของลูกค้า	 โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเจ้าของบ้านที่
ต้องการความสะดวกสบายในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างในร้าน
ที่มีสินค้าหลากหลายและบริการครบวงจร	ตั้งแต่การออกแบบ	
การก่อสร้าง	และการให้บริการขนส่ง	ทั้งนี้	 เพื่อแก้ปัญหาและ
ลดการสูญเสียจากการสร้างบ้าน	 เช่น	 การเลือกแบบผิด	แบบ
ไม่สอดคล้องกับการท�างานของช่าง	 รวมถึงปัญหาช่างทิ้งงาน	
เป็นต้น
	 การเปลีย่นแปลงของภมูทิศัน์และสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ
อาจส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีในอีก	3	-	5	ปีข้างหน้า	
เช่น	การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลให้ต้นทุนในการด�าเนิน
ธรุกจิเพิม่ขึน้	รายได้และความสามารถในการแข่งขนัลดลง	หาก
บริษัทไม่สามารถปรับกลยุทธ์และรูปแบบการด�าเนินธุรกิจได้
อย่างเหมาะสมและทันการณ	์
	 เพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	เอสซจีมีกีลยทุธ์ใน
การด�าเนินธุรกิจดังนี้
 ธรุกิจเคมคิอลส์	:	ศึกษาความต้องการของตลาด	และร่วมมอื 
กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่	 ๆ	 ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง	 สามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่าง
ตรงจุดและรวดเร็ว	อีกทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถ
รับวัตถุดิบได้หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อลดต้นทุน	 รวมถึงการน�า
เทคโนโลยดีจิทิลัขัน้สงูมาใช้ในกระบวนการผลติและการบรหิาร
ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 ธุรกิจแพคเกจจ้ิง	 :	 มุ่งสู่การเป็นคู่คิดที่ตอบโจทย์ลูกค้า
ด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร	 โดยใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย	 เน้นการออกแบบท่ีตอบ

โจทย์การใช้งานเพ่ือให้ครอบคลุมความต้องการใช้งานของ
ลูกค้าตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน	นอกจากนี้	 ยังให้บริการโซลูชัน
ที่ตอบโจทย์ความต้องการพิเศษของลูกค้า	 ได้แก่	 โซลูชันด้าน
การออกแบบและการพิมพ์	 โซลูชันเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย	
โซลูชันบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ	 โซลูชันส�าหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ	
โซลูชนัส�าหรบัการจดัแสดงสนิค้าและส่งเสรมิการตลาด	โซลชูนั
ส�าหรบักลุม่สนิค้าและบรกิารภายใต้กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
	 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก ่อสร้าง	 :	 ยกระดับ
กระบวนการท�างานเพ่ือให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น	 ผ่าน
กลยุทธ์การพัฒนาสินค้า	 บริการและโซลูชันต่าง	 ๆ	ที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า	เช่น	Construction	Solution	
และ	 Living	 Solution	 พร้อมกับน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้
ปัญหาให้กบัลกูค้า	เช่น	Building	Information	Modeling	(BIM)	
ซึง่จะช่วยให้ลกูค้าและผูเ้กีย่วข้องในการก่อสร้างเหน็แบบอาคาร 
เสมือนจริงก่อนการสร้าง	 ช่วยลดของเหลือทิ้งในการก่อสร้าง	 
รวมถงึช่วยคมุงบประมาณและระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามแผนงานทีก่�าหนด	นอกจากน้ี	ได้จดัตัง้ซแีพค็โซลชูนัเซน็เตอร์	
(CPAC	Solution	Center)	 ซ่ึงเป็นพื้นที่ในการแลกเปล่ียนและ
แบ่งปันความรู้	ให้ค�าปรึกษา	และให้บริการโซลูชันงานก่อสร้าง
ส�าหรบักลุม่ช่างและผูร้บัเหมา	โดยซแีพค็	(CPAC)	จะเป็นผูช่้วย 
เสริมความแข็งแกร่งด้านข้อมูลและเชื่อมโยงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่าง	ๆ	จากพันธมิตรในวงการก่อสร้างในรูปแบบของ
นวัตกรรมแบบเปิด	 (Open	 Innovation)	 เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานของการก่อสร้าง	และตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าหรอืเจ้าของโครงการทีต้่องการงานก่อสร้างทีไ่ด้มาตรฐาน	
สามารถควบคุมงบประมาณได้	
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 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อการพิจารณาอนุมัติ
การท�ารายการระหว่างกนั หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ
ท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้
ก�าหนดนโยบายการท�าธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี้

การทำาธุรกรรมระหว่างกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย
 การท่ีเอสซีจีประกอบด้วยบริษัทจ�านวนมาก และบริษัท
เหล่านัน้ด�าเนนิธรุกจิทีต้่องท�าธรุกรรมระหว่างกนั เช่น การบรกิาร  
การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  
การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ การด�าเนิน
ธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการท�าธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท
ในเอสซีจีดังกล่าวต้องถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออก
โดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก�ากับดูแล หรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบและอ�านาจด�าเนินการของเอสซีจี  
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละ 
ท้องถิ่น

การทำาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
 การท�าธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก�ากับดูแล หรือ
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง และนโยบายของเอสซจี ีรวมถงึได้รบัการ
อนมุตัติามอ�านาจด�าเนนิการของเอสซจีอีย่างเคร่งครดั นอกจากนี้
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการท�าธุรกรรมที่อาจก่อ
ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก
 บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต ่อผู ้มีส ่วนได้เสีย 
(Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยก�าหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบ
การแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและ
ยุติธรรม โดยค�านึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และ
บริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เม่ือมีการ
ตรวจสอบ

 นอกจากน้ีบริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการใน 
การพจิารณาอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนั รายการทีเ่กีย่วโยงกนั  
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด โดย 
กรรมการและผูบ้รหิารจะแจ้งให้บรษิทัทราบถงึการมส่ีวนได้เสยีก่อน 
และบรษิทัพจิารณารายการต่าง ๆ  ซึง่หากเป็นรายการทีจ่ะต้องขอ
อนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะน�า
เรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูให้นกัลงทนุทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการ
หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
รายการเหล่านั้น

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันใน
อนาคต
 รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการท่ี
ด�าเนินการตามปกติทางการค้าเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติมาโดยตลอด 
โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ 
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 บริษัทมีนโยบายในการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ 
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ตลอดจนกฎหมาย ข้อบงัคบั  
ประกาศ หรือค�าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกัน
และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

18
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รายการระหวางกันระหวางบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอย กับกิจการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง
สัดสวน

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

ออม ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจิ้ง อ่ืน
ทั้งหมด ผลิตภัณฑ
(รอยละ) กอสราง

1. รายการกับการรวมคาและบริษัทรวม (กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญโดยการเขาไปถือหุนของบริษัท และบริษัทยอย)
1.1 การรวมคาและบริษัทรวมในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

ขายสินคา -               3,484           -               5                 -               
ใหกลุมธุรกิจ บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49

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

ซ้ือสินคา -               2,023           267              641              -               
จากกลุมธุรกิจ บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49

บริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) 32
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 29
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จํากัด 29

ไดรับบริการและอ่ืนๆ 31                58                -               -               1                 
จากกลุมธุรกิจ บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จํากัด 51

บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49
บริษัทนอริตาเก เอสซีจี พลาสเตอร จํากัด 40
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จํากัด 29

กูยืมเงิน -               153              -               -               -               
จากกลุมธุรกิจ บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จํากัด 49

Mariwasa Holdings, Inc. 40
PT M Class Industry 28

ไดรับการค้ําประกัน -               -               -               -               -               
จากกลุมธุรกิจ Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30

1.2 บริษัทรวมในธุรกิจเคมิคอลส 

ขายสินคา -               -               10,788          146              -               
ใหกลุมธุรกิจ บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50

บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 49
บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด 45
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) -

ซ้ือสินคา -               -               37,048          134              -               
จากกลุมธุรกิจ SCG Plastics (China) Co., Limited 60

SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd. 60
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด 50
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50

          เปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอยในเดือนมกราคม 2562
          ขายหุนท้ังหมดในเดือนกรกฎาคม 2561

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 (ลานบาท)

**

**

***

*
***

*
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นโยบายการคิดราคา
บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ สวนงาน

ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจิ้ง อ่ืน
ผลิตภัณฑ
กอสราง

-               3,334           -               30                -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               1,542           282              678              -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

25                121              -               -               -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               166              -               -               -               อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-               115              -               -               -               คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-               15                16,580          152              -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
        รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมขายสินคาใหกับบริษัทยอยตอไปน้ี
 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด
 บริษัทเอสซีจี พลาสติกส จํากัด
 บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
 SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.

-               80                50,696          176              -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก
        รายการสวนใหญเกิดจากบริษัทรวมซ้ือสินคาจากบริษัทยอยตอไปน้ี
 บริษัทเอสซีจี เพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จํากัด
 บริษัทระยองโอเลฟนส จํากัด 
 บริษัทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)

**

**
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สัดสวน
ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน

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

ทั้งหมด ผลิตภัณฑ
(รอยละ) กอสราง

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

ไดรับบริการและอื่นๆ 85                593              1,271            -               6                  
จากกลุมธุรกิจ บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จํากัด 50

บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จํากัด 50
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จํากัด 50
บริษัทระยอง เทอรมินัล จํากัด 50
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จํากัด 49
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จํากัด 47
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จํากัด 46
บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จํากัด 45
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 31
PT Chandra Asri Perkasa 31
Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) -
บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จํากัด -
บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จํากัด -

กูยืมเงิน -               -               39                -               -               
จากกลุมธุรกิจ Da Nang Plastics Joint Stock Company 16

GTC Technology International, LP -

ไดรับการค้ําประกัน -               -               -               -               -               
จากกลุมธุรกิจ บริษัทสยาม โทเซลโล จํากัด 45

Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) -

1.3 บริษัทรวมในธุรกิจแพคเกจจิ้ง

ขายสินคา -               -               -               284              -               
ใหกลุมธุรกิจ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด 49

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 31

ซื้อสินคา -               42                -               669              -               
จากกลุมธุรกิจ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด 49

บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 31
บริษัทสหกรีน ฟอเรสท จํากัด 17

          ขายหุนท้ังหมดในเดือนธันวาคม 2561
          ขายหุนท้ังหมดในเดือนตุลาคม 2562
          ขายหุนท้ังหมดในเดือนกรกฎาคม 2561
          ขายหุนท้ังหมดในเดือนเมษายน 2562

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 (ลานบาท)

*

*
*

***

***

**
*

**

***

****

****
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นโยบายการคิดราคา
บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ สวนงาน

ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจิ้ง อ่ืน
ผลิตภัณฑ
กอสราง

89                642              1,492            -               39                ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               -               41                -               -               อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน

-               -               20                -               -               คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-               -               -               360              -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               -               -               979              -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
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สัดสวน
ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน

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

ทั้งหมด ผลิตภัณฑ
(รอยละ) กอสราง

ไดรับบริการและอ่ืนๆ 11                18                -               10                -               
จากกลุมธุรกิจ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 31

ไดรับการค้ําประกัน -               -               -               264              -               
จากกลุมธุรกิจ บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด 31

1.4 บริษัทรวมในสวนงานอ่ืน

ขายสินคา -               1,243           -               -               -               
ใหกลุมธุรกิจ บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด 40

ซ้ือสินคา -               88                9                 18                -               
จากกลุมธุรกิจ บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด 40

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

ใหบริการ 141              442              163              93                -               
แกกลุมธุรกิจ บริษัทไอทีวัน จํากัด 20

ไดรับบริการและอ่ืนๆ 1,169           122              -               -               8                 
จากกลุมธุรกิจ บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จํากัด 40

2. รายการกับบริษัทอ่ืนที่มีผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย เปนกรรมการ
2.1 บริษัทอ่ืนในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

ซ้ือสินคา -               -               -               41                -               
จากกลุมธุรกิจ บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) 10

นายนิธิ ภัทรโชค เปนกรรมการ

2.2 บริษัทอ่ืนในธุรกิจแพคเกจจิ้ง

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

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

          ขายหุนท้ังหมดในเดือนพฤษภาคม 2561

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 (ลานบาท)

*

*

*



161

นโยบายการคิดราคา
บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ สวนงาน

ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจิ้ง อ่ืน
ผลิตภัณฑ
กอสราง

11                4                 -               11                -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               -               -               330              -               คาธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

-               1,486           -               -               -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               87                8                 26                -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

117              340              115              99                -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

1,182           170              -               -               9                 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               -               -               63                -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               1                 -               -               -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

-               -               -               17                -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาที่ทํากับบุคคลภายนอก

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
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สัดสวน
ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ การถือหุน

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

ท้ังหมด ผลิตภัณฑ
(รอยละ) กอสราง

ไดรับบริการและอื่นๆ -               -               -               -               -               
จากกลุมธุรกิจ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริต้ี พริ้นต้ิง จํากัด (มหาชน) -

2.3 บริษัทอื่นในสวนงานอื่น

ขายสินคา -               2,514           -               -               -               
ใหกลุมธุรกิจ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10

นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

ซ้ือสินคา -               140              5                 2                 -               
จากกลุมธุรกิจ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10

นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

ไดรับบริการและอื่นๆ 371              64                -               -               4                 
จากกลุมธุรกิจ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10

นายอารีย ชวลิตชีวินกุล เปนกรรมการ
นายยุทธนา เจียมตระการ เปนกรรมการ

          ขายหุนทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม 2561

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2562 (ลานบาท)

*

*
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นโยบายการคิดราคา
บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจ ธุรกิจ สวนงาน

ซีเมนตและ เคมิคอลส แพคเกจจ้ิง อื่น
ผลิตภัณฑ
กอสราง

-               -               -               5                 -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาท่ีทํากับบุคคลภายนอก

-               2,649           -               -               -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาท่ีทํากับบุคคลภายนอก

-               176              8                 2                 -               ราคาตลาดเทียบเทากับราคาท่ีทํากับบุคคลภายนอก

372              70                5                 -               2                 ราคาตลาดเทียบเทากับราคาท่ีทํากับบุคคลภายนอก

มูลคารายการระหวางกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ลานบาท)
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

19

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย	ซ่ึงจดัท�าขึน้ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 และตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและ 
น�าเสนอรายงานทางการเงิน	 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 รวม
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน	 โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน
และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข
	 คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและพัฒนา 
บรรษทัภบิาล	จรรยาบรรณ	การต่อต้านคอร์รัปชัน่	รวมทัง้จดัให้มี
และด�ารงไว้ซึง่ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน	

เพื่อให้มีความม่ันใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง	 
ครบถ้วน	 ทันเวลา	 และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	
ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกดิการทจุรติหรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกต ิ
อย ่างมีสาระส�าคัญ	 โดยคณะกรรมการบริษัทได ้แต ่งตั้ ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลงบการเงิน	ประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
	 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายในของบรษิทัสามารถสร้างความเชือ่มัน่ได้
ว่า	งบการเงนิของบรษิทัปนูซเิมนต์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทั
ย่อย	 แสดงฐานะการเงิน	 ผลการด�าเนินงาน	 และกระแสเงินสด 
ถกูต้องตามควรในสาระส�าคญั	ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

พลอากาศเอก
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	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตาม
ขอบเขตท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งมีการ 
ทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดย 
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี	ในป	ี2562	คณะกรรมการ
ตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น	 Strategic	 and	Monitoring	
Audit	 Committee	 การน�า	 Digital	 Technology	 มาใช้ใน
การตรวจสอบ	 การก�ากับดูแล	 การก�าหนดกลยุทธ์	 การปฏิบัติ
งาน	 และการติดตามผล	 เพ่ือให้เอสซีจีบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด
และด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน	 การจะด�าเนินการดังกล่าวได้นั้น
ฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม	 จรรยาบรรณ	 เข้าใจ
บทบาท	 อ�านาจ	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของตนเองตาม
หลักการ	 Three	 Lines	 of	 Defense	 และปฏิบัติงานภายใต้ 
การบูรณาการทั้ งการก�ากับดูแล	 การบริหารความเสี่ยง	 
การก�ากับการปฏิบัติงาน	 และการควบคุมภายใน	 (Integrated	 
Governance	Risk	Compliance	and	Control	-	Integrated	
GRC)
	 ปี	2562	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6	ครั้ง	โดย
มีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง	ทุกสิ้นปี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม	 และประเมินตนเอง	 ซ่ึงผล 
การประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี	หัวข้อที่ประเมิน	ได้แก่	โครงสร้างและ
คุณสมบัต	ิ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	การปฏิบัติหน้าที่
และการประชุม	ความเหน็โดยรวม	การปฏิบตังิานของเลขานกุาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ	และการปฏิบติังานของส�านักงานตรวจสอบ	 
ทั้งนี้ในปี	2562	มีการปฏิบัติหน้าที่ที่ส�าคัญ	ดังนี้
 1.	 การสอบทานงบการเงิน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานข้อมูลที่ส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี	
2562	ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	งบการเงินรวม
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 และบริษัทย่อยซึ่งได้
จัดท�าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย	 สอดคล้อง 
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	โดยได้สอบทาน 
ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ	 รายการพิเศษ	 และได้รับค�าชี้แจง 
จากผูส้อบบญัช	ีฝ่ายจดัการ	และผูอ้�านวยการส�านกังานตรวจสอบ 
จนเป็นท่ีพอใจว่าการจัดท�างบการเงิน	 รวมทั้งการเปิดเผย
หมายเหตุประกอบในงบการเงิน	 เป็นไปตามข้อก�าหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 จึงได้ให้ความ
เห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจ
สอบแล้ว	 ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข	 นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการ	 เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล	
การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระส�าคัญในการจัดท�างบการเงินและ

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และเป็นประโยชน์กบัผูใ้ช้งบการเงนิ	เรือ่งส�าคญัจากการตรวจสอบ	 
(Key	 Audit	 Matters)	 รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตาม 
มาตรา	89/25	แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 
พ.ศ.2535	 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย	์(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2551	ซึ่งในปี	2562	ผู้สอบบัญชี 
ไม ่ ได ้ มีข ้ อสั ง เกต	 และไม ่พบพฤติการณ ์อันควรสงสัย	
นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม ่พบพฤติการณ  ์
อันควรสงสัยดังกล่าว	 คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงานผลการก�ากับดูแลตาม 
พระราชบัญญัติดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจ
และผู้รับผิดชอบในธุรกิจต่าง	 ๆ	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบด้วย	 ซึ่งในปี	 2562	 กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงาน
ว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว	 ส่งผลให้งบการเงิน	
และงบการเงินรวมของบริษัท	 เชื่อถือได	้ โปร่งใส	สอดคล้องตาม 
มาตรฐาน	ผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระและสามารถตรวจสอบได้	
	 2.	 การสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน	 รายการได้มา 
จ�าหน่ายไป	หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รายงานของ
กรรมการที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่ก�าหนด
	 3.	 การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เอสซีจีมุ่งมั่น 
ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย ่างยั่ งยืนภายใต ้ 
หลกับรรษทัภบิาล	โดยอ้างองิตามมาตรฐานสากลในการปฏบิตังิาน	 
ได้แก่	 Organization	 for	 Economic	 Co-operation	 and	 
Development	(OECD)	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
(ตลท.)	 และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD) 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ีพบว่า	กรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการ	
และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	
โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี	
พนักงาน	31,800	คน	ผ่านการทดสอบ	Ethics	e-testing	ร้อยละ	 
100	 ซ่ึงด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่	 5	 มีการน�านโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง	 โดยได้รับการต่ออายุการ
รับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตเป็นครั้งที่	3	เมื่อวันที	่4	กุมภาพันธ	์2562	
และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยจัดท�าจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี	 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ	 ร่วมกันปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีควบคู่ไปกับการก�ากับดูแลกิจการที่ค�านึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด	 

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ซึ่งคู่ธุรกิจได้ลงนามเพื่อด�าเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ 
เอสซจีแีล้วกว่า	5,900	ราย	นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทัอนมุตัิ
การปฏิบัติตามประกาศ	 “คู่มือแนวทางการก�าหนดมาตรการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกันการ
ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ	 และ 
เจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่างประเทศ”	 ตามมาตรา	 123/5	
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	2542	ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช)	 ตามความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการผู้จดัการใหญ่	เอสซีจสีือ่สารถงึ
พนกังานทกุคนผ่าน	“Message	from	CEO”	เพ่ือแสดงให้เหน็ถงึ
การให้ความส�าคญัของฝ่ายบรหิารระดบัสงูสดุ	(Tone	at	the	top)	
	 4.	 การสอบทานระบบการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง	 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสีย่ง	โดยมีคณะจดัการ
บริหารความเสี่ยงเอสซีจีเป็นผู้รับผิดชอบ	 คณะจัดการบริหาร
ความเสีย่งเอสซจีปีระกอบด้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เอสซจีเีป็น
ประธาน	และคณะจัดการเอสซจีเีป็นกรรมการ	ท�าหน้าทีพ่จิารณา
โครงสร้าง	นโยบาย	กรอบการบริหารความเสี่ยง	แผนการจัดการ
ความเสี่ยง	 การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความ
เสีย่งของเอสซจีรีายเดอืนและรายไตรมาส	โดยมีหน่วยงานบรหิาร
ความเสี่ยง	 ท�าหน้าที่จัดท�ารายงานความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงของเอสซีจีในรูป	Risk	Dashboard	ปี	2562	เอสซีจีให้
ความส�าคัญกับ	Emerging	Risk	เช่น	Digital	Transformation	
Cybersecurity	การชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก	การเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจากกระแสเรือ่งระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน	
เป็นต้น	ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญและมีโอกาส
จะเกิดขึ้นในอนาคต	 คณะจัดการบริหารความเสี่ยงได้เตรียม
มาตรการรองรับโดยก�าหนดแผนงานระยะปานกลาง	 แผนงาน
ประจ�าป	ีและโครงการลงทุน
	 5.	 การสอบทานการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	 เอสซีจี 
ได้พัฒนาระบบการจัดการด้านการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน	ซึ่ง
สอดคล้องตามมาตรฐาน	 ISO	 19600	 และน�าไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบักลุม่ธรุกจิ	โดยบรูณาการกบัระบบบรหิารงานต่าง	ๆ 	 
เอสซีจีได้จัดท�าแนวปฏิบัติ	 (Guideline)	 และรายการตรวจ
ประเมิน	 (Checklist)	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม
นโยบายส�าคัญของเอสซีจ	ี ได้แก่	 นโยบายการแข่งขันทางการค้า	
(Anti-trust	 Policy)	 นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อ
ราคาหลักทรัพย	์(Insider	Trading	Policy)	และนโยบายการเปิด
เผยข้อมูล	 (Disclosure	 Policy)	 มีการแต่งต้ัง	 SCG	 Personal	
Data	 Protection	 Steering	 Committee	 ท�าหน้าที่ก�าหนด
นโยบาย	แนวปฏิบัติ	ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทใน
เอสซีจี	 เพื่อให้การด�าเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มคีวามปลอดภยัเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกบัมาตรฐาน
สากล	 นอกจากน้ีในปี	 2562	 เอสซีจีได้น�าระบบการรับ-ส่งและ 
ประเมนิกฎหมายใหม่/เปล่ียนแปลงมาใช้บริหารงาน	(Compliance	 
Management	 System)	 เพ่ือให้กฎหมายใหม่	 กฎหมายที่ 
มกีารเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วข้องกบัเอสซจีไีด้ถกูน�าไปปฏบิตัไิด้อย่าง
ถูกต้องและทันท่วงที

 6.	 การสอบทานระบบการควบคมุภายใน	 คณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ส�านักงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส	
รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 พบว่ามีความเพียงพอ	 
เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของเอสซีจีและสอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของ 
บรษิทัซึง่เป็นภารกจิหนึง่ทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรส�านกังานตรวจสอบ	 
โดยในปีนี้ฝ ่ายจัดการยังคงเน้นการสร้างความตระหนักรู  ้
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 จรรยาบรรณกับพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง	 โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน	 ซึ่งประกอบ
ด้วย	 Ethics	 e-testing	 และ	 e-Policy	 e-Testing	 แนวทาง 
ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตาม
แนวทางป้องกนั	3	ระดบั	(Three	Lines	of	Defense)	และสือ่สาร
กรณีศึกษา	เรื่อง	การทุจริต	การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	
นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ	นอกจากนี้ได้น�าเครื่องมือแบบ
ประเมินตนเอง	 หรือการต้ังทีมตรวจสอบตนเองไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละธุรกิจทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ	และสอดคล้องกบักฎหมาย	ข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง	รวม
ทัง้เน้นการลดความเสีย่งของบรษิทัทีล่งทนุในต่างประเทศ	โดยจดั
ประชุมเชิงปฏิบัติการ	(Workshop)	ให้กับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน 
ของแต่ละบริษัทในต่างประเทศตระหนักเร่ืองการก�ากับดูแล	 
ความเสีย่ง	การปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบต่าง	ๆ 	และการควบคุม	
ส�านักงานตรวจสอบร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน	 (First	 Line)	 พัฒนา
รายงาน	Continuous	Monitoring	&	Continuous	Auditing	 
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ธรุกจิใช้ก�ากบัดแูลงานในความรบัผดิชอบ	 
และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ	 มีการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง	 ๆ	 โดยน�าประเด็นส�าคัญ
ที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู ้รับผิดชอบ 
ทกุระดบัเกดิความเข้าใจร่วมกนัในเรือ่งความเสีย่ง	ผลกระทบและ
การควบคุมภายในที่ส�าคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน	
	 7.	 การตรวจสอบภายใน	 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 และกฎบัตร
ส�านักงานตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยง
และสถานการณ์ของเอสซีจี	 ในปี	 2562	 ส�านักงานตรวจสอบน�า
เทคโนโลยี	Digital	มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและสนับสนุน
กลุม่ธรุกจิ	เช่น	น�า	Data	Analytics	Robotics	Process	Automation	 
(RPA)	 มาใช้ในการจัดท�าและวิเคราะห์ข้อมูล	 จัดท�าเอกสาร 
การควบคมุภายใน	เรือ่ง	การพฒันา	การว่าจ้างพฒันาระบบงานต่าง	ๆ 	 
แบบ	Agile	ให้ค�าปรกึษาในการประเมนิความเสีย่งและจดุควบคมุ
ที่ส�าคัญส�าหรับกลุ่มธุรกิจที่น�า	 New	 Application/ERP	 มาใช้
เป็นระบบปฏิบัติงาน	 แนะน�าการจัดท�ารายงานโดยใช้	 Data	 
Visualization	Tool	และด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งในการผลกัดนั
แนวทาง	Three	Lines	of	Defense	เช่น	ให้	First	Line	ล�าดับ
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สูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทส�าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
พนักงาน	 ส่ือสารและให้ค�าแนะน�ากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วม 
กันประเมินความเสี่ยง	 ก�าหนดการควบคุม	 และติดตามผล 
การปฏบิตังิาน	ฯลฯ	ทัง้ระบบงานเดมิ	ระบบงานใหม่	ธรุกจิใหม่	หรอื 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของเอสซีจี	 พัฒนาผู้ตรวจสอบ
ชาวเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อท�าหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการก�ากับดูแล	 การบริหารความเสี่ยง	 
การปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบต่าง	ๆ	และการควบคุมภายใน
ของเอสซีจีและบริษัทย่อยในต่างประเทศ	 ภายใต้ก�ากับดูแลของ
ส�านักงานตรวจสอบในประเทศไทย	จัดท�า/ปรับปรุงเอกสารการ
ควบคุมภายในเพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลง
จากการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	
(Workshop)	 ให้ตัวแทน	 IT	 ของกลุ่มธุรกิจเพ่ือเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานสากล	ความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	และผล
การตรวจสอบด้าน	IT	นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน	 (Quality	 Assurance	 Review:	 QAR)	 โดย 
ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก
	 8.	 การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต	 เอสซีจีพัฒนา 
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจีของบุคคลภายนอก	
นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน	 โดย
สามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์	 www.scg.com	 เพิ่มเติมจาก
การรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์	 e-mail	 จดหมายถึง 
คณะกรรมการอสิระ	คณะกรรมการตรวจสอบ	ส�านกังานตรวจสอบ	 
ส�านกังานเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั	ในปี	2562	มข้ีอร้องเรยีน 
ผ ่านระบบข ้อร ้องเรียนที่บุคคลภายนอกและพนักงานมี 
ส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระท�าความผิดอันเกิดจากการ
ไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย	ระเบยีบบรษิทั	นโยบายต่อต้านคอร์รัปชนั
เอสซีจี	 นโยบายบรรษัทภิบาล	 อุดมการณ์	 4	 จรรยาบรรณ 
พนักงาน	หรอืจรรยาบรรณคูธ่รุกจิ	รวมทัง้สิน้	30	เรือ่ง	ด�าเนนิการ
สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม	29	เรื่อง	(เป็นข้อร้องเรียนของ 
ปี	 2561	 จ�านวน	 4	 เร่ือง)	 แบ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
บริษัท	8	เรื่อง	ผิดจรรยาบรรณ	3	เรื่อง	ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน	 นโยบายการแข่งขันทางการค้า	 และสิทธิ
มนุษยชน	 โดยมูลค่าความเสียหายไม่มีนัยส�าคัญ	 ข้อเท็จจริงจาก
การสอบสวนได้น�ามาก�าหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน	 
นอกจากน้ี	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบ 
การทจุรติ	การประเมนิความเสีย่งโอกาสเกดิการทจุรติ	ผลกระทบ	 
เพื่อก�าหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ใน
ระบบงานต่าง	 ๆ	 รวมทั้งได้สอบทานมาตรการทบทวนระเบียบ 
การสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการด�าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
	 9.	 การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบ
บัญชีประจ�าปี	2563	บริษัทเคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด 
ได้รบัการคดัเลอืกเป็นส�านักงานสอบบญัชีของบริษทัและบรษิทัย่อย 
ตั้งแต่ปี	 2561	 -	 2565	 ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่
น่าพอใจ	 ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ	 มีทักษะความรู้ความ
สามารถ	 มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจในเอสซีจี	 และ

ให้ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี	 
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอ 
ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แต่งตัง้นายไวโรจน์	จนิดามณพีทิกัษ์	 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่3565	หรือ	นางสาวพรทิพย์	ริมดุสิต	 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 5565	 หรือ	 นางสาวธัญลักษณ	์ 
เกตุแก้ว	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่8179	แห่งบริษัทเคพีเอ็มจ	ี 
ภูมิไชย	 สอบบัญชี	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี	
2563	 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ�าปี	 2563	 และ 
ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทั	และงบการเงนิรวม	 
เป็นเงินทั้งหมด	 4.58	 ล้านบาท	 รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญช ี
งบการเงินประจ�าปี	 2563	 ของบริษัทย่อย	 และค่าสอบทาน 
งบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทัย่อยทีจ่ดทะเบยีนฯ	ซึง่ตรวจสอบ 
โดยเคพีเอ็มจี	 ประเทศไทย	 และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ	 
โดยบรษิทัย่อยเป็นผูร้บัผดิชอบค่าสอบบญัชเีป็นจ�านวนเงนิ	64.01	
ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธาริษา วัฒนเกส

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
และฐานะการเงิน

21

21.1 ภาพรวมของผลการด�าเนินงาน
 เอสซีจีมีรายได้จากการขายลดลงจากราคาขายสินค้า
เคมภีณัฑ์ลดลง	และก�าไรส�าหรบัปีลดลงตามผลการด�าเนนิงาน 
ที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์	 จากความกังวลต่อสถานการณ์
สงครามการค้าและความผันผวนของตลาด	 ส่งผลให้ส่วนต่าง
ราคาสินค้าลดลง
	 ในปี	2562	เอสซจีมีรีายได้จากการขายเท่ากบั	437,980	ล้านบาท	 
ลดลงร้อยละ	 8	 จากปีก่อน	 จากราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง 
ในขณะที	่ EBITDA	 เท่ากับ	 74,960	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	13	 
จากปีก่อน	 ตามผลการด�าเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์	 
ขณะที่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	และธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
มผีลการด�าเนนิงานทีด่ขีึน้	และก�าไรส�าหรับปีเท่ากับ	32,014	ล้านบาท	 
ลดลงร้อยละ	 28	 จากปีก่อน	 หากไม่รวมรายการปรับเงินชดเชย
ตามกฎหมายแรงงานมูลค่า	 2,035	 ล้านบาท	 ก�าไรส�าหรับปี 
จะเท่ากับ	34,049	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	24	จากปีก่อน
	 เอสซีจีมีส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ 
การร่วมค้าเท่ากับ	 11,632	 ล้านบาท	 ลดลง	 3,415	 ล้านบาท	 
จากปีก่อน	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 •	 รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส	์
เท่ากับ	7,225	ล้านบาท	ลดลง	3,958	ล้านบาท	จากปีก่อน
	 •	 รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมอ่ืนๆ	 เท่ากับ	 4,407	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	543	ล้านบาท	จากปีก่อน

21.2 ผลการด�าเนินงานของส่วนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	
	 ในปี	2562	รายได้จากการขายเท่ากับ	184,690	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 1	 จากปีก่อน	 ตามการขยายตัวของยอดขายจาก
ธุรกิจค้าปลีกและการจัดจ�าหน่าย	 ส่งผลให้	 EBITDA	 เท่ากับ	
20,991	ล้านบาท	เพิม่ขึน้ร้อยละ	3	จากปีก่อน	และก�าไรส�าหรบัปี 
เท่ากับ	5,455	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3	จากปีก่อน	หากไม่รวม
รายการปรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและรายการที่เกิด
จากการปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิก	EBITDA	จะเท่ากับ	21,461	
ล้านบาท	เพ่ิมขึน้ร้อยละ	5	จากปีก่อน	และก�าไรส�าหรบัปีจะเท่ากบั	
6,809	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	29	จากปีก่อน

ธุรกิจเคมิคอลส์
	 ในปี	2562	รายได้จากการขายเท่ากับ	177,634	ล้านบาท	
ลดลงร้อยละ	 20	 จากปีก่อน	 จากราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลง	 
ในขณะที่	 EBITDA	 เท่ากับ	 32,258	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	29	 
จากปีก่อน	และก�าไรส�าหรบัปีเท่ากบั	15,480	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	 
46	จากปีก่อน	เนือ่งจากส่วนต่างราคาสนิค้าและส่วนแบ่งก�าไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
	 ในปี	 2562	 รายได้จากการขายเท่ากับ	 89,070	 ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	 2	 จากปีก่อน	 ในขณะท่ีรายได้จากการขายของ 
ธรุกจิบรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร	เพิม่ขึน้ร้อยละ	5	จากปีก่อน	โดยมี	 
EBITDA	เท่ากับ	15,036	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	3	จากปีก่อน	
ก�าไรส�าหรับปีเท่ากับ	 5,268	 ล้านบาท	 ลดลงร้อยละ	 13	 จาก 
ปีก่อน	จากส่วนต่างราคาสนิค้าของสายธรุกจิเยือ่และกระดาษลดลง	 
ประกอบกับต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

21.3 ภาพรวมของฐานะการเงิน
สินทรัพย์
	 เอสซีจียังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง	โดยมีเงินสด
และเงินสดภายใต้การบริหารเท่ากับ	45,729	ล้านบาท	
	 เอสซจีมีสีนิทรพัย์รวม	ณ	31	ธนัวาคม	2562	เท่ากบั	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	 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	 และธุรกิจแพคเกจจิ้ง	 
ตามล�าดับ	



171

	 สนิทรพัย์หมนุเวียน:	ณ	ส้ินปี	2562	เท่ากบั	164,386	ล้านบาท	 
ลดลงร้อยละ	7	จากปีก่อน	ส่วนใหญ่ประกอบด้วย	ลูกหนี้การค้า 
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	 สินค้าคงเหลือ	 เงินสดและรายการ 
เทยีบเท่าเงนิสด	และเงินลงทนุชัว่คราว	โดย	ณ	สิน้ปี	2562	เอสซีจ ี
มเีงนิทนุหมนุเวยีนเท่ากบั	70,626	ล้านบาท	คดิเป็นระยะเวลาเงนิ
ทุนหมุนเวียนเฉลี่ยเท่ากับ	60	วัน
	 เงนิสดและเงนิสดภายใต้การบรหิาร:	ณ	ส้ินปี	2562	เท่ากบั	
45,729	 ล้านบาท	 ลดลง	 12,208	 ล้านบาท	 จากปีก่อน	 โดย 
ในระหว่างปีมรีายจ่ายลงทนุและเงินลงทนุ	จ�านวน	77,475	ล้านบาท
	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า:	 ณ	 สิ้นปี	 2562	
เท่ากับ	94,352	ล้านบาท	ลดลง	5,024	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5	
จากปีก่อน	สาเหตุหลักจาก
	 •	 ลดลงจากเงินปันผลรับ	 จ�านวน	 14,318	 ล้านบาท	 
ส่วนใหญ่จากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์
	 •	 เพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดย 
วธิส่ีวนได้เสยี	จ�านวน	11,632	ล้านบาท	ส่วนใหญ่จากธรุกิจเคมคิอลส์
นอกจากนี้	 ในระหว่างปีมีรายการเคล่ือนไหวส�าหรับเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมที่ส�าคัญ	ได้แก่
	 •	 เพิม่ข้ึนจากการลงทนุเพิม่ในธรุกจิซเีมนต์และผลติภณัฑ์
ก่อสร้าง	จ�านวน	1,648	ล้านบาท
	 •	 ลดลงจากการจ�าหน่ายและรับคืนทุนจากบริษัทร่วมใน
ธุรกิจเคมิคอลส	์จ�านวน	2,146	ล้านบาท
	 •	 ลดลงจากผลต่างการแปลงค่างบการเงนิ	จ�านวน	1,271	
ล้านบาท

ท่ีดนิ	อาคารและอุปกรณ์:	ณ	ส้ินปี	2562	เท่ากบั	305,986	ล้านบาท	 
เพ่ิมขึ้น	 58,520	 ล้านบาท	 จากปีก่อน	 ส่วนใหญ่จากโครงการ
ก่อสร้างและการเข้าซื้อธุรกิจในระหว่างปี

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
	 หนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้น	 34,173	 ล้านบาท	 จากโครงการ
ก่อสร้างและการเข้าซื้อธุรกิจในระหว่างปี
หนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	 2562	 เท่ากับ	 306,990	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	 13	 จากปีก่อน	 โดยในระหว่างปี	 เอสซีจี	 ได้ออกหุ้นกู ้
ชุดใหม	่จ�านวนรวม	25,000	ล้านบาท	เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่
ครบก�าหนดไถ่ถอน	โดยทั้งปี	เอสซีจ	ีมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ	
6,442	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	394	ล้านบาท	
		 สถานะหนี้สินสุทธิ	 (หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยหักด้วยเงินสด
และเงินสดภายใต้การบริหาร)	ของเอสซีจ	ีณ	สิ้นปี	2562	เท่ากับ	
181,684	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 34,173	 ล้านบาท	 จากปีก่อน	 โดย	
EBITDA	ของปี	2562	เท่ากับ	74,960	ล้านบาท	ในขณะทีม่กีระแส
เงินสดจ่ายที่ส�าคัญรวม	 111,734	 ล้านบาท	 ซึ่งประกอบด้วย 
รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน	 77,475	 ล้านบาท	 จ่ายเงินปันผล	
20,772	 ล้านบาท	 จ่ายดอกเบี้ย	 7,366	 ล้านบาท	 และจ่ายภาษี
เงินได้	6,121	ล้านบาท
	 ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม	ณ	สิน้ปี	2562	เท่ากบั		327,743	ล้านบาท	 
แบ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	280,215	ล้านบาท	คิดเป็น
มูลค่าตามบญัชเีท่ากบั	233.5	บาทต่อหุน้	และส่วนของส่วนได้เสยี
ที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	47,528	ล้านบาท	
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21.4  ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานราชการท้องถิ่น

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

(ล้านบาท)

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

ปี งบการเงินรวม

	478,438	

	437,980	

	44,869	

	27,731	

	7,269	

	6,167	

16%

22%

N/A

	6,840	

 6,121	

15%

22%

	6,113	

	5,553	

	229	

 255 

	46	

 47 

	241	

 289 

	6,630	

	6,143	

ฟิลิปปินส์

	11,384	

	9,652	

 857	

 297 

	260	

 65 

30%

22%

30%

	105	

	201	

12%

68%

	232	

 153 

	27	

 32 

	22	

 29 

	0.3	

	0.1	

	282	

 214 

กัมพูชา

 12,796	

	13,999	

	1,674	

	1,878	

	326	

 219 

19%

12%

20%

 212	

 252 

13%

13%

	259	

 193 

	-			

 -   

	0.1	

	0.1	

	0.3	

	0.1	

	260	

 193 

อินโดนีเซีย

	31,407	

	35,031	

	(1,218)

	(1,099)

	38	

 411 

N/A

N/A

25%

	287	

 656 

N/A

N/A

	137	

 421 

	2	

 2 

	6	

 15 

	13	

 16 

	158	

 454 

เวียดนาม

	43,465	

	39,463	

	4,034	

	3,254	

	648	

 613 

16%

19%

20%

	465	

 612 

12%

19%

	652	

 628 

	-			

 1 

	-			

 -   

	139	

 164 

	791	

 793 

ไทย

	274,270	

	260,008	

	39,626	

	23,073	

	6,088	

	4,790	

15%

21%

20%

	5,709	

	4,341	

14%

19%

	4,759	

	4,086	

	193	

	205	

	19	

 2 

	17	

	20	

	4,988	

	4,313	

ประเทศ

รายได้จากการขาย	*

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษี	**

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงิน

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง	(%)	***

อัตราภาษีที่ก�าหนดไว	้(%)

จ่ายภาษีเงินได้

อัตราจ่ายภาษีเงินได้	(%)

ข้อมูลเพิ่มเติม	:	ภาระภาษีรวมที่จ่ายให้แก่รัฐบาล	และหน่วยงานราชการท้องถิ่น

ภาษีเงินได้

ภาษีโรงเรือน

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อื่นๆ

รวม

	 ในปี	2562	เอสซีจีมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบการเงินเท่ากับ	6,167	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงร้อยละ	22	ทั้งนี้	
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงของประเทศไทยสูงกว่าอัตราภาษีที่ก�าหนดไว้	 สาเหตุหลักจากมีการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี	 ซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ	 15	 ในขณะที่อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงในต่างประเทศต�่ากว่าอัตราภาษีที่ 
ก�าหนดไว้ในแต่ละประเทศ	 สาเหตุหลักจากการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	 โดยในปี	 2562	 เอสซีจีจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลและ 
หน่วยงานราชการ	รวมจ�านวน	6,143	ล้านบาท	 	 	 	 	 	 	

21.5 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ
เอสซีจีมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดี
	 ในปี	2562	เอสซจีมีอีตัราส่วนสภาพคล่องอยูท่ีร่ะดบั	1.3	เท่า	
ลดลงจากปีก่อนซึง่อยูท่ีร่ะดบั	1.6	เท่าและมอีตัราส่วนหนีส้นิสทุธิ
ต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการด�าเนินงาน	(EBITDA)	อยู่ที่	2.4	เท่า	
เพิม่ขึน้จากปีก่อนซึง่อยูท่ี	่1.7	เท่า	ทัง้นี	้ในปี	2562	อัตราส่วนหนีส้นิ 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ	0.9	เท่า	เท่ากับปีก่อน
	 จากฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานในปี	 2562	 
คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้เสนอทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้เพือ่

อนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัปี	2562	ในอตัราหุน้ละ	14.00	บาท	 
ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ	 52.5	 ของก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็น 
ของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ตามงบการเงนิรวม	ทัง้นี	้บรษิทัได้จ่ายเป็น
เงินปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ	7.00	บาท	เมื่อ
วันที	่23	สิงหาคม	2562	โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายใน
อัตราหุ้นละ	7.00	บาท	ในวันที่	27	เมษายน	2563
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งบการเงินรวม
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย

22 

 

   งบการเงินรวม 
   บริษัทปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) 

   และบริษัทย�อย 

 

 

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผูถือหุนบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ซ่ึงประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ซ่ึงประกอบดวย
สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญและเรื่องอื่นๆ 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของกลุมบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวม 
และกระแสเงินสดรวม สำหรับปส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และขาพเจา
ไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกำหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจา
ไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลาน้ี 
 
การซ้ือธุรกิจ 
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ขอ 3 (ก) และ ขอ 4 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร 
ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทดำเนินการเขาซ้ือกิจการในประเทศ
และตางประเทศ ในกลุมธุรกิจแพคเกจจิ้ง เพ่ือขยายกำลังการผลิต
และฐานลูกคาในภูมิภาค รวมถึงเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ของกลุมบริษัท ทั้งนี้การบัญชีสำหรับการซื้อธุรกิจตองใช
ดุลยพินิจของผูบริหารในการระบุและประเมินมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพย ท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ 
เปรียบเทียบกับสิ่งตอบแทนที่โอนใหผูขาย โดยผลแตกตาง
จะถูกรับรูเปนคาความนิยม ในการประเมินมูลคายุติธรรม 
กลุมบริษัทไดวาจางผูประเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลคายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ ดังนั้น
ขาพเจาจึงเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องท่ีสำคัญในการตรวจสอบ  
 
 
 
 

กระบวนการตรวจสอบของขาพเจาใหความสำคัญกับการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของขอสมมติสำคัญที่ใชในการสนับสนุน
การประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สิน
ท่ีรับมาจากการซ้ือธุรกิจ โดยอางอิงสภาพแวดลอมในการ
ดำเนินงาน ความรูเกี่ยวกับธุรกิจและอุตสาหกรรมของธุรกิจ
ท่ีเขาซ้ือท่ีขาพเจามี และขอมูลอื่นท่ีไดรับระหวางการตรวจสอบ 
รวมถึงการสอบถามฝายบริหารถึงลักษณะและวัตถุประสงค
ของการซ้ือธุรกิจ การเขาอานสัญญาซ้ือขายธุรกิจ และการอาน
รายงานการประชุมของฝายบริหารท่ีเกี่ยวของ เพ่ือทำความเขาใจ
ขอกำหนดและเงื่อนไขท่ีสำคัญ รวมถึงลักษณะของรายการ
ท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีของการซ้ือธุรกิจ ขาพเจาปรึกษา
ผูเช่ียวชาญดานการประเมินมูลคาของเคพีเอ็มจี เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมของแบบจำลองและวิธีการวัดมูลคา ขาพเจา
ประเมินความเหมาะสมของการระบุสินทรัพยท่ีไดมาและ
หน้ีสินท่ีรับมา รวมถึงส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหผูขาย และพิจารณา
เอกสารประกอบการซื้อและจายเงิน ตลอดจนทดสอบ
ความถูกตองของการคำนวณคาความนิยม นอกจากน้ี ขาพเจา
ไดประเมินความเปนอิสระและความรูความสามารถของผูประเมิน
ราคาอิสระ 
 
ขาพเจาไดพิจารณาถึงความเพียงพอของการเปดเผยขอมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอยคาของคาความนิยม 
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ขอ 3 (ฎ) และ ขอ 14 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร 
ความเส่ียงจากการดำเนินธุรกิจ ท้ังจากปจจัยภายในและ
ภายนอกกิจการ ทำใหผูบริหารใหความสำคัญกับการทดสอบ
การดอยค าของค าความนิยม ท่ี ไดม าจากการ ซ้ือ ธุรกิ จ 
โดยเฉพาะจากธุรกิจในตางประเทศ ประกอบกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกำหนดใหกลุมบริษัทตองทดสอบ
การดอยคาของคาความนิยมซ่ึงเกิดจากการซ้ือธุรกิจเปนประจำ
ทุกปหรือหากมีขอบงชี้ของการดอยคา ซึ่งเรื่องดังกลาวใช
ดุลยพินิจและการประมาณการของผูบริหารในการวัดมูลคา 
ท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ตามแผนธุรกิจ พรอมกับอัตราการเติบโตท่ีคาดการณไว อัตรา
คิดลดท่ีใชสำหรับแตละหนวยสินทรัพยท่ีกอให เกิดเงินสด 
ดังนั้น ขาพเจาจึงเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่สำคัญใน
การตรวจสอบ 
 

กระบวนการตรวจสอบของขาพเจาใหความสำคัญกับการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของขอสมมติสำคัญที่ใชในการสนับสนุน
การประมาณการมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยสินทรัพย
ท่ีกอใหเกิดเงินสดและขอบงช้ีของการดอยคา 
 
ขาพเจาประเมินความสมเหตุสมผลและทดสอบขอสมมติท่ีสำคัญ
ท่ีสนับสนุนการประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคต
คิดลดเปนมูลคาปจจุบัน รวมถึงแบบจำลองการวัดมูลคาและ
อัตราคิดลดของผูบริหาร โดยอางอิงถึงภาวการณของตลาด 
สภาพแวดลอมการดำเนินงาน ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
และขอมูลอื่นท่ีไดรับระหวางการตรวจสอบ ขาพเจาทดสอบ
ความถูกตองของการคำนวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนและ
การดอยคา อีกท้ังยังมีการพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบการประมาณการ
ในอดีตกับผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
 

ขาพเจาไดพิจารณาถึงความเพียงพอของการเปดเผยขอมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดการบัญชี 
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ขอ 3 (ด) และ ขอ 15  
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร 
ผูบริหารไดประเมินความเหมาะสมของการรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของกลุมบริษัท ซ่ึงผูบริหารตองใช
ดุลยพินิจและขอสมมติในการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต
วาจะเพียงพอกับการใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับการรับรูสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ท่ียังไมไดใช ท้ังน้ีดุลยพินิจในเรื่องดังกลาว ขึ้นอยูกับขอสมมติ
เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรในอนาคต ดังน้ัน ขาพเจา
จึงเห็นวาเรื่องดังกลาวมีความสำคัญในการตรวจสอบ 
 

กระบวนการตรวจสอบของขาพเจาใหความสำคัญกับการประเมิน
วิธีการท่ีผูบริหารใชในการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
และขอสมมติท่ีใชในการประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต
ของผูบริหาร ซ่ึงขาพเจาเปรียบเทียบขอสมมติท่ีสำคัญท่ีผูบริหาร
ใชในการจัดทำประมาณการกำไรทางภาษีกับแหลงขอมูล 
ทั้งจากภายในและภายนอกกิจการ เชน การคาดการณ
สภาวะตลาดและเศรษฐกิจ ขอมูลในอดีตของกลุมบริษัท 
ผลการดำเนินงานของกลุมบริษัท และแผนธุรกิจในอนาคต 
นอกจากน้ียังมีการพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณการ
กำไรทางภาษีโดยการเปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษี
ในอดีตกับผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงอีกดวย 
 
ขาพเจาไดพิจารณาถึงความเพียงพอของการเปดเผยขอมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การทดสอบการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ขอ 3 (ฌ) และ ขอ 13  
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร 
ผูบริหารไดประเมินขอบงช้ีซ่ึงนำไปสูการทดสอบการดอยคา
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ของกลุมบริษัท โดยเนนไปท่ี
ธุรกิจท่ีมีผลการดำเนินงานท่ีต่ำกวาท่ีคาดการณไว การทดสอบ
การดอยคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณไดรับการพิจารณา
เปนความเสี่ยงที่สำคัญ เน่ืองจากเกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจ
ท่ีสำคัญของผูบริหารในการพิจารณาวามีขอบงช้ีในการดอยคา
หรือไม และการพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ซ่ึงดุลยพินิจ
ดังกล าวรวมถึ งประมาณ การและขอสมมติ ท่ี เกี่ ย วของ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเกี่ยวกับการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตพรอมกับอัตราการเติบโตท่ีคาดการณไว อัตราคิดลด
ท่ีใชสำหรับแตละหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด ดังน้ัน 
ขาพเจาจึงเห็นวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องท่ีสำคัญในการตรวจสอบ 

ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการดอยคาของท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ ขาพเจาใหความสนใจเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของ
ขอบงช้ีท่ีแสดงวาสินทรัพยอาจเกิดการดอยคาและการทดสอบ
ขอสมมติท่ีสำคัญท่ีสนับสนุนการคาดการณของผูบริหาร 
 
ขาพเจาประเมินความสมเหตุสมผลของขอบงชี้การดอยคา
โดยอางอิงถึงภาวการณของตลาดในปจจุบัน สภาพแวดลอม
การดำเนินงาน ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และขอมูลอื่นท่ีไดรับ
ระหวางการตรวจสอบ  
 
ขาพเจาทดสอบขอสมมติท่ีสำคัญท่ีสนับสนุนการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
รวมถึงแบบจำลองการวัดมูลคาและอัตราคิดลดของผูบริหาร 
โดยอางอิงถึงผลการดำเนินงานท่ีผานมา การวิเคราะหแนวโนม 
และทดสอบความถูกตองของการคำนวณมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืนและการดอยคา อีกท้ังยังมีการพิจารณาความสมเหตุ 
สมผลของประมาณการผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบ
การประมาณการในอดีตกับผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
ขาพเจาไดพิจารณาถึงความเพียงพอของการเปดเผยขอมูล
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ขอมูลอื่น 
 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจำป แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและ
รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานน้ัน 
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเช่ือม่ันตอขอมูลอื่น  
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวม คือ การอานขอมูลอื่น และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยง 
ท่ีมีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูล
ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม หากในการปฏิบัติงานดังกลาว ขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาตองรายงานขอเท็จจริงน้ัน ท้ังน้ีขาพเจาไมพบวามีเรื่องดังกลาวท่ีตองรายงาน 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลตองบการเงินรวม 
 
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงินรวมท่ีปราศจากการแสดงขอมูล
ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  
 
ในการจัดทำงบการเงินรวม ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผย
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเน่ือง เวนแต
ผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไมสามารถดำเนินงานตอเน่ืองตอไปได 
 
ผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวม 
 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูล
ท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็น
ของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมเหลาน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินรวม ไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ันและไดหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรง
ตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลท่ีเกี่ยวของซ่ึงจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอน
ท่ีมีสาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวม
ท่ีเกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต
อาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเน่ือง  
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• ประเมินการนำเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวม
แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

• ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

 
ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆ ท่ีสำคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได
วางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบ
ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับความเปนอิสระ
และไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
 
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
ในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมาย
หรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสาร
เรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกลาว 
 
 
 
 
(ไวโรจน จินดามณีพิทักษ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3565 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 

12 กุมภาพันธ 2563 
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ในนามคณะกรรมการ

สถิตย์พงษ์	สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน	์รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

พลอากาศเอก

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561
(พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 27,626,960           28,788,510           
เงินลงทุนช่ัวคราว 8 16,594,814           21,592,701           
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 6 62,165,760           63,915,003           
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 5 151,312               169,413               
สินค้าคงเหลือ 7 56,411,269           60,817,214           
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 1,248,034            1,861,692            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 187,771               126,008               
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 164,385,920       177,270,541       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผ่ือขาย 8 1,509,917            7,492,403            
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 93,175,503           98,315,930           
เงินลงทุนในการร่วมค้า 9 1,176,669            1,060,578            
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 4,171,269            3,395,750            
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 8,709,540            13,787,806           
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 93,374                107,214               
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 12 1,622,344            1,716,735            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 305,985,804         247,466,379         
ค่าความนิยม 14 34,301,273           19,886,101           
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 14 11,754,490           11,183,462           
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 4,617,541            5,073,579            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,229,584            3,030,907            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 470,347,308       412,516,844       

รวมสินทรัพย์ 634,733,228       589,787,385       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561
(พันบาท)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 17 18,796,802           21,751,815           
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5 55,886,926           48,991,888           
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5, 18 2,849,575            678,903               
ส่วนของหุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 49,935,088           31,429,659           
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 5 470,554               272,595               
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,190,509            2,398,971            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,375,773            2,276,064            
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 131,505,227       107,799,895       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว 5, 18 30,613,743           1,585,864            
หุ้นกู้ 19 124,747,621         149,729,533         
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15 4,716,704            2,154,736            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 20 14,195,446           9,347,742            
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,211,358            1,300,518            
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 175,484,872       164,118,393       

รวมหน้ีสิน 306,990,099       271,918,288       

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 21

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

ก าไรสะสม 
จัดสรรแล้ว

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

ยังไม่ได้จัดสรร 301,995,414         290,938,903         
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 22 (33,656,000)          (25,718,376)          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 280,215,414       277,096,527       

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 23 47,527,715           40,772,570           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 327,743,129       317,869,097       

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 634,733,228       589,787,385       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562          
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้จากการขาย 5 437,979,879         478,437,643         
ต้นทุนขาย 5 (355,752,304)        (383,463,213)        
ก ำไรข้ันต้น 82,227,575         94,974,430         

รายได้อ่ืน 5, 25 8,846,886            11,823,275           
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 91,074,461         106,797,705       

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 26 (22,904,726)          (23,541,323)          
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 27 (31,459,065)          (31,551,711)          
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุง

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 20, 28 (2,537,775)           -                     
รวมค่ำใช้จ่ำย (56,901,566)        (55,093,034)        

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 34,172,895         51,704,671         

ต้นทุนทางการเงิน 29 (6,441,688)           (6,835,204)           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 11,632,059           15,046,519           
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 39,363,266         59,915,986         

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 30 (6,166,734)           (7,268,620)           
ก ำไรส ำหรับปี 33,196,532         52,647,366         

การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 32,014,283         44,748,337         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1,182,249            7,899,029            

33,196,532           52,647,366           

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน (บำท)
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 31 26.68                37.29                

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ในนามคณะกรรมการ

สถิตย์พงษ์	สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน์	รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

พลอากาศเอก
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562          
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2562 2561

ก ำไรส ำหรับปี 33,196,532         52,647,366         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รำยกำรท่ีอำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (7,007,450)           (3,124,227)           
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 8 38,090                (42,364)               
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (1,512,621)           317,927               
ภาษีเงินได้ของรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 30 (7,629)                 8,473                  
รวมรำยกำรท่ีอำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (8,489,610)         (2,840,191)         

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 20 (1,396,473)           (1,392,894)           
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (99,582)               (5,795)                 
ภาษีเงินได้ของรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 30 256,591               210,587               
รวมรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (1,239,464)         (1,188,102)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (9,729,074)         (4,028,293)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 23,467,458         48,619,073         

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 23,029,421         41,350,472         
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 438,037               7,268,601            

23,467,458           48,619,073           

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนท่ีออก ทุนส ารอง ทุนส ารอง
หมายเหตุ และช าระแล้ว ตามกฎหมาย ท่ัวไป

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

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

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

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

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

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

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(พันบาท)
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ทุนท่ีออก ทุนส ารอง ทุนส ารอง
หมายเหตุ และช าระแล้ว ตามกฎหมาย ท่ัวไป

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 1,200,000    160,000      10,516,000   290,938,903     
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล 32 -              -              -               (19,798,926)       
รวมเงินทุนท่ีได้รับจำกผู้ถือหุ้น
และกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -             -             -              (19,798,926)      

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

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นท่ีบันทึกโดยตรง
เข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -             -             -              (19,798,926)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี
ก าไรหรือขาดทุน -              -              -               32,014,283        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -              -              -               (1,158,846)         

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี -             -             -              30,855,437       
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 1,200,000    160,000      10,516,000   301,995,414     

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

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

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

(13,801,264)  (775)          (122,199)    (11,794,138)  (25,718,376)  277,096,527  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)        162,593         50,985           
-               -             -             -               -               -                7,119,456      7,119,456       
-              -            -            (111,608)      (111,608)      (111,608)       7,282,049     7,170,441     

-              -            -            (111,608)      (111,608)      (19,910,534)  6,317,108     (13,593,426)  

-               -             -             -               -               32,014,283     1,182,249      33,196,532     
(6,343,856)     30,461        (1,512,621)   -               (7,826,016)     (8,984,862)      (744,212)        (9,729,074)      

(6,343,856)   30,461       (1,512,621)  -              (7,826,016)    23,029,421   438,037       23,467,458   
(20,145,120)  29,686       (1,634,820)  (11,905,746)  (33,656,000)  280,215,414  47,527,715   327,743,129  

(พันบาท)
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
2562 2561

(พันบาท)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรส าหรับปี 33,196,532           52,647,366           
รำยกำรปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,166,734            7,268,620            
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 23,931,502           23,747,337           
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า 255,097               288,545               
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,477,575            1,260,521            
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึน (118,935)              (32,718)               
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (11,632,059)          (15,046,519)          
เงินปันผลรับ (1,889,797)           (2,479,401)           
ดอกเบ้ียรับ (936,800)              (955,601)              
ดอกเบ้ียจ่าย 6,465,902            6,600,845            
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 853,482               1,509,287            
ขาดทุน (ก าไร) จากการขายเงินลงทุน และอ่ืนๆ 669,205               (2,588,264)           
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน 61,438,438         72,220,018         

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,975,049            (2,760,283)           
สินค้าคงเหลือ 6,324,835            (3,039,229)           
สินทรัพย์อ่ืน 404,447               (165,752)              
สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมข้ึน) - สุทธิ 12,704,331         (5,965,264)         

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ 2562 2561

(พันบาท)
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (6,428,563)           2,280,532            
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (1,110,566)           (782,334)              
หน้ีสินอ่ืน (665,589)              485,501               
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (8,204,718)         1,983,699          

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกำรด ำเนินงำน 65,938,051         68,238,453         
จ่ายภาษีเงินได้ (6,121,404)           (6,551,713)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 59,816,647         61,686,740         

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย 179,623               1,141,490            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดท่ีได้มา 4 (24,469,101)          (3,844,232)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (1,648,070)           (2,778,782)           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 62,048,674           51,789,605           
เงินลงทุนช่ัวคราว (42,092,290)          (55,068,017)          
เงินลงทุนเผ่ือขายและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (7,613,561)           (3,034,716)           
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 654,718               621,368               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (48,056,700)          (33,591,005)          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,357,634)           (982,483)              
เงินสดรับช าระคืน (เงินให้กู้ยืม) 25,880                (3,555)                 
รับเงินปันผล 16,213,225           13,610,853           
รับดอกเบ้ีย 1,060,924            851,736               
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน -                     (288,379)              

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (45,054,312)        (31,576,117)        

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ 2562 2561

(พันบาท)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

ท่ีไม่ได้มีผลท าให้สูญเสียการควบคุม 466,949               377,337               
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

ท่ีไม่ได้มีผลท าให้สูญเสียการควบคุม 4 (233,901)              (4,202,609)           
เงินสดรับจำก (จ่ำยเพ่ือช ำระ) เงินกู้ยืม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,486,374)           2,118,380            
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 26,794,078           447,505               
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกู้ยืมระยะยาว (2,090,204)           (6,321,663)           
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (118,225)              (176,876)              
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 24,905,176           39,913,000           
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้ (31,381,659)          (39,888,015)          
เงินกู้ยืมเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 12,622,792         (3,907,669)         
จ่ำยเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (19,798,926)          (22,799,660)          
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (973,078)              (7,425,805)           
รวมจ่ำยเงินปันผล (20,772,004)        (30,225,465)        
จ่ายดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ (7,366,269)           (7,027,037)           

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (15,282,433)        (44,985,443)        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง - สุทธิ (520,098)            (14,874,820)        
ผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (641,452)              (273,315)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 28,788,510           43,936,645           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 27,626,960         28,788,510         

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด
เจ้าหน้ีจากการซ้ือสินทรัพย์ 13,693,731           3,284,095            
เงินลงทุนค้างจ่าย 1,254,672            925,400               

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุ  สารบัญ หนา 
1  ขอมูลท่ัวไป 192 
2  เกณฑการจัดทำงบการเงิน 198 
3  นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 201 
4  การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย 214 
5  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 220 
6  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  226 
7  สินคาคงเหลือ 228 
8  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 229 
9  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 230 

10  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 234 
11  ลูกหน้ีไมหมุนเวียนอื่น 235 
12  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 235 
13  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  236 
14  คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 238 
15  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) 239 
16  การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 241 
17  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 241 
18  เงินกูยืมระยะยาว 242 
19  หุนกู 244 
20  ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงาน 245 
21  ทุนเรือนหุน 248 
22  สำรองและองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 248 
23  สวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม 249 
24  ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ 250 
25  รายไดอื่น 255 
26  ตนทุนในการจัดจำหนาย 255 
27  คาใชจายในการบริหาร 256 
28  คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 256 
29  ตนทุนทางการเงิน 257 
30  ภาษีเงินได 257 
31  กำไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 258 
32  เงินปนผล 259 
33  เครื่องมือทางการเงิน 259 
34  ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 265 
35  การบริหารจัดการสวนทุน 267 
36  เรื่องอื่นๆ 267 
37  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 268 
38  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 269 
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินรวมน้ี 
 
งบการเงินรวมน้ีนำเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศ โดยจัดทำเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดรับอนุมัติ
ใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 
 

1 ข�อมูลท่ัวไป 
 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไทย 
บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 
บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) เปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีสวนงานธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจเคมิคอลส 
และธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
 
รายละเอียดบริษัทยอยท่ีมีผลการดำเนินงานเปนสาระสำคัญท่ีนำมาจัดทำงบการเงินรวมมีดังตอไปน้ี 

 
สัดสวน สัดสวน

การถือหุน การถือหุน
โดยตรง/ออม โดยตรง/ออม
(รอยละ) (รอยละ)

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต จํากัด 100 CPAC Lao Co., Ltd.  
บรษัิทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด 100    (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100
บรษัิทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด 100 The Concrete Products and Aggregate (Vietnam) Co., Ltd.
บรษัิทปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100
บรษัิทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง) จํากัด 100 SCG Cement-Building Materials Vietnam  
บรษัิทปูนซิเมนตไทย (ลําปาง) จํากัด 100    Limited Liability Company  
Khammouane Cement Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100
   (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100 Vietnam Construction Materials Joint Stock Company
บรษัิทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100
บรษัิทอีโค แพลนท เซอรวิสเซส จํากัด 100 Song Gianh Cement Joint Stock Company  
บรษัิทเอสซีไอ อีโค เซอรวิสเซส จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100
บรษัิทคิวมิกซ ซัพพลาย จํากัด 100 Mien Trung Cement One Member Company Limited  
บรษัิทศิลาไทยสงวน (2540) จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100
บรษัิทศิลาสานนท จํากัด 100 Danang Cement One Member Company Limited  
PT SCG Pipe and Precast Indonesia     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 Phu Yen Cosevco Cement Company Limited  
PT Semen Lebak     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 บรษัิทเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 100
PT SCG Readymix Indonesia  บรษัิทยิปซัมซิเมนตไทย จํากัด 100
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 บรษัิทเอ็มอารซี รฟูฟง จํากัด 100
PT CPAC Surabaya  บรษัิทเซรามิคซิเมนตไทย จํากัด 100
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100  
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สัดสวน สัดสวน
การถือหุน การถือหุน

โดยตรง/ออม โดยตรง/ออม
(รอยละ) (รอยละ)

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
Cementhai Ceramics Philippines Holdings, Inc.  PT SCG International Indonesia  
   (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส) 100    (เดิมช่ือ "PT SCG Trading Indonesia")  
Cementhai Gypsum (Singapore) Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
   (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 100 SCG International Laos Co., Ltd.  
บรษัิทกระเบ้ืองกระดาษไทย จํากัด 100    (เดิมช่ือ "SCG Trading Lao Co., Ltd.")  
บรษัิทสยามไฟเบอรซีเมนตกรุป จํากัด 100    (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100
บรษัิทเอสซีจี แลนดสเคป จํากัด 100 SCG Marketing Philippines Inc.  
บรษัิทสยามไฟเบอรกลาส จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส) 100
บรษัิทกระเบ้ืองหลังคาซีแพค จํากัด 100 SCG International Malaysia Sdn. Bhd.  
SCG Concrete Roof (Vietnam) Co., Ltd.     (เดิมช่ือ "SCGT Malaysia Sdn. Bhd.")  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย) 100
SCG Concrete Roof (Cambodia) Co., Ltd.       SCG International (Cambodia) Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 100    (เดิมช่ือ "SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.")  
บรษัิทกระเบ้ืองหลังคาเซรามิคไทย จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 100
SCG Cement-Building Materials Philippines, Inc.  SCG Trading Middle East Dmcc  
   (เดิมช่ือ "Cementhai Roof Holdings Philippines, Inc.")    (จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส) 100
   (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส) 100 SCG International Vietnam Co., Ltd.  
PT SCG Lightweight Concrete Indonesia     (เดิมช่ือ "SCG Trading Vietnam Co., Ltd.")  
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100
บรษัิทเอสซีจี ดิสทรบิิวช่ัน จํากัด 100 SCG International India Private Limited  
บรษัิทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย) 100
บรษัิทเอสซีจี อินเตอรเนช่ันแนล คอรปอเรช่ัน จํากัด 100 บรษัิทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 100
SCG International Australia Pty. Ltd.  SCG Logistics Lao Co., Ltd.  
   (เดิมช่ือ "SCG Trading Australia Pty. Ltd.")     (จดทะเบียนใน สปป. ลาว) 100
   (จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย) 100 SCG Logistics Management (Cambodia) Co., Ltd.  
SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 100
   (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100 Unify Smart Tech Joint Stock Company  
SCG International Hong Kong Limited     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100
   (เดิมช่ือ "SCG Trading Hong Kong Limited")  บรษัิทเน็กซเตอร ลีฟวิ่ง จํากัด
   (จดทะเบียนในประเทศจีน) 100    (เดิมช่ือ "บรษัิทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอรวิสเซส จํากัด") 100
SCG International (Philippines) Corporation Co., Ltd.  Myanmar CBM Services Co., Ltd.  
   (เดิมช่ือ "SCG Trading Philippines Inc.")     (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 100
   (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส) 100 บรษัิทเน็กซเตอร ดิจิตอล จํากัด 100
SCG International USA Inc.  บรษัิทเบ็ตเตอรบี มารเก็ตเพลส จํากัด 100
   (เดิมช่ือ "SCG Trading USA Inc.")  บรษัิทรดูี้ เทคโนโลยี จํากัด 100
   (จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมรกิา) 100  
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สัดสวน สัดสวน
การถือหุน การถือหุน

โดยตรง/ออม โดยตรง/ออม
(รอยละ) (รอยละ)

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง
บรษัิทเน็กซเตอร เวนเจอรส จํากัด PT Tambang Semen Sukabumi  
   (เดิมช่ือ "บรษัิทเอสซีจี ซอรสซ่ิง จํากัด") 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 93
บรษัิทเน็กซเตอร รเีทล จํากัด 100 PT KIA Keramik Mas  
บรษัิทเอสซีจี เอ็กซพีเรยีนซ จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 92
บรษัิทเอสซีจี สกิลส ดีเวลลอปเมนท จํากัด 100 PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.  
บรษัิทเอสซีจี รเีทล โฮลดิ้ง จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 92
Prime Group Joint Stock Company  บรษัิทเอสซีจี เซรามิกส จํากัด (มหาชน) 91
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 PT Kokoh Inti Arebama Tbk.  
Prime Trading, Import and Export One Member     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91
   Limited Liability Company บรษัิทสยามซานิทารฟีตติ้งส จํากัด 91
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 Prime Dai Viet Joint Stock Company  
Prime International Import-Export and Service     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90
   Trading Company Limited Prime Thien Phuc Joint Stock Company   
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90
Prime - Ngoi Viet Joint Stock Company  Prime Phong Dien Joint Stock Company   
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90
Prime Pho Yen Joint Stock Company   Prime Dai Loc Joint Stock Company  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 90
Prime - Yen Binh Joint Stock Company  CPAC Cambodia Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 90
Prime - Tien Phong Joint Stock Company  บรษัิทสระบุรรีชัต จํากัด 83
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.  
Prime - Vinh Phuc Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส) 83
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 SCG Myanmar Concrete and Aggregate Co., Ltd.  
Prime - Truong Xuan Joint Stock Company     (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 80
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 99 PT Surya Siam Keramik  
Buu Long Industry and Investment Joint Stock Company    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 80
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 99 บรษัิทกรนี คอนเซอรเวช่ัน โซลูช่ัน จํากัด 74
PT Semen Jawa  บรษัิทสยามซานิทารแีวร จํากัด 71
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 98 บรษัิทสยามซานิทารแีวรอินดัสทร ีจํากัด 71
Prime Dai An Joint Stock Company   บรษัิทสยามซานิทารแีวรอินดัสทร ี(หนองแค) จํากัด 71
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 95 Mawlamyine Cement Limited  
Kampot Cement Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 70
   (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 94 Prime Hao Phu Joint Stock Company   
PT KIA Serpih Mas     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 69
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 94 บรษัิทควอลิตี้คอนสตรคัช่ันโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 68  
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ธรุกิจซีเมนตและผลิตภณัฑกอสราง ธรุกิจซีเมนตและผลิตภณัฑกอสราง
บรษิทัคิว-คอน อีสเทอรน จาํกัด 68 บรษิทัเอสซีจ-ีบุญถาวร จาํกัด 51
บรษิทัเอสซีจทีี ออโตโมบิล จาํกัด 67 Smart Build Bangladesh Co., Ltd.  
บรษิทัเอสซีจ ียามาโตะ เอ็กซเพรส จาํกัด 65    (จดทะเบียนในประเทศบังคลาเทศ) 51
บรษิทัเอสซีจ-ีพีเอสเอ โฮลดิ้งส จาํกัด 60 Mingalar Motor Co., Ltd.  
Prime Dai Quang Joint Stock Company      (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 50
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 56 PT Siam-Indo Gypsum Industry  
Guangxi SCG Logistics Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50
   (จดทะเบียนในประเทศจนี) 55 PT Siam-Indo Concrete Products  
SCG-Shwe Me Logistics (Myanmar) Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 50
   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 55 PT Pion Quarry Nusantara  
บรษิทัพาเนล เวิลด จาํกัด 55    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49
บรษิทัจมัโบบาจส แอนด ทักส จาํกัด 55 บรษิทัโสสโุก เซรามิค จาํกัด 49
Jumbo Barges (Cambodia) Co., Ltd.  Home Center Quang Ninh Joint Stock Company  
   (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 55    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 49
บรษิทัไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จาํกัด PT SCG Barito Logistics  
   (เดิมชือ่ "บรษิทัไทยพรอสเพอรติีเทอมินอล จาํกัด") 51    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 49
บรษิทับางกอก อินเตอร เฟรท ฟอรเวิรดดิ้ง จาํกัด 51 Kampot Land Co., Ltd.  
บรษิทัเอสซีจ-ีเซกิซุย เซลส จาํกัด 51    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 46

ธรุกิจเคมิคอลส    ธรุกิจเคมิคอลส
บรษิทัเอสซีจ ีเคมิคอลส จาํกัด 100 Tuban Petrochemicals Pte. Ltd.  
บรษิทัไทยโพลเิอททีลนี จาํกัด 100    (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร) 100
บรษิทัเอสซีจ ีพลาสติกส จาํกัด 100 Hexagon International, Inc.  
บรษิทัเอสซีจ ีเพอรฟอรมานซ เคมิคอลส จาํกัด 100    (จดทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมรกิา) 100
SCG Chemicals Trading Singapore Pte. Ltd.  Norner Holding AS  
   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร) 100    (จดทะเบียนในประเทศนอรเวย) 100
บรษิทัระยองวิศวกรรมและซอมบํารงุ จาํกัด 100 Norner AS  
บรษิทัโปรเทค เอาทซอสซิ่ง จาํกัด 100    (จดทะเบียนในประเทศนอรเวย) 100
บรษิทัอาร ไอ แอล 1996  จาํกัด 100 Norner Research AS  
บรษิทัเท็กซพลอร จาํกัด 100    (จดทะเบียนในประเทศนอรเวย) 100
บรษิทัวีนา เอสซีจ ีเคมิคอลส จาํกัด 100 SCGN AS  
Long Son Petrochemicals Co., Ltd.     (เดิมชือ่ "Norner IP AS")
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100    (จดทะเบียนในประเทศนอรเวย) 100
SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd.  Norner Verdandi AS  
   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร) 100    (จดทะเบียนในประเทศนอรเวย) 100  
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ธรุกิจเคมิคอลส    ธรุกิจเคมิคอลส
CO2 Technologies AS  Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศนอรเวย) 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 72
บรษิทัเอส เอ็ม เอช จาํกัด 100 TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.  
PT TPC Indo Plastic and Chemicals     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 70
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100 บรษิทัระยองโอเลฟนส จาํกัด 68
บรษิทัไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จาํกัด (มหาชน) 100 บรษิทัมาบตาพุดโอเลฟนส จาํกัด 67
บรษิทัทีพีซี เพสต เรซิน จาํกัด 100 Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd.  
บรษิทันวพลาสติกอุตสาหกรรม จาํกัด 100    (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 60
บรษิทันวอินเตอรเทค จาํกัด 100 PT Nusantara Polymer Solutions  
Chemtech Co., Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 55
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 Binh Minh Plastics Joint Stock Company  
บรษิทัโทเทิลแพลนทเซอรวิส จาํกัด 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 54
SENFI UK Limited  Northern Binh Minh Plastics One Member  
   (จดทะเบียนในสหราชอาณาจกัร) 100    Limited Company  
SENFI Swiss GmbH     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 54
   (จดทะเบียนในประเทศสวิตเซอรแลนด) 100 PT Berjaya Nawaplastic Indonesia  
บรษิทัระยองไปปไลน จาํกัด 92    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 51
บรษิทัเอสซีจ ีไอโค พอลเิมอร จาํกัด 87 บรษิทัโฟลวแลบ็ แอนด เซอรวิส จาํกัด 51
บรษิทัมาบตาพุด แทงค เทอรมินัล จาํกัด 82
Grand Nawaplastic Myanmar Co., Ltd.  
   (จดทะเบียนในประเทศเมียนมา) 80

ธรุกิจแพคเกจจิ้ง ธรุกิจแพคเกจจิ้ง
บรษิทัเอสซีจ ีแพคเกจจิง้ จาํกัด (มหาชน) 99 บรษิทัวีซี่ แพ็คเกจิง้ (ประเทศไทย) จาํกัด 79
บรษิทัสยามคราฟทอุตสาหกรรม จาํกัด 99 บรษิทัพรซีิชัน่ พริน้ท จาํกัด 74
บรษิทัอินวีนิค จาํกัด 99 บรษิทักลุมสยามบรรจภัุณฑ จาํกัด 69
บรษิทัเอสซีจพีี เอ็คเซลเลนซ เทรนน่ิง เซ็นเตอร จาํกัด 99 บรษิทัไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จาํกัด 69
บรษิทัเอสซีจ ีเปเปอร เอ็นเนอรยี ่จาํกัด 99 บรษิทัไทยคอนเทนเนอรระยอง จาํกัด 69
บรษิทัเอสซีจพีี โซลชูัน่ จาํกัด 99 Vina Kraft Paper Co., Ltd.  
SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 69
   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร) 99 New Asia Industries Co., Ltd.  
บรษิทัเอสซีจพีี รจีดิ พลาสติกส จาํกัด 99    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 69
บรษิทัเอสเคไอซี อินเตอรเนชัน่แนล จาํกัด 99 Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd.  
United Pulp and Paper Co., Inc.     (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 69
   (จดทะเบียนในประเทศฟลปิปนส) 99 AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd.  
บรษิทัไทยเคนเปเปอร จาํกัด (มหาชน) 97    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 69  
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ธรุกิจแพคเกจจิ้ง ธรุกิจแพคเกจจิ้ง
Packamex (Vietnam) Co., Ltd.  บรษิทัสยามพนาเวศ จาํกัด 69
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 69 บรษิทัไทยพนาบูรณ จาํกัด 69
บรษิทัไดนา แพคส จาํกัด 69 บรษิทัไทยวนภูมิ จาํกัด 69
บรษิทัโอเรยีนทคอนเทนเนอร จาํกัด 69 Interpress Printers Sendirian Berhad  
บรษิทัดี อิน แพค จาํกัด 69    (จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย) 68
PT Indoris Printingdo  PT Primacorr Mandiri  
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 69    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 67
PT Indocorr Packaging Cikarang  PT Fajar Surya Wisesa Tbk.  
   (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 69    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 55
บรษิทัฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จาํกัด (มหาชน) 69 PT Dayasa Aria Prima  
บรษิทัฟนิคซ ยทิูลติี้ส จาํกัด 69    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 55
บรษิทัผลติภัณฑกระดาษไทย จาํกัด 69 บรษิทัทีซี เฟลก็ซิเบ้ิลแพคเกจจิง้ จาํกัด 52
บรษิทัสยามฟอเรสทร ีจาํกัด 69 บรษิทัเอสซีจพีี-ที พลาสติกส จาํกัด 51
บรษิทัพนัสนิมิต จาํกัด 69 บรษิทัตะวันนาบรรจภัุณฑ จาํกัด 50
บรษิทัไทยพนาสณฑ จาํกัด 69 Tin Thanh Packing Joint Stock Company  
บรษิทัไทยพนาดร จาํกัด 69    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 47
บรษิทัไทยพนาราม จาํกัด 69 บรษิทัคอนิเมก จาํกัด 38
บรษิทัสวนปารงัสฤษฎ จาํกัด 69 บรษิทัพรแีพค ประเทศไทย จาํกัด 37

สวนงานอื่น สวนงานอื่น 
บรษิทัซิเมนตไทยโฮลดิ้ง จาํกัด 100 บรษิทัเอสซีจ ีเลรินน่ิง เอ็กเซลเลนซ จาํกัด 100
บรษิทัซิเมนตไทยพรอ็พเพอรตี้ (2001) จาํกัด (มหาชน) 100 SCG Vietnam Co., Ltd.  
บรษิทัพรอ็พเพอรตี้ แวล ูพลสั จาํกัด 100    (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100
บรษิทัเอสซีจแีอคเคานติ้ง เซอรวิสเซส จาํกัด 100 PT SCG Indonesia  
บรษิทักฎหมายเอสซีจ ีจาํกัด 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 100
บรษิทัซีทีโอ แมเนจเมนท จาํกัด 100 บรษิทับางซื่ออุตสาหกรรม จาํกัด 100
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.  บรษิทัแอด เวนเจอรส แคปปตอล จาํกัด 100
   (จดทะเบียนในประเทศสงิคโปร) 100 บรษิทัแอด เวนเจอรส แคปปตอล อินเตอรเนชัน่แนล จาํกัด 100
บรษิทัสยามผลติภัณฑนวัตกรรมและโซลชูัน่ จาํกัด 100 บรษิทัสยาม จเีอ็นอี โซลาร เอ็นเนอรยี ่จาํกัด 50  
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บรษัิทคอนกรตีผสมเสรจ็ซีแพค (ภาคใต) จํากัด 100 บรษัิทสยาม ทีพีซี จํากัด 100
บรษัิทสยามมอรตาร จํากัด 100 Siam TPC (Singapore) Pte. Ltd.  
บรษัิทสยามปูนซิเมนตขาว จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 100
CPAC Concrete Products (Cambodia) Co., Ltd.  บรษัิทเอสซีจี โฮลดิ้ง จํากัด 100
   (จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา) 100 บรษัิทนวโลหะบางปะกง จํากัด 100
SCG Roofing Philippines, Inc.  บรษัิทเหล็กสยาม จํากัด 100
   (จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส) 100 บรษัิททอธารา จํากัด 100
บรษัิทอนุรกัษพลังงานซิเมนตไทย จํากัด 100 SCG Corporation S.A.  
บรษัิทสยามวิจัยและนวัตกรรม จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศปานามา) 100
SCG Trading (Jordan) L.L.C.  PT Karya Makmur Kreasi Prima  
   (จดทะเบียนในประเทศจอรแดน) 100    (จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย) 91
Ceramic research Institution   บรษัิทกระดาษสหไทย จํากัด (มหาชน) 69
   (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม) 100 TCG Rengo (S) Limited  
บรษัิทสยามพาราฟนส จํากัด 100    (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร) 69  

 
บริษัทยอยดังกลาวขางตนสวนใหญตั้งอยูในประเทศไทย ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น และสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว
ไมมีการเปล่ียนแปลงจากป 2561 อยางมีสาระสำคัญ ยกเวนท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
 
ท้ังน้ี ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทไดนำงบการเงินของกลุมบริษัท PT Fajar Surya Wisesa Tbk. และบริษัทยอยซ่ึงจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 
บริษัทวีซ่ี แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด (เดิมช่ือ “บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด”) 
และบริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท ฟอรเวิรดด้ิง จำกัด ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทยมาจัดทำงบการเงินรวมของกลุมบริษัทเน่ืองจากการซ้ือธุรกิจ 
ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
 

2 เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน 
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินรวมน้ีจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบ
และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับไดมีการออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมนั้น ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญ
ตอนโยบายการบัญชี วิธีการคำนวณและผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุมบริษัท 
 
กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาท่ีทำกับลูกคา (“TFRS 15”) เปนครั้งแรก
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 TFRS 15 กำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจำนวนเงิน และจังหวะเวลาในการรับรูรายได ซ่ึงไดนำมาใชแทน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เรื่อง สัญญากอสราง (“TAS 11”) และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของ 
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ตาม TFRS 15 กลุมบริษัทรับรูรายไดเม่ือลูกคามีอำนาจควบคุมในสินคาหรือบริการ ดวยจำนวนเงินท่ีสะทอนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุมบริษัทคาดวา
จะมีสิทธิไดรับและมีการใชวิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบการควบคุม เพ่ือประเมินวาจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหน่ึง
หรือรับรูตลอดชวงเวลาหน่ึง ซ่ึงกลุมบริษัทมีจังหวะเวลาของการรับรูรายไดสวนใหญมาจากการขาย โดยเปนรายไดท่ีรับรู ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  
 
นอกจากน้ี กลุมบริษัทไมไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซ่ึงยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบันมาถือปฏิบัติ
ในการจัดทำงบการเงินน้ีกอนวันท่ีมีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุมบริษัท
ไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 38 

 
(ข) เกณฑการวัดมูลคา  

 
งบการเงินรวมน้ีจัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการท่ีสำคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมดังตอไปน้ี 

• สินทรัพยทางการเงินเผ่ือขายวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 
• ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายจากการรวมธุรกิจวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  
• หน้ีสินผลประโยชนท่ีกำหนดไววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนตามโครงการผลประโยชนของพนักงาน

ท่ีกำหนดไว 
 

(ค) สกุลเงินท่ีใชในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินรวมน้ีจัดทำและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดำเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแสดงเปนหลักลานบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 

(ง) การประมาณการและการใชดุลยพินิจ 
 
ในการจัดทำงบการเงินรวมใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารใชดุลยพินิจ การประมาณการและขอสมมติหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท ท้ังน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณการไว 
 
ประมาณการและขอสมมติที่ใชในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก
โดยวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 
 
ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของประมาณการและขอสมมติที่สำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีสำคัญตอการรับรู
จำนวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 
 
หมายเหตุ 4 การซ้ือบริษัทยอย ซ่ึงการวัดมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให (รวมส่ิงตอบแทน 

ท่ีคาดวาจะตองจาย) และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา 
หมายเหตุ 9, 10, 12, 13 และ 14 การทดสอบการดอยคาเกี่ยวกับขอสมมติท่ีสำคัญท่ีใชในการประมาณมูลคาท่ีคาดวา

จะไดรับคืน 
หมายเหตุ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14 การวัดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการ และหนวยสินทรัพย

ท่ีกอใหเกิดเงินสด 
หมายเหตุ 15 และ 30 การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกำไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนำผลแตกตาง

ช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน 
หมายเหตุ 20 การวัดมูลคาของประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนเกี่ยวกับ

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
หมายเหตุ 34 การรับรูรายการและการวัดมูลคาประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
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การวัดมูลคายุติธรรม  
 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทหลายขอกำหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและ
ไมใชทางการเงิน 
 
กลุมบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุมผูประเมินมูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวม
ตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน  
 
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดและปรับปรุงการวัดมูลคาที่มีนัยสำคัญอยางสม่ำเสมอ หากมีการใชขอมูล
จากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานที่ไดมาจากบุคคลท่ีสาม
ท่ีสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดลำดับช้ันของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกำหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อยางเหมาะสม  
 
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสำคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของกลุมบริษัท 
 
เม่ือวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน กลุมบริษัทใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได มูลคายุติธรรมเหลาน้ี
ถูกจัดประเภทในแตละลำดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคาดังน้ี 
 
• ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน และกิจการ

สามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา 
• ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาท่ีสังเกตได) สำหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน 

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
• ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสำหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน 
 
หากขอมูลท่ีนำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลำดับช้ันท่ีแตกตางกันการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม
จะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับช้ันของมูลคายุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับต่ำสุดท่ีมีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม 
 
กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลำดับช้ันของมูลคายุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดขึ้น 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปน้ี 
 
• หมายเหตุ 4 การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย 
• หมายเหตุ 8 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 
• หมายเหตุ 12 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
• หมายเหตุ 19 หุนกู 
• หมายเหตุ 33 เครื่องมือทางการเงิน 
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3  นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีท่ีนำเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ก) เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม  
 
งบการเงินรวมของบริษัทประกอบดวย งบการเงินของกลุมบริษัท และสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคา 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้นจริงซึ่งเปนผลมาจากรายการระหวาง
กิจการในกลุมถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงซ่ึงเปนผลมาจากรายการกับบริษัทรวมและการรวมคา
ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในผูไดรับการลงทุนน้ัน ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกันกับ
กำไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง แตเทาท่ีเม่ือไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดขึ้น 
 
บริษัทยอย 
 
บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัทเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวของกับกิจการน้ันและมีความสามารถในการใชอำนาจเหนือกิจการน้ันทำใหเกิดผลกระทบตอจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุมบริษัท 
งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวมนับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
สวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม 
 
ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ กลุมบริษัทวัดมูลคาสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมตามอัตราสวนไดเสียในสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาจากผูถูกซ้ือ 
 
การเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยของกลุมบริษัทที่ไมทำใหกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเปนรายการใน
สวนของผูถือหุน 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทยอย กลุมบริษัทตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทยอยน้ันออก รวมถึงสวนไดเสีย
ท่ีไมมีอำนาจควบคุมและองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนท่ีเกี่ยวของกับบริษัทยอยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษัทยอยรับรูในกำไรหรือขาดทุน สวนไดเสียในบริษัทยอยเดิมท่ียังคงเหลืออยูวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีสูญเสียการควบคุม 
 
สวนไดเสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย  
 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย ประกอบดวยสวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคา 
 
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและ
การดำเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมหรือควบคุมรวมในนโยบายดังกลาว การรวมคาเปนการรวมการงานท่ีกลุมบริษัทมีการควบคุมรวม 
ในการงานน้ัน โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุทธิของการรวมการงานน้ัน 
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สวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคาบันทึกบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย รับรูรายการเม่ือเริ่มแรกดวยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตนทุนการทำรายการ 
ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรกสวนแบงกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสียของกลุมบริษัท
จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันท่ีกลุมบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญหรือการควบคุมรวม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเม่ือการควบคุม (ตามท่ีกลาวไวในสวนของบริษัทยอย) ถูกโอนไปยังกลุมบริษัท ยกเวน
ในกรณีท่ีเปนการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
 
วันท่ีซ้ือกิจการ คือ วันท่ีอำนาจในการควบคุมน้ันไดถูกโอนไปยังผูซ้ือ การกำหนดวันท่ีซ้ือกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุม
จากฝายหน่ึงไปยังอีกฝายหน่ึงตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ กลุมบริษัทตองวัดมูลคาสวนไดเสียของเงินลงทุนท่ีผูซื้อถืออยูในผูถูกซื้อ กอนหนา
การรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีซ้ือ และรับรูผลกำไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน  
 
คาความนิยมถูกวัดมูลคา ณ วันท่ีซ้ือ โดยวัดจากมูลคายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหซ่ึงรวมถึงการรับรูจำนวนสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม
ในผูถูกซื้อ หักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลคา ณ วันที่ซื้อ กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกวา
มูลคายุติธรรมรับรูเปนกำไรในงวดทันที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหรวมมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีโอนไป หน้ีสินท่ีกลุมบริษัทกอขึ้นเพ่ือจายชำระใหแกเจาของเดิม และสวนไดเสีย
ในสวนของผูถือหุนท่ีออกโดยกลุมบริษัท ท้ังน้ี ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหยังรวมถึงมูลคายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและมูลคาของโครงการ
จายโดยใชหุนเปนเกณฑท่ีออกแทนโครงการของผูถูกซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษัทท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรูเปนหน้ีสินหากมีภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณในอดีต
และสามารถวัดมูลคายุติธรรมไดอยางนาเช่ือถือ 
 
ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือของกลุมบริษัทท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเปนผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเปนคาใชจายเม่ือเกิดขึ้น เชน คาท่ีปรึกษากฎหมาย 
คาธรรมเนียมวิชาชีพและคาท่ีปรึกษาอื่นๆ เปนตน 
 
หากการบันทึกบัญชีเม่ือเริ่มแรกสำหรับการรวมธุรกิจไมเสร็จสมบูรณภายในวันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น กลุมบริษัท
ประมาณการมูลคาของรายการซ่ึงขอมูลทางบัญชียังไมสมบูรณเพื่อรายงานมูลคาประมาณการดังกลาวจะถูกปรับปรุง หรือรับรูสินทรัพย 
หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหวางชวงระยะเวลาในการวัดมูลคา เพ่ือสะทอนผลของขอมูลเพ่ิมเติมท่ีไดรับเกี่ยวกับขอเท็จจริงและสถานการณ
แวดลอมท่ีมีอยู ณ วันท่ีซ้ือ ซ่ึงขอมูลดังกลาวมีผลตอการวัดมูลคาของจำนวนตางๆ ท่ีเคยรับรูไว ณ วันท่ีซ้ือ 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน 
รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจำนวนที่ทราบได และมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสำคัญ
ตอการเปล่ียนแปลงมูลคา  
 
นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชำระคืนเม่ือทวงถามถือเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 
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(ค) ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 
 
ลูกหน้ีรับรูเม่ือกลุมบริษัทมีสิทธิท่ีปราศจากเงื่อนไขในการไดรับส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากกลุมบริษัทรับรูรายไดกอนที่จะมีสิทธิท่ีปราศจาก
เงื่อนไขในการไดรับส่ิงตอบแทน จำนวนส่ิงตอบแทนน้ันจะรับรูเปนสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา  
 
ลูกหนี้และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้ 
และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหน้ีในอนาคตของลูกคา หน้ีสูญจะถูกตัดจำหนายเม่ือเกิดขึ้น  
 

(ง) สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา  
 
ตนทุนของสินคาคำนวณโดยใชวิธีดังตอไปน้ี 
 
สินคาสำเร็จรูป - ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเคียงกับตนทุนการผลิตจริง) 
สินคาซ้ือมาเพ่ือขาย - ตีราคาตามตนทุนถัวเฉล่ีย 
สินคาระหวางผลิต - ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน 
วัตถุดิบ อะไหล วัสดุ   
   ของใชส้ินเปลืองและอื่นๆ - ตีราคาตามตนทุนถัวเฉล่ีย 
 
ตนทุนของสินคาประกอบดวย ตนทุนที่ซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณีของ
สินคาสำเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของคาใชจายในการผลิตอยางเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับ
กำลังการผลิตตามปกติ 
 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีคาดวาจะขายไดจากการดำเนินธุรกิจปกติหักดวยประมาณการตนทุนการผลิตสินคาน้ันใหเสร็จ
และตนทุนท่ีจำเปนตองจายเพ่ือใหขายสินคาได 

 
(จ) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขาย  

 
สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งประกอบดวยสินทรัพยและหนี้สิน) จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากท่ีมูลคาท่ีจะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสินทรัพยน้ันตอไป
ซ่ึงตองมีไวเพ่ือขายในทันทีในสภาพปจจุบัน และวัดมูลคาดวยจำนวนท่ีต่ำกวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 
ผลขาดทุนจากการดอยคาสำหรับกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกนำไปปนสวนใหกับคาความนิยมเปนลำดับแรก แลวจึงปนสวนใหกับยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยและหนี้สินตามสัดสวน ยกเวนไมปนสวนรายการขาดทุนใหกับสินคาคงเหลือ สินทรัพยทางการเงิน และสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี ผลขาดทุนจากการดอยคาสำหรับการจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายหรือถือไวเพ่ือจายใหแกผูเปนเจาของในครั้ง
แรกและผลกำไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาในภายหลังรับรูในกำไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายจะหยุดบันทึกคาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย รวมถึงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ก็จะหยุดบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 
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(ฉ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา บันทึกบัญชีในงบการเงินรวมโดยใชวิธีสวนไดเสีย  
 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอื่น 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซ่ึงถือไวเพ่ือคาจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและแสดงดวย
มูลคายุติธรรม ผลกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกำไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุมบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนครบกำหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนดและแสดงดวยราคาทุนตัดจำหนาย
หักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ผลตางระหวางราคาทุนท่ีซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจริงตลอดอายุท่ีเหลือของตราสารหน้ี 
 
ตราสารหนี้และตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไวเพื่อคาหรือตั้งใจถือไวจนครบกำหนด
จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผ่ือขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรก เงินลงทุนเผ่ือขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไมใช
ผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของรายการท่ีเปนตัวเงินบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
สวนผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของรายการที่เปนตัวเงินรับรูในกำไรหรือขาดทุน 
เม่ือมีการจำหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกำไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในกำไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเปนเงินลงทุน
ประเภทท่ีมีดอกเบ้ียจะตองบันทึกดอกเบ้ียในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุนหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพยเพ่ือคาและหลักทรัพยเผ่ือขายจะใชราคาเสนอซ้ือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
การจำหนายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจำหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชี รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย
ท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีที่กลุมบริษัทจำหนายเงินลงทุนท่ีถืออยูเพียงบางสวน การคำนวณตนทุนสำหรับเงินลงทุนท่ีจำหนายไปและเงินลงทุนท่ียังถืออยู
ใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก  
 

(ช) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคา
ของสินทรัพยหรือท้ังสองอยาง ท้ังน้ี ไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติของธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน 
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
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ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพ่ือใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตนทุนการกอสรางท่ีกิจการกอสรางเอง ซ่ึงรวมตนทุนวัตถุดิบ 
คาแรงทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นเพื่อใหไดอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพพรอมใหประโยชนและรวมตนทุนการกูยืม
ของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข 
 
คาเส่ือมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซ่ึงคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ 
ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
สวนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20 ป 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 5 - 40 ป 
 
การจัดประเภทไปยังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยจัดประเภทไปเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ มูลคาตามบัญชี 
ณ วันท่ีมีการจัดประเภทใหม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป 
 

 (ซ) สัญญาเชาทางการเงิน 
 
กลุมบริษัทบันทึกสัญญาเชาทางการเงินเปนสินทรัพยและหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินรวมดวยจำนวนเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา 
ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาหรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา คาเชาที่จายชำระ
จะปนสวนเปนสวนของคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีไปลดเงินตน คาใชจายทางการเงินจะปนสวนไปสูงวดตางๆ ตลอดอายุสัญญาเชา 
เพ่ือใหอัตราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกับยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูในแตละงวดมีอัตราคงท่ี 

 
(ฌ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสรางเอง ซ่ึงรวมตนทุนของวัสดุ 
แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพ่ือใหสินทรัพยน้ันอยูในสถานท่ีและสภาพท่ีพรอมจะใชงานได
ตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย และตนทุนการกูยืมของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข 
สำหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแวรซ่ึงไมสามารถทำงานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแวรน้ันใหถือวาลิขสิทธ์ิซอฟตแวรดังกลาว
เปนสวนหน่ึงของอุปกรณ  
 
สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการใชประโยชนท่ีตางกัน ตองบันทึกแตละสวนประกอบ
ท่ีมีนัยสำคัญแยกตางหากจากกัน  
  
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจำหนายกับมูลคาตามบัญชี
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกำไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพยท่ีเชา 
 
การเชาซ่ึงกลุมบริษัทไดรับความเส่ียงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยท่ีเชาน้ันๆ จัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทำสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำท่ี
ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวาหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม คาเชาท่ีชำระจะแยกเปน
สวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีจะหักจากหน้ีสินตามสัญญาเชา เพ่ือทำใหอัตราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกับยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูในแตละงวด 
มีอัตราคงท่ี คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน 
 
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพยน้ันจะถูกจัดประเภทใหม
เปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี 
 
ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 
 
ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญ จะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ันและสามารถวัดมูลคาตนทุน
ของรายการน้ันไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในการซอมบำรุงท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจำจะรับรูในกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
คาเส่ือมราคา 
 
คาเส่ือมราคาคำนวณจากจำนวนท่ีคิดคาเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่น
ท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชประโยชนโดยประมาณของสวนประกอบ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
สวนปรับปรุงท่ีดิน 5 - 50 ป 
อาคารและส่ิงปลูกสราง   
-   ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 3 - 47 ป 
-   ธุรกิจเคมิคอลส 5 - 30 ป 
-   ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 5 - 40 ป 
-   สวนงานอื่น 5 - 40 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ   
-   ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 2 - 30 ป 
-   ธุรกิจเคมิคอลส 2 - 30 ป 
-   ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 3 - 30 ป 
ยานพาหนะและอุปกรณ 3 - 20 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสำนักงาน 2 - 20 ป 

 



207

 

คาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี วิธีการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยท่ีเชา
จะเปนวิธีการเดียวกันกับการคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกลุมบริษัท 
 
กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 
วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) คาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 
 
คาความนิยม 
 
คาความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทยอยรับรูในสินทรัพยไมมีตัวตน การรับรูมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยม ไดอธิบายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ก) ภายหลังจากการรับรูเริ่มแรก คาความนิยมจะถูกวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
สำหรับเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย มูลคาตามบัญชีของคาความนิยมรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอยคา
ในเงินลงทุนตองไมถูกปนสวนใหสินทรัพยใดๆ  
 
รายจายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจายในขั้นตอนการวิจัย ไดแก การสำรวจตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจใหมทางดานวิทยาศาสตรหรือทางดานเทคนิค 
รับรูในกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวของกับแผนงานหรือการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑและกระบวนการใหมหรือปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม รายจายท่ีเกิดจาก
การพัฒนารับรูเปนสินทรัพยไดก็ตอเม่ือสามารถวัดมูลคาของรายการตนทุนการพัฒนาไดอยางนาเช่ือถือ ผลิตภัณฑหรือกระบวนการน้ัน
มีความเปนไปไดทางเทคนิคและทางการคา ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ และกลุมบริษัทมีความต้ังใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะ
นำมาใชเพ่ือทำใหการพัฒนาเสร็จส้ินสมบูรณ และนำสินทรัพยมาใชประโยชนหรือนำมาขายได รายจายในการพัฒนารับรูเปนสินทรัพยรวมถึง
ตนทุนสำหรับวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ตนทุนท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพยเพ่ือใหสามารถนำมาใชประโยชนตามประสงคและ
ตนทุนการกูยืมสามารถนำมารวมเปนสวนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข รายจายในการพัฒนาอื่นรับรูในกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
รายจายในการพัฒนาซ่ึงรับรูเปนสินทรัพยวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจำหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ท่ีกลุมบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใชประโยชนทราบไดแนนอน วัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจำหนายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม  

 
รายจายภายหลังการรับรูรายการ 
 
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเปนสินทรัพยท่ีสามารถระบุได 
ท่ีเกี่ยวของน้ัน รายจายอื่นรวมถึงคาความนิยมและตราผลิตภัณฑท่ีเกิดขึ้นภายในรับรูในกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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คาตัดจำหนาย 
 
คาตัดจำหนายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่นท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 
 
คาตัดจำหนายรับรูในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตนซ่ึงไมรวมคาความนิยม โดยเริ่มตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
เม่ือสินทรัพยน้ันพรอมท่ีจะใหประโยชน 
 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังน้ี 
 
ประทานบัตรและคาธรรมเนียมการใชสิทธิ ตามอายุสัญญา 
คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร                            2 - 20  ป 
อื่นๆ           3 - 25  ป 
 
กลุมบริษัทไมไดคิดคาตัดจำหนายสำหรับสินทรัพยท่ีอยูระหวางการพัฒนา 
 
วิธีการตัดจำหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฎ) การดอยคา 
 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของกลุมบริษัทไดรับการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงช้ี
จะทำการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน สำหรับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุ
การใชประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใหประโยชนจะถูกประมาณทุกปในชวงเวลาเดียวกัน 
 
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เวนแตเม่ือมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย
ช้ินเดียวกันกับท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีน้ีรับรูในสวนของผูถือหุน 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผ่ือขายซ่ึงไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาว
มีการดอยคา ผลขาดทุนซ่ึงเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรูในกำไรหรือขาดทุน ถึงแมวาจะยังไมมีการตัดรายการสินทรัพยทางการเงิน
ดังกลาว ผลขาดทุนท่ีบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเปนผลตางระหวางมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพยกับราคาทุนท่ีซ้ือหักดวยผลขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินน้ันๆ ซ่ึงเคยรับรูแลวในกำไรหรือขาดทุน 
 
การคำนวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหลักทรัพยท่ีถือไวจนกวาจะครบกำหนดท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย คำนวณโดยการหามูลคาปจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา การประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตคิดลด
เปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคำนึงถึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย  
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การกลับรายการดอยคา 
 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพ่ิมขึ้นในภายหลังและการเพ่ิมขึ้นน้ัน
สัมพันธโดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกำไรหรือขาดทุน 
 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ 
ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช
ในการคำนวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวา
มูลคาตามบัญชีภายหลังหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมหรือคาตัดจำหนายสะสม เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน 
 

(ฏ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น แสดงดวยราคาทุน 
 

(ฐ) หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา 
 
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเปนภาระผูกพันที่จะตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรูเมื่อกลุมบริษัทไดรับชำระ
หรือมีสิทธิท่ีปราศจากเงื่อนไขในการไดรับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไมไดจากลูกคากอนท่ีกลุมบริษัทรับรูรายไดท่ีเกี่ยวของ 
 

(ฑ) ผลประโยชนของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานไดทำงาน
ใหกับกิจการ 
 
โครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไว 
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไวถูกคำนวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน
ในอนาคตท่ีเกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน 
 
การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไวน้ันใชหลักคณิตศาสตรประกันภัยซ่ึงจัดทำโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับอนุญาต 
โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว  
 
ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกำหนดไวสุทธิ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรู
รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุมบริษัทกำหนดดอกเบ้ียจายของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกำหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคา
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดยคำนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนที่กำหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจาก
การสมทบเงินและการจายชำระผลประโยชน ดอกเบ้ียจายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการใน
กำไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกับการบริการในอดีต 
หรือผลกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุมบริษัทรับรูผลกำไรและขาดทุนจากการจายชำระ
ผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น 
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ผลประโยชนระยะยาวอื่น  
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุมบริษัทท่ีเปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปจจุบัน
และงวดกอนๆ ซ่ึงผลประโยชนน้ีไดคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  
 
ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง  
 
ผลประโยชนเม่ือเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเม่ือวันใดวันหน่ึงตอไปน้ีเกิดขึ้นกอน เม่ือกลุมบริษัทไมสามารถยกเลิกขอเสนอการใหผลประโยชน
ดังกลาวไดอีกตอไป หรือเม่ือกลุมบริษัทรับรูตนทุนสำหรับการปรับโครงสราง หากระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจาก
วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนดังกลาวจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทำงานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจายชำระ หากกลุมบริษัทมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการท่ีพนักงานไดทำงานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถประมาณได
อยางสมเหตุสมผล  
 

(ฒ) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันซ่ึงเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตท่ีประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชำระ
ภาระผูกพันดังกลาว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบัน
กอนคำนึงถึงภาษีเงินไดเพ่ือใหสะทอนจำนวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน
สวนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 
 

(ณ) รายได 
 
รายไดรับรูเม่ือลูกคามีอำนาจควบคุมในสินคาหรือบริการดวยจำนวนเงินท่ีสะทอนถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุมบริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับซ่ึงไมรวม
จำนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลคาเพ่ิมและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินคาและบริการ 
 
รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือลูกคามีอำนาจควบคุมในสินคาซ่ึงโดยท่ัวไปเกิดขึ้นเม่ือมีการสงมอบสินคาใหกับลูกคา สำหรับสัญญาท่ีใหสิทธิ
ลูกคาในการคืนสินคา รายไดจะรับรูในจำนวนท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวาจะไมมีการกลับรายการอยางมีนัยสำคัญของ
รายไดท่ีรับรูสะสม ดังน้ัน รายไดท่ีรับรูจะปรับปรุงดวยประมาณการรับคืนสินคาซ่ึงประมาณการจากขอมูลในอดีต 
 
รายไดจากการใหบริการรับรูเม่ือมีการใหบริการแลวตามขั้นความสำเร็จของรายการ 
 
สำหรับสัญญาท่ีมีการรวมการขายสินคาและบริการเขาดวยกัน กลุมบริษัทบันทึกสินคาและบริการแยกจากกันหากสินคาและบริการดังกลาว
แตกตางกัน (เชน หากสามารถแยกสินคาหรือบริการดังกลาวออกจากกันไดและลูกคาไดรับประโยชนจากสินคาหรือบริการน้ัน) หรือ 
มีการใหบริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ีแตกตางกัน ส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจะถูกปนสวนตามสัดสวนของราคาขายท่ีเปนเอกเทศ
ของสินคาและบริการน้ันๆ ซ่ึงไดระบุไวในรายงานอัตราคาสินคาหรือบริการท่ีกลุมบริษัทขายสินคาและบริการเปนเอกเทศแยกตางหาก  
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สิทธิท่ีมอบใหกับลูกคาในการเลือกซ้ือสินคาหรือบริการเพ่ิม 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรับจะปนสวนตามสัดสวนของราคาขายท่ีเปนเอกเทศของสินคาและคะแนน จำนวนเงินท่ีปนสวนใหกับคะแนนจะรับรูเปน
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา และรับรูรายไดเม่ือลูกคาใชสิทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความนาจะเปนนอยมากท่ีลูกคาจะใชสิทธิแลกคะแนนดังกลาว
หรือสิทธิในการเลือกหมดอายุ ท้ังน้ี ราคาขายท่ีเปนเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอางอิงกับสวนลดท่ีใหแกลูกคาและความนาจะเปน
ท่ีลูกคาจะใชสิทธิแลกคะแนน และจะไดรับการทบทวนการประมาณการดังกลาว ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง เงินปนผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันท่ีกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 
รายไดคาธรรมเนียมการใชสิทธิ 
 
รายไดคาธรรมเนียมการใชสิทธิรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาการใหสิทธิ 
 

(ด) คาใชจาย 
 
สัญญาเชาดำเนินงาน 
 
คาใชจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ีไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูใน
กำไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังส้ินตลอดอายุสัญญาเชา  
 
คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เม่ือไดรับการยืนยันการปรับคาเชา 
 
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 
 
ณ วันที่เริ่มตนขอตกลง กลุมบริษัทจะพิจารณาวาขอตกลงดังกลาวประกอบดวยสัญญาเชาหรือมีสัญญาเชาเปนสวนประกอบหรือไม 
โดยพิจารณาจากสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถาการปฏิบัติตามขอตกลงนั้นขึ้นอยูกับการใชสินทรัพยที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
และขอตกลงน้ันจะนำไปสูสิทธิในการใชสินทรัพย ถาทำใหกลุมบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพย  
 
ณ วันท่ีเริ่มตนขอตกลง หรือมีการประเมินขอตกลงใหม กลุมบริษัทแยกคาตอบแทนสำหรับสัญญาเชา และสวนที่เปนองคประกอบอื่น
โดยใชมูลคายุติธรรมเปนเกณฑในการแยก หากกลุมบริษัทสรุปวาเปนสัญญาเชาการเงิน แตไมสามารถแบงแยกจำนวนดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ 
ใหรับรูสินทรัพยและหน้ีสินในจำนวนท่ีเทากับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงน้ัน หลังจากน้ันจำนวนหน้ีสินจะลดลง
ตามจำนวนท่ีจายและตนทุนทางการเงินตามนัยจากหน้ีสินจะรับรูโดยใชอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพ่ิมของกลุมบริษัท 
 
ตนทุนทางการเงิน 
 
ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบ้ียจายของเงินกูยืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายสวนที่เพ่ิมขึ้นเน่ืองจาก
เวลาท่ีผานไป และเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิซ่ึงถูกจัดประเภทเปนหน้ีสิน 

 
ตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขรับรูในกำไรหรือขาดทุน โดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
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คาใชจายสำหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน 
 
กลุมบริษัทไดเสนอสิทธิใหพนักงานจำนวนหน่ึงท่ีเขาหลักเกณฑสำหรับการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน พนักงานท่ีเห็นชอบกับขอเสนอ
จะไดรับเงินจำนวนหนึ่งโดยคำนวณผันแปรตามเงินเดือนลาสุด จำนวนปที่ทำงานหรือจำนวนเดือนคงเหลือกอนการเกษียณตามปกติ 
กลุมบริษัทบันทึกเปนคาใชจายเม่ือมีแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน 
 

(ต) ภาษีเงินได 
 
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกำไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชำระหรือไดรับชำระ โดยคำนวณจากผลกำไรหรือขาดทุนประจำปที่ตองเสียภาษี 
โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินและจำนวนท่ีใช
เพ่ือความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเม่ือเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวตอไปน้ี การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก 
การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในครั้งแรกซ่ึงเปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและรายการน้ันไมมีผลกระทบตอกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี 
และผลแตกตางท่ีเกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมกลับรายการในอนาคตอันใกล ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
วัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเม่ือมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
การวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุมบริษัท
คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชำระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการกำหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี กลุมบริษัทตองคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณทางภาษี
ท่ีไมแนนอนและอาจทำใหจำนวนภาษีท่ีตองจายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตองชำระ กลุมบริษัทเช่ือวาไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสำหรับ
ภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคตซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต 
การประเมินน้ีอยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ 
อาจจะทำใหกลุมบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจาย
จะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนำสินทรัพย
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน
สำหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สำหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชำระหน้ีสินและสินทรัพยภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชำระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากำไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับ
การใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว กำไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกี่ยวของ 
ดังน้ัน กำไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแตละบริษัทยอยในกลุมบริษัทแลว
อาจมีจำนวนไมเพียงพอท่ีจะบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดท้ังจำนวน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 

(ถ) เงินตราตางประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาแตละสกุลเงินเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของแตละบริษัทในกลุมบริษัท โดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงาน
โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิมแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใช
ในการดำเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ ท้ังน้ีรวมถึงรายการบัญชีท่ีเกิดจากการจายชำระหรือรับชำระส่ิงตอบแทนลวงหนา 
 
สินทรัพยและหนี้สินที่ไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซ่ึงแสดงดวยมูลคายุติธรรมแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใช
ในการดำเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีวัดมูลคายุติธรรม 
 
หนวยงานตางประเทศ  
 
สินทรัพยและหน้ีสินของหนวยงานตางประเทศ รวมถึงคาความนิยมและรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือหนวยงาน
ตางประเทศ แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
คาความนิยมและรายการปรับปรุงมูลคายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันท่ีเกิดรายการสำหรับรายการซ้ือท่ีเกิดกอนวันท่ี 1 มกราคม 2556 และแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินงวด
สำหรับรายการซ้ือท่ีเกิดในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556  
 
รายไดและคาใชจายของหนวยงานตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉลี่ยที่ใกลเคียงกับอัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 
ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงคาบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 
จนกวาจะมีการจำหนายหนวยงานตางประเทศน้ันออกไป ยกเวนผลตางจากการแปลงคา ท่ีถูกปนสวนใหสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม 
 
เม่ือหนวยงานตางประเทศถูกจำหนายสวนไดเสียท้ังหมดหรือเพียงบางสวนท่ีทำใหสูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญหรือ
การควบคุมรวมกัน ผลสะสมของผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานตางประเทศน้ันตองถูกจัดประเภทเปนกำไรหรือขาดทุน
โดยเปนสวนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหนาย หากกลุมบริษัทจำหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยเพียงบางสวนแตยังคงมีการควบคุม 
ผลสะสมตองถูกปนสัดสวนใหกับสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม หากกลุมบริษัทจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมหรือการรวมคาเพียงบางสวน
โดยท่ีกลุมบริษัทยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญหรือการควบคุมรวม กลุมบริษัทตองจัดประเภทยอดสะสมบางสวนท่ีเกี่ยวของเปนกำไรหรือขาดทุน 
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รายการที่เปนตัวเงินที่เปนลูกหนี้หรือเจาหนี้กับหนวยงานตางประเทศ ซึ่งรายการดังกลาวมิไดคาดหมายวาจะมีแผนการชำระหนี้
หรือไมมีความเปนไปไดวาจะชำระเงินในอนาคตอันใกล ผลกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจากรายการทางการเงินดังกลาวจะถูก
พิจารณาเปนสวนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ และรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเปนรายการองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน จนกวาจะมีการจำหนายหนวยงานตางประเทศน้ันออกไป 
 

(ท) เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนอนุพันธ 
 
สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา 
ลูกหน้ีอื่น เจาหน้ีการคา เจาหน้ีอื่น ลูกหน้ีระยะยาว เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืม และหุนกู  
 
กลุมบริษัทดำเนินธุรกิจกับตางประเทศและมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน กลุมบริษัทไดใช
เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงดังกลาว ผลกำไรหรือขาดทุนจากการทำประกันความเส่ียงรับรูในกำไรหรือขาดทุน ในงวดบัญชีเดียวกัน
กับงวดท่ีเกิดผลแตกตางจากอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนของสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีทำประกันความเส่ียงไว  

 
(ธ) รายงานทางการเงินจำแนกตามสวนงานธุรกิจ 

 
ผลการดำเนินงานของสวนงานท่ีรายงานตอผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากสวนงานดำเนินงานน้ัน
โดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรับการปนสวนอยางสมเหตุสมผล 
 

4 การซ้ือธุรกิจและการเปล่ียนแปลงในส�วนได�เสียในบริษัทย�อย 
 

ป 2562 
 
(ก) การซื้อธุรกิจ  
 
ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทไดมีการซ้ือธุรกิจท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 
(1) บริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด”) และบริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท 

ฟอรเวิรดดิ้ง จำกัด ประเทศไทย 
 

เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2562 บริษัทยอยในธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสรางไดเขาซ้ือหุนเพ่ิมรอยละ 50 ในบริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี 
เทอมินอล จำกัด (“TCT”) ซ่ึงดำเนินธุรกิจดานการบริหารจัดการทาเรือพาณิชยรวม 2 แหง ไดแก ทาเรือพระประแดงและทาเรือมาบตาพุด 
ซ่ึงใหบริการท้ังเพ่ือการนำเขาและสงออก และไดเขาซ้ือหุนเพ่ิมรอยละ 50 ในบริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท ฟอรเวิรดด้ิง จำกัด (“BIFC”) 
ซ่ึงดำเนินธุรกิจดานการขนสงและขนถายตูสินคาทางน้ำท่ีทาเรือของ TCT โดยการเขาซ้ือหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญารวม 71 ลานบาท 
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การซ้ือหุนเพ่ิมดังกลาว ทำใหกลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน TCT และ BIFC เพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 50 เปนรอยละ 100 และมีการประเมิน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนใน TCT และ BIFC กอนการเปล่ียนแปลงสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ดังน้ี 
 
   (ลานบาท) 
มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมกอนเปนบริษัทยอย   71 
หัก มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย   (54) 
กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน   17 
 
การไดมาซ่ึงอำนาจควบคุมใน TCT และ BIFC จะเพ่ิมขีดความสามารถของการใหบริการดานโลจิสติกสแบบครบวงจรของกลุมบริษัท 
ซ่ึงครอบคลุมการใหบริการทาเรือ การขนถายสินคานำเขา-สงออกระหวางประเทศ รวมถึงการใชประโยชนของสินทรัพยและการขยาย
การบริการขนสงระหวางทาเรือภายในประเทศดวย 

 
ในเดือนตุลาคม 2562 กลุมบริษัทไดโอนสวนการลงทุนใน TCT และ BIFC ใหแกบริษัทรวมทุนท่ีจัดต้ังขึ้นใหม 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”) 
ซ่ึงเปนผูนำดานธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑและเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย โดยการเขาซ้ือหุนดังกลาวมีมูลคา
ตามสัญญา 9.6 ลานลานรูเปยห หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 20,817 ลานบาท 
 
การไดมาซ่ึงอำนาจควบคุมใน Fajar จะชวยขยายการเติบโตของกลุมบริษัทในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดอินโดนีเซีย
ซ่ึงมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจแพคเกจจิ้งอยางมากในอนาคต 
 

(3) บริษัทวีซี่ แพ็คเกจ้ิง (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศไทย 
 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้งไดเขาซื้อหุนรอยละ 80 ในบริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
(“Visy Thailand”) ซ่ึงเปนบริษัทช้ันนำในเอเชียซ่ึงผลิตบรรจุภัณฑอาหารขึ้นรูปถนอมอาหารท่ีสามารถรีไซเคิลไดใหแกแบรนดผูผลิตอาหาร
ช้ันนำระดับโลกท่ีตองการบรรจุภัณฑคุณภาพสูง Visy Thailand ใชระบบการผลิตอัตโนมัติความเร็วสูงมาตรฐานสากล ซ่ึงมีเทคโนโลยีเฉพาะ 
ท่ีสามารถผลิตบรรจุภัณฑท่ีชวยยืดอายุอาหารและผลไมใหยาวนาน และเปนระบบการผลิตท่ีมีกระบวนการจัดการของเสียจากการผลิต
อยางครบวงจร โดยการเขาซ้ือหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 4,305 ลานบาท 
 
การไดมาซ่ึงอำนาจควบคุมใน Visy Thailand เปนการเสริมสรางศักยภาพและการเติบโตอยางตอเน่ืองของกลุมบริษัท ในฐานะผูใหบริการ
บรรจุภัณฑแบบครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรจุภัณฑสำหรับอาหารและผลไมทองถิ่นของเอเชียซ่ึงเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสำคัญของโลก 
 

การซื้อธุรกิจดังกลาวขางตน กลุมบริษัทไดจางผูประเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ไดมา โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 การประเมินมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระไดแลวเสร็จ และมีการบันทึกรายการสินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา
เปนมูลคายุติธรรมเรียบรอย 
 
ท้ังน้ี กลุมบริษัทมีการทบทวนอยางตอเน่ืองในระหวางชวงเวลาท่ีวัดมูลคา ซ่ึงหากมีขอมูลใหมท่ีไดรับเพ่ิมเติมภายในหน่ึงปนับจากวันท่ีมีการซ้ือธุรกิจ
และรับทราบขอเท็จจริงท่ีสะทอนเหตุการณแวดลอมท่ีมีอยู ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม 
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สินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ มีดังน้ี 
 

หมายเหตุ
TCT และ BIFC Fajar Visy Thailand รวม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 23               295             23               341             
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 69               3,932           263             4,264           
สินคาคงเหลือ 3                2,594           235             2,832           
อสังหารมิทรพัยเพื่อการลงทุน -                 -                 44               44               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 340             22,550          1,406           24,296          
สินทรพัยไมมีตัวตน -                 3                528             531             
สินทรพัยไมหมุนเวียน 46               783             19               848             
เงินกูยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 18 (170)             (9,421)          (75)              (9,666)          
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น (92)              (3,167)          (154)             (3,413)          
หน้ีสินไมหมุนเวียน (35)              (3,109)          (173)             (3,317)          
รวมสินทรัพยและหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได 184             14,460         2,116           16,760         
หัก สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -                 (6,506)          (423)             (6,929)          
หัก มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบรษัิทรวม
     กอนเปนบรษัิทยอย (71)              -                 -                 (71)              
สินทรัพยสุทธิจากการไดมา 113             7,954           1,693           9,760           
คาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ -                 12,863          2,612           15,475          
กําไรจากการซ้ือในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม (42)              -                 -                 (42)              
สิ่งตอบแทนท่ีโอนให ท้ังหมด 71              20,817         4,305           25,193         
เงินสดท่ีไดมา (341)             
กระแสเงินสดจาย - สุทธิ 24,852         
หัก เงินฝากธนาคารท่ีมีเงื่อนไขเฉพาะ (922)             
กระแสเงินสดจาย - สุทธิ ในป 2562 23,930         

มูลคายุติธรรม

(ลานบาท)

 
 
เงินฝากธนาคารท่ีมีเงื่อนไขเฉพาะเพ่ือการลงทุน จำนวน 922 ลานบาท ไดแสดงสุทธิกับเงินลงทุนคางจาย โดยจะจายใหกับผูถือหุนเดิมท่ีขายหุน
ใหแกกลุมบริษัทเม่ือบรรลุเงื่อนไขตามท่ีกำหนดไวภายในเดือนมีนาคม 2563 

 
กลุมบริษัทไดนำสินทรัพย หน้ีสินและผลการดำเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวมาจัดทำงบการเงินรวมส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
นับตั้งแตวันท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษัทยอยดังกลาวมีรายไดจากการขายและใหบริการ 9,526 ลานบาท และกำไรสำหรับงวด 625 ลานบาท 
ซ่ึงรวมเปนสวนหน่ึงของผลการดำเนินงานของกลุมบริษัท ท้ังน้ี รายไดจากการขายของบริษัทยอยดังกลาวต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 
ถึงวันท่ีกลุมบริษัทไดมีการซ้ือธุรกิจดังกลาว เปนจำนวนเงินรวม 10,723 ลานบาท และมีกำไรสำหรับงวด เปนจำนวนเงินรวม 1,595 ลานบาท 
 
กลุมบริษัทมีคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือธุรกิจดังกลาวรวม 43 ลานบาท ซ่ึงรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม 
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(ข) การเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย 
 
ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2562 บริษัทยอยภายใตธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดปรับโครงสรางการลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑพลาสติกคงรูป โดยมี 
Toppan Printing Company Limited ผูผลิตบรรจุภัณฑในประเทศญี่ปุนรวมลงทุนในบริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส จำกัด (“SCGP-T”) 
ซ่ึงเปนบริษัทโฮลด้ิงในธุรกิจบรรจุภัณฑพลาสติกคงรูป คิดเปนมูลคา 194 ลานบาท สงผลใหกลุมบริษัทมีสัดสวนการลงทุนใน SCGP-T ลดลง
จากรอยละ 100 เปนรอยละ 51 โดย SCGP-T ยังคงเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท 
 
ป 2561 

 
(ก) การซื้อธุรกิจ  
 
ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดมีการซ้ือธุรกิจท่ีสำคัญ ดังน้ี 
 
(1) Interpress Printers Sendirian Berhad ประเทศมาเลเซีย 
 

เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2561 บริษัทยอยในธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาซ้ือหุนรอยละ 68 ใน Interpress Printers Sendirian Berhad (“IPSB”) 
ซ่ึงเปนผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษสำหรับอาหารช้ันนำท่ีไดรับการยอมรับจากธุรกิจรานอาหารบริการดวนช้ันนำท่ัวโลกในประเทศมาเลเซีย 
โดยการเขาซ้ือหุนดังกลาวมีมูลคาตามสัญญา 63 ลานริงกิต หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 511 ลานบาท 

 
การไดมาซ่ึงอำนาจควบคุมใน IPSB แสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันของกลุมบริษัทในการเปนผูจําหนายบรรจุภัณฑแบบครบวงจรในภูมิภาค
อาเซียนและจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการตอบสนองความตองการบริโภคอาหารบริการดวนในภูมิภาคท่ีกําลังเติบโตอยางรวดเร็วตามไลฟสไตล
และความพึงพอใจของผูบริโภค  

 
(2) Binh Minh Plastics Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม 
 

เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2561 บริษัทยอยในธุรกิจเคมิคอลส ได เขาซ้ือหุนเพ่ิมรอยละ 30 ใน Binh Minh Plastics Joint Stock 
Company (“BMP”) ซ่ึงเปนผูผลิตและจัดจำหนายทอและขอตอพีวีซีช้ันนำทางตอนใตของประเทศเวียดนาม โดยมีมูลคาตามสัญญา 
2,330 พันลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 3,208 ลานบาท  
 
การซ้ือหุนเพ่ิมดังกลาว ทำใหกลุมบริษัทมีสวนไดเสียใน BMP เพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ 20 เปนรอยละ 50 และมีการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนใน BMP กอนการเปล่ียนแปลงสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย ดังน้ี 
 
   (ลานบาท) 

มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมกอนเปนบริษัทยอย *   1,696 
หัก มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย   (1,158) 
กำไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน   538 

* มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบริษัทรวมกอนเปนบริษัทยอยของ BMP คำนวณโดยใชราคาอางอิงจากราคาหุนในตลาดหลักทรัพย ณ วันท่ีซื้อ 
 
การไดมาซึ่งอำนาจควบคุมใน BMP จะทำใหกลุมบริษัทสามารถขยายธุรกิจการผลิตทอและขอตอพีวีซีในประเทศเวียดนาม 
และสามารถสรางมูลคาจากการเชื่อมโยงการผลิตไวนิลจากตนน้ำไปจนถึงระดับปลายน้ำไดอยางสมบูรณ ดังนั้น จากที่กลาว
ขางตน ถือเปนปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดคาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 
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ในไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 ของป 2561 ไดเขาซ้ือหุน BMP เพ่ิมเติมในตลาดหลักทรัพยโฮจิมินหอีกรอยละ 4 คิดเปนมูลคาลงทุน 
228 พันลานเวียดนามดอง หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 323 ลานบาท ทำใหสัดสวนการถือหุนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 54 
 

การซื้อธุรกิจดังกลาวขางตน กลุมบริษัทไดจางผูประเมินราคาอิสระเพ่ือหามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่ไดมา โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 การประเมินมูลคายุติธรรมโดยผูประเมินราคาอิสระไดแลวเสร็จ และมีการบันทึกรายการสินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา
เปนมูลคายุติธรรมเรียบรอย 
 
ท้ังน้ี กลุมบริษัทมีการทบทวนอยางตอเน่ืองในระหวางชวงเวลาท่ีวัดมูลคา ซ่ึงหากมีขอมูลใหมท่ีไดรับเพ่ิมเติมภายในหน่ึงปนับจากวันท่ีมีการซ้ือธุรกิจ
และรับทราบขอเท็จจริงที่สะทอนเหตุการณแวดลอมที่มีอยู ณ วันที่ซื้อธุรกิจ การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม 
โดยในไตรมาสท่ี 1 ของป 2561 กลุมบริษัทไดมีการเจรจาปรับปรุงเงื่อนไข ตลอดจนทบทวนสินทรัพยและหน้ีสินท่ีไดรับมาของ Vietnam 
Construction Materials Joint Stock Company ซ่ึงเปนการซ้ือธุรกิจในไตรมาสท่ี 1 ของป 2560 โดยสินทรัพยและหน้ีสินท่ีระบุไดลดลง 
257 ลานบาทและมูลคาส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหท้ังหมดลดลง 267 ลานบาท คงเหลือ 5,318 ลานบาท สงผลใหคาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ
ลดลง 10 ลานบาท ซ่ึงการปรับปรุงดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขการปรับปรุงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซ้ือธุรกิจตามท่ีกลาวไปขางตน 
 
สินทรัพยท่ีไดมาและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วันท่ีซ้ือธุรกิจ มีดังน้ี 
 

IPSB BMP รวม

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2              353           355           
เงินลงทุนช่ัวคราว -               275           275           
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 161           852           1,013         
สินคาคงเหลือ 57             817           874           
สินทรพัยหมุนเวียนอื่น -               27             27             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 347           1,126         1,473         
สินทรพัยไมหมุนเวียน -               1,088         1,088         
เงินกูยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย (244)          (79)            (323)          
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น (28)            (302)          (330)          
หน้ีสินไมหมุนเวียน (13)            (161)          (174)          
รวมสินทรัพยและหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได 282          3,996        4,278        
หัก สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (89)            (2,002)        (2,091)        
หัก มูลคายุติธรรมของสวนไดเสียในบรษัิทรวมกอนเปนบรษัิทยอย -               (1,696)        (1,696)        
สินทรัพยสุทธิจากการไดมา 193           298          491           
คาความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ 318           2,910         3,228         
สิ่งตอบแทนท่ีโอนให ท้ังหมด 511           3,208        3,719        
เงินสดท่ีไดมา (355)          
กระแสเงินสดจาย - สุทธิ 3,364        
หัก เงินลงทุนคางจาย (88)            
กระแสเงินสดจาย - สุทธิในป 2561 3,276        

มูลคายุติธรรม

(ลานบาท)
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ท้ังน้ี เงินลงทุนคางจายจำนวน 88 ลานบาท กลุมบริษัทจะจายใหกับผูถือหุนเดิมท่ีขายหุนใหแกกลุมบริษัท เม่ือบรรลุเงื่อนไขตามท่ีกำหนดไว
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 
 
กลุมบริษัทไดนำสินทรัพย หน้ีสินและผลการดำเนินงานของบริษัทยอยดังกลาวมาจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
นับต้ังแตวันท่ีซ้ือธุรกิจ โดยบริษัทยอยดังกลาวมีรายไดจากการขาย 5,000 ลานบาท และกำไรสำหรับงวด 476 ลานบาท ซึ่งรวมเปนสวนหน่ึง
ของผลการดำเนินงานของกลุมบริษัท ท้ังน้ี รายไดจากการขายของบริษัทยอยดังกลาวต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ีกลุมบริษัทไดมีการ
ซ้ือธุรกิจดังกลาว เปนจำนวนเงินรวม 681 ลานบาท และมีกำไรสำหรับงวด เปนจำนวนเงินรวม 125 ลานบาท 
 
กลุมบริษัทมีคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือธุรกิจดังกลาวรวม 14 ลานบาท ซ่ึงรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม 
 
(ข) การเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียในบริษัทยอย 
  
(1) การซื้อสวนไดเสียในบริษัทยอยโดยอำนาจการควบคุมไมเปล่ียนแปลง 
 

ในระหวางป 2561 กลุมบริษัทไดซื้อหุนใน Long Son Petrochemicals Co., Ltd. เพิ่มเติมจากรอยละ 71 เปนรอยละ 100 
บริษัทไดนา แพคส จํากัด และบริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด เพ่ิมเติมจากรอยละ 75 เปนรอยละ 100 และบริษัทยอยอื่นๆ 
จำนวนเงินรวม 4,203 ลานบาท 

 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสวนไดเสียของกลุมบริษัท ดังน้ี 

 (ลานบาท) 
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมท่ีไดมา  1,914 
หัก ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุม (4,203) 
สวนไดเสียของกลุมบริษัทท่ีลดลงจากการเพ่ิมสัดสวนในบริษัทยอย (2,289) 

 
(2) การจำหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยท้ังหมด 
 

ในไตรมาสท่ี 3 ของป  2561 บริษัทยอยในธุรกิจเคมิคอลส ไดขายหุนท่ีถือท้ังหมดรอยละ 65 ใน Alliance Petrochemical 
Investment (Singapore) Pte. Ltd. (“API”) ซ่ึงเปนโฮลด้ิงคัมพานีท่ีถือหุนใน Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) โดยมี
มูลคาตามสัญญา 83 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 2,757 ลานบาท และรับรูกำไรจากการขายหุนกอนภาษี 
1,005 ลานบาท และไดขายหุนท่ีถือท้ังหมดรอยละ 60 ในบริษัทสยามสเตบิไลเซอรส แอนด เคมิคอลส จำกัด (“SSC”) ซ่ึงเปนผูผลิต
สารใหความอยูตัวกับการขึ้นรูปวัสดุพีวีซีในประเทศไทย โดยมีมูลคาตามสัญญา 5.4 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 
178 ลานบาท และรับรูกำไรจากการขายหุนกอนภาษี 48 ลานบาท โดยกำไรจากการขายหุนไดรวมอยูในรายไดอื่นในงบกำไรขาดทุนรวม 
 
ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุมบริษัทมีเงินคาขายหุน API คางรับ จำนวน 52 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 1,681 ลานบาท 
โดยจะทยอยรับชำระเปนงวดตามสัญญา ซ่ึงจะไดรับครบเต็มจำนวนภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ตอมาในไตรมาสท่ี 4 ของป 2562 
ไดเจรจาปรับเปล่ียนเงื่อนไขการชำระเงินและมูลคาตามสัญญาลดลง จำนวน 23 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 
676 ลานบาท โดยรายการดังกลาวไดรวมอยูในคาใชจายบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม 
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5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท หากกลุมบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันหรือมีอิทธิพล
อยางมีนัยสำคัญท้ังทางตรงและทางออมตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน 
 
รายการท่ีสำคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม และนโยบายการกำหนดราคาสรุปไดดังน้ี 
 

 2562  2561  นโยบายการกำหนดราคา 
 (ลานบาท)   

บริษัทรวมและการรวมคา      
ซ้ือ 15,950  21,957  ราคาตลาด 
คาบริการ 841  671  ราคาตลาด 
รายไดจากการขายสินคา 40,939  54,554  ราคาตลาด 
รายไดคาบริการขนสงและบริการอื่นๆ 1,735  1,800  ราคาตลาด 
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ 1,648  1,995  สวนใหญคิดตามอัตรา 
     รอยละของรายไดจากการขาย 
รายไดเงินปนผล 14,318  11,189  ตามจำนวนท่ีประกาศจาย 
      
บริษัทอื่น      
ซ้ือ 2,887  2,933  ราคาตลาด 
คาบริการ 276  226  ราคาตลาด 
รายไดจากการขายสินคา 519  915  ราคาตลาด 
รายไดคาบริการขนสงและบริการอื่นๆ 123  148  ราคาตลาด 
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการบริหารและอื่นๆ 373  402  สวนใหญคิดตามอัตรา 
     รอยละของรายไดจากการขาย 
รายไดเงินปนผล 1,880  2,476  ตามจำนวนท่ีประกาศจาย 
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ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 
ลูกหน้ีการคา 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

บริษัทรวมและการรวมคา    
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด 1,005  1,277 
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จำกัด 453  548 
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 424  318 
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร จำกัด 397  404 
บริษัทแกรนด สยาม คอมโพสิต จำกัด 288  362 
บริษัทสยามเลเทกซสังเคราะห จำกัด 286  319 
PT Styrindo Mono Indonesia 233  77 
PT Chandra Asri Perkasa 177  125 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 170  219 
บริษัทอื่นๆ 377  668 
 3,810  4,317 
บริษัทอื่น    
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 69  81 
บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จำกัด (มหาชน) 10  23 
Nippon Paper Industries Co., Ltd. 2  58 
บริษัทอื่นๆ 22  31 
 103  193 
รวม 3,913  4,510 
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ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 
บริษัทรวมและการรวมคา    
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จำกัด 323  322 
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 97  - 
บริษัทไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ บางปะกง จำกัด 77  110 
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จำกัด 41  7 
Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd. 39  48 
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด 30  36 
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 30  30 
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จำกัด 25  19 
บริษัทระยอง เทอรมินัล จำกัด 20  15 
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 1  62 
บริษัทอื่นๆ 104  190 
 787  839 

บริษัทอื่น    
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 25  5 
บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จำกัด 5  6 
บริษัทอื่นๆ 13  12 
 43  23 
รวม 830  862 

     
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 
บริษัทรวม    
PT M Class Industry 63  67 
Da Nang Plastics Joint Stock Company 39  - 
GTC Technology International, LP -  41 
 102  108 
บริษัทอื่น    
บริษัทจัมโบอินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 7  18 
รวม 109  126 
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เงินใหกูยืมระยะยาว 
สวนท่ีหมุนเวียนและไมหมุนเวียน 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

บริษัทรวม    
Mariwasa Holdings, Inc. 82  82 
บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด 8  17 
 90  99 
บริษัทอื่น    
บริษัทจัมโบ เจตต้ี จำกัด 16  22 
รวม 106  121 
 
รายการเคล่ือนไหวระหวางปสำหรับเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 
ระยะส้ัน    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 126 134 
เพ่ิมขึ้น 40 - 
ลดลง (57) (8) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 109 126 

  
ระยะยาว   
ณ วันท่ี 1 มกราคม 121 141 
เพ่ิมขึ้น - 1 
ลดลง (15) (21) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 106 121 
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เจาหน้ีการคา 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

บริษัทรวม    
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 487  361 
บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด 325  417 
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จำกัด 279  422 
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จำกัด 190  214 
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 182  134 
บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด 161  174 
บริษัทไอทีวัน จำกัด 125  54 
บริษัทอื่นๆ  279  309 

 2,028  2,085 
บริษัทอื่น    
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 92  185 
Rengo Co., Ltd. 20  75 
 112  260 
รวม 2,140  2,345 
 
เจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

บริษัทรวม    
บริษัทไอทีวัน จำกัด 36  18 
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด 14  14 
บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส จำกัด 10  - 
บริษัทอื่นๆ 23  14 
 83  46 
บริษัทอื่น    
Nippon Paper Industries Co., Ltd. 39  40 
บริษัทอื่นๆ 3  1 
 42  41 
รวม 125  87 
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เงินกูยืมระยะส้ัน 
 

 
เงินกูยืมระยะยาว 
สวนท่ีหมุนเวียนและไมหมุนเวียน 
 

 
รายการเคล่ือนไหวระหวางปสำหรับเงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 
ระยะส้ัน  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 273 197 
เพ่ิมจากการซ้ือธุรกิจ - 79 
เพ่ิมขึ้น 443 3 
ลดลง (245) (6) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 471 273 

   
ระยะยาว  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 7 9 
เพ่ิมจากการซ้ือธุรกิจ 74 - 
ลดลง (75) (2) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6 7 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 
บริษัทรวม    
Binh Minh Viet Trading Investment Real Estate Joint Stock Company 71  76 
    

บริษัทอื่น    
บริษัทเซกิซุย เซาทอีสท เอเชีย จำกัด 203  - 
Yamato Holding Co., Ltd. 123  - 
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia 74  77 
Sekisui Chemical Co., Ltd. -  120 
 400  197 
รวม 471  273 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 
บริษัทอื่น    
บริษัทโกลบอล นิว เอ็นเนอรยี่ จำกัด 6  7 



226

 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสำคัญ 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    
ผลประโยชนระยะส้ัน 325  396 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 78  36 
รวม 403  432 
 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสำคัญ ประกอบดวย คาตอบแทนท่ีจายใหแกคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 
ตามขอบังคับของบริษัท และคาตอบแทนท่ีจายใหแกผูบริหารของกลุมบริษัท ซ่ึงไดแก เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมท้ัง 
เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพท่ีกลุมบริษัทจายสมทบใหผูบริหารในฐานะพนักงานของกลุมบริษัท 
 

6 ลูกหนี้การค�าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  
 

 หมายเหตุ 2562  2561 
   (ลานบาท) 

ลูกหนี้การคา     
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 3,913  4,510 
กิจการอื่น  40,944  45,112 
หัก คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (1,253)  (1,165) 
สุทธิ  39,691  43,947 

       43,604  48,457 
     ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น     

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5 830  862 
กิจการอื่น  17,732  14,596 

       18,562  15,458 
     รวม  62,166  63,915 

      
สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    
หน้ีสงสัยจะสูญ (559) (294) 
หน้ีสูญไดรับคืน 86 47 
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 2562  2561 
 (ลานบาท) 

ลูกหนี้การคา    
กิจการท่ีเก่ียวของกัน    
ภายในวันท่ีครบกำหนดชำระ 3,768 4,379 
เกินวันครบกำหนดชำระ   
 นอยกวา 3 เดือน 143 124 
 3 - 6 เดือน  2 7 
   รวม 3,913 4,510 

    
กิจการอื่น    
ภายในวันท่ีครบกำหนดชำระ 33,855 38,261 
เกินวันครบกำหนดชำระ   
 นอยกวา 3 เดือน 4,729 4,063 
 3 - 6 เดือน  400 631 
 มากกวา 6 - 12 เดือน 329 608 
 มากกวา 12 เดือน 1,631 1,549 
 40,944 45,112 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (1,253) (1,165) 
สุทธิ 39,691 43,947 
   รวม 43,604 48,457 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท คือ 15 - 90 วัน  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลูกหน้ีการคาท่ีคางชำระเกินวันครบกำหนดชำระของกลุมบริษัทมีการค้ำประกันโดยสถาบันการเงินในวงเงิน
จำนวน 1,275 ลานบาท (2561: 1,008 ลานบาท) 
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7 สินค�าคงเหลือ 

 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 

สินคาสำเร็จรูป 22,207  22,567 
สินคาระหวางผลิต 3,088  3,084 
วัตถุดิบ  12,552  14,120 
อะไหล 8,722  8,033 
วัสดุ ของใชส้ินเปลืองและอื่นๆ 5,944  6,337 
วัตถุดิบระหวางทาง 5,211  7,673 
รวม 57,724  61,814 
หัก  คาเผ่ือมูลคาสินคาลดลง (1,313)  (997) 
สุทธิ 56,411  60,817 
    
ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีบันทึกเปนคาใชจายและไดรวมในบัญชีตนทุนขาย 343,573  372,469 
การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ 1,586  381 
การกลับรายการปรับลดมูลคา (1,410)  (335) 
    
การเปล่ียนแปลงในสินคาสำเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต 356  (227) 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองท่ีใชไป 181,952  207,755 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 
 

  2562  2561 
  (ลานบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  24,020 25,207 
เงินลงทุนช่ัวคราวท่ีมีสภาพคลองสูง  3,607 3,582 
รวม  27,627 28,789 
    
เงินลงทุนชั่วคราว    
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน  7,158 6,322 
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย   9,437 15,271 
รวม  16,595  21,593 
     
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย   1,508 7,490 
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด  2 2 
รวม  1,510  7,492 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผื่อขายสวนใหญลงทุนในกองทุนสวนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษัทบริหารสินทรัพยอิสระ 
3 ราย ไดลงทุนในตราสารหน้ีที่มีสภาพคลองสูงและถูกจัดอันดับอยูในระดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได โดยมีอัตราผลตอบแทน
รอยละ 1.12 ถึง 1.95 ตอป (2561: รอยละ 1.25 ถึง 3.23 ตอป) 
 
มูลคายุติธรรม 
 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขาย รวมท้ังมูลคาตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังน้ี 
 

 มูลคา  มูลคายุติธรรม 
 ตามบัญชี  ระดับ 1  ระดับ 2  รวม 
 (ลานบาท) 
เงินลงทุนชั่วคราว        
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย  9,437  -  9,437  9,437 
        
เงินลงทุนเผื่อขาย        
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,508  -  1,508  1,508 
ตราสารทุนท่ีเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด 2  2  -  2 
รวม 1,510  2  1,508  1,510 
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ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นประจำสำหรับหลักทรัพยเผ่ือขาย การวัดมูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทอยูในระดับ
ท่ีตางกันของลำดับช้ันมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา นิยามของระดับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเงินลงทุนของกลุมบริษัท มีดังน้ี 
 
• ระดับ 1 :  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลอง (ตลาดหลักทรัพย) สำหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน 

และกลุมบริษัทสามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา 

• ระดับ 2 :  เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสำหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขาย
ซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 

 
กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สำหรับหลักทรัพยท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา ซ่ึงไดมีการทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหลาน้ัน โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณไวดวยอัตราดอกเบ้ียในตลาดสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
ท่ีเหมือนกัน ณ วันท่ีวัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเส่ียงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุง
ความเส่ียงดานเครดิตของกลุมบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม 
 

9 เงินลงทุนในบริษัทร�วมและการร�วมค�า 

 
รายการเคล่ือนไหวสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สำหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย มีดังน้ี 
 

 หมายเหตุ 2562  2561 
  (ลานบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม   99,376 98,331 
สวนแบงกำไรสุทธิจากเงินลงทุน – วิธีสวนไดเสีย  11,632  15,047 
ลงทุนเพ่ิมสุทธิ  1,648  2,760 
รายไดเงินปนผล  (14,318)  (11,189) 
จำหนายและรับคืนทุน  (2,146)  (4,120) 
การเปล่ียนแปลงสถานะเปนบริษัทยอย 4 (54)  (1,158) 
โอนไปสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขาย  (162)  - 
อื่นๆ  (1,624)  (295) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  94,352  99,376 
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เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนระหวางปส้ินสุดวันเดียวกัน มีดังน้ี 

สดัสวนการถอืหุน
โดยตรง / ออม ทุนชาํระแลว วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสยี รายไดเงินปนผล

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
(รอยละ) (ลานบาท)

บริษัทรวม

ธรุกิจซีเมนตและผลิตภณัฑกอสราง
บรษิทัสยามโกลบอลเฮาส จาํกัด (มหาชน) 32 30 4,202    4,001    10,913  9,414    13,233  11,391  247      213      
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk 30 29 1,030    1,030    2,634    2,591    2,635    2,623    11        -          
บรษิทัสยามอุตสาหกรรมยปิซัม จาํกัด 29 29 150      150      46        46        745      697      129      152      
บรษิทัเซกิซุย-เอสซีจ ีอินดัสทร ีจาํกัด 49 49 2,325    2,325    1,139    1,139    472      498      -          -          
Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd. 30 30 497      497      148      148      388      401      107      -          
บรษิทันอรติาเก เอสซีจ ีพลาสเตอร จาํกัด 40 40 405      405      134      134      217      242      41        -          
PT M Class Industry 28 28 222      222      106      106      90        91        -          -          
Green Siam Resources Corporation 40 40 95        95        38        38        32        37        3         5         
China ASEAN Supply Chain 

Management Co., Ltd. 49 - 23        -          29        -          27        -          -          -          
Mariwasa Holdings, Inc. 40 40 235      235      94        94        25        25        -          -          
CMPI Holdings, Inc. 40 40 55        55        18        18        15        15        -          7         
บรษิทัไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จาํกัด

(เดิมชือ่ “บรษิทัไทยพรอสเพอรติีเทอมินอล จาํกัด”) 51 50 -          63        -          31        -          32        -          -          
บรษิทัอื่นๆ 149      151      38        39        26        48        -          14        

9,388   9,229   15,337  13,798  17,905  16,100  538     391      

ธรุกิจเคมิคอลส
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. 31 31 27,248  27,248  18,090  18,090  21,766  23,021  296      746      
บรษิทักรงุเทพ ซินธิติกส จาํกัด 49 49 1,173    1,173    10,800  10,800  10,943  12,184  1,489    1,661    
บรษิทัสยามโพลเิอททีลนี จาํกัด 50 50 4,366    4,455    2,183    2,183    6,050    6,148    1,050    -          
บรษิทัไทย เอ็มเอ็มเอ จาํกัด 47 47 5,590    5,590    2,571    2,571    3,127    3,502    1,344    2,576    
บรษิทัสยามเลเทกซสงัเคราะห จาํกัด 50 50 5,789    5,789    2,788    2,788    2,801    3,117    1,449    2,030    
บรษิทัสยามสไตรนีโมโนเมอร จาํกัด 50 50 1,189    4,755    594      2,375    1,831    6,823    5,622    1,539    
บรษิทัแกรนด สยาม คอมโพสติ จาํกัด 46 46 64        64        167      167      1,057    1,083    614      386      
บรษิทัสยามโพลสีไตรนี จาํกัด 50 50 995      995      493      493      1,049    1,005    89        66        
บรษิทัรเิกน (ไทยแลนด) จาํกัด 35 35 120      120      42        42        503      497      147      147      
PT Siam Maspion Terminal 50 50 327      327      163      163      312      303      59        30        
Mitsui Advanced Composites

(Zhongshan) Co., Ltd. 20 20 596      596      119      119      242      267      39        47        
บรษิทัสยาม โทเซลโล จาํกัด 45 45 406      592      266      266      182      137      -          -          
บรษิทัไทย เอ็มเอฟซี จาํกัด 45 45 200      200      87        87        107      112      10        13        
GTC Technology International, LP - 25 -          191      -          107      -          267      -          -          
GTC Technology US, LLC - 25 -          102      -          160      -          56        -          -          
บรษิทัอื่นๆ 351      401      120      142      154      187      1         202      

48,414  52,598  38,483 40,553  50,124  58,709  12,209  9,443   
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สดัสวนการถอืหุน
โดยตรง / ออม ทุนชาํระแลว วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสยี รายไดเงินปนผล

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
(รอยละ) (ลานบาท)

ธรุกิจแพคเกจจิ้ง
บรษิทัสยามทบพันแพคเกจจิง้ จาํกัด 49 49 500      500      245      245      430      427      10        11        
บรษิทัสยามนิปปอน อินดัสเตรยีล เปเปอร จาํกัด 31 31 1,100    1,100    495      495      269      239      -          -          
บรษิทัสหกรนี ฟอเรสท จาํกัด 17 17 190      190      48        48        72        64        2         5         
บรษิทัอื่นๆ 263      263      105      105      -          -          -          -          

2,053   2,053   893     893     771      730      12       16       

สวนงานอื่น
บรษิทัสยามคูโบตาคอรปอเรชัน่ จาํกัด 40 40 2,739    2,739    1,120    1,120    20,603  18,686  1,088    880      
บรษิทัผลติภัณฑวิศวไทย จาํกัด 30 30 85        85        76        76        957      1,246    215      158      
บรษิทันวโลหะอุตสาหกรรม จาํกัด 30 30 300      300      90        90        802      716      44        59        
บรษิทัไอซิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ

บางปะกง จาํกัด 30 30 475      475      142      142      754      694      101      143      
บรษิทัสยามเอทีอุตสาหกรรม จาํกัด 30 30 240      240      72        72        736      723      37        21        
บรษิทันวโลหะไทย จาํกัด 25 25 308      308      74        74        409      400      5         10        
Lysando AG 20 20 39        39        355      355      240      252      -          -          
บรษิทัเมืองทอง ยไูนเต็ด จาํกัด 30 30 233      233      140      140      90        104      -          -          
บรษิทัไอทีวัน จาํกัด 20 20 80        80        16        16        49        43        69        68        

4,499   4,499   2,085   2,085   24,640  22,864  1,559   1,339   
รวม 64,354  68,379  56,798  57,329  93,440  98,403  14,318  11,189  
หัก  ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (103)     (87)       
หัก  จดัประเภทเปนสนิทรพัยท่ีถอืไวเพื่อขาย (162)     -          
เงนิลงทุนในบริษัทรวม - สุทธ ิ 64,354  68,379  56,798  57,329  93,175  98,316  14,318  11,189  

การรวมคา
ธรุกิจซีเมนตและผลิตภณัฑกอสราง
บรษิทัโกลบอลเฮาส อินเตอรเนชัน่แนล จาํกัด 66 65 1,519    1,519    760      760      816      787      -          -          
บรษิทัเอสซีจ ีนิชเิร โลจสิติกส จาํกัด 51 51 720      570      367      291      346      258      -          -          
บรษิทัสยาม สมารท ดาตา จาํกัด 51 51 30        30        15        15        15        15        -          -          
เงนิลงทุนในการรวมคา 2,269   2,119   1,142   1,066   1,177   1,060   -         -         

เงนิลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา - สุทธ ิ 66,623  70,498  57,940  58,395  94,352  99,376  14,318  11,189  
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การซ้ือเงินลงทุน 
 
ในระหวางไตรมาส 1 ป 2562 กลุมบริษัทไดซ้ือหุนเพ่ิมรอยละ 50 ในบริษัทไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด (เดิมช่ือ “บริษัทไทยพรอสเพอริตี
เทอมินอล จำกัด”) และบริษัทบางกอก อินเตอร เฟรท ฟอรเวิรดด้ิง จำกัด ทำใหบริษัทดังกลาวเปล่ียนสถานะจากบริษัทรวมเปนบริษัทยอย 
ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 
 
การจำหนายเงินลงทุน 
 
ในไตรมาสท่ี 2 ของป  2562 กลุมบริษัทไดขายเงินลงทุนท้ังหมดรอยละ 25 ใน GTC Technology International, LP และ GTC 
Technology US, LLC เปนจำนวนเงิน 322 ลานบาท  
 
บริษัทรวมและการรวมคาท่ีไมมีสาระสำคัญ 
 
ตารางตอไปน้ีสรุปขอมูลทางการเงินของสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคาท่ีไมมีสาระสำคัญ จากจำนวนเงินท่ีรายงาน
ในงบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
 
 บริษัทรวม  การรวมคา 

 2562  2561  2562  2561 
 (ลานบาท) 
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคา 93,175  98,316  1,177  1,060 
สวนแบงของกลุมบริษัทใน     
- กำไรสำหรับป 11,592  14,909  40  138 
- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป (1,612)  312  -  - 
- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 9,980  15,221  40  138 

 
การจายเงินปนผลเปนหุนสามัญ 

 
ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทสยามโกลบอลเฮาส จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจำป 2561 
เปนเงินสดและหุนสามัญ โดยมีกำหนดจายในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงกลุมบริษัทมีสิทธิรับเงินปนผลเปนหุนสามัญ จำนวน 60 ลานหุน 
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจำนวนเงิน 60 ลานบาท 
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10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 

สัดสวนการถือหุน
โดยตรง / ออม เงินลงทุน รายไดเงินปนผล

2562 2561 2562 2561 2562 2561
(รอยละ) (ลานบาท)

ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง

บรษัิทปูนซีเมนตเอเซีย จํากัด (มหาชน) 10 10 942        942        111        82         
Finfloor S.p.A. 10 10 299        299        76         49         
อื่นๆ 362        114        -           -           

1,603     1,355     187       131       

ธุรกิจเคมิคอลส
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama 5 5 2,002     2,002     -           -           
PT Trans-Pacific Polyethylene Indonesia * 39 39 184        184        -           -           
PT Trans-Pacific Polyethylindo * 39 39 131        131        -           -           
อื่นๆ 459        187        9           6           

2,776     2,504     9          6          
* ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 33         33         -           -           

สวนงานอื่น
บรษัิทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 10 10 881        881        1,546     2,234     
บรษัิทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด 10 10 484        484        50         50         
บรษัิทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จํากัด 4 4 178        178        88         44         
อื่นๆ 644        389        10         3           

2,187     1,932     1,694     2,331     
รวม 6,599     5,824     1,890     2,468     
หัก  ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (2,428)     (2,428)     -           -           
สุทธิ 4,171     3,396     1,890     2,468     

 
 
มูลคารวมของเงินลงทุนดังกลาวขางตน ซ่ึงถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบครั้งหลังสุดท่ีมีอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังน้ี 
 

 ราคาทุน     
 หักผลขาดทุนจาก   สวนไดเสียใน  
 การดอยคาสะสม   มูลคาตามบัญชี  
  (ลานบาท)  

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 4,171  12,162 
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11 ลูกหนี้ไม�หมุนเวียนอื่น  
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 
คาเชาท่ีดินจายลวงหนา 3,896  4,216 
เงินจายลวงหนาตามสัญญากอสราง และอื่นๆ 2,767  7,799 
คาใชจายจายลวงหนา 1,240  406 
อื่นๆ 807  1,367 
รวม 8,710  13,788 

 
12 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 

 

ท่ีดินและ อาคารและ
สวนปรบัปรงุ ส่ิงปลูกสราง รวม

(ลานบาท)
ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 1,402            588               1,990            
เพิ่มข้ึน 70                5                  75                
จําหนาย (5)                 2                  (3)                 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 165               65                230               
โอนไปท่ีดินพัฒนาเพื่อขาย (13)               -                  (13)               
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 1,619            660              2,279            
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 44                -                  44                
เพิ่มข้ึน -                  3                  3                  
จําหนาย (1)                 -                  (1)                 
โอนไปท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (114)              (3)                 (117)              
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,548            660              2,208            

คาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 111               387               498               
คาเส่ือมราคาสําหรบัป 10                26                36                
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -                  28                28                
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 121              441              562              
คาเส่ือมราคาสําหรบัป 3                  21                24                
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 124              462              586              

มูลคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 1,498            219              1,717            
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,424            198              1,622             
 
กลุมบริษัทไดมีการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑของสินทรัพยท่ีใชงานอยู
ในปจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมูลคายุติธรรมจำนวน 7,381 ลานบาท (2561: 8,349 ลานบาท) 
 
การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนถูกจัดลำดับช้ันการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับท่ี 3 จากเกณฑขอมูลท่ีนำมาใช ซ่ึงใช
วิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลคายุติธรรม 
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13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�  
 

เครือ่งตกแตง

ติดตั้งและ

ท่ีดินและ อาคารและ เครือ่งจักร ยานพาหนะ เครือ่งใช งานระหวาง

สวนปรบัปรงุ ส่ิงปลูกสราง และอุปกรณ และอุปกรณ สํานักงาน กอสราง รวม

(ลานบาท)

ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 32,157        79,966        420,797      12,715        7,549         16,436        569,620      
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -               885            1,807         43             37             26             2,798         
ลดลงจากการขายบรษัิทยอย (27)            (76)            (216)           (2)              (5)              -               (326)           
เพิ่มข้ึน 841            941            5,732         205            240            15,540        23,499        
จําหนาย/ตัดรายการบัญชี (136)           (159)           (5,518)         (266)           (306)           (95)            (6,480)         
โอนไปอสังหารมิทรพัยเพื่อการลงทุน (165)           (65)            -               -               -               -               (230)           
โอนไปสินทรพัยท่ีถือไวเพื่อขาย -               (225)           (45)            -               (4)              -               (274)           
โอนเขา (ออก) 429            1,473         8,495         279            194            (11,748)       (878)           
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (318)           (789)           (2,058)         (97)            (42)            76             (3,228)         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 32,781       81,951       428,994      12,877       7,663         20,235       584,501      
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 3,790         1,774         25,142        194            208            1,495         32,603        
เพิ่มข้ึน 265            979            5,705         237            336            53,120        60,642        
จําหนาย/ตัดรายการบัญชี (151)           (115)           (2,925)         (235)           (259)           (77)            (3,762)         
โอนจากอสังหารมิทรพัยเพื่อการลงทุน 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)         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 37,070       85,096       460,369      13,363       8,108        63,521       667,527      
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เครือ่งตกแตง
ติดตั้งและ

ท่ีดินและ อาคารและ เครือ่งจักร ยานพาหนะ เครือ่งใช งานระหวาง
สวนปรบัปรงุ ส่ิงปลูกสราง และอุปกรณ และอุปกรณ สํานักงาน กอสราง รวม

(ลานบาท)

คาเสื่อมราคาสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 9,909         39,066        257,400      8,493         5,868         37             320,773      
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -               194            1,069         30             32             -               1,325         
ลดลงจากการขายบรษัิทยอย -               (67)            (193)           (2)              (4)              -               (266)           
คาเส่ือมราคาสําหรบัป 1,034         2,688         17,306        767            594            -               22,389        
ผลขาดทุนจากการดอยคา (กลับรายการ) (5)              117            528            -               3               -               643            
จําหนาย/ตัดรายการบัญชี (125)           (111)           (5,220)         (190)           (265)           -               (5,911)         
โอนไปอสังหารมิทรพัยเพื่อการลงทุน -               (28)            -               -               -               -               (28)            
โอนไปสินทรพัยท่ีถือไวเพื่อขาย -               (145)           (3)              -               (4)              -               (152)           
โอนเขา (ออก) 26             (72)            (686)           (7)              (11)            (3)              (753)           
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (28)            (139)           (716)           (68)            (34)            -               (985)           
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 10,811       41,503       269,485      9,023         6,179         34             337,035      
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 215            670            7,134         147            141            -               8,307         
คาเส่ือมราคาสําหรบัป 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)         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 11,784       44,682       288,853     9,561         6,623         38            361,541      

มูลคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 21,970       40,448       159,509      3,854         1,484         20,201       247,466      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 25,286       40,414       171,516      3,802         1,485         63,483       305,986       

 
ในป 2562 กลุมบริษัทไดบันทึกตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของกับการไดมาซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณไวเปนสวนหน่ึงของตนทุนงานระหวางกอสราง 
จำนวน 287 ลานบาท (2561: 158 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ียท่ีรับรูรอยละ 1.95 ถึง 5.45 ตอป (2561: รอยละ 1.60 ถึง 5.65 ตอป)  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ราคาทุนของท่ีดิน เครื่องจักรและอุปกรณภายใตสัญญาเชาการเงินมีจำนวน 3,059 ลานบาท (2561: 1,207 ลานบาท) 
และมีมูลคาตามบัญชีจำนวน 2,550 ลานบาท (2561: 884 ลานบาท) 
 
ในระหวางป 2562 กลุมบริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณจำนวน 814 ลานบาท สวนใหญจากธุรกิจเซรามิก
ในตางประเทศ (2561: 643 ลานบาท) ซ่ึงรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม 
 
ในการทดสอบการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีมีขอบงช้ีการดอยคา กลุมบริษัทกำหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช 
ซ่ึงใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับ ทั้งนี้กระแสเงินสดในอนาคตเปนประมาณการสำหรับหาปขางหนาและอัตรา
การเติบโตหลังจากน้ัน ซ่ึงกำหนดจากประมาณการในระยะยาวของผูบริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกำไร EBITDA และใชอัตราคิดลด
จากตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของกลุมบริษัท 
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14 ค�าความนิยมและสินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น 
 

คาความนิยม สินทรพัยไมมีตัวตน
ลิขสิทธิ์

ซอฟตแวร ประทานบัตร รวม
และคาธรรมเนียม ตนทุน และ สินทรพัย

การใชสิทธิ ระหวางพัฒนา อื่นๆ ไมมีตัวตน
(ลานบาท)

ราคาทุน
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 18,099        10,255        500            8,077         18,832        
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 3,228         15             -               -               15             
เพิ่มข้ึน -               369            399            526            1,294         
จําหนาย/ตัดจําหนาย -               (197)           (9)              (21)            (227)           
โอนเขา (ออก) -               504            (326)           (157)           21             
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (4)              (12)            -               (42)            (54)            
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 21,323       10,934       564           8,383        19,881       
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ 15,475        442            -               153            595            
เพิ่มข้ึน -               698            513            306            1,517         
จําหนาย/ตัดจําหนาย -               (567)           (1)              (72)            (640)           
โอนเขา (ออก) -               279            (260)           39             58             
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,060)         (20)            (2)              (85)            (107)           
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 35,738       11,766       814           8,724         21,304       

คาตัดจําหนายสะสมและ
    ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 622            5,904         -               1,525         7,429         
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -               2               -               -               2               
คาตัดจําหนายสําหรบัป -               892            -               438            1,330         
ผลขาดทุนจากการดอยคา (กลับรายการ) 815            17             (3)              2               16             
จําหนาย/ตัดจําหนาย -               (161)           -               (1)              (162)           
โอนเขา (ออก) -               102            3               (22)            83             
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 1,437         6,756         -               1,942         8,698        
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือธุรกิจ -               64             -               -               64             
คาตัดจําหนายสําหรบัป -               932            -               490            1,422         
ผลขาดทุนจากการดอยคา -               10             -               1               11             
จําหนาย/ตัดจําหนาย -               (560)           -               (66)            (626)           
โอนเขา (ออก) -               (5)              -               (14)            (19)            
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,437         7,197         -               2,353         9,550         

มูลคาตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 19,886       4,178         564           6,441         11,183       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 34,301       4,569         814           6,371         11,754        
 
ในไตรมาสท่ี 3 ของป 2561 กลุมบริษัทไดรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมของเงินลงทุนในบริษัทยอยในสวนงานธุรกิจซีเมนต
และผลิตภัณฑกอสราง เปนจำนวนเงิน 815 ลานบาท ซ่ึงรวมอยูในคาใชจายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม 
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ในการทดสอบการดอยคาของคาความนิยม กลุมบริษัทกำหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาจากการใช ซ่ึงใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคตท่ีคาดวาจะไดรับ ท้ังน้ีกระแสเงินสดในอนาคตเปนประมาณการสำหรับหาปขางหนาและอัตราการเติบโตหลังจากนั้น ซ่ึงกำหนดจาก
ประมาณการในระยะยาวของผูบริหารเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของกำไร EBITDA และใชอัตราคิดลดจากตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก
ของกลุมบริษัท 
 

15 สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี) 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนำสินทรัพย
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน 
ซ่ึงแสดงรวมไวในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,618  5,073 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (4,717)  (2,155) 
สุทธิ (99)  2,918 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางป มีดังน้ี 
 

ผลตาง
ณ วันท่ี ในกําไรหรอื ในกําไรขาดทุน เพิ่มข้ึน จากการ ณ วันท่ี

1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสรจ็อื่น จากการ แปลงคา 31 ธันวาคม
2561 (หมายเหตุ 30) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2561

(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 3,823        (1,204)        -              -              -              2,619        
เงินลงทุน 85            (17)           -              -              -              68            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 554           (72)           -              -              (7)             475           
ประมาณการหน้ีสิน
   สําหรบัผลประโยชนพนักงาน 1,573        107           211           -              (26)           1,865        
อื่นๆ 659           (112)          -              35            (1)             581           
รวม 6,694        (1,298)       211          35            (34)           5,608        

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน (165)          125           8              -              -              (32)           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (2,452)        50            -              (54)           16            (2,440)        
อื่นๆ (121)          26            -              (121)          (2)             (218)          
รวม (2,738)       201          8             (175)         14            (2,690)       

สุทธิ 3,956        (1,097)       219          (140)         (20)           2,918        

บันทึกเปน
รายได (คาใชจาย)
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ผลตาง
ณ วันท่ี ในกําไรหรอื ในกําไรขาดทุน เพิ่มข้ึน จากการ ณ วันท่ี

1 มกราคม ขาดทุน เบ็ดเสรจ็อื่น จากการ แปลงคา 31 ธันวาคม
2562 (หมายเหตุ 30) ซ้ือธุรกิจ งบการเงิน 2562

(ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 2,619        (1,535)        -              57            (2)             1,139        
เงินลงทุน 68            (1)             -              -              -              67            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 475           221           -              -              10            706           
ประมาณการหน้ีสิน
   สําหรบัผลประโยชนพนักงาน 1,865        591           252           148           (16)           2,840        
อื่นๆ 581           4              -              5              (3)             587           
รวม 5,608        (720)         252          210          (11)           5,339        
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
เงินลงทุน (32)           -              (8)             -              -              (40)           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (2,440)        26            -              (2,743)        48            (5,109)        
อื่นๆ (218)          29            -              (110)          10            (289)          
รวม (2,690)       55            (8)            (2,853)       58           (5,438)       
สุทธิ 2,918        (665)         244          (2,643)       47            (99)           

บันทึกเปน
รายได (คาใชจาย)

 
 
ในไตรมาสท่ี 3 ของป 2562 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดกลับรายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 
เน่ืองจากไมมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีกำไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยรับรูเปน
คาใชจายภาษีเงินไดจำนวน 1,581 ลานบาท ในงบกำไรขาดทุนรวม และทำใหกำไรสุทธิลดลง 1,063 ลานบาท 
 
ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช ซ่ึงกลุมบริษัทไมไดรับรูเปนสินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
มีรายละเอียดดังน้ี 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

ผลแตกตางช่ัวคราว     
- สินคาคงเหลือ 72  62 
- ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 653  743 
- ประมาณการหน้ีสินสำหรับผลประโยชนพนักงาน 572  238 
- อื่นๆ  829  489 
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 30,472  13,565 
รวม 32,598  15,097 
 
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชซึ่งกลุมบริษัทยังไมไดรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมสิ้นสุด
การใหประโยชนตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได โดยจะส้ินสุดการใหประโยชนภายในป 2568 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุมบริษัทไมไดบันทึกหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากการลงทุน
ในบริษัทยอย อันเน่ืองมาจากกลุมบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาในการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราวได และมีความเปนไปไดแนนอนท่ี
ผลแตกตางช่ัวคราวจะไมไดกลับรายการภายในระยะเวลาท่ีคาดการณไดในอนาคต 
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16  การเปล่ียนแปลงของหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

การเปล่ียนเเปลงของหน้ีสินท่ีมีสาระสำคัญท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนดังน้ี  
 

 
หมายเหตุ  

เงินเบิกเกินบัญชีและ 
เงินกูยืมระยะส้ัน  

เงินกูยืม 
ระยะยาว  หุนกู  รวม 

   (ลานบาท) 
       
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561  19,783 8,246  181,134  209,163 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน  2,118 (6,051)  25  (3,908) 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการไดมาในบริษัทยอย 4 237 86  -  323 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ  (114) (16)  -  (130) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  22,024 2,265  181,159  205,448 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน  (5,487) 24,591  (6,476)  12,628 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการไดมาในบริษัทยอย 4 2,935 6,731  -  9,666 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ  (205) (124)  -  (329) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  19,267 33,463  174,683  227,413 
 
17 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน 12,416  17,776 
เงินกูยืม 6,312  3,902 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและอื่นๆ 69  74 
รวม 18,797  21,752 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหงจำนวนเงินประมาณ 7,975 ลานบาท (2561: 8,734 ลานบาท) 
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18 เงินกู�ยืมระยะยาว 
 

 2562  2561 

 (ลานบาท) 
สวนท่ีหมุนเวียน    
-  สวนท่ีมีหลักประกัน    
    เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 2,038  - 
-  สวนท่ีไมมีหลักประกัน    
    เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 668  621 
    หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 144  58 
 2,850  679 
    สวนท่ีไมหมุนเวียน    
-  สวนท่ีมีหลักประกัน    
   เงินกูยืมระยะยาว 8,230  - 
-  สวนท่ีไมมีหลักประกัน    
    เงินกูยืมระยะยาว 22,210  1,515 
    หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 173  71 
 30,613  1,586 
รวม 33,463  2,265 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจำแนกตามประเภทสกุลเงินดังน้ี 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 
บาท 21,584  815 
ดอลลารสหรัฐ 10,798  953 
ริงกิต 366  328 
ดองเวียดนาม 293  143 
รูเปยห 230  - 
เปโซ 192  25 
อื่นๆ -  1 
รวม 33,463  2,265 
 
เงินกูยืมระยะยาวของกลุมบริษัทมีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียรอยละ 1.91 ถึง 6.05 ตอป (2561: รอยละ 3.00 ถึง 6.25 ตอป) โดยเงินกูยืมระยะยาว
บางสวนค้ำประกันโดยบริษัท และสำหรับเงินกูยืมระยะยาวท่ีไดมาจากการซ้ือกิจการในประเทศอินโดนีเซียบางสวนไดมีการนำท่ีดิน อาคาร 
เครื่องจักรและอุปกรณไปเปนหลักประกัน ปจจุบันกลุมบริษัทไดลงนามในสัญญาเงินกูยืมระยะยาวปลอดหลักประกันจากสถาบันการเงิน 
เพ่ือทดแทนเงินกูยืมเดิมดังกลาวแลว 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีวงเงินกูยืมสวนท่ียังไมไดเบิกถอนรวมเทียบเทาเงินบาท จำนวน 114,953 ลานบาท (2561: 106,165 ลานบาท) 
รวมวงเงินกูยืมสำหรับโครงการปโตรเคมีในประเทศเวียดนาม จำนวน 3,078 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทประมาณ 92,816 ลานบาท 
ท้ังน้ี กอนวันท่ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน กลุมบริษัทไดเบิกถอนเงินกูยืมเพ่ิมเติมตามสัญญาท่ีไดลงนามไวรวมเทียบเทาเงินบาท จำนวน 
17,717 ลานบาท  
 
เงินกูยืมระยะยาวท่ีเปนเงินตราตางประเทศมีอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียในป 2562 ประมาณรอยละ 4.87 ตอป (2561: รอยละ 4.07 ตอป)  
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไมรวมหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินแยกแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจายชำระไดดังน้ี 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

ครบกำหนดภายใน 1 ป 2,706  621 
ครบกำหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 21,366  1,397 
ครบกำหนดหลังจาก 5 ป  9,074  118 
รวม 33,146  2,136 

 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
 
บริษัทยอยหลายแหงไดทำสัญญาเชาการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ โดยสัญญาเชามีระยะเวลา 3 - 9 ป หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

 เงินตน  ดอกเบ้ีย  ยอดชำระ 
 (ลานบาท) 

ป 2562      
ครบกำหนดภายใน 1 ป 144 18 162 
ครบกำหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 173 11 184 
รวม 317 29 346 
 
ป 2561   
ครบกำหนดภายใน 1 ป 58 7 65 
ครบกำหนดหลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 71 5 76 
รวม 129 12 141 
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19 หุ�นกู� 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน มูลคารวม 175,000 ลานบาท (2561: 181,500 ลานบาท) ดังน้ี 

มูลคายุติธรรม *
หุนกูครัง้ท่ี 2562 2561 อัตราดอกเบ้ีย อายุหุนกู ครบกําหนด 2562 2561

(ลานบาท) (รอยละตอป)

หุนกู - บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
3/2555 -             6,500       4.40 7 ป 12 ตุลาคม 2562 -           1,028      
1/2558 -             15,000     3.90 4 ป 1 เมษายน 2562 -           1,006      
2/2558 -             10,000     3.40 4 ป 1 พฤศจิกายน 2562 -           1,019      
1/2559 25,000     25,000     3.00 4 ป 1 เมษายน 2563 1,004      1,014      
2/2559 25,000     25,000     3.00 4 ป 1 พฤศจิกายน 2563 1,018      1,024      
1/2560 25,000     25,000     3.25 4 ป 1 เมษายน 2564 1,020      1,023      
2/2560 10,000     10,000     2.97 7 ป 30 สิงหาคม 2567 1,055      1,025      
3/2560 25,000     25,000     3.05 4 ป 1 ตุลาคม 2564 1,020      1,021      
1/2561 30,000     30,000     3.00 4 ป 1 เมษายน 2565 1,032      1,016      
2/2561 10,000     10,000     3.10 4 ป 1 ตุลาคม 2565 1,050      1,026      
1/2562 15,000     -             3.10 4 ป 1 เมษายน 2566 1,044      -           
2/2562 10,000     -             3.00 4 ป 1 พฤศจิกายน 2566 1,044      -           
รวม 175,000    181,500    

หัก หุนกูท่ีถือโดย
  บรษัิทยอย (317)        (341)        
สุทธิ 174,683   181,159   
หัก สวนท่ีถึงกําหนด
  ชําระภายในหน่ึงป (49,935)     (31,430)     
สุทธิ 124,748   149,729   

 
 
* ราคาซ้ือขายสุดทาย (บาทตอหนวย: มูลคาตอหนวยเทากับ 1,000 บาท) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
  
มูลคายุติธรรมของหุนกู บริษัทไดพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สำหรับหลักทรัพยท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา 
ซ่ึงไดมีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหลาน้ัน โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาด
สำหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน ณ วันท่ีวัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเส่ียงดานเครดิต
และไดรวมการปรับปรุงความเส่ียงดานเครดิตของบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม 
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20 ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน�พนักงาน 
 
กลุมบริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนท่ีกำหนดไวตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณ 
และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
โครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไวมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความเส่ียงของชวงชีวิต ความเส่ียง
จากอัตราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)  
 
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2562  2561 

 (ลานบาท) 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน    
   เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 13,341 8,574 
   เงินบำเหน็จ 91 82 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น 645 596 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน 14,077 9,252 
ผลประโยชนอื่นๆ 224 198 
รวม 14,301 9,450 
หัก  สินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ (106)  (102) 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงาน - สุทธิ 14,195  9,348 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 1 มกราคม  9,252 7,478 
รับรูในกำไรขาดทุน   
ตนทุนบริการปจจุบัน 771 519 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 410 275 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 32 69 
ตนทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 2,538 - 
 3,751 863 
รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 1,396 1,387 
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน (42) (70) 

 1,354 1,317 
อื่นๆ   
ผลประโยชนจาย (874) (443) 
เพ่ิมจากการซ้ือธุรกิจ 594 - 
อื่นๆ - 37 
 (280) (406) 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 14,077 9,252 
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เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน โดยมีผลใชบังคับ
เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงกำหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางท่ีถูกเลิกจางเพ่ิมเติม หากลูกจางทำงานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป 
ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน จากเดิมอัตราคาชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน ท้ังน้ีกลุมบริษัทไดรับรู
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนคาใชจาย 2,538 ลานบาทในงบกำไรขาดทุนรวม และทำใหกำไรสุทธิลดลง 2,035 ลานบาท 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

สินทรัพยโครงการ ณ วันท่ี 1 มกราคม 102 110 
จำนวนท่ีจายสมทบ 13 11 
ผลประโยชนจาย (11) (9) 
ผลตอบแทนจากสินทรัพยโครงการ 5 5 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - (6) 
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน (3) (9) 
สินทรัพยโครงการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 106 102 

 
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก  
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม     
ขอสมมติดานประชากรศาสตร (160) 222 
ขอสมมติทางการเงิน 1,202 144 
การปรับปรุงจากประสบการณ 354 1,027 
รวม 1,396 1,393 
 
ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 2562  2561 

                       (รอยละ) 
อัตราคิดลด *    
- ประเทศไทย 1.46 - 2.05  2.65 - 3.72 
- ประเทศเวียดนาม 4.01  5.10 
- ประเทศอินโดนีเซีย 5.43 - 8.50  8.24 - 8.98 
- อื่นๆ 4.91 - 7.53  6.17 - 7.36 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 2.00 - 7.00  3.00 - 7.00 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ** 1.50 - 20.00  1.50 - 33.00 
อัตรามรณะ *** 50.00 ของ TMO2017  50.00 ของ TMO2017 

* อัตราผลตอบแทนในทองตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสำหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินบำเหน็จ 
** ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน 
*** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 
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การวิเคราะหความออนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
ท่ีกำหนดไวเปนจำนวนเงินดังตอไปน้ี 
 
ผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 
  เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
  2562  2561 
  (ลานบาท) 
อัตราคิดลด     
เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5 (743) (464) 
ลดลงรอยละ 0.5 813 507 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน   
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.0 1,623 1,000 
ลดลงรอยละ 1.0 (1,391) (860) 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน   
เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.0 (405) (248) 
ลดลงรอยละ 10.0 424 260 
 
แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการดังกลาว แตไดแสดงประมาณการ
ความออนไหวของขอสมมติตางๆ 
 
สินทรัพยโครงการของบริษัทยอยในตางประเทศ 
 

 2562  2561 

                       (รอยละ) 
สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
อัตราคิดลด  4.91 - 5.50  6.17 - 7.36 
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21 ทุนเรือนหุ�น 
 

 ราคาตาม  2562  2561 
 มูลคาหุน  จำนวนหุน  มูลคา  จำนวนหุน  มูลคา 
 (บาท)  (ลานหุน / ลานบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วันท่ี 1 มกราคม          
-  หุนสามัญ 1  1,600  1,600  1,600  1,600 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม          
-  หุนสามัญ 1  1,600  1,600  1,600  1,600 
          ทุนท่ีออกและชำระแลว          
ณ วันท่ี 1 มกราคม          
-  หุนสามัญ 1  1,200  1,200  1,200  1,200 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม          
-  หุนสามัญ 1  1,200  1,200  1,200  1,200 
 

22 สํารองและองค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น 
 
สำรองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) 
อยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสำรองดังกลาวมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองน้ีจะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 
 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินแสดงในสวนของผูถือหุนประกอบดวยผลตางการแปลงคาท้ังหมดจากงบการเงินของหนวยงานตางประเทศ
ของกลุมบริษัทจนกระท่ังมีการจำหนายเงินลงทุนน้ัน 
 
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 
 
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีบันทึกไปยังสวนของผูถือหุน รวมผลสะสมของการเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผ่ือขายจนกระท่ังมีการจำหนายเงินลงทุนน้ัน 
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23 ส�วนได�เสียท่ีไม�มีอํานาจควบคุม 
 
ตารางตอไปน้ีสรุปขอมูลเกี่ยวกับบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทซ่ึงมีสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมท่ีมีสาระสำคัญ กอนการตัดรายการระหวางกนั 
 

บรษัิทระยองโอเลฟนส จํากัด บรษัิทมาบตาพุดโอเลฟนส จํากัด
2562 2561 2562 2561

(ลานบาท)
สวนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
รอยละของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 49.46% 49.46% 45.27% 45.27%
สินทรพัยหมุนเวียน 8,980            9,675            9,990            12,852           
สินทรพัยไมหมุนเวียน 8,014            8,196            39,184           33,342           
หน้ีสินหมุนเวียน (3,689)            (5,361)            (13,222)          (17,130)          
หน้ีสินไมหมุนเวียน (656)              (691)              (8,564)            (48)               
สินทรัพยสุทธิ 12,649          11,819          27,388          29,016          
มูลคาตามบัญชีของ
   สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 6,256            5,846            12,399           13,136           

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม
รายได 51,068           68,336           62,458           84,994           
กําไร (ขาดทุน) สําหรบัป 850               5,989            (1,615)            6,351            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสําหรบัป (20)               (7)                 (13)               2                  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 830              5,982            (1,628)           6,353            

กําไร (ขาดทุน) สําหรบัป
-     สวนท่ีเปนของผูถือหุนบรษัิทใหญ 430               3,027            (884)              3,476            
-     สวนท่ีเปนของสวนไดเสีย
        ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 420               2,962            (731)              2,875            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นสําหรบัป
-     สวนท่ีเปนของผูถือหุนบรษัิทใหญ (10)               (4)                 (7)                 1                  
-     สวนท่ีเปนของสวนไดเสีย
        ท่ีไมมีอํานาจควบคุม (10)               (3)                 (6)                 1                  

830              5,982            (1,628)           6,353            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (71)               7,112            4,222            9,372            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (301)              (101)              (7,141)            (2,131)            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 369               (7,004)            2,922            (7,233)            
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
   เพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (3)                7                 3                 8                 

เงินปนผลท่ีจายใหกับ
   สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -               3,371            -               2,956            
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24 ข�อมูลตามส�วนงานธุรกิจ  
 
กลุมบริษัทนำเสนอขอมูลตามสวนงานโดยแสดงสวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการ 
และโครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกำหนดสวนงาน 
 
สินทรัพย รายไดและผลการดำเนินงานจากสวนงานเปนรายการท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสวนงานหรือท่ีสามารถปนสวนใหกับสวนงาน
ไดอยางสมเหตุสมผล  
 
ในป 2562 ผูบริหารไดปรับการแสดงขอมูลตามสวนงานธุรกิจ โดยรวมคาใชจายจากการใชทรัพยสินทางปญญาในผลการดำเนินงานของแตละสวนงาน 
ท้ังน้ี ไดปรับปรุงขอมูลป 2561 เพ่ือใหสอดคลองกับการนำเสนอขอมูลตามสวนงานธุรกิจป 2562 

 
สวนงานธุรกิจ 
 
กลุมบริษัทเสนอสวนงานธุรกิจท่ีสำคัญ ดังน้ี 
 
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ผลิตและจำหนายปูนซีเมนตเทา คอนกรีตผสมเสร็จ ปูนซีเมนตขาว ปูนสำเร็จรูป กระเบ้ืองหลังคา 

อิฐบล็อกปูพื้น กระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑและกอกน้ำตางๆ เปนผูจำหนายสินคาซีเมนต 
วัสดุกอสรางและสินคาอื่นๆ ผานชองทางการจำหนายของผูแทนจำหนายสินคาในกลุมบริษัท 
รวมท้ังเปนผูนำเขาเช้ือเพลิง และเศษกระดาษ 

  ธุรกิจเคมิคอลส ผลิตและจำหนายโอเลฟนส โพลีโอเลฟนส และสินคาเคมีภัณฑอื่นๆ 
  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ผลิตและจัดจำหนายกระดาษบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑในรูปแบบตางๆ ท้ังบรรจุภัณฑกระดาษ 

(บรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑสำหรับอาหาร) และบรรจุภัณฑพลาสติก (บรรจุภัณฑ
ออนตัวและบรรจุภัณฑพลาสติกแบบแข็ง) รวมถึงผลิตและจัดจำหนายเยื่อ เยื่อเคมีละลายไดและ
กระดาษพิมพเขียน 

  สวนงานอื่น รวมลงทุนกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจอื ่นๆ ซึ่งสวนใหญไดแก ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร 
อุปกรณและช้ินสวนยานยนต และเหล็ก รวมท้ังการใหบริการอื่นๆ 

 
ขอมูลตามสวนงานธุรกิจ ใชสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานและจัดสรรทรัพยากรสำหรับผูบริหาร กลุมบริษัทประเมินความสามารถ
ในการดำเนินงานตาม EBITDA  
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 ขอมูลตามสวนงานธุรกิจสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี 
 

สินทรพัยรวม รายไดจากการขาย EBITDA (1)
2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ลานบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 634,733     589,787     437,980     478,438     74,960       86,641       
สวนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 211,573     218,316     184,690     182,952     20,991       20,382       
ธุรกิจเคมิคอลส 230,543     213,263     177,634     221,538     32,258       45,237       
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 139,513     93,246       89,070       87,255       15,036       14,566       
สวนงานอื่น 307,424     312,828     117           100           6,711        6,512        

คาเส่ือมราคา
สําหรบัป (2) และคาตัดจําหนาย

2562 2561 2562 2561
(ลานบาท)

งบการเงินรวมเอสซีจี 32,014       44,748       23,931       23,747       
สวนงานธุรกิจ
ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 5,455        5,277        10,496       10,608       
ธุรกิจเคมิคอลส 15,480       28,410       6,679        6,835        
ธุรกิจแพคเกจจ้ิง 5,268        6,066        5,991        5,402        
สวนงานอื่น 5,861        5,064        765           902           

กําไร

 
 
(1) หมายถึง กำไรกอนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ตนทุนทางการเงิน ภาษีเงินได คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 

รวมเงินปนผลรับจากบริษัทรวม 
(2) หมายถึง กำไรสำหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 
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ผลการดำเนินงานของสวนงานธุรกิจ 

ผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจเคมิคอลส ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ลานบาท)
ขอมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรพัยหมุนเวียน 59,539       64,031       49,258       55,241       35,383       30,074       
เงินลงทุนในบรษัิทรวมและการรวมคา 18,928       17,168       50,108       58,709       771           730           
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,574        1,325        408           136           16            16            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 105,815     109,585     115,513     77,455       82,864       58,379       
สินทรพัยไมหมุนเวียนอื่น 25,717       26,207       15,256       21,722       20,479       4,047        
รวมสินทรัพย 211,573     218,316     230,543     213,263     139,513     93,246      

เงินกูยืมระยะส้ัน 67,417       74,973       27,564       28,221       43,230       27,894       
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 22,164       23,420       26,776       21,239       10,784       9,297        
เงินกูยืมระยะยาว 926           943           17,962       4,667        16,354       602           
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 7,977        6,439        4,062        2,901        6,329        2,193        
รวมหน้ีสิน 98,484       105,775     76,364       57,028       76,697       39,986       
สวนของผูถือหุน 113,089     112,541     154,179     156,235     62,816       53,260       
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 211,573     218,316     230,543     213,263     139,513     93,246      

ขอมูลเพ่ิมเติม
การเพิ่มข้ึนของสินทรพัยไมหมุนเวียน 9,380        8,827        45,330       13,740       47,273       7,728        

รายการตัดบัญชี
สวนงานอื่น ระหวางสวนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

2562 2561 2562 2561 2562 2561
(ลานบาท)

ขอมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรพัยหมุนเวียน 145,342     146,850     (125,136)     (118,925)     164,386     177,271     
เงินลงทุนในบรษัิทรวมและการรวมคา 24,553       22,777       (8)             (8)             94,352       99,376       
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 129,587     135,020     (125,904)     (125,609)     5,681        10,888       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 2,657        2,946        (863)          (899)          305,986     247,466     
สินทรพัยไมหมุนเวียนอื่น 5,285        5,235        (2,409)        (2,425)        64,328       54,786       
รวมสินทรัพย 307,424     312,828    (254,320)    (247,866)    634,733     589,787    

เงินกูยืมระยะส้ัน 50,485       32,990       (116,644)     (109,945)     72,052       54,133       
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,414        2,872        (2,685)        (3,161)        59,453       53,667       
เงินกูยืมระยะยาว 124,752     149,736     (4,633)        (4,633)        155,361     151,315     
หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 2,557        2,096        (801)          (826)          20,124       12,803       
รวมหน้ีสิน 180,208     187,694     (124,763)     (118,565)     306,990     271,918     
สวนของผูถือหุน 127,216     125,134     (129,557)     (129,301)     327,743     317,869     
รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 307,424     312,828    (254,320)    (247,866)    634,733     589,787    

ขอมูลเพ่ิมเติม
การเพิ่มข้ึนของสินทรพัยไมหมุนเวียน 524           260           -              -              102,507     30,555       

ธุรกิจซีเมนตและ
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ผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจเคมิคอลส ธุรกิจแพคเกจจ้ิง
2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ลานบาท)

ขอมูลจากงบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขาย
   ลูกคาภายนอก 174,540    172,867    176,942    220,766    86,381     84,705     
   ระหวางสวนงาน 10,150     10,085     692         772         2,689       2,550       
รวมรายไดจากการขาย 184,690    182,952    177,634    221,538    89,070     87,255     
ตนทุนขาย (146,001)   (145,762)   (151,722)   (182,056)   (71,651)     (69,074)     
กําไรข้ันตน 38,689     37,190     25,912     39,482     17,419     18,181     
รายไดอื่น 2,353       2,400       1,924       4,393       841         515         
กําไรกอนคาใชจาย 41,042     39,590     27,836     43,875     18,260     18,696     
คาใชจายในการดําเนินงาน (32,255)     (30,207)     (15,030)     (14,916)     (9,754)      (9,548)      
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได 8,787       9,383       12,806     28,959     8,506       9,148       
ตนทุนทางการเงิน (2,630)      (2,905)      (783)        (721)        (1,619)      (1,039)      
กําไรกอนภาษีเงินได 6,157       6,478       12,023     28,238     6,887       8,109       
คาใชจายภาษีเงินได (1,605)      (1,827)      (3,304)      (4,239)      (1,049)      (1,268)      
กําไรหลังภาษีเงินได 4,552       4,651       8,719       23,999     5,838       6,841       
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
   ในบรษัิทรวมและการรวมคา 947         924         7,225       11,183     53           (15)          
กําไรสําหรับป 5,499      5,575      15,944     35,182     5,891      6,826      

การแบงปนกําไร 
  สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 5,455      5,277      15,480     28,410     5,268      6,066      
  สวนท่ีเปนของสวนไดเสีย
      ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 44           298         464         6,772       623         760         

5,499       5,575       15,944     35,182     5,891       6,826       

ธุรกิจซีเมนตและ
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รายการตัดบัญชี
สวนงานอื่น ระหวางสวนงาน งบการเงินรวมเอสซีจี

2562 2561 2562 2561 2562 2561
(ลานบาท)

ขอมูลจากงบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขาย
   ลูกคาภายนอก 117         100         -             -             437,980    478,438    
   ระหวางสวนงาน -             -             (13,531)     (13,407)     -             -             
รวมรายไดจากการขาย 117         100         (13,531)     (13,407)     437,980    478,438    
ตนทุนขาย (86)          (47)          13,708     13,476     (355,752)   (383,463)   
กําไรข้ันตน 31           53           177         69           82,228     94,975     
รายไดอื่น 10,544     11,176     (6,815)      (6,661)      8,847       11,823     
กําไรกอนคาใชจาย 10,575     11,229     (6,638)      (6,592)      91,075     106,798    
คาใชจายในการดําเนินงาน (6,464)      (6,958)      6,601       6,536       (56,902)     (55,093)     
กําไรกอนตนทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได 4,111       4,271       (37)          (56)          34,173     51,705     
ตนทุนทางการเงิน (1,447)      (2,222)      37           51           (6,442)      (6,836)      
กําไรกอนภาษีเงินได 2,664       2,049       -             (5)           27,731     44,869     
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได (209)        65           -             -             (6,167)      (7,269)      
กําไรหลังภาษีเงินได 2,455       2,114       -             (5)           21,564     37,600     
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
   ในบรษัิทรวมและการรวมคา 3,407       2,951       -             4            11,632     15,047     
กําไรสําหรับป 5,862      5,065      -            (1)           33,196     52,647     

การแบงปนกําไร
  สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 5,861      5,064      (50)         (69)         32,014     44,748     
  สวนท่ีเปนของสวนไดเสีย
      ท่ีไมมีอํานาจควบคุม 1            1            50           68           1,182       7,899       

5,862       5,065       -             (1)           33,196     52,647     
 

 
สวนงานภูมิศาสตร 
 
กลุมบริษัทไดขยายการลงทุนและดำเนินกิจการในตางประเทศ โดยนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับการจำแนกสวนงานภูมิศาสตรสำหรับรายการรายได
จากการขายและสินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีมีมูลคาเปนสาระสำคัญ โดยรายไดจากการขายตามสวนงานแยกตามท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของลูกคา 
และสินทรัพยไมหมุนเวียนตามสวนงานแยกตามสถานท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของสินทรัพย 
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ขอมูลเก่ียวกับสวนงานภูมิศาสตร 
 

 รายไดจากการขาย  สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 2562  2561  2562  2561 
 (ลานบาท) 

ไทย 260,008  274,270  216,765  197,637 
เวียดนาม 39,463  43,465  69,183  40,183 
อินโดนีเซีย 35,031  31,407  39,871  14,071 
จีน 20,412  30,723  1  1 
ประเทศอื่นๆ 83,066  98,573  27,844  28,361 
รวม 437,980  478,438  353,664  280,253 
 
ลูกคารายใหญ  
 
กลุมบริษัทไมมีรายไดจากลูกคารายหน่ึงรายใดท่ีมีมูลคาต้ังแตรอยละ 10 ของรายไดจากการขายของกลุมบริษัท 
 

25 รายได�อื่น 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

เงินปนผลรับจากบริษัทอื่น 1,890  2,479 
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ 1,834  1,985 
กำไรจากอัตราแลกเปล่ียนจากการดำเนินงาน 1,437  1,205 
ดอกเบ้ียรับจากสถาบันการเงิน 1,037  1,005 
กำไรจากการขายเศษวัตถุดิบและอื่นๆ 461  497 
กำไรจากการขายสินทรัพย 326  224 
กำไรจากการขายเงินลงทุนและอื่นๆ 59  2,693 
อื่นๆ 1,803  1,735 
รวม 8,847  11,823 
 

26 ต�นทุนในการจัดจําหน�าย 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

คาใชจายในการขนสง 11,273  11,553 
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน 6,098  5,829 
คาใชจายในการสงเสริมการขายและโฆษณา 2,067  2,584 
คาเชา 639  597 
คานายหนา 497  548 
อื่นๆ 2,331  2,430 
รวม 22,905  23,541 



256

 

27 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน 18,263  18,153 
คาใชจายเทคโนโลยีสารสนเทศและคาจางแรงงานภายนอก 1,976  1,750 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 1,710  1,784 
คาใชจายคงท่ีจากการผลิตไมเต็มกำลังการผลิต 1,187  1,316 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยม และสินทรัพยอื่น 1,124  1,798 
คาภาษีใบอนุญาตและคาธรรมเนียมอื่นๆ 1,005  911 
คาธรรมเนียมวิชาชีพ 996  1,008 
คาประชาสัมพันธและเงินบริจาค 867  1,075 
อื่นๆ 4,331  3,757 
รวม 31,459  31,552 

 
28 ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ของพนักงาน 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 36,751  36,073 
สวัสดิการ และอื่นๆ 4,865  4,521 
ตนทุนบำเหน็จ - โครงการสมทบเงินท่ีกำหนดไว 2,156  2,148 
ตนทุนบำเหน็จ - โครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไว 1,208  858 
คาใชจายสำหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน 621  360 
คาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 2,538  - 
รวม 48,139  43,960 

 
กลุมบริษัทไดจัดใหมีเงินทุนสำรองเล้ียงชีพเพ่ือจายใหพนักงานเม่ือออกจากงาน โดยบริษัทจายในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนักงาน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอายุงานของพนักงาน 
 
กลุมบริษัทไดจัดใหมีเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพซ่ึงไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 อีกประเภทหน่ึงสำหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน พนักงานท่ีจะสมัคร
เปนสมาชิกกองทุนน้ีตองจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจายสมทบเปนรายเดือน
เขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิก 
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29 ต�นทุนทางการเงิน 
 

 หมายเหตุ 2562  2561 

  (ลานบาท) 

ดอกเบ้ียเงินกูสกุลเงินบาท  6,255  6,502 

ดอกเบ้ียเงินกูสกุลเงินตางประเทศ  451  239 

ดอกเบ้ียเงินทุนสำรองเล้ียงชีพพนักงานและอื่นๆ  23  253 

  6,729  6,994 
สวนท่ีบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสราง 13 (287)  (158) 
สุทธิ  6,442  6,836 

 
30 ภาษีเงินได� 

 
ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกำไรหรือขาดทุน     
 หมายเหตุ 2562  2561 
  (ลานบาท) 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน     
สำหรับงวดปจจุบัน  5,346  6,188 
ภาษีงวดกอนๆ ท่ีบันทึกต่ำไป (สูงไป)  156  (16) 
  5,502  6,172 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกตางช่ัวคราว 15 665  1,097 
     รวม  6,167  7,269 
     
ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
 หมายเหตุ 2562  2561 
  (ลานบาท) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  (257)  (211) 
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย   8  (8) 
รวม 15 (249)  (219) 
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง  
 
สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริงของกลุมบริษัทไมเทากับอัตรารอยละ 20 ตามประมวลรัษฎากร 
เนื่องจากคาใชจายภาษีเงินไดคำนวณจากกำไรทางบัญชีปรับปรุงดวยรายการซึ่งไมถือเปนคาใชจายและหักรายไดหรือคาใชจายที่ไดรับ
การยกเวนทางภาษีตามประมวลรัษฎากรรวมถึงการใชผลขาดทุนสะสมทางภาษียกมาจากปกอน และมีกำไรสุทธิท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
จากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 

 
 2562  2561 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(ลานบาท) 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(ลานบาท) 
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได   39,363    59,916 
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา   (11,632)    (15,047) 

   27,731    44,869 
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  5,546  20  8,974 
ผลกระทบจากความแตกตางของอัตราภาษี        
   สำหรับกิจการในตางประเทศ   (43)    (27) 
รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (432)    (643) 
สิทธิประโยชนทางภาษี   (1,179)    (1,823) 
คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพ่ิม   (623)    (934) 
คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไมไดและอื่นๆ   1,596    926 
ผลขาดทุนทางภาษีเพ่ิมขึ้น (ลดลง)   481    (285) 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน   5,346    6,188 
ภาษีงวดกอนๆ ท่ีบันทึกต่ำไป (สูงไป)   156    (16) 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกตางช่ัวคราว   665    1,097 
คาใชจายภาษีเงินได 22  6,167  16  7,269 
 

31 กําไรต�อหุ�นข้ันพื้นฐาน 
 
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม คำนวณจากกำไรสำหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนสามัญบริษัทใหญ และจำนวน
หุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักท่ีออกจำหนายแลวระหวางป โดยแสดงการคำนวณดังน้ี  
 

 2562  2561 
 (ลานบาท / ลานหุน) 

กำไรสำหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนสามัญบริษัทใหญ 32,014 44,748 
จำนวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักท่ีออกจำหนายแลว 1,200 1,200 
กำไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 26.68 37.29 
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32 เงินป�นผล 
 
เงินปนผลท่ีบริษัทจายใหผูถือหุน มีดังน้ี  
 

 วันท่ีอนุมัติ 
กำหนดจาย 
เงินปนผล 

อัตราเงินปนผล 
ตอหุน 

 
จำนวนเงิน 

   (บาท)  (ลานบาท) 
ป 2562      
เงินปนผลประจำป 2561 27 มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562 9.50  11,400 
เงินปนผลระหวางกาล 26 กรกฎาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 7.00    8,399 
รวม   16.50  19,799 
      
ป 2561      
เงินปนผลประจำป 2560 28 มีนาคม 2561 20 เมษายน 2561 10.50  12,600 
เงินปนผลระหวางกาล 25 กรกฎาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 8.50  10,200 
รวม   19.00  22,800 

 
33 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
 
กลุมบริษัทควบคุมความเส่ียงดานสภาพคลอง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ
กลุมบริษัท และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด 
 
ความเส่ียงดานสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงดานสินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาทำใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน กลุมบริษัทไดมีนโยบายปองกันความเส่ียงน้ี 
โดยการพิจารณาการใหสินเช่ือกับลูกคา กำหนดวงเงินสินเช่ือวงเงินค้ำประกันจากธนาคาร และ/หรือวงเงินค้ำประกันบุคคล กำหนด
ระยะเวลาการใหสินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการใหสินเช่ือ และมีการติดตามลูกหนี้ท่ีมีการคางชำระ มูลคายุติธรรมของลูกหนี้
ซ่ึงแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของลูกหน้ีหลังจากหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลตอดอกเบี้ยสุทธิ ซ่ึงกลุมบริษัทบริหารหนี้สิน
โดยการกูยืมท่ีมีท้ังอัตราดอกเบ้ียคงท่ี และอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 
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อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของเงินใหกูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบกำหนดชำระมีดังน้ี 
 
เงินใหกูยืม 
 

อัตราผลตอบแทน หลงัจาก 1 ป
ท่ีแทจรงิ ภายใน 1 ป แตไมเกิน 5 ป หลงัจาก 5 ป รวม

(รอยละตอป) (ลานบาท)
ป 2562
หมุนเวยีน
เงินใหกูยมืระยะสัน้ 4.50 - 7.70 137           -              -              137           

MLR บวก 0.50
เงินใหกูยมืระยะยาว 3.75 15            -              -              15            

MLR บวก 0.50
ไมหมุนเวยีน
เงินใหกูยมืระยะยาว 2.00 - 8.00 -              11            82            93            

MLR บวก 0.50
รวม 152          11            82           245          

ป 2561
หมุนเวยีน
เงินใหกูยมืระยะสัน้ 3.75 - 7.00 155           -              -              155           

MLR บวก 0.50
เงินใหกูยมืระยะยาว 3.75 15            -              -              15            

MLR บวก 0.50
ไมหมุนเวยีน
เงินใหกูยมืระยะยาว 2.00 - 5.50 -              24            83            107           

MLR บวก 0.50
รวม 170          24            83           277          
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อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบกำหนดชำระ มีดังน้ี 
 
หน้ีสินทางการเงิน 
 

อัตราผลตอบแทน หลังจาก 1 ป

ท่ีแทจรงิ ภายใน 1 ป แตไมเกิน 5 ป หลังจาก 5 ป รวม

(รอยละตอป) (ลานบาท)
ป 2562
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 1.28 - 9.50 18,797       -              -              18,797       
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน MMR / MLR ลบ 0.50

Cost of fund บวก (0.50 - 2.50)
LIBOR บวก (1.25 - 3.00)

เงินกูยืมระยะส้ัน 1.80 , 3.50 470           -              -              470           
เงินกูยืมระยะยาว 4.00 - 10.90 2,706        -              -              2,706        
   จากสถาบันการเงิน MLR ลบ (1.00 - 2.75)

VNIBOR บวก 0.50
LIBOR บวก (0.70 - 3.75)

Cost of fund บวก (0.65 - 2.00)
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 3.78 - 15.00 144           -              -              144           
หุนกู 3.00 49,935       -              -              49,935       

ไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว 2.34 - 10.90 -              21,366       9,074        30,440       
   จากสถาบันการเงิน 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)
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 3.78 - 15.00 -              173           -              173           
หุนกู 2.97 - 3.25 -              124,748     -              124,748     
รวม 72,052      146,287     9,074        227,413     
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อัตราผลตอบแทน หลังจาก 1 ป

ท่ีแทจรงิ ภายใน 1 ป แตไมเกิน 5 ป หลังจาก 5 ป รวม

(รอยละตอป) (ลานบาท)
ป 2561
หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 1.58 - 8.75 21,752       -              -              21,752       
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน MOR / MMR

Cost of fund บวก (0.50 - 1.50)
เงินกูยืมระยะส้ัน 2.54 272           -              -              272           
เงินกูยืมระยะยาว MLR ลบ (0.50 - 2.35) 621           -              -              621           
   จากสถาบันการเงิน LIBOR บวก 0.70

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก 0.75

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1.04 - 8.90 58            -              -              58            
หุนกู 3.40 - 4.40 31,430       -              -              31,430       

ไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว MLR ลบ (0.50 - 2.35) -              1,397        118           1,515        
   จากสถาบันการเงิน LIBOR บวก 0.70

VNIBOR บวก 0.50
Cost of fund บวก (0.75 - 1.75)

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 1.04 - 8.90 -              71            -              71            
หุนกู 2.97 - 3.25 -              139,729     10,000       149,729     
รวม 54,133      141,197     10,118      205,448     
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 ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมีหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ซ่ึงมีสกุลตางประเทศ ดังน้ี 
 

 หมุนเวียน  ไมหมุนเวียน  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ลานบาท) 

ดอลลารสหรัฐ 4,935  1,337  8,407  572  13,342  1,909 
รูเปยห 2,202  79  125  -  2,327  79 
เปโซ 982  988  173  18  1,155  1,006 
ดองเวียดนาม 739  1,072  231  85  970  1,157 
ริงกิต 60  -  366  328  426  328 
อื่นๆ 30  40  -  -  30  40 
รวม 8,948  3,516  9,302  1,003  18,250  4,519 
 
กลุมบริษัทไดทำธุรกรรมอนุพันธทางการเงินเปนสวนหน่ึงในการบริหารและจัดการความเส่ียงอันเกิดจากหน้ีสินของกลุมบริษัท การจัดการความเส่ียง
โดยใชตราสารทางการเงินนี้ เปนไปตามนโยบายและแนวทางซึ่งคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบแลว และมีการควบคุมขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย 
 
อนุพันธทางการเงินที่กลุมบริษัทพิจารณาจัดทำ ไดแก สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward Exchange Contract) 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ (Cross Currency Swap) และสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) โดยสัญญาท่ีทำน้ัน
เปนการปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนและอัตราดอกเบ้ียของเงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาว ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 34 นอกจากน้ันกลุมบริษัทมีรายไดจากการสงออกและรายไดอื่นๆ เปนเงินตราตางประเทศอีกจำนวนหน่ึง ซ่ึงเพียงพอท่ีจะ
ชวยลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศได 
 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
 
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนที่หมุนเวียนเปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี เนื่องจากเครื ่องมือ
ทางการเงินเหลาน้ีจะครบกำหนดในระยะเวลาอันส้ัน 
 
มูลคายุติธรรมของเงินใหกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งเปนอัตราทองตลาดมีราคาตามบัญชีใกลเคียง
มูลคายุติธรรม 
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สำหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากท่ีกลาวขางตนมีมูลคายุติธรรมและมูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ดังตอไปน้ี 
 

 2562  2561 
 มูลคา  มูลคายุติธรรม  มูลคา  มูลคายุติธรรม 
 ตามสัญญา  ระดับ 2  ตามสัญญา  ระดับ 2 
 (ลานบาท) 
หมุนเวียน      
เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีครบกำหนดชำระ        
       ภายในหน่ึงป 2,706  2,706 621  621 
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา *       
      ลูกหน้ี Forward 14,917  14,809 19,598  19,370 
      เจาหน้ี Forward 9,036  8,938 13,507  13,464 
      เงินใหกูยืม Forward 47  45 -  - 
      เงินกูยืม Forward 270  268 361  358 
สัญญาปองกันความเส่ียงดานราคา * 351  388 1,364  736 
       
ไมหมุนเวียน       
เงินกูยืมระยะยาว 30,440  30,440 1,515  1,515 

* มูลคายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา และสัญญาปองกันความเส่ียงดานราคา คือ การปรับมูลคาของสัญญาท่ีกลุมบริษัท
ทำไวกับธนาคารต้ังแตเร่ิมตนดวยราคาตลาด ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของสัญญา ณ เวลาปจจุบัน มากขึ้น 

 
กลุมบริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สำหรับตราสารหนี้ ดวยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใชกระแสเงินสดตามสัญญาและอัตราคิดลด 
ท่ีเกี่ยวของกับตลาด 
 
มูลคายุติธรรมระดับ 2 สำหรับตราสารอนุพันธท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนา ซ่ึงไดมีการทดสอบความสมเหตุสมผล
ของราคาเหลาน้ัน โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณไวดวยอัตราดอกเบ้ียในตลาดสำหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน 
ณ วันท่ีวัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเส่ียงดานเครดิตและไดรวมการปรับปรุงความเส่ียงดานเครดิต
ของกลุมบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม 
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34 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุมบริษัทมี 
 

 2562  2561 
 (ลานบาท) 

(ก) หนังสือค้ำประกันท่ีออกโดยกลุมบริษัทเพ่ือค้ำประกันการจายชำระ    
เงินกูยืมของกิจการท่ีเกี่ยวของกันท่ีไมไดรวมอยูในงบการเงินรวม 264   465 

(ข) หนังสือค้ำประกันท่ีออกโดยธนาคารแกหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 1,451  803 
(ค) เลตเตอรออฟเครดิตท่ีเปดแลวแตยังไมเขาเงื่อนไขการเปนหน้ีสิน 420  441 
(ง)  ภาระผูกพัน   

- ตามสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 31,359  34,713 
- ตามสัญญาเชาและบริการ 9,023  8,905 
- ตามสัญญาซ้ือท่ีดิน กอสราง ติดต้ังเครื่องจักร และอื่นๆ 75,934  115,701 

 
ภาระผูกพันตามสัญญากอสรางและติดตั้งเครื่องจักรนี้ไดรวมถึงการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ และ
การกอสรางโรงงานของโรงงานปโตรเคมีในประเทศเวียดนาม และการขยายกำลังการผลิตของโรงงานโอเลฟนสในประเทศไทย 
มูลคาตามสัญญาประมาณ 1,491 ลานดอลลารสหรัฐ 15,065 พันลานเวียดนามดอง และสกุลเงินอื่น รวมเทียบเทาเงินบาทประมาณ 
66,902 ลานบาท 

 
(จ) กลุมบริษัทไดทำสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินกับธนาคารหลายแหงท้ังในและตางประเทศ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความเส่ียงจากการลงทุนในตางประเทศ จายชำระเงินกูยืม จายชำระคาสินคา เครื่องจักรและอุปกรณ 
รับชำระเงินใหกูยืม และรับชำระเงินคาสินคา มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 มูลคาตามสัญญา 
 เงินใหกูยืม Forward เงินกูยืม Forward 
 สกุลตางประเทศ เทียบเทาเงินบาท สกุลตางประเทศ เทียบเทาเงินบาท 
 2562 2561 2562  2561 2562 2561 2562  2561 
 (ลาน) (ลานบาท) (ลาน) (ลานบาท) 
ดอลลารสหรัฐ - - -  - 9 11 270  361 
อื่นๆ   47  -   -  - 
รวม   47  -   270  361 

 
สัญญาดังกลาวจะทยอยครบกำหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2563 (2561: ครบกำหนดภายในเดือนเมษายน 2562) 
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 มูลคาตามสัญญา 
 ลูกหน้ี Forward เจาหน้ี Forward 
 สกุลตางประเทศ เทียบเทาเงินบาท สกุลตางประเทศ เทียบเทาเงินบาท 
 2562 2561 2562  2561 2562 2561 2562  2561 
 (ลาน) (ลานบาท) (ลาน) (ลานบาท) 
ดอลลารสหรัฐ 482 575 14,581  18,736 243 333 7,403  10,832 
ยูโร 6 12 216  455 29 51 1,010  1,922 
เยน 123 57 35  17 1,487 2,482 431  724 
อื่นๆ   85  390   192  29 
รวม   14,917  19,598   9,036  13,507 
 
สัญญาดังกลาวจะทยอยครบกำหนดภายในเดือนมิถุนายน 2564 (2561: ครบกำหนดภายในเดือนมกราคม 2563) 
 

(ฉ) กลุมบริษัทไดทำสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารในประเทศเพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของเงินกูยืมจำนวน 
1,000 ลานบาท โดยการแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียลอยตัว THBFIX เปนอัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 1.50 ตอป โดยสัญญาดังกลาว
จะทยอยครบกำหนดภายในเดือนกุมภาพันธ 2570  
 

(ช) กลุมบริษัทไดทำสัญญาเพ่ือบริหารความเส่ียงทางดานราคาวัตถุดิบและพลังงานกับธนาคารในประเทศและธนาคารตางประเทศหลายแหง 
มูลคาตามสัญญาสุทธิ 12 ลานดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทาเงินบาทจำนวน 351 ลานบาท (2561: 42 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ
เทียบเทาเงินบาทจำนวน 1,364 ลานบาท) โดยสัญญาดังกลาวจะทยอยครบกำหนดภายในเดือนธันวาคม 2563 (2561: ครบกำหนดภายใน
เดือนธันวาคม 2562) 
 

(ซ) บริษัทไดทำสัญญากับผูใหบริการในประเทศ 2 ราย เพ่ือใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกกลุมบริษัท มูลคาตามสัญญาประมาณ 
6,500 ลานบาท ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 7 ป โดยเริ่มมีผลต้ังแตเดือนมิถุนายน 2559 

 
(ฌ) ในระหวางป 2561 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญาซ้ือวัตถุดิบและสาธารณูปโภคกับบริษัทในตางประเทศ อายุสัญญา 15 ป โดยท่ีท้ังสองฝาย 

มีขอผูกพันท่ีจะตองซ้ือขายและสงมอบวัตถุดิบและสาธารณูปโภคตามราคา ปริมาณ และเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 
 

(ญ) ในไตรมาสที่ 1 ของป 2552 บริษัทไดแจงความดำเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเกี่ยวกับการลักทรัพย (แบบฟอรมใบหุนสามัญ) 
และการปลอมแปลงใบหุนสามัญของบริษัทเปนจำนวนหุน 672,000 หุน ซ่ึงตอมาในไตรมาสท่ี 2 ของป 2552 บริษัทไดรับแจงจากศาลแพงวา
ผูจัดการมรดกและทายาทผูถือหุนที่ถูกปลอมแปลงใบหุน (โจทก) ไดยื่นฟองบริษัทพรอมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นซ่ึงเกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาว โดยเรียกรองใหรวมกันชดเชยคาเสียหาย ซ่ึงคดีน้ีไดยุติแลว 
 
โดยเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมีคำพิพากษาใหอดีตพนักงานผูกระทำละเมิดตอโจทก คืนหุนหรือใชราคาหุนตามราคา
ท่ีมีการซ้ือขายครั้งสุดทาย ณ วันท่ีใชเงิน ซ่ึงตองไมต่ำกวาอัตราหุนละ 314.38 บาท รวมท้ังเงินปนผลท่ีขาดอยูและดอกเบ้ียจนกวาชำระเสร็จ 
โดยใหบริษัทในฐานะนายจาง บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด และบุคคลท่ีเกี่ยวของรวมรับผิด ดังน้ัน บริษัทจึงไดบันทึก
ประมาณการหน้ีสินจากคาเสียหายดังกลาวในสวนท่ีบริษัทอาจตองรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดเปน
จำนวนเงิน 201 ลานบาท 
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ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทไดชำระหนี้ใหโจทกเสร็จสิ้นแลวดวยการคืนใบหุนสามัญของบริษัท เงินปนผลกอนฟองคดี
พรอมดอกเบ้ีย เงินปนผลหลังฟองคดี และคาใชจายตางๆ ในการดำเนินคดี จำนวนเงินรวม 319 ลานบาท ตอมาบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ 
ซ่ึงเปนจำเลยรวมไดยื่นคำรองเพ่ือขอใหศาลฎีกาตีความคำพิพากษา โดยเม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีคำสั่งยกคำรองดังกลาวแลว 
บริษัทจึงไดฟองคดีไลเบ้ียอดีตพนักงานผูกระทำละเมิด และบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ แลวเม่ือเดือนธันวาคม 2561 โดยเม่ือวันที่ 
8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางไดมีคำพิพากษาใหอดีตพนักงานผูกระทำละเมิดชดใชเงินใหแกบริษัท จำนวน 149 ลานบาท พรอมดอกเบ้ีย
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยที่ไมมีฝายใดอุทธรณ คดีจึงถึงที่สุด ปจจุบันอยูระหวางการบังคับคดี สำหรับการเรียกรองเอาจาก
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ น้ัน เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 ศาลแพงมีคำพิพากษาใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ชำระเงินใหแกบริษัท
จำนวน 62.55 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 7.5 ตอป ขณะน้ีบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ อยูในระหวางพิจารณาใชสิทธิอุทธรณ 
 

35 การบริหารจัดการส�วนทุน 
 

ผูบริหารของกลุมบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการสวนทุนซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือดำรงฐานเงินทุนใหแข็งแกรง โดยการวางแผนการกำหนด
กลยุทธในการดำเนินงานเพื่อใหธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังคำนึงถึง
การมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอัตราผลตอบแทนอยูในเกณฑดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมท้ัง 
สรางความแข็งแกรง ความม่ันคงของการดำรงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุนท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี เพ่ือดำรงไวซ่ึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
อยางตอเน่ืองในอนาคต และรักษาความเช่ือม่ันตอผูถือหุน นักลงทุน เจาหน้ี และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 

 
36 เร่ืองอื่นๆ 
 

(ก) เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางไดมีคำสั่งคุมครองชั่วคราวท่ีสั่งใหหนวยงานราชการ 8 แหงระงับ 76 โครงการ
ในพ้ืนท่ีมาบตาพุดและพื้นท่ีใกลเคียงจังหวัดระยองไวเปนการช่ัวคราว ตอมาศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางไดมีคำส่ังให 
12 โครงการดำเนินการตอไปได สวนที่เหลืออีก 64 โครงการใหระงับไวตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง ในจำนวนนี้มีโครงการของ
กลุมบริษัท 18 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 57,500 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนโครงการของบริษัทรวมทุนภายใตธุรกิจเคมิคอลส 

 
ตอมาเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2553 ศาลปกครองกลางไดมีคำส่ังพิพากษาใหเพิกถอนใบอนุญาตโครงการท่ีออกหลังวันท่ีรัฐธรรมนูญป 2550 
มีผลบังคับใช และเขาขาย 11 ประเภทโครงการท่ีอาจกอให เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2553 โดยผลของคำพิพากษาดังกลาว โครงการเกือบท้ังหมดของกลุมบริษัท
ไมเขาขายประเภทโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง จึงสามารถดำเนินการตอไปได มีเพียง 1 โครงการท่ีเขาขาย
ตามประกาศดังกลาว ซึ่งไดดำเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑในมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญป 2550 เรียบรอยแลว 
เม่ือปลายป 2555 โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เห็นวาโครงการไดดำเนินการครบถวนแลว กนอ. จึงไดสงเรื่องให
อัยการเพ่ือยื่นขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคำส่ังยกเลิกการระงับโครงการชั่วคราวเพ่ือใหโครงการสามารถดำเนินการตอไปได ซ่ึงอัยการ
ไดยื่นคำรองขอยกเลิกคำส่ังคุมครองชั่วคราวตอศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2557 
ศาลปกครองสูงสุดไดมีคำส่ังยกเลิกการระงับโครงการดังกลาว และในเดือนตุลาคม 2557 กลุมบริษัทไดรับใบอนุญาตจาก กนอ. และ
สามารถดำเนินงานตามโครงการไดตามปกติ 

 
ท้ังน้ี ในสวนของคดี ผูฟองคดีและหนวยงานราชการไดอุทธรณคำพิพากษาของศาลปกครองกลางตอศาลปกครองสูงสุด 
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(ข) เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 234 (8/2562) ไดมีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน
ตอประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SCGP”) และอนุมัติการนำหุนสามัญของ SCGP 
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกำหนดสัดสวนจำนวนหุนที่จะเสนอขายเปนจำนวนไมเกินรอยละ 30 
ของทุนชำระแลวของ SCGP ภายหลังการเพ่ิมทุน ท้ังน้ีกลุมบริษัทจะยังคงเปนผูถือหุนรายใหญและผูมีอำนาจควบคุมของ SCGP และ 
SCGP จะยังคงมีสถานะเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท โดยกลุมบริษัทจะยังคงสัดสวนการถือหุนใน SCGP ในสัดสวนไมต่ำกวา
รอยละ 70 ของทุนชำระแลวของ SCGP ภายหลังการเพ่ิมทุน 

 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 SCGP ไดยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน เพื่อเสนอขาย 
หุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนเปนครั้งแรกตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ เปนที่เรียบรอยแลว 
โดย SCGP จะออกและเสนอขายหุนสามัญจำนวนไมเกิน 1,374,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
 

37 เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ก) เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ ท่ีสำคัญ ดังน้ี 
 

(1)  ใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติจายเงินปนผลสำหรับป 2562 ในอัตราหุนละ 14.00 บาท รวมเปนเงินประมาณ 
16,800 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 7.00 บาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 
ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 32 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ 7.00 บาท ใหแกผูถือหุน
เฉพาะผูท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลคิดเปนเงินประมาณ 8,400 ลานบาท โดยกำหนดจายในวันท่ี 27 เมษายน 2563 การจายเงินปนผล
ดังกลาวขึ้นอยูกับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนในวันท่ี 1 เมษายน 2563 
 

(2)  ใหออกหุนกู ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 1 เมษายน 2563 จำนวน 25,000 ลานบาท ท่ีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 2.80 ตอป อายุ 4 ป 
เพ่ือนำไปไถถอนหุนกู ครั้งท่ี 1/2559 จำนวน 25,000 ลานบาท ท่ีจะครบกำหนดไถถอน 

 
(ข) เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2563 United Pulp and Paper Co., Inc. (“UPPC”) ซ่ึงเปนบริษัทยอยภายใตธุรกิจแพคเกจจิ้ง ไดเขาทำสัญญา

จำหนายหุนออกใหมอยางมีเงื่อนไขกับ Rengo Co., Ltd. มูลคาประมาณ 2,500 ลานบาท ซึ่งจะสงผลใหกลุมบริษัทมีสัดสวน
การลงทุนใน UPPC ลดลงจากรอยละ 99 เปนรอยละ 74 โดย UPPC ยังคงเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ท้ังน้ีคาดวาธุรกรรมดังกลาว
จะแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 2 ป 2563 
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38 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแล�วแต�ยังไม�มีผลบังคับใช� 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซ่ึงเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุมบริษัท และมีผลบังคับใชกับงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทไมไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ มีดังน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16* การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19* การชำระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 
 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินนี้ใหขอกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธและการบัญชี
ปองกันความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมน้ีมีผลบังคับใช จะทำใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินขึ้นอยูกับเครื่องมือทางการเงินของกลุมบริษัท โดยการถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน มีดังน้ี  
 
(1)  การจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสินทรัพยทางการเงินเปน 3 ประเภท ไดแก การวัดมูลคาดวย
ราคาทุนตัดจำหนาย มูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะยกเลิกการจัดประเภท ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำหนด หลักทรัพยเผ่ือขาย หลักทรัพยเพ่ือคา 
และเงินลงทุนท่ัวไปตามท่ีกำหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเปนไปตามลักษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพยทางการเงินน้ัน และอนุพันธ
จะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 โดยจะนำมาใชแทนนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในปจจุบัน 
ท่ีรับรูรายการโดยการปรับมูลคาตามอัตราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวด หรือเม่ืออนุพันธดังกลาวถูกนำมาใช 
 
กลุมบริษัทไดประเมินการจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ่งการนำ TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบ
อยางมีสาระสำคัญสำหรับรายการลูกหน้ีการคา เงินลงทุนช่ัวคราว เงินลงทุนเผ่ือขาย และอนุพันธ อยางไรก็ตามกลุมบริษัท
มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นซ่ึงปจจุบันวัดมูลคาดวยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาว
เปนเงินลงทุนท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุน โดย ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทรับรูการเปล่ียนแปลงในมูลคา
เงินลงทุนระยะยาวดังกลาวเพ่ิมขึ้นประมาณ 8,000 ลานบาท โดยสุทธิหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทำใหกำไรสะสมเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 6,400 ลานบาท 
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(2)  การวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย  
 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย รับรูดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายดวย
อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซ่ึงการนำ TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
 

(3)  การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน  
 
TFRS 9 ใหวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพยทางการเงิน ในขณะท่ีปจจุบันกลุมบริษัท
ประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหน้ี และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหน้ีในอนาคตของลูกหน้ี 
TFRS 9 กำหนดใหพิจารณาวาการเปล่ียนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจน้ันมีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร 
โดยใชความนาจะเปนถวงน้ำหนักเปนเกณฑ 
 
รูปแบบใหมของการพิจารณาดอยคาจะถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย หรือมูลคายุติธรรม
ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซ่ึงไมรวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 
กลุมบริษัทไดประเมินการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการนำ TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญ
ตองบการเงินรวมของกลุมบริษัท 
 

(4)  การจัดประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน  
 
TFRS 9 ใหวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลคาหน้ีสินทางการเงินใหม โดยจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเปน 2 ประเภทหลัก คือ 
วิธีราคาทุนตัดจำหนาย และวิธีมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน ท้ังนี้ หน้ีสินทางการเงินจะจัดประเภทเปนหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุนไดก็ตอเม่ือกิจการถือไวเพ่ือคา หรือเปนอนุพันธ หรือเลือกวัดมูลคาเม่ือเริ่มแรก
ดวยวิธีดังกลาว 
 
กลุมบริษัทจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินอื่นท่ีไมไดถือไวเพ่ือคาหรือเปนอนุพันธดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย ทั้งน้ีจากการประเมิน
ของกลุมบริษัท การจัดประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินรวมของ
กลุมบริษัท 
 

(5)  การบัญชีปองกันความเส่ียง  
 
TFRS 9 ใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยงในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปจจุบันไมไดกลาวถึง 
โดยการบัญชีปองกันความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบัติในแตละประเภทน้ันขึ้นอยูกับลักษณะของความเส่ียงท่ีทำการปองกัน 
ไดแก การปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรม การปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสดและการปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหนวยงานตางประเทศ ตาม TFRS 9 กลุมบริษัทตองระบุถึงความสัมพันธของการบัญชีปองกันความเส่ียงท่ีสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงของกลุมบริษัท และตองนำขอมูลเชิงคุณภาพและการคาดการณไปในอนาคต
มาประเมินความมีประสิทธิผลในการปองกันความเส่ียง ท้ังน้ี TFRS 9 ใหทางเลือกในการถือปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเส่ียง
สำหรับรายการท่ีเขาเงื่อนไข ซ่ึง ณ วันท่ีถือปฏิบัติเปนครั้งแรก กลุมบริษัทไมมีผลกระทบจากเรื่องดังกลาว 
 

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง  
 
กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมน้ีเปนครั้งแรกโดยปรับปรุงผลกระทบสะสมกับกำไรสะสม ณ วันที่ 
1 มกราคม 2563 และไมถือปฏิบัติกับขอมูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ  
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเชา 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (“TFRS 16”) ใหวิธีการบัญชีเดียวสำหรับผูเชา โดยผูเชาตองรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและ
หน้ีสินตามสัญญาเชา ซ่ึงยกเวนการรับรูรายการสำหรับสัญญาเชาระยะส้ันหรือสินทรัพยอางอิงน้ันมีมูลคาต่ำ สวนการบัญชีสำหรับผูใหเชา
ไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปจจุบัน เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช จะทำใหมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป โดยปจจุบันกลุมบริษัทรับรู
รายจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานในงบกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
 
กลุมบริษัทไดประเมินสินทรัพยตามสัญญาเชาตาม TFRS 16 โดย ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุมบริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใชเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 16,000 ลานบาท ในขณะท่ีคาเชาจายลวงหนาลดลงประมาณ 4,000 ลานบาท สงผลใหหน้ีสินตามสัญญาเชาเพ่ิมขึ้นประมาณ 
12,000 ลานบาท และลักษณะของคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับสัญญาเชาดังกลาวจะเปล่ียนแปลงไป โดยกลุมบริษัทจะรับรูคาเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิทธิการใชและดอกเบ้ียจายของหน้ีสินตามสัญญาเชา  
 
การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง 
 
กลุมบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปนครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดวยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมยอนหลัง โดยรับรู 
สินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชาและไมถือปฏิบัติกับขอมูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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งบการเงิน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)

23

 01AR_CER2019 TH_SCC 

   งบการเงิน 
   บริษัทปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) 

 

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
เสนอ  ผูถือหุนบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด 
สำหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำคัญและเรื่องอื่นๆ 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด 
สำหรับปส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ข าพเจามีความเปนอิสระจากบริษัทตามขอกำหนด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจา
ไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเปนไปตามขอกำหนดเหลาน้ี ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับ
เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา  
 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงินสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ท้ังน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลาน้ี 
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การทดสอบการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย 
อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และ 6  
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ไดตรวจสอบเรื่องดังกลาวอยางไร 
ผูบริหารไดประเมินขอบงช้ีของการดอยคาของเงินลงทุนใน
บริษัทรวมและบริษัทยอย ซ่ึงนำไปสูการพิจารณาการทดสอบ
การดอยคาของเงินลงทุนดังกลาว โดยเนนไปที่ธุรกิจที่มี
ผลการดำเนินงานต่ำกวาท่ีคาดการณไว การทดสอบการดอยคา
ของเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอยเกี่ยวของกับการใช
ดุลยพินิจของผูบริหารอยางมาก ท้ังการระบุวาเกิดขอบงชี้ของ
การดอยคาของเงินลงทุนหรือไม รวมถึงการประมาณการ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนธุรกิจของ
บริษัทรวมและบริษัทยอยท่ีพบวามีขอบงช้ีของการดอยคา 
อัตราการเติบโตท่ีคาดการณไว และอัตราคิดลดท่ีใชสำหรับ
กระแสเงินสดดังกลาว ขาพเจาจึงเห็นวาเรื่องดังกลาวเปน
เรื่องท่ีสำคัญ 
 
 

กระบวนการตรวจสอบของขาพเจาใหความสำคัญกับการประเมิน
ความสมเหตุสมผลของขอบงช้ีท่ีแสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวม
และบริษัทยอยอาจเกิดการดอยคา และทดสอบขอสมมติท่ีสำคัญท่ี
สนับสนุนการประมาณการมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเงินลงทุน
ในบริษัทรวมและบริษัทยอยท่ีพบวามีขอบงช้ีของการดอยคา 
 
ขาพเจาประเมินความสมเหตุสมผลของขอบงชี้การดอยคา
โดยอางอิงถึงภาวการณของตลาดในปจจุบัน สภาพแวดลอม
การดำเนินงาน ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และขอมูลอื่น
ท่ีไดรับระหวางการตรวจสอบ  
 
ขาพเจาทดสอบขอสมมติท่ีสำคัญที่สนับสนุนการประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตคิดลดเปนมูลคาปจจุบันรวมถึง
แบบจำลองการวัดมูลคาและอัตราคิดลดของผูบริหาร โดยอางอิงถึง
ผลการดำเนินงานท่ีผานมา การวิเคราะหแนวโนมและทดสอบ
ความถูกตองของการคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนและ
การดอยคา อีกท้ังยังมีการพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบการประมาณการ
ในอดีตกับผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
 
ขาพเจาไดพิจารณาถึงความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
ขอมูลอื่น 
 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจำป แตไมรวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานน้ัน   
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเช่ือม่ันตอขอมูลอื่น  
 
ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานขอมูลอื่น และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยง
ท่ีมีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม หากในการปฏิบัติงานดังกลาว ขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาตองรายงานขอเท็จจริงน้ัน ท้ังน้ีขาพเจาไมพบวามีเรื่องดังกลาวท่ีตองรายงาน 
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ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลตองบการเงิน 
 
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ี
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานตอเน่ือง เปดเผยเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การดำเนินงานตอเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเน่ือง เวนแตผูบริหารมีความต้ังใจ
ท่ีจะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไมสามารถดำเนินงานตอเน่ืองตอไปได  
 
ผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลมีหนาท่ีในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท  

 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวา
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป 
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
รายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใช
งบการเงินเหลาน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
 
•  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และไดหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตาม
ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

•  ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซ่ึงจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร  
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•  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย
อยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมี
สาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ี
เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณ
ในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเน่ือง 

•  ประเมินการนำเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณในรูปแบบท่ีทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

 
ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของกับความเปนอิสระ
และไดส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพ่ือปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 
 
จากเรื่องท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบัน
และกำหนดเปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับ
ไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเรื่องดังกลาว
ในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการส่ือสารดังกลาว  
 
 
 
 
(ไวโรจน จินดามณีพิทักษ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3565 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 

12 กุมภาพันธ 2563 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

สนิทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561

สนิทรัพยห์มนุเวียน
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 5 11,691,164        14,128,414       
เงินลงทนุชั่วคราว 5 9,437,013          15,271,317       
ลูกหนี้หมนุเวียนอื่น 4 1,578,049          1,909,869         
เงินใหกู้้ยืมระยะส้ัน 4 114,660,391       106,721,407     
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 206,977            571,579           
รวมสนิทรัพยห์มนุเวียน 137,573,594     138,602,586    

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินลงทนุเผ่ือขาย 5 1,507,534          7,490,341         
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 6 373,441            373,441           
เงินลงทนุในบริษทัย่อย 6 133,047,875       132,752,125     
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 7 3,030,058          3,030,058         
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 8 1,903,911          1,915,562         
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 9 2,583,959          2,861,147         
สินทรัพย์ไมม่ตัีวตนอื่น 10 2,287,087          2,270,215         
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี 11 333,388            360,480           
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 349,811            265,658           
รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวียน 145,417,064     151,319,027    

รวมสนิทรัพย์ 282,990,658     289,921,613    

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ในนามคณะกรรมการ

สถิตย์พงษ์	สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน	์รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

พลอากาศเอก
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

หน้ีสนิและสว่นของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561

หน้ีสนิหมนุเวียน
เจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น 4 860,823            812,316           
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1,283,231          1,384,920         
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 13 50,000,000        31,500,000       
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 4 6,568,982          8,403,127         
หนี้สินหมนุเวียนอื่น 75,089              77,162             
รวมหน้ีสนิหมนุเวียน 58,788,125       42,177,525     

หน้ีสนิไมห่มนุเวียน
หุ้นกู้ 13 125,000,000       150,000,000     
ประมาณการหนี้สินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 14 1,205,130          824,395           
หนี้สินไมห่มนุเวียนอื่น 4 1,305,671          1,238,239         
รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวียน 127,510,801     152,062,634    

รวมหน้ีสนิ 186,298,926     194,240,159    

สว่นของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 15
       ทนุจดทะเบยีน - หุ้นสามญั 1,600,000        1,600,000       
       ทนุที่ออกและช าระแล้ว - หุ้นสามญั 1,200,000          1,200,000         
ก าไรสะสม 
   จัดสรรแล้ว
       ทนุส ารองตามกฎหมาย 16 160,000            160,000           
       ทนุส ารองทั่วไป 10,516,000        10,516,000       
   ยังไมไ่ด้จัดสรร 84,784,283        83,804,264       
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 31,449              1,190              
รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 96,691,732       95,681,454     

รวมหน้ีสนิและสว่นของผู้ถือหุ้น 282,990,658     289,921,613    

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ 2562 2561

รำยได้

รายได้เงินปนัผล 4 20,303,381       24,906,970       

รายได้ค่าทรัพย์สินทางปญัญา 4 2,704,256         2,552,584         

รายได้ค่าธรรมเนยีมการจัดการบริหารและรายได้ค่าบริการ 4 5,706,070         5,715,102         

รายได้อื่น 17 460,291           711,752           

รวมรำยได้ 29,173,998      33,886,408      

ค่ำใชจ้ำ่ย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 18 (6,300,403)        (7,205,467)        

ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังานจากการปรับปรุง

   เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 14, 19 (265,735)          -                  

ต้นทนุทางการเงิน 4, 20 (1,558,859)        (2,328,624)        

รวมค่ำใชจ้ำ่ย (8,124,997)      (9,534,091)      

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 21,049,001      24,352,317      

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ 21 (174,197)          103,209           

ก ำไรส ำหรับปี 20,874,804      24,455,526      

ก ำไรตอ่หุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 22 17.40             20.38             

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ในนามคณะกรรมการ

สถิตย์พงษ์	สุขวิมล
ประธานกรรมการ

รุ่งโรจน	์รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

พลอากาศเอก
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ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน) 

หมายเหตุ 2562 2561

ก ำไรส ำหรับปี 20,874,804      24,455,526      

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

รำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหมไ่ว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวัดมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 5 37,823             (42,155)            
ภาษเีงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง 21 (7,564)              8,430               
รวมรำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหมไ่ว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 30,259            (33,725)          

รำยกำรที่จะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่ว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 14 (119,823)          (108,153)          
ภาษเีงินได้ของรายการที่จะไมถู่กจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง 21 23,964             21,631             
รวมรำยกำรที่จะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่ว้ในก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั (95,859)          (86,522)          

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับป ี- สทุธิจำกภำษี (65,600)          (120,247)         

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 20,809,204      24,335,279      

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทนุที่ออก
หมายเหตุ และช าระแล้ว

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 1,200,000             
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเขำ้สว่นของผู้ถือหุ้น

เงินทนุที่ไดร้ับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรสว่นทนุใหผู้้ถือหุ้น
    เงินปนัผล 23 -                        

รวมเงินทนุที่ไดร้ับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรสว่นทนุใหผู้้ถือหุ้น -                      
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี

ก าไรหรือขาดทนุ -                        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น -                        

รวมก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส ำหรับปี -                      
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,200,000             

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 1,200,000             
รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเขำ้สว่นของผู้ถือหุ้น

เงินทนุที่ไดร้ับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรสว่นทนุใหผู้้ถือหุ้น
    เงินปนัผล 23 -                        

รวมเงินทนุที่ไดร้ับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจดัสรรสว่นทนุใหผู้้ถือหุ้น -                      
ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี

ก าไรหรือขาดทนุ -                        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น -                        

รวมก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จส ำหรับปี -                      
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 1,200,000             

บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ยังไมไ่ด้จัดสรร
ทนุส ารอง รวมส่วนของ

ตามกฎหมาย ทนุส ารองทั่วไป เงินลงทนุเผ่ือขาย ผู้ถือหุ้น

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           

160,000               10,516,000           84,784,283           31,449                 96,691,732           

บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว

(พนับาท)
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ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรส าหรับปี 20,874,804       24,455,526       

รำยกำรปรับปรุง
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ 174,197           (103,209)          

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 730,394           870,877           

ค่าใช้จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน 378,087           59,948             

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนที่ยังไมเ่กดิขึ้น (9,878)              2,803               

เงินปนัผลรับ (20,303,381)      (24,906,970)      

ดอกเบี้ยรับ (4,478,793)        (4,146,744)        

ดอกเบี้ยจ่าย 5,700,252         5,980,931         

ก าไรจากการขายเงินลงทนุ และอื่นๆ (13,213)            (137,371)          

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
      ในสนิทรัพยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน 3,052,469       2,075,791       

สนิทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึ้น) 
ลูกหนี้หมนุเวียนอื่น 235,951           396,629           

สินทรัพย์อื่น 3,382               (32,337)            

สนิทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง - สทุธิ 239,333          364,292          

หน้ีสนิด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้หมนุเวียนอื่น (20,358)            (47,778)            
ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (94,875)            (49,879)            
หนี้สินอื่น (119,378)          31,572             
หน้ีสนิด ำเนินงำนลดลง - สทุธิ (234,611)         (66,085)          

กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 3,057,191       2,373,998       
จ่ายภาษเีงินได้ (108,608)          (311,346)          
กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,948,583       2,062,652       

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส าหรับปส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ
เงินลงทนุในบริษทัย่อย 6 (295,750)          (4,570,595)        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ 59,207,349       48,912,479       

เงินลงทนุชั่วคราว (40,188,834)      (52,342,922)      

เงินลงทนุเผ่ือขาย (6,826,011)        (2,616,209)        

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และสินทรัพย์ไมม่ตัีวตน (257,401)          (553,755)          

เงินใหกู้้ยืมแกก่จิการที่เกี่ยวข้องกนั (7,938,984)        (10,972,167)      

รับเงินปนัผล 20,304,917       24,886,204       

รับดอกเบี้ย 4,544,880         4,119,833         

กระแสเงินสดสทุธิไดม้ำจำกกิจกรรมลงทนุ 28,550,166      6,862,868       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงินสดรับจำก (จำ่ยเพ่ือช ำระ) เงินกู้ยมื
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อช าระ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (1,834,145)        2,028,490         

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 25,000,000       40,000,000       

เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ (31,500,000)      (40,000,000)      

เงินกู้ยมืเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สทุธิ (8,334,145)      2,028,490       

จ่ายเงินปนัผล (19,798,926)      (22,799,660)      

จ่ายดอกเบี้ย (5,802,928)        (6,061,180)        

กระแสเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (33,935,999)     (26,832,350)     

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดลดลง - สทุธิ (2,437,250)      (17,906,830)     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 14,128,414       32,035,244       

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันสิ้นปี 11,691,164      14,128,414      

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 
 

หมายเหตุ  สารบัญ หนา 
    1  ขอมูลท่ัวไป  285 

2  เกณฑการจัดทำงบการเงิน 285 
3  นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 288 
4  บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 299 
5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 303 
6  เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย 305 
7  เงินลงทุนระยะยาวอื่น 306 
8  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 307 
9  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  308 

10  สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 309 
11  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) 310 
12  การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 311 
13  หุนกู 312 
14  ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงาน 313 
15  ทุนเรือนหุน 316 
16  สำรองและองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 316 
17  รายไดอื่น 317 
18  คาใชจายในการบริหาร 317 
19  คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 318 
20  ตนทุนทางการเงิน 318 
21  ภาษีเงินได  319 
22  กำไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 320 
23  เงินปนผล 320 
24  เครื่องมือทางการเงิน 321 
25  ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 323 
26  การบริหารจัดการสวนทุน 324 
27  เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 324 
28  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 324 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีนำเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศ โดยจัดทำเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไดรับอนุมัติใหออกงบการเงิน
จากคณะกรรมการตรวจสอบตามการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 
 

1 ข�อมูลท่ัวไป 

 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และท่ีอยูจดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไทย 
บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย 
 

บริษัทเปนผูลงทุนในสวนงานธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจเคมิคอลส และธุรกิจแพคเกจจิ้ง 
 

2 เกณฑ�การจัดทํางบการเงิน 

 
(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับไดมีการออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนั้น ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญ
ตอนโยบายการบัญชี วิธีการคำนวณและผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัท 
 
บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา (“TFRS 15”) เปนครั้งแรก
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 TFRS 15 กำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจำนวนเงิน และจังหวะเวลาในการรับรูรายได ซ่ึงไดนำมาใชแทน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เรื่อง สัญญากอสราง (“TAS 11”) และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของ 
 
ตาม TFRS 15 บริษัทรับรูรายไดเมื่อลูกคามีอำนาจควบคุมในสินคาหรือบริการ ดวยจำนวนเงินท่ีสะทอนถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษัทคาดวา
จะมีสิทธิไดรับและมีการใชวิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบการควบคุม เพ่ือประเมินวาจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหน่ึง
หรือรับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง ซ่ึงบริษัทมีจังหวะเวลาของการรับรูรายไดสวนใหญมาจากรายไดคาทรัพยสินทางปญญา รายไดคาธรรมเนียม
การจัดการบริหาร และรายไดคาบริการ โดยเปนรายไดท่ีรับรูตลอดชวงเวลาหน่ึง 
 
นอกจากน้ี บริษัทไมไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซ่ึงยังไมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบันมาถือปฏิบัติ
ในการจัดทำงบการเงินน้ีกอนวันท่ีมีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
บริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 28 
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(ข) เกณฑการวัดมูลคา 
 
งบการเงินน้ีจัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการท่ีสำคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดังตอไปน้ี 
 
• สินทรัพยทางการเงินเผ่ือขายวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม  
• หน้ีสินผลประโยชนท่ีกำหนดไววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนตามโครงการผลประโยชนของพนักงาน

ท่ีกำหนดไว  
 

(ค) สกุลเงินท่ีใชในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินน้ีจัดทำและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดำเนินงานของบริษัท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแสดงเปนหลักลานบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
 

 (ง) การประมาณการและการใชดุลยพินิจ 
 

ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารใชดุลยพินิจ การประมาณการและขอสมมติหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายการบัญชีของบริษัท ท้ังน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณการไว 
 
ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทำงบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเน่ือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดย
วิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป 
 
ขอมูลเกี่ยวกับความไมแนนอนของประมาณการและขอสมมติท่ีสำคัญในการกำหนดนโยบายการบัญชี ซ่ึงมีผลกระทบท่ีสำคัญตอการรับรู
จำนวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปน้ี 
 
หมายเหตุ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 การวัดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแตละรายการและหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด 
หมายเหตุ 11 และ 21 การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกำไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนำผลแตกตางช่ัวคราว

ท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน 
หมายเหตุ 14 การวัดมูลคาของประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนเกี่ยวกับขอสมมติหลัก

ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
หมายเหตุ 25 การรับรูรายการและการวัดมูลคาประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
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การวัดมูลคายุติธรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทหลายขอกำหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและ
ไมใชทางการเงิน 
 
บริษัทกำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุมผูประเมินมูลคาซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอ
การวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน  
 
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดและปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสำคัญอยางสม่ำเสมอ หากมีการใชขอมูลจาก
บุคคลที่สามเพ่ือวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการตั้งราคา กลุมผูประเมินไดประเมินหลักฐานที่ไดมาจากบุคคลที่สาม
ท่ีสนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการจัดลำดับช้ันของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกำหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อยางเหมาะสม  
 

 ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสำคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
 
เม่ือวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสิน บริษัทใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำไดมูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภท
ในแตละลำดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคาดังน้ี 
  
• ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน และกิจการ

สามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา 
• ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาท่ีสังเกตได) สำหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน 

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
• ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสำหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน 
 
หากขอมูลท่ีนำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลำดับช้ันท่ีแตกตางกัน การวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม
จะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลำดับช้ันของมูลคายุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับต่ำสุดท่ีมีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม 
 
บริษัทรับรูการโอนระหวางลำดับช้ันของมูลคายุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการโอนเกิดขึ้น 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปน้ี 
 
• หมายเหตุขอ 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 
• หมายเหตุขอ 8 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  
• หมายเหตุขอ 13 หุนกู  
• หมายเหตุขอ 24 เครื่องมือทางการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 
นโยบายการบัญชีท่ีนำเสนอดังตอไปน้ีไดถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน 

 
(ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยและกระแสรายวัน 
รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในจำนวนที่ทราบได และมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสำคัญ
ตอการเปล่ียนแปลงมูลคา  
 
นอกจากน้ี เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะตองชำระคืนเม่ือทวงถามถือเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(ข) ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 

 
ลูกหน้ีรับรูเม่ือบริษัทมีสิทธิท่ีปราศจากเงื่อนไขในการไดรับส่ิงตอบแทนตามสัญญา หากบริษัทรับรูรายไดกอนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเงื่อนไข
ในการไดรับส่ิงตอบแทน จำนวนส่ิงตอบแทนน้ันจะรับรูเปนสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา  
 
ลูกหน้ีและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิจากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหน้ี 
และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหน้ีในอนาคตของลูกคา หน้ีสูญจะถูกตัดจำหนายเม่ือเกิดขึ้น  
 

(ค) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขาย 
 
สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งประกอบดวยสินทรัพยและหนี้สิน) จัดประเภทเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากที่มูลคาที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป 
ซ่ึงตองมีไวเพ่ือขายในทันทีในสภาพปจจุบัน และวัดมูลคาดวยจำนวนท่ีต่ำกวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย 
ผลขาดทุนจากการดอยคาสำหรับกลุมสินทรัพยท่ียกเลิกนำไปปนสวนใหกับยอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินตามสัดสวน ยกเวนไมปนสวน
รายการขาดทุนใหกับสินคาคงเหลือ สินทรัพยทางการเงิน และสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ผลขาดทุนจากการดอยคาสำหรับการจัดประเภท
เปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายหรือถือไวเพ่ือจายใหแกผูเปนเจาของในครั้งแรกและผลกำไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาในภายหลังรับรูในกำไร
หรือขาดทุน 
 
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีจัดประเภทเปนสินทรัพยท่ีถือไวเพ่ือขายจะหยุดบันทึกคาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 
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(ง) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย บันทึกบัญชีในงบการเงินโดยใชวิธีราคาทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอื่น 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซ่ึงถือไวเพ่ือคาจัดประเภทเปนสินทรัพยหมุนเวียนและแสดงดวยมูลคายุติธรรม 
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในกำไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนครบกำหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกำหนดและแสดงดวยราคาทุนตัดจำหนาย
หักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม ผลตางระหวางราคาทุนท่ีซ้ือมากับมูลคาไถถอนของตราสารหน้ีจะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง
ตลอดอายุท่ีเหลือของตราสารหน้ี 
 
ตราสารหนี้และตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเพื่อคาหรือตั้งใจถือไวจนครบกำหนด
จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผ่ือขาย ภายหลังการรับรูมูลคาในครั้งแรก เงินลงทุนเผ่ือขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไมใช
ผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของรายการท่ีเปนตัวเงินบันทึกโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
สวนผลขาดทุนจากการดอยคาและผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศของรายการท่ีเปนตัวเงินรับรูในกำไรหรือขาดทุน เม่ือมีการ
จำหนายเงินลงทุนจะรับรูผลกำไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรงเขาในกำไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเปนเงินลงทุนประเภทท่ี
มีดอกเบ้ียจะตองบันทึกดอกเบ้ียในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุนหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสำหรับหลักทรัพยเพ่ือคาและหลักทรัพยเผ่ือขายจะใชราคาเสนอซ้ือ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 
 การจำหนายเงินลงทุน 

 
เม่ือมีการจำหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชี รวมถึงผลกำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย
ท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีที่บริษัทจำหนายเงินลงทุนที่ถืออยูเพียงบางสวน การคำนวณตนทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหนายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู
ใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก 
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(จ) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากการเพ่ิมขึ้นของมูลคาของ
สินทรัพยหรือท้ังสองอยาง ท้ังน้ีไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติของธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน 
 
อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพ่ือใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตนทุนการกอสรางท่ีกิจการกอสรางเอง ซ่ึงรวมตนทุนวัตถุดิบ 
คาแรงทางตรง และตนทุนทางตรงอื่น เพ่ือใหไดอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอยูในสภาพพรอมใหประโยชน และรวมตนทุนการกูยืมของ
สินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข 
 
คาเส่ือมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซ่ึงคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ 
ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
สวนปรับปรุงท่ีดิน 5, 20 ป 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 5, 20, 40 ป 
 
การจัดประเภทไปยังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยจัดประเภทไปเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ มูลคาตามบัญชี 
ณ วันท่ีมีการจัดประเภทใหม ถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป 

 
(ฉ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการกอสรางเอง ซ่ึงรวมตนทุนของวัสดุ 
แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยน้ันอยูในสถานท่ีและสภาพที่พรอมจะใชงานได
ตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย และตนทุนการกูยืมของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข 
สำหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแวรซ่ึงไมสามารถทำงานไดโดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแวรน้ันใหถือวาลิขสิทธ์ิซอฟตแวรดังกลาว
เปนสวนหน่ึงของอุปกรณ 
 
สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการใชประโยชนท่ีตางกันตองบันทึกแตละสวนประกอบ
ท่ีมีนัยสำคัญแยกตางหากจากกัน 
 
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือ ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการจำหนายกับมูลคาตามบัญชี
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกำไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพยท่ีเชา 
 
การเชาซึ่งบริษัทไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยที่เชานั้นๆ จัดประเภทเปนสัญญาเชาทางการเงิน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทำสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวยมูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำ
ที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวาหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม คาเชาท่ีชำระจะแยก
เปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงินและสวนท่ีจะหักจากหนี้สินตามสัญญาเชา เพ่ือทำใหอัตราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกับยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยู
ในแตละงวดมีอัตราคงท่ี คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน 
 
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพยท่ีมีไวใชงานเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน อสังหาริมทรัพยน้ันจะถูกจัดประเภทใหม
เปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี 

 
 ตนทุนท่ีเกิดขึ้นในภายหลัง 

 
ตนทุนในการเปล่ียนแทนสวนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญจะรับรูเปนสวนหน่ึงของมูลคาตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัดมูลคาตนทุนของ
รายการน้ันไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ ้นในการซอมบำรุงที่ดิน 
อาคารและอุปกรณท่ีเกิดขึ้นเปนประจำจะรับรูในกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
คาเส่ือมราคา 
 
คาเส่ือมราคาคำนวณจากจำนวนท่ีคิดคาเส่ือมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ซ่ึงประกอบดวยราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่น
ท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย  
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชประโยชนโดยประมาณของสวนประกอบ
ของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 
สวนปรับปรุงท่ีดิน 5   ป 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 5, 20, 40   ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ 5, 10, 20   ป 
ยานพาหนะและอุปกรณ 5   ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสำนักงาน 3, 5   ป 
 
คาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีเชาตามสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนคาใชจายในแตละงวดบัญชี วิธีการคิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยท่ีเชาจะเปน
วิธีการเดียวกันกับการคิดคาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธ์ิของบริษัท 
 
บริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 
วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ช) สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 
 

รายจายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รายจายในขั้นตอนการวิจัย ไดแก การสำรวจตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรูความเขาใจใหมทางดานวิทยาศาสตรหรือทางดานเทคนิค รับรูในกำไร
หรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวของกับแผนงานหรือการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑและกระบวนการใหมหรือปรับปรุงใหดีขึ้นกวาเดิม รายจายท่ีเกิดจาก
การพัฒนารับรูเปนสินทรัพยไดก็ตอเม่ือสามารถวัดมูลคาของรายการตนทุนการพัฒนาไดอยางนาเช่ือถือ ผลิตภัณฑหรือกระบวนการน้ัน
มีความเปนไปไดทางเทคนิคและทางการคา ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ และบริษัทมีความต้ังใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะนำมาใช
เพ่ือทำใหการพัฒนาเสร็จส้ินสมบูรณ และนำสินทรัพยมาใชประโยชนหรือนำมาขายได รายจายในการพัฒนารับรูเปนสินทรัพยรวมถึงตนทุน
สำหรับวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ตนทุนท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพยเพ่ือใหสามารถนำมาใชประโยชนตามประสงค และ
ตนทุนการกูยืมสามารถนำมารวมเปนสวนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข รายจายในการพัฒนาอื่นรับรูในกำไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
รายจายในการพัฒนาซ่ึงรับรูเปนสินทรัพยวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจำหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ 
 
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใชประโยชนทราบไดแนนอน วัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาตัดจำหนายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม 
 
รายจายภายหลังการรับรูรายการ 
 
รายจายภายหลังการรับรูรายการจะรับรูเปนสินทรัพยเม่ือกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเปนสินทรัพยท่ีสามารถระบุได
ท่ีเกี่ยวของน้ัน 

 
 คาตัดจำหนาย 

 
คาตัดจำหนายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่นท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 
 
คาตัดจำหนายรับรูในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซึ่งโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากสินทรัพยน้ันตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเม่ือสินทรัพยน้ัน
พรอมท่ีจะใหประโยชน  
 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังน้ี 
 
คาธรรมเนียมการใชสิทธิ ตามอายุสัญญา 
คาลิขสิทธ์ิซอฟตแวร 3, 5, 10   ป 
อื่นๆ 5, 10, 25   ป 
 
บริษัทไมไดคิดคาตัดจำหนายสำหรับสินทรัพยท่ีอยูระหวางการพัฒนา 
 
วิธีการตัดจำหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือจะไดรับการทบทวนทุกรอบปบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ซ) การดอยคา 
 
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของบริษัทไดรับการทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงช้ี
จะทำการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน สำหรับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชน
ไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใหประโยชนจะถูกประมาณทุกป ในชวงเวลาเดียวกัน 
 
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เวนแตเม่ือมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย
ช้ินเดียวกันกับท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีน้ีรับรูในสวนของผูถือหุน 

 
เมื่อมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขายซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความชัดเจนวาสินทรัพย
ดังกลาวมีการดอยคา ผลขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกรับรูในกำไรหรือขาดทุน ถึงแมวาจะยังไมมีการตัดรายการ
สินทรัพยทางการเงินดังกลาว ผลขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเปนผลตางระหวางมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพยกับ
ราคาทุนท่ีซ้ือหักดวยผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินน้ันๆ ซ่ึงเคยรับรูแลวในกำไรหรือขาดทุน 
 
การคำนวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหลักทรัพยที่ถือไวจนกวาจะครบกำหนดท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย คำนวณโดยการหามูลคาปจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง  
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา การประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพยประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตคิดลด
เปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคำนึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและ
ความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย 
 
การกลับรายการดอยคา 
 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินจะถูกกลับรายการเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพ่ิมขึ้นในภายหลังและการเพ่ิมขึ้นน้ันสัมพันธ
โดยตรงกับผลขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรูในกำไรหรือขาดทุน  
 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบระยะเวลารายงานวา
มีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชในการคำนวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคา
จะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมหรือคาตัดจำหนายสะสม 
เสมือนหน่ึงไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน 
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(ฌ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น แสดงดวยราคาทุน 
 

(ญ) หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา 
 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาเปนภาระผูกพันท่ีจะตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรูเม่ือบริษัทไดรับชำระหรือมีสิทธิ
ท่ีปราศจากเงื่อนไขในการไดรับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไมไดจากลูกคากอนท่ีบริษัทรับรูรายไดท่ีเกี่ยวของ 

 
(ฎ) ผลประโยชนของพนักงาน 

 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานไดทำงาน
ใหกับกิจการ 
 
โครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไว 
 
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชนที ่กำหนดไวถูกคำนวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชนดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสด
เพ่ือใหเปนมูลคาปจจุบัน 
 
การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไวน้ันใชหลักคณิตศาสตรประกันภัยซ่ึงจัดทำโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย
ท่ีไดรับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 
 
ในการวัดมูลคาใหมของหนี้สินผลประโยชนที่กำหนดไวสุทธิ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
จะถูกรับรูรายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทกำหนดดอกเบ้ียจายของหนี้สินผลประโยชนท่ีกำหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใช
วัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดยคำนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ีกำหนดไวสุทธิซ่ึงเปน
ผลมาจากการสมทบเงินและการจายชำระผลประโยชน ดอกเบี้ยจายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชน
รับรูรายการในกำไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท่ีเกี่ยวของกับการบริการในอดีต 
หรือ ผลกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกำไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรูผลกำไรและขาดทุนจากการจายชำระ
ผลประโยชนพนักงานเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น 
 
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงาน
ในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ซ่ึงผลประโยชนนี้ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกำไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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ผลประโยชนเม่ือเลิกจาง  
 
ผลประโยชนเม่ือเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเม่ือวันใดวันหน่ึงตอไปน้ีเกิดขึ้นกอน เม่ือบริษัทไมสามารถยกเลิกขอเสนอการใหผลประโยชนดังกลาว
ไดอีกตอไป หรือเม่ือบริษัทรับรูตนทุนสำหรับการปรับโครงสราง หากระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ผลประโยชนดังกลาวจะถูกคิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทำงานให หน้ีสินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจายชำระ หากบริษัทมีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงานไดทำงานใหในอดีตและภาระผูกพันน้ีสามารถ
ประมาณไดอยางสมเหตุสมผล 
 

(ฏ) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันซ่ึงเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตท่ีประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชำระ
ภาระผูกพันดังกลาว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบัน
กอนคำนึงถึงภาษีเงินได เพ่ือใหสะทอนจำนวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสิน
สวนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน 
 

(ฐ) รายได 
 
รายไดรับรูเมื่อลูกคามีอำนาจควบคุมในสินคาหรือบริการดวยจำนวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับซ่ึงไมรวม
จำนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสามและภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
รายไดคาธรรมเนียม 
 
รายไดคาทรัพยสินทางปญญา รายไดคาธรรมเนียมการจัดการบริหารและรายไดคาบริการรับรูเปนรายไดตลอดระยะเวลาการใหสิทธิและ
การใหบริการ 
 
รายไดคาเชา 
 
รายไดคาเชารับรูในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายเริ่มแรกท่ีเกิดเปนการเฉพาะเพ่ือกอใหเกิดรายไดตามสัญญาเชา
จะรับรูเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดคาใชจายน้ัน 
 
ดอกเบ้ียรับและเงินปนผลรับ 
 
ดอกเบ้ียรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง เงินปนผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันท่ีบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
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(ฑ) คาใชจาย 
 
สัญญาเชาดำเนินงาน 
 
คาใชจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ีไดรับตามสัญญาเชาจะรับรู
ในกำไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังส้ินตลอดอายุสัญญาเชา 
 
คาเชาท่ีอาจเกิดขึ้นตองนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เม่ือไดรับการยืนยันการปรับคาเชา 

 
ตนทุนทางการเงิน 
 
ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบ้ียจายของเงินกูยืม ประมาณการหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคาดวาจะตองจายสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
เวลาท่ีผานไป และเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิซ่ึงถูกจัดประเภทเปนหน้ีสิน  
 
ตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขรับรูในกำไรหรือขาดทุน โดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 
คาใชจายสำหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน 
 
บริษัทไดเสนอสิทธิใหพนักงานจำนวนหน่ึงท่ีเขาหลักเกณฑสำหรับการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกันพนักงานท่ีเห็นชอบกับขอเสนอ
จะไดรับเงินจำนวนหน่ึงโดยคำนวณผันแปรตามเงินเดือนลาสุด จำนวนปท่ีทำงานหรือจำนวนเดือนคงเหลือกอนการเกษียณตามปกติ บริษัทบันทึก
เปนคาใชจายเม่ือมีแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน  

 
(ฒ) ภาษีเงินได 

 
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกำไรหรือขาดทุน เวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 
 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชำระหรือไดรับชำระ โดยคำนวณจากผลกำไรหรือขาดทุนประจำปที่ตองเสียภาษี 
โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 



297

 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินและจำนวนท่ีใช
เพ่ือความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเม่ือเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวตอไปน้ี การรับรูสินทรัพยหรือหน้ีสินในครั้งแรก
ซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมกลับรายการในอนาคตอันใกล ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใช
อัตราภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเม่ือมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
การวัดมูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดวา
จะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชำระหน้ีสินตามมูลคาตามบัญชี ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในการกำหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทตองคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอน
และอาจทำใหจำนวนภาษีท่ีตองจายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตองชำระ บริษัทเชื่อวาไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได
ท่ีจะจายในอนาคตซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต 
การประเมินน้ีอยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆ 
อาจจะทำใหบริษัทเปล่ียนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดคางจาย
จะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษี
หนวยงานเดียวกันสำหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันสำหรับหนวยภาษีตางกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจายชำระหน้ีสิน
และสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชำระหน้ีสินในเวลาเดียวกัน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับ
การใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว กำไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราวที่เกี่ยวของ 
ดังน้ัน กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัทแลวอาจมีจำนวน
ไมเพียงพอท่ีจะบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดทั้งจำนวน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะถูกปรับลดลงเทาท่ีประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
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(ณ) เงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาแตละสกุลเงินเปนสกุลเงินท่ีใชในการดำเนินงาน โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงาน
โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกตางของอัตราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑราคาทุนเดิมแปลงคาเปนสกุลเงิน
ท่ีใชในการดำเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ ท้ังน้ีรวมถึงรายการบัญชีท่ีเกิดจากจากการจายชำระหรือรับชำระส่ิงตอบแทนลวงหนา 
 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศซึ่งแสดงดวยมูลคายุติธรรมแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใช
ในการดำเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีวัดมูลคายุติธรรม 

 
(ด) เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนอนุพันธ 

 
สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา 
ลูกหน้ีอื่น เจาหน้ีการคา เจาหน้ีอื่น ลูกหน้ีระยะยาว เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืม และหุนกู 
 
บริษัทดำเนินธุรกิจกับตางประเทศและมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน บริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงิน
เพ่ือลดความเส่ียงดังกลาว ผลกำไรหรือขาดทุนจากการทำประกันความเส่ียงรับรูในกำไรหรือขาดทุน ในงวดบัญชีเดียวกันกับงวดท่ีเกิดผลแตกตาง
จากอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียนของสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีทำประกันความเส่ียงไว  
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4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน 

 
บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัท หากบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันหรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสำคัญ
ท้ังทางตรงและทางออมตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน 
 
รายการท่ีสำคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม และนโยบายการกำหนดราคาสรุปไดดังน้ี 
 
 2562 2561  นโยบายการกำหนดราคา 
 (ลานบาท)   
บริษัทรวม     
รายไดคาทรัพยสินทางปญญา 521 511  คิดตามอัตรารอยละของ 
       รายไดจากการขาย 
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ 773 795  สวนใหญคิดราคาจากการ 
   บริหาร รายไดคาบริการ       ใชบริการและอัตรารอยละ 
   และอื่นๆ       ของรายไดจากการขาย 
รายไดเงินปนผล 499 468  ตามจำนวนท่ีประกาศจาย 
     บริษัทยอย     
รายไดคาทรัพยสินทางปญญา 2,182 2,042  คิดตามอัตรารอยละของ 
       รายไดจากการขาย 
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ 4,520 4,549  สวนใหญคิดราคาจากการ 
   บริหาร รายไดคาบริการ       ใชบริการ 
   และอื่นๆ     
รายไดเงินปนผล 17,933 21,980  ตามจำนวนท่ีประกาศจาย 
ดอกเบ้ียรับ  4,186 3,708  อัตราตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจาย 66 63  อัตราตามสัญญา 
     บริษัทอื่น     
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ 371 373  สวนใหญคิดราคาจากการ 
   บริหาร รายไดคาบริการ       ใชบริการและอัตรารอยละ 
   และอื่นๆ       ของรายไดจากการขาย 
รายไดเงินปนผล 1,871 2,459  ตามจำนวนท่ีประกาศจาย 
 
งบกำไรขาดทุนสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทแสดงตนทุนทางการเงินจำนวน 1,559 ลานบาท (2561: 2,329 ลานบาท) 
ประกอบดวย ดอกเบ้ียจายและคาใชจายทางการเงินจำนวน 5,745 ลานบาท (2561: 6,037 ลานบาท) และดอกเบ้ียรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน
จำนวน 4,186 ลานบาท (2561: 3,708 ลานบาท) 



300

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 

 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
บัญชีเดินสะพัด    
บริษัทรวม   
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรช่ัน จำกัด 323 

 
322 

บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด 30  36  
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จำกัด 25  19  
บริษัทอื่นๆ 39 43 
 417 420 
    
บริษัทยอย    
บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด  114    234  
บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จำกัด  65   76  
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จำกัด  61   86  
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด  56   75  
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส จำกัด (มหาชน)  49   16  
บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด  46   11  
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)  43   43  
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน)  37   3  
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จำกัด  36   102  
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต จำกัด  28   28  
บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จำกัด  27   91  
บริษัทปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จำกัด  24   70  
Mawlamyine Cement Limited 20  1 

บริษัทปูนซิเมนตไทย (ลำปาง) จำกัด 10  28 

บริษัทปูนซิเมนตไทย (ทุงสง) จำกัด 5  47 

PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. 3  28 

บริษัทกระเบ้ืองกระดาษไทย จำกัด 1  33 

บริษัทอื่นๆ 387   311 
 1,012 1,283 
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 2562  2561 
 (ลานบาท) 
บริษัทอื่น   
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 25  5 
บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จำกัด 5  6 
บริษัทอื่นๆ 10 8 
 40 19 
รวม 1,469 1,722 

 
เงินใหกูยืมระยะส้ัน 
 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
ต๋ัวเงินรับ   
บริษัทยอย   
บริษัทผลิตภัณฑและวัตถุกอสราง จำกัด   55,151  61,920 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)   33,756  23,310 

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จำกัด   17,785  13,552 

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด 5,906  589 

บริษัทกระเบ้ืองกระดาษไทย จำกัด  445  7,174 
บริษัทอื่นๆ   1,617  176 
รวม 114,660  106,721 

 
รายการเคล่ือนไหวระหวางปสำหรับเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 106,721  95,749 
เพ่ิมขึ้น 73,208  43,431 
ลดลง (65,269)  (32,459) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 114,660  106,721 
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เจาหน้ีหมุนเวียนอื่นและหน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น 
 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
บัญชีเดินสะพัด 76 101 
เงินรับลวงหนาคาสิทธิการใชซอฟตแวร 1,018 1,038 
รวม 1,094 1,139 
 
เงินกูยืมระยะส้ัน 
 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
ต๋ัวเงินจาย   
บริษัทยอย   
บริษัทซิเมนตไทยโฮลด้ิง จำกัด  3,206    4,204  
บริษัทเหล็กสยาม จำกัด  1,298    1,294  
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd.  501    424  
บริษัทเอสซีจี แอคเคานต้ิง เซอรวิสเซส จำกัด  358    343  
บริษัทพร็อพเพอรต้ี แวลู พลัส จำกัด  357    363  
บริษัทเอสซีจี เลิรนน่ิง เอ็กเซลเลนซ จำกัด  227    184  
บริษัทเซรามิคซิเมนตไทย จำกัด  185    1,190  
บริษัทซีทีโอ แมเนจเมนท จำกัด  153    120  
บริษัทบางซ่ืออุตสาหกรรม จำกัด  144    167  
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด  131    100  
บริษัทอื่นๆ 9  14 
รวม 6,569 8,403 
 
รายการเคล่ือนไหวระหวางปสำหรับเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังน้ี 
 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 8,403  6,375 
เพ่ิมขึ้น 2,348  4,168 
ลดลง (4,182)  (2,140) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 6,569  8,403 
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คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสำคัญ 
 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม   
ผลประโยชนระยะส้ัน 152 191 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 23 14 
รวม 175 205 
 
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารสำคัญ ประกอบดวย คาตอบแทนท่ีจายใหแกคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน) 
ตามขอบังคับของบริษัท และคาตอบแทนที่จายใหแกผูบริหารของบริษัท ซึ่งไดแก เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่นๆ รวมทั้ง 
เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพท่ีบริษัทจายสมทบใหผูบริหารในฐานะพนักงานของบริษัท 

 
5 เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด และเงินลงทุนอื่นๆ 

 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
    
    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด    
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 11,691  14,128 
    
เงินลงทุนชั่วคราว    
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย 9,437  15,271 
    
เงินลงทุนเผื่อขาย    
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย 1,508  7,490 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขายสวนใหญลงทุนในกองทุนสวนบุคคลซ่ึงบริหารงานโดยบริษัทบริหารสินทรัพยอิสระ 
3 ราย ไดลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคลองสูงและถูกจัดอันดับอยูในระดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได โดยมีอัตราผลตอบแทน
รอยละ 1.12 ถึง 1.95 ตอป (2561: รอยละ 1.25 ถึง 3.23 ตอป) 
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มูลคายุติธรรม 
 
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผ่ือขาย รวมท้ังมูลคาตามบัญชีถูกแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังน้ี 

 
 มูลคา  มูลคายุติธรรม 
 ตามบัญชี  ระดับ 2 
 (ลานบาท) 
เงินลงทุนชั่วคราว    
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย  9,437  9,437 
    
เงินลงทุนเผื่อขาย    
ตราสารหน้ีท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขาย  1,508  1,508 
 
ตารางขางตนวิเคราะหการวัดมูลคายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นประจำสำหรับหลักทรัพยเผ่ือขาย การวัดมูลคายุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทอยูในระดับ
ท่ีตางกันของลำดับช้ันมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคา นิยามของระดับ 2 ท่ีเกี่ยวของกับเงินลงทุนของบริษัท เปนขอมูลอื่นท่ี
สังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสำหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
 
บริษัทพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สำหรับหลักทรัพยที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย อางอิงราคาจากนายหนาซึ่งไดมีการทดสอบ
ความสมเหตุสมผลของราคาเหลาน้ัน โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาดสำหรับเครื่องมือ
ทางการเงินที่เหมือนกัน ณ วันท่ีวัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเสี่ยงดานเครดิตและไดรวม
การปรับปรุงความเส่ียงดานเครดิตของบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม 
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6 เงินลงทุนในบริษัทร�วมและบริษัทย�อย 

 
รายการเคล่ือนไหวสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สำหรับเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย ซ่ึงบันทึกโดยวิธีราคาทุน มีดังน้ี 
 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 133,125  128,555 
ซ้ือและลงทุนเพ่ิม 296  4,570 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 133,421  133,125 
 
เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนระหวางปส้ินสุดวันเดียวกัน มีดังน้ี 
 
 สัดสวน   ผลขาดทุนจาก     
 การถือหุน วิธีราคาทุน  การดอยคาสะสม  สุทธิ  รายไดเงินปนผล 
 2562 2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (รอยละ) (ลานบาท) 
ธุรกจิซีเมนตและผลิตภัณฑกอสราง 100 100 69,952  69,656  (111)  (111)  69,841 69,545  1,358  152 
ธุรกจิเคมิคอลส 100 100 44,084  44,084  -  -  44,084  44,084  12,955  14,261 
ธุรกจิแพคเกจจิ้ง 99 99 17,363  17,363  -  -  17,363  17,363  1,720  7,698 
สวนงานอื่น 100 100 2,274  2,274  (141)  (141)  2,133 2,133 2,399  337 
รวม   133,673  133,377  (252)  (252)  133,421 133,125  18,432  22,448 

 
 ในไตรมาสท่ี 4 ของป 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล

ประจำป 2562 เปนเงินสดและหุนสามัญ โดยบริษัทไดรับเงินปนผลเปนหุนสามัญจำนวน 1,548 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปน
จำนวนเงิน 1,548 ลานบาท 

 
 ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวช่ัน จำกัด ไดเรียกชำระคาหุนเปนจำนวนเงิน 1,047 ลานบาท  
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7 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

 
 สัดสวน     
  การถือหุน  เงินลงทุน  รายไดเงินปนผล 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (รอยละ)  (ลานบาท) 
วิธีราคาทุน            

บริษัทปูนซีเมนตเอเซีย จำกัด (มหาชน) 10  10  1,119  1,119  111  82 
บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด 10  10  881  881  1,546  2,234 
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 10  10  401  401  50  50 
บริษัทสยามโตโยตาอุตสาหกรรม จำกัด 4  4  329  329  88  44 
Finfloor S.p.A. 10  10  299  299  76  49 
บริษัทอื่นๆ -  -  10  10  -  - 
รวม     3,039  3,039  1,871  2,459 
หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม     (9)  (9)  -  - 
สุทธิ     3,030  3,030  1,871  2,459 

 
มูลคารวมของเงินลงทุนดังกลาวขางตน ซ่ึงถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบครั้งหลังสุดท่ีมีอยู ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังน้ี 

 
 ราคาทุน 

 
 

 หักผลขาดทุนจาก  สวนไดเสียใน 

 การดอยคาสะสม 
 

มูลคาตามบัญชี 

 (ลานบาท) 
หลักทรัพยท่ีไมอยูในความตองการของตลาด 3,030  10,813 
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8 อสังหาริมทรัพย�เพื่อการลงทุน 

 
 ท่ีดินและ  อาคารและ      

 สวนปรับปรุง  ส่ิงปลูกสราง  รวม 
 (ลานบาท) 

ราคาทุน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 1,619  616  2,235 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 1,619  616  2,235 
      
คาเส่ือมราคาสะสม      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 107  201  308 
คาเส่ือมราคาสำหรับป -  11  11 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 107  212  319 
คาเส่ือมราคาสำหรับป -  12  12 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 107  224  331 
      
มูลคาตามบัญชี      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 1,512  404  1,916 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,512  392  1,904 

 
บริษัทไดมีการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑของสินทรัพยท่ีใชงานอยูในปจจุบัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมูลคายุติธรรมจำนวน 4,847 ลานบาท (2561: 4,943 ลานบาท) 

 
การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับช้ันการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 3 จากเกณฑขอมูลที่นำมาใช 
ซ่ึงใชวิธีการคิดลดกระแสเงินสดและวิธีราคาตลาดในการประเมินมูลคายุติธรรม 
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9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ�  

 

       ยาน  
เครื่อง
ตกแตง     

 ท่ีดินและ  อาคาร  เครื่องจักร  พาหนะ  ติดต้ังและ  งาน   
 สวน  และ  และ  และ  เครื่องใช  ระหวาง   
 ปรับปรุง  ส่ิงปลูกสราง  อุปกรณ  อุปกรณ  สำนักงาน  กอสราง  รวม 

 (ลานบาท) 
ราคาทุน              
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 914  3,204  1,183  22  588  3  5,914 
เพ่ิมขึ้น 9  57  34  -  47  1  148 
จำหนาย/ตัดรายการบัญชี -  -  -  -  (7)  -  (7) 
โอนเขา (ออก) -  2  3  -  -  (3)  2 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 923  3,263  1,220  22  628  1  6,057 
เพ่ิมขึ้น 2  12  24  -  24  1  63 
จำหนาย/ตัดรายการบัญชี (4)  (3)  (2)  -  (22)  (1)  (32) 
โอนออก -  -  -  -  -  (1)  (1) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 921  3,272  1,242  22  630  -  6,087 
              
คาเส่ือมราคาสะสม              
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 598  1,389  316  18  427  -  2,748 
คาเส่ือมราคาสำหรับป 130  166  86  1  71  -  454 
จำหนาย/ตัดรายการบัญชี -  -  -  -  (6)  -  (6) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 728  1,555  402  19  492  -  3,196 
คาเส่ือมราคาสำหรับป 17  149  83  1  54  -  304 
ผลขาดทุนจากการดอยคา -  -  34  -  -  -  34 
จำหนาย/ตัดรายการบัญชี (4)  (3)  (2)  -  (22)  -  (31) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 741  1,701  517  20  524  -  3,503 
              
              
มูลคาตามบัญชี              
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 195  1,708  818  3  136  1  2,861 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 180  1,571  725  2  106  -  2,584 
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10 สินทรัพย�ไม�มีตัวตนอื่น 

 
 คาลิขสิทธ์ิ  ตนทุน     
 ซอฟตแวร  ระหวางพัฒนา  อื่นๆ  รวม 
 (ลานบาท) 

ราคาทุน        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 3,154  11  524  3,689 
เพ่ิมขึ้น 43  6  45  94 
จำหนาย/ตัดรายการบัญชี (6)  -  (20)  (26) 
โอนเขา (ออก) 1  (4)  (2)  (5) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 3,192  13  547  3,752 
เพ่ิมขึ้น 311  18  111  440 
จำหนาย/ตัดรายการบัญชี (342)  -  -  (342) 
โอนเขา (ออก) 4  (12)  7  (1) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 3,165  19  665  3,849 
        
คาตัดจำหนายสะสม        

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 1,057  -  19  1,076 
คาตัดจำหนายสำหรับป 400  -  5  405 
ผลขาดทุนจากการดอยคา 6  -  -  6 
จำหนาย/ตัดรายการบัญชี (5)  -  -  (5) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 1,458  -  24  1,482 
คาตัดจำหนายสำหรับป 386  -  29  415 
ผลขาดทุนจากการดอยคา 7  -  -  7 
จำหนาย/ตัดรายการบัญชี (342)  -  -  (342) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,509  -  53  1,562 
        
มูลคาตามบัญชี        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 1,734  13  523  2,270 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,656  19  612  2,287 
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11 สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี) 

 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดน้ีประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษี
หนวยงานเดียวกัน ซ่ึงแสดงรวมไวในงบแสดงฐานะการเงินโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 341 361 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (8) (1) 
สุทธิ 333 360 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดขึ้นในระหวางป มีดังน้ี 

 
    บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)   

  ณ วันท่ี 
 

ในกำไรหรือ 
 

ในกำไรขาดทุน 
 

ณ วันท่ี 

  
1 มกราคม 

2561 

 
ขาดทุน 

 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
31 ธันวาคม 2561 

  (หมายเหตุ 21) 
  (ลานบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี -  101  -  101 
เงินลงทุนเผ่ือขาย 5  (4)  -  1 
เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทอื่น 52  -  -  52 
ประมาณการหน้ีสิน        
     สำหรับผลประโยชนพนักงาน 152  5  21  178 
อื่นๆ 28  1  -  29 
รวม 237  103  21  361 
        
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนเผ่ือขาย (9)  -  8  (1) 
รวม (9)  -  8  (1) 
        
สุทธิ 228  103  29  360 
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    บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)   

  ณ วันท่ี 
 

ในกำไรหรือ 
 

ในกำไรขาดทุน 
 

ณ วันท่ี 

  
1 มกราคม 

2562 

 
ขาดทุน 

 
เบ็ดเสร็จอื่น 

 
31 ธันวาคม 2562 

  (หมายเหตุ 21) 
  (ลานบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี 101  (101)  -  - 
เงินลงทุนเผ่ือขาย 1  (1)  -  - 
เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทอื่น 52  -  -  52 
ประมาณการหน้ีสิน        
     สำหรับผลประโยชนพนักงาน 178  53  22  253 
อื่นๆ 29  7  -  36 
รวม 361  (42)  22  341 
        
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนเผ่ือขาย (1)  -  (7)  (8) 
รวม (1)  -  (7)  (8) 
        
สุทธิ 360  (42)  15  333 

 
  
12 การเปล่ียนแปลงของหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 
  เงินกูยืมระยะส้ัน  หุนกู  รวม 

 (ลานบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 6,375  181,500  187,875 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 2,028  -  2,028 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 8,403  181,500  189,903 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน (1,834)  (6,500)  (8,334) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 6,569  175,000  181,569 
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13 หุ�นกู� 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดออกหุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน มูลคารวม 175,000 ลานบาท (2561: 181,500 ลานบาท) ดังน้ี 
 
         มูลคายุติธรรม * 
หุนกูครั้งท่ี 2562  2561 อัตราดอกเบ้ีย อายุหุนกู ครบกำหนด 2562 2561 
 (ลานบาท) (รอยละตอป)     
3/2555 -  6,500 4.40 7 ป 12 ตุลาคม 2562 - 1,028 
1/2558 -  15,000 3.90 4 ป 1 เมษายน 2562 - 1,006 
2/2558 -  10,000 3.40 4 ป 1 พฤศจิกายน 2562 - 1,019 
1/2559 25,000  25,000 3.00 4 ป 1 เมษายน 2563 1,004 1,014 
2/2559 25,000  25,000 3.00 4 ป 1 พฤศจิกายน 2563 1,018 1,024 
1/2560 25,000  25,000 3.25 4 ป 1 เมษายน 2564 1,020 1,023 
2/2560 10,000  10,000 2.97 7 ป 30 สิงหาคม 2567 1,055 1,025 
3/2560 25,000  25,000 3.05 4 ป 1 ตุลาคม 2564 1,020 1,021 
1/2561 30,000  30,000 3.00 4 ป 1 เมษายน 2565 1,032 1,016 
2/2561 10,000  10,000 3.10 4 ป 1 ตุลาคม 2565 1,050 1,026 
1/2562 15,000  - 3.10 4 ป 1 เมษายน 2566 1,044 - 
2/2562 10,000  - 3.00 4 ป 1 พฤศจิกายน 2566 1,044 - 
รวม 175,000  181,500      
หัก สวนท่ีถึงกำหนด         
   ชำระภายในหน่ึงป (50,000)  (31,500)      
สุทธิ 125,000  150,000      
 
* ราคาซ้ือขายสุดทาย (บาทตอหนวย : มูลคาตอหนวยเทากับ 1,000 บาท) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 
 
มูลคายุติธรรมของหุนกู บริษัทไดพิจารณามูลคายุติธรรมระดับ 2 สำหรับหลักทรัพยท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลักทรัพยอางอิงราคาจากนายหนา 
ซึ่งไดมีการทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหลานั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณไวดวยอัตราดอกเบี้ยในตลาด
สำหรับเครื่องมือทางการเงินท่ีเหมือนกัน ณ วันท่ีวัดมูลคา มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินสะทอนผลกระทบของความเส่ียงดานเครดิต
และไดรวมการปรับปรุงความเส่ียงดานเครดิตของบริษัทและคูสัญญาตามความเหมาะสม 
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14 ประมาณการหนี้สินไม�หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน�พนักงาน 

 
บริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนท่ีกำหนดไวตามขอกำหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเม่ือเกษียณ 
และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
โครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไวมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความเส่ียงของชวงชีวิตและความเส่ียง
จากอัตราดอกเบ้ีย 
 
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
ผลประโยชนหลังออกจากงานเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 1,181 803 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น 24 21 
รวม 1,205 824 

 
การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันของประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน 
 
 2562  2561 

 (ลานบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 1 มกราคม  824  701 
    
รับรูในกำไรขาดทุน    
ตนทุนบริการปจจุบัน 57  36 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 33  24 
ผลขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 3  1 
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงานโอนไปบริษัทยอย (13)  (6) 
ตนทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 266  - 
 346  55 

รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 120  108 

 120  108 
อื่นๆ    
ผลประโยชนจาย (85) (40) 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 1,205 824 
 
เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน โดยมีผลใชบังคับเม่ือ
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงกำหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางท่ีถูกเลิกจางเพ่ิมเติม หากลูกจางทำงานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป 
ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน จากเดิมอัตราคาชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน ทั้งนี้บริษัทไดรับรู 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนคาใชจาย 266 ลานบาทในงบกำไรขาดทุน และทำใหกำไรสุทธิลดลง 213 ลานบาท 
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ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก 
 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม   
ขอสมมติดานประชากรศาสตร - (7) 
ขอสมมติทางการเงิน 72 23 
การปรับปรุงจากประสบการณ 48 92 
รวม 120 108 
 
ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

 2562  2561 

 (รอยละ) 
อัตราคิดลด * 1.54 - 1.72  3.02 - 3.15 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 2.00 - 6.00  3.00 - 6.00 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ** 2.50 - 9.00  2.50 - 7.00 
อัตรามรณะ *** 50.00 ของ TMO2017  50.00 ของ TMO2017 
 
*      อัตราผลตอบแทนในทองตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสำหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
**    ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน 
***  อางอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 
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การวิเคราะหความออนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
ท่ีกำหนดไวเปนจำนวนเงินดังตอไปน้ี 

 
ผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
 
 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
 2562 2561 
 (ลานบาท) 
อัตราคิดลด   
   เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5 (67) (45) 
   ลดลงรอยละ 0.5 73 49 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน   
   เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.0 146 95 
   ลดลงรอยละ 1.0 (126) (82) 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน   
   เพ่ิมขึ้นรอยละ 10.0 (36) (24) 
   ลดลงรอยละ 10.0 38 25 
 
แมวาการวิเคราะหน้ีไมไดคำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการดังกลาว แตไดแสดงประมาณการ
ความออนไหวของขอสมมติตางๆ 
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15 ทุนเรือนหุ�น 

 
 ราคาตาม  2562  2561 
 มูลคาหุน  จำนวนหุน  มูลคา  จำนวนหุน  มูลคา 
 (บาท)  (ลานหุน / ลานบาท) 
ทุนจดทะเบียน    
ณ วันท่ี 1 มกราคม          
-  หุนสามัญ 1  1,600 1,600 1,600 1,600 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม       
-  หุนสามัญ 1  1,600 1,600 1,600 1,600 
       
ทุนท่ีออกและชำระแลว       
ณ วันท่ี 1 มกราคม       
-  หุนสามัญ 1  1,200 1,200 1,200 1,200 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม       
-  หุนสามัญ 1  1,200 1,200 1,200 1,200 

 
16 สํารองและองค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น 

 
สำรองตามกฎหมาย 

 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) 
อยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสำรองดังกลาวมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน เงินสำรองน้ีจะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 

 
การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีบันทึกไปยังสวนของผูถือหุน รวมผลสะสมของการเปล่ียนแปลงสุทธิในมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผ่ือขายจนกระท่ังมีการจำหนายเงินลงทุนน้ัน 
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17 รายได�อื่น 

 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
ดอกเบ้ียรับจากสถาบันการเงิน 381  491 
กำไรจากการขายเงินลงทุน 54  163 
อื่นๆ 25  58 
รวม 460  712 

 
18 ค�าใช�จ�ายในการบริหาร 

 
  2562  2561 
  (ลานบาท) 
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน 3,443  3,710 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 703  867 
คาประชาสัมพันธ 581  860 
คาใชจายเทคโนโลยีสารสนเทศ 498  523 
คาธรรมเนียมวิชาชีพ 221  349 
คาเชา 168  177 
คาจางแรงงานภายนอก 162  179 
อื่นๆ 524  540 
รวม 6,300  7,205 
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19 ค�าใช�จ�ายผลประโยชน�ของพนักงาน 

 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
เงินเดือนและคาแรง 2,717  2,879 
สวัสดิการ และอื่นๆ 209  219 
โครงการสมทบเงินท่ีกำหนดไว 227  224 
โครงการผลประโยชนท่ีกำหนดไว 93  61 
คาใชจายสำหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน 34  6 
คาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 266  - 
 3,546  3,389 
สวนท่ีบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสราง -  (4) 
สุทธิ 3,546  3,385 

 
บริษัทไดจัดใหมีเงินทุนสำรองเล้ียงชีพเพ่ือจายใหพนักงานเม่ือออกจากงาน โดยบริษัทจายในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนพนักงาน ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับอายุงานของพนักงาน 

 
บริษัทไดจัดใหมีเงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพซ่ึงไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
อีกประเภทหน่ึงสำหรับพนักงานของบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเปนสมาชิกของกองทุน พนักงานท่ีจะสมัครเปน
สมาชิกกองทุนน้ีตองจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรารอยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจายสมทบเปนรายเดือน
เขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิก 

 
20 ต�นทุนทางการเงิน  

 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
ดอกเบ้ียจายเงินกูสกุลเงินบาท 5,680  5,974 
ดอกเบ้ียจาย (รับ) บริษัทในเครือ    
   ดอกเบ้ียจาย - บริษัทในเครือ 66  63 
   ดอกเบ้ียรับ - บริษัทในเครือ (4,186)  (3,708) 
 1,560  2,329 
สวนท่ีบันทึกเปนตนทุนของสินทรัพยระหวางกอสราง (1)  - 
สุทธิ 1,559  2,329 
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21 ภาษีเงินได� 

 
ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกำไรหรือขาดทุน     
 หมายเหตุ 2562  2561 
  (ลานบาท) 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน  132 - 
    
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   
   การเปล่ียนแปลงของผลแตกตางช่ัวคราว 11 42  (103) 
รวม  174  (103) 

 
ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
 หมายเหตุ 2562  2561 
  (ลานบาท) 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  (23)  (21) 
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผ่ือขาย  7  (8) 
รวม 11 (16)  (29) 

  
การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีท่ีแทจริง  
 
สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริงของบริษัทไมเทากับอัตรารอยละ 20 ตามประมวลรัษฎากร 
เน่ืองจากคาใชจายภาษีเงินไดคำนวณจากกำไรทางบัญชีปรับปรุงดวยรายการซ่ึงไมถือเปนคาใชจายและหักรายไดหรือคาใชจายท่ีไดรับ
การยกเวนทางภาษีตามประมวลรัษฎากร 
 
 2562  2561 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(ลานบาท) 
 อัตราภาษี 

(รอยละ) 
  

(ลานบาท) 
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได   21,049    24,352 
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  4,210  20  4,870 
รายไดท่ีไมตองเสียภาษี   (4,045)    (4,971) 
คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพ่ิม   (16)    (33) 
คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไมไดและอื่นๆ   84    33 
ผลขาดทุนทางภาษีเพ่ิมขึ้น (ลดลง)   (101)    101 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน   132    - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกตางช่ัวคราว   42    (103) 
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 0.8  174  (0.4)  (103) 
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22 กําไรต�อหุ�นข้ันพื้นฐาน 

 
กำไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม คำนวณจากกำไรสำหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนสามัญบริษัท และจำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักท่ีออกจำหนายแลวระหวางป โดยแสดงการคำนวณดังน้ี 
 
 2562  2561 
 (ลานบาท / ลานหุน) 
กำไรสำหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนสามัญบริษัท 20,875 24,456 
จำนวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักท่ีออกจำหนายแลว 1,200 1,200 
กำไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 17.40 20.38 

 
23 เงินป�นผล 

 
เงินปนผลท่ีบริษัทจายใหผูถือหุน มีดังน้ี  
 

 วันท่ีอนุมัติ 
กำหนดจาย 
เงินปนผล 

อัตราเงินปนผลตอ
หุน 

 
จำนวนเงิน 

   (บาท)  (ลานบาท) 
ป 2562      
เงินปนผลประจำป 2561 27 มีนาคม 2562 19 เมษายน 2562 9.50  11,400 
เงินปนผลระหวางกาล 26 กรกฎาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 7.00  8,399 
รวม   16.50  19,799 
      
ป 2561      
เงินปนผลประจำป 2560 28 มีนาคม 2561 20 เมษายน 2561 10.50  12,600 
เงินปนผลระหวางกาล 25 กรกฎาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 8.50  10,200 
รวม   19.00  22,800 
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24 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
 
บริษัทควบคุมความเส่ียงดานสภาพคลอง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของบริษัท และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลตอดอกเบ้ียสุทธิ ซ่ึงบริษัทบริหารหน้ีสิน
โดยการกูยืมท่ีมีท้ังอัตราดอกเบ้ียคงท่ี และอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 
 
อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของเงินใหกูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบกำหนดชำระมีดังน้ี 

 
 เงินใหกูยืม 
 

 
 

อัตราผลตอบแทน 
ท่ีแทจริง 

 
ภายใน 1 ป 

 
รวม 

 (รอยละตอป)  (ลานบาท) 
ป 2562    
หมุนเวียน    
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3.50 114,660 114,660 
รวม  114,660 114,660 
    
ป 2561    
หมุนเวียน    
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3.75 106,721 106,721 
รวม  106,721 106,721 
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อัตราผลตอบแทนท่ีแทจริงของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะเวลาท่ีครบกำหนดชำระ มีดังน้ี 
 

หน้ีสินทางการเงิน 
 

 
อัตราผลตอบแทน 

ท่ีแทจริง 
 

ภายใน 1 ป 
หลังจาก 1 ป  
แตไมเกิน 5 ป 

 
รวม 

 (รอยละตอป) (ลานบาท) 
ป 2562     
หมุนเวียน     
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 0.50, 1.00 6,569 - 6,569 
หุนกู 3.00  50,000  -  50,000 
       
ไมหมุนเวียน       
หุนกู 2.97 - 3.25 -  125,000  125,000 
รวม  56,569  125,000  181,569 
     
ป 2561     
หมุนเวียน     
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 0.50, 1.00 8,403 - 8,403 
หุนกู 3.40 - 4.40  31,500  -  31,500 
       
ไมหมุนเวียน       
หุนกู 2.97 - 3.25 -  150,000  150,000 
รวม  39,903  150,000  189,903 

 
ความเส่ียงจากเงินตราตางประเทศ 
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
 
บริษัทไดทำธุรกรรมอนุพันธทางการเงินเปนสวนหน่ึงในการบริหารและจัดการความเส่ียงอันเกิดจากหน้ีสินของบริษัท การจัดการความเส่ียง
โดยใชตราสารทางการเงินนี้ เปนไปตามนโยบายและแนวทางซ่ึงคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบแลว และมีการควบคุมขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย 

 
มูลคายุติธรรม 
 

 เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะส้ัน และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด 
ฝายบริหารของบริษัทเช่ือวา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทไมแตกตางไปจาก
มูลคายุติธรรมอยางมีสาระสำคัญ  
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25 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทมี 
 2562  2561 
 (ลานบาท) 
(ก) หนังสือค้ำประกันท่ีออกโดยบริษัทเพ่ือค้ำประกันการจายชำระ    
 เงินกูยืมของกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4,853 - 
(ข) หนังสือค้ำประกันท่ีออกโดยธนาคารแกหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  112 112 
(ค) ภาระผูกพัน   

- ตามสัญญาเชา 118 119 
- ตามสัญญากอสรางและปรับปรุงอาคารสำนักงาน   
 และโครงการพัฒนาระบบงาน 6 15 
- สัญญาใหการสนับสนุนหลัก (Title sponsor) 220 330 
 

(ง) บริษัทไดทำสัญญากับผูใหบริการในประเทศ 2 ราย เพ่ือใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบริษัทและบริษัทในเครือ มูลคาตามสัญญา
ประมาณ 6,500 ลานบาท ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีระยะเวลา 7 ป โดยเริ่มมีผลต้ังแตเดือนมิถุนายน 2559 
 

(จ) ในไตรมาสที่ 1 ของป 2552 บริษัทไดแจงความดำเนินคดีอาญาอดีตพนักงานเกี่ยวกับการลักทรัพย (แบบฟอรมใบหุนสามัญ) และ
การปลอมแปลงใบหุนสามัญของบริษัทเปนจำนวนหุน 672,000 หุน ซ่ึงตอมาในไตรมาสท่ี 2 ของป 2552 บริษัทไดรับแจงจากศาลแพงวา
ผูจัดการมรดกและทายาทผูถือหุนที่ถูกปลอมแปลงใบหุน (โจทก) ไดยื่นฟองบริษัทพรอมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวของกับ
เรื่องดังกลาว โดยเรียกรองใหรวมกันชดเชยคาเสียหาย ซ่ึงคดีน้ีไดยุติแลว 

 
 โดยเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาไดมีคำพิพากษาใหอดีตพนักงานผูกระทำละเมิดตอโจทก คืนหุนหรือใชราคาหุนตามราคา
ท่ีมีการซ้ือขายครั้งสุดทาย ณ วันท่ีใชเงิน ซ่ึงตองไมต่ำกวาอัตราหุนละ 314.38 บาท รวมท้ังเงินปนผลท่ีขาดอยูและดอกเบ้ียจนกวาชำระเสร็จ 
โดยใหบริษัทในฐานะนายจาง บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด และบุคคลท่ีเกี่ยวของรวมรับผิด ดังน้ัน บริษัทจึงได
บันทึกประมาณการหนี้สินจากคาเสียหายดังกลาวในสวนที่บริษัทอาจตองรับผิดในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
คิดเปนจำนวนเงิน 201 ลานบาท  
 
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทไดชำระหนี้ใหโจทกเสร็จสิ้นแลวดวยการคืนใบหุนสามัญของบริษัท เงินปนผลกอนฟองคดี
พรอมดอกเบ้ีย เงินปนผลหลังฟองคดี และคาใชจายตางๆ ในการดำเนินคดี จำนวนเงินรวม 319 ลานบาท ตอมาบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ 
ซ่ึงเปนจำเลยรวมไดยื่นคำรองเพ่ือขอใหศาลฎีกาตีความคำพิพากษา โดยเม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ศาลฎีกามีคำส่ังยกคำรอง
ดังกลาวแลว บริษัทจึงไดฟองคดีไลเบ้ียอดีตพนักงานผูกระทำละเมิด และบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ แลวเมื่อเดือนธันวาคม 2561 
โดยเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2562 ศาลแรงงานกลางไดมีคำพิพากษาใหอดีตพนักงานผูกระทำละเมิดชดใชเงินใหแกบริษัท จำนวน 149 ลานบาท 
พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยท่ีไมมีฝายใดอุทธรณ คดีจึงถึงท่ีสุด ปจจุบันอยูระหวางการบังคับคดี สำหรับการเรียกรองเอาจาก
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯน้ัน เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 ศาลแพงมีคำพิพากษาใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ชำระเงินใหแกบริษัท
จำนวน 62.55 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 7.5 ตอป ขณะน้ีบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ อยูในระหวางพิจารณาใชสิทธิอุทธรณ 
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26 การบริหารจัดการส�วนทุน 

 
ผูบริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการสวนทุนซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือดำรงฐานเงินทุนใหแข็งแกรงโดยการวางแผนการกำหนดกลยุทธ
ในการดำเนินงานเพ่ือใหธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี บริษัทยังคำนึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี 
โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอัตราผลตอบแทนอยูในเกณฑดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมท้ัง สรางความแข็งแกรง 
ความม่ันคงของการดำรงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี เพื่อดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง
ในอนาคต และรักษาความเช่ือม่ันตอผูถือหุน นักลงทุน เจาหน้ี และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 

 
27 เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องตางๆ ท่ีสำคัญ ดังน้ี 

 
(ก) ใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติจายเงินปนผลสำหรับป 2562 ในอัตราหุนละ 14.00 บาท รวมเปนเงินประมาณ 

16,800 ลานบาท ซ่ึงบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 7.00 บาท เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 ตามท่ีกลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 23 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายใน  อัตราหุนละ 7.00 บาท ใหแกผูถือหุนเฉพาะผูที่มีสิทธิ
รับเงินปนผลคิดเปนเงินประมาณ 8,400 ลานบาท โดยกำหนดจายในวันที่ 27 เมษายน 2563 การจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับ
การอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนในวันท่ี 1 เมษายน 2563 

 
(ข) ใหออกหุนกู ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 25,000 ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.80 ตอป อายุ 4 ป 

เพ่ือนำไปไถถอนหุนกู ครั้งท่ี 1/2559 จำนวน 25,000 ลานบาท ท่ีจะครบกำหนดไถถอน 
 
28 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแล�วแต�ยังไม�มีผลบังคับใช� 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีผลบังคับใชกับงบการเงินสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทไมไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ มีดังน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16* การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19* การชำระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 
 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินน้ีใหขอกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธและการบัญชีปองกัน
ความเสี่ยง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผลบังคับใช จะทำใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินขึ้นอยูกับเครื่องมือทางการเงินของบริษัท โดยการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน มีดังน้ี  
 
(1) การจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสินทรัพยทางการเงินเปน 3 ประเภท ไดแก การวัดมูลคาดวย
ราคาทุนตัดจำหนาย มูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน ท้ังน้ี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับน้ีจะยกเลิกการจัดประเภท ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกำหนด หลักทรัพยเผ่ือขาย หลักทรัพยเพ่ือคา และ
เงินลงทุนท่ัวไปตามท่ีกำหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเปนไปตามลักษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพยทางการเงินน้ัน และอนุพันธจะ
วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 โดยจะนำมาใชแทนนโยบายการบัญชีของบริษัทในปจจุบันท่ีรับรู
รายการโดยการปรับมูลคาตามอัตราแลกเปล่ียน ณ ส้ินงวด หรือเม่ืออนุพันธดังกลาวถูกนำมาใช 
 
บริษัทไดประเมินการจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงินตาม TFRS 9 ซ่ึงการนำ TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมี
สาระสำคัญสำหรับรายการลูกหน้ีการคา เงินลงทุนช่ัวคราว เงินลงทุนเผ่ือขาย และอนุพันธ อยางไรก็ตามบริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ซ่ึงปจจุบันวัดมูลคาดวยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนท่ีวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุน โดย ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทรับรูการเปล่ียนแปลงในมูลคาเงินลงทุนระยะยาว
ดังกลาวเพ่ิมขึ้นประมาณ 7,800 ลานบาท โดยสุทธิหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทำใหกำไรสะสมเพ่ิมขึ้นประมาณ 6,300 ลานบาท 

 
(2) การวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย  

 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย รับรูดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจายดวย
อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง ซ่ึงการนำ TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัท 
 



326

 

(3) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน  
 
TFRS 9 ใหวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน ในขณะที่ปจจุบันบริษัท
ประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหน้ีในอนาคต
ของลูกหนี้ TFRS 9 กำหนดใหพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิต
ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร โดยใชความนาจะเปนถวงน้ำหนักเปนเกณฑ 
 
รูปแบบใหมของการพิจารณาดอยคาจะถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย หรือมูลคายุติธรรม
ผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซ่ึงไมรวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 
บริษัทไดประเมินเกี่ยวกับการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ่งการนำ TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมี
สาระสำคัญตองบการเงินของบริษัท 
 

(4) การจัดประเภทรายการของหน้ีสินทางการเงิน  
 
TFRS 9 ใหวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลคาหน้ีสินทางการเงินใหม โดยจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเปน 2 ประเภทหลัก คือ 
วิธีราคาทุนตัดจำหนาย และวิธีมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุน ท้ังน้ี หน้ีสินทางการเงินจะจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงิน
ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรหรือขาดทุนไดก็ตอเม่ือกิจการถือไวเพ่ือคา หรือเปนอนุพันธ หรือเลือกวัดมูลคาเม่ือเริ่มแรก
ดวยวิธีดังกลาว 
 
บริษัทจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินอื่นท่ีไมไดถือไวเพ่ือคาหรือเปนอนุพันธดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย ท้ังน้ีจากการประเมินของบริษัท 
การจัดประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัท 
 

 
(5) การบัญชีปองกันความเส่ียง  

 
TFRS 9 ใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยงในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปจจุบันไมไดกลาวถึง 
โดยการบัญชีปองกันความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบัติในแตละประเภทน้ันขึ้นอยูกับลักษณะของความเส่ียงท่ีทำการปองกัน 
ไดแก การปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรม การปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสดและการปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ ตาม TFRS 9 บริษัทตองระบุถึงความสัมพันธของการบัญชีปองกันความเส่ียงท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
กลยุทธในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และตองนำขอมูลเชิงคุณภาพและการคาดการณไปในอนาคตมาประเมินความมี
ประสิทธิผลในการปองกันความเส่ียง ท้ังน้ี TFRS 9 ใหทางเลือกในการถือปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเส่ียงสำหรับรายการท่ี
เขาเงื่อนไข  ซ่ึง ณ วันท่ีถือปฏิบัติเปนครั้งแรก บริษัทไมมีผลกระทบจากเรื่องดังกลาว 
 

การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง  
 
บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมน้ีเปนครั้งแรกโดยปรับปรุงผลกระทบสะสมกับกำไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 
และไมถือปฏิบัติกับขอมูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ  
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเชา 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (“TFRS 16”) ใหวิธีการบัญชีเดียวสำหรับผูเชา โดยผูเชาตองรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและ
หน้ีสินตามสัญญาเชา ซ่ึงยกเวนการรับรูรายการสำหรับสัญญาเชาระยะส้ันหรือสินทรัพยอางอิงน้ันมีมูลคาต่ำ สวนการบัญชีสำหรับผูใหเชา
ไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช ในปจจุบัน เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช จะทำให
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป โดยปจจุบัน
บริษัทรับรูรายจายภายใตสัญญาเชาดำเนินงานในงบกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 
 
บริษัทไดประเมินสินทรัพยตามสัญญาเชาตาม TFRS 16 โดย ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทรับรูสินทรัพยสิทธิการใชเพ่ิมขึ้นประมาณ 
300 ลานบาท ในขณะท่ีคาเชาจายลวงหนาลดลงประมาณ 30 ลานบาท สงผลใหหน้ีสินตามสัญญาเชาเพ่ิมขึ้นประมาณ 270 ลานบาท 
และลักษณะของคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับสัญญาเชาดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทจะรับรูคาเส่ือมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช
และดอกเบ้ียจายของหน้ีสินตามสัญญาเชา 
 
การปฏิบัติในชวงเปล่ียนแปลง 
 
บริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปนครั้งแรก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ดวยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมยอนหลัง โดยรับรูสินทรัพยสิทธิการใช
และหน้ีสินตามสัญญาเชาและไมถือปฏิบัติกับขอมูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

 



328

นายทะเบียนหุ้น  บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ที่ตั้ง	 ชั้น	1	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท	์ 0-2009-9999
โทรสาร	 0-2009-9991
อีเมล SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต ์ http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญช ี บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
	 โดย	นายไวโรจน์	จินดามณีพิทักษ์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่3565)	หรือ
	 นางสาวพรทิพย์	ริมดุสิต	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่5565)	หรือ
	 นางสาวธัญลักษณ์	เกตุแก้ว	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่8179)
ที่ตั้ง 	 1	เอม็ไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	50	-	51	ถนนสาทรใต้	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพฯ	10120
โทรศัพท์ 	 0-2677-2000
โทรสาร	 0-2677-2222	

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ�ากัด
ที่ตั้ง 	 เลขที	่1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพฯ	10800
โทรศัพท์ 	 0-2586-5777	หรือ	0-2586-5888
โทรสาร 	 0-2586-2976

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)
	 (ส�าหรับหุ้นกู	้SCC204A,SCC20NA,	SCC214A	และ	SCC21OA)
ที่ตั้ง	 ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการช�าระเงิน
	 หน่วยงานตัวแทนและก�ากับธุรกิจ	ชั้น	15	เลขที	่44	ถนนหลังสวน
	 แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท	์ 0-2626-7508
โทรสาร	 0-2657-3390
เว็บไซต ์ http://www.cimbthai.com

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
	 (ส�าหรับหุ้นกู้	SCC22OA,	SCC234A,SCC23NA)
ที่ตั้ง	 1222	ถนนพระรามที่	3	แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	10120	
โทรศัพท์ 	 0-2296-4776
โทรสาร 	 0-2683-1298
เว็บไซต ์ http://www.krungsri.com

บุคคล
อ้างอิง

24
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ข้อมูลพื้นฐาน
สำาหรับนักลงทุน

25

ชื่อ	 บรษิทัปนูซเิมนต์ไทย	จ�ากดั	(มหาชน)
 The Siam Cement 
 Public Company Limited
ชื่อย่อ	 SCC	(จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
	 แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท		 0107537000114
ประเภทธุรกิจ Holding Company
เว็บไซต ์ www.scg.com
ปีที่ก่อตั้ง	 2456
วันแรกที่ซื้อขายหุ้น	 30	เมษายน	2518
ในตลาดหลักทรัพย ์
ที่ตั้งส�านักงานใหญ	่ เลขที	่1	ถนนปูนซิเมนต์ไทย	
	 แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	กรุงเทพฯ	
	 10800
ทุนจดทะเบียน	 1,600	ล้านบาท
ทุนช�าระแล้ว	 1,200	ล้านบาท	
	 ประกอบด้วยหุน้สามญั	1,200	ล้านหุน้
มูลค่าหุ้นที่ตราไว	้ หุ้นสามัญ	หุ้นละ	1	บาท
หุ้นบุริมสิทธ	ิ ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญช	ี 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น	 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	
	 ได้แก่	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
	 เจ้าอยู่หัว	และบริษัททุนลดาวัลย์	
	 จ�ากดั	ถอืหุน้ร้อยละ	33.8	ส่วนทีเ่หลอื
	 เป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและ
	 นักลงทุนทั่วไป

ราคาหุ้นสามัญย้อนหลัง 5 ปี (2558 - 2562)
เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ   
ส�านักงานใหญ่
โทรศัพท์	 0-2586-3333,	0-2586-4444
โทรสาร	 0-2586-2974
อีเมล	 info@scg.com

ส�านักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์	 0-2586-6098
โทรสาร	 0-2586-3007
อีเมล	 corporatesecretary@scg.com

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์	 0-2586-4299
อีเมล	 invest@scg.com

ส�านักงาน Enterprise Brand Management Office
โทรศัพท์		 0-2586-3770
โทรสาร		 0-2586-2974
อีเมล	 ebmo@scg.com

กรรมการอิสระที่ท�าหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสาร	 0-2586-3007
อีเมล	 ind_dir@scg.com
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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


