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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระตามขอบเขตที่ระบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
มกีารทบทวนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจบุนัและอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทกุปี ในปี 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบเนน้บทบาทในการนาํ Digital Technology มาใชใ้นการตรวจสอบ การกาํกบัดูแล การ
กาํหนด     กลยุทธ ์การปฏบิตังิาน และการตดิตามผล เพือ่ใหเ้อสซจีบีรรลเุป้าหมายทีก่าํหนดและดาํเนินธุรกิจได ้
อย่างย ัง่ยนื การจะดาํเนินการดงักล่าวไดน้ ัน้ฝ่ายจดัการและพนกังานตอ้งมคุีณธรรม จรรยาบรรณ เขา้ใจบทบาท 
อาํนาจ หนา้ที่ และความรบัผดิชอบของตนเองตามหลกัการ Three Lines Model และปฏบิตัิงานภายใตก้ารบูร
ณาการท ัง้การกาํกบัดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกาํกบัการปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ (Integrated 
Governance, Risk, and Compliance - Integrated GRC) 

ปี 2564 มกีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 คร ัง้ โดยมกีรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมครบองคป์ระชุมทุก
คร ัง้ ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมกีารประเมนิผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม 
และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑด์ีมาก หวัขอ้ที่ประเมิน ไดแ้ก่ โครงสรา้งและคุณสมบตัิ 
บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบ การปฏิบตัิหนา้ที่และการประชุม ความเห็นโดยรวม การปฏิบตัิงานของ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏบิตัิงานของสาํนกังานตรวจสอบ โดยมกีารปฏบิตัิหนา้ที่ที่สาํคญั
ดงัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มูลที่สาํคญัของงบการเงนิ       
รายไตรมาสและประจําปี 2564 ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย จําก ัด (มหาชน) งบการเงินรวมของ          
บริษทัปูนซเิมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยซึ่งไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ของไทย ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยไดส้อบทานประเด็นที่เป็น
สาระสาํคญั รายการพิเศษ และไดร้บัคาํชี้แจงจากผูส้อบบญัชี ฝ่ายจดัการ และผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
ตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจดัทาํงบการเงนิ รวมท ัง้การเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงนิ   
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ จึงไดใ้หค้วามเหน็ชอบงบการเงนิ
ดงักลา่วทีผู่ส้อบบญัชีไดส้อบทานและตรวจสอบแลว้ ซึง่เป็นรายงานความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไข นอกจากน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเพือ่ปรึกษาหารือกนัอย่างอสิระ
ถึงการไดร้บัขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูลที่มีสาระสาํคญัในการจดัทาํงบการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล       
ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและเป็นประโยชนก์บัผูใ้ชง้บการเงนิ เรื่องสาํคญัจากการ
ตรวจสอบ (Key Audit Matters)  รวมท ัง้พฤตกิารณอ์นัควรสงสยัตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทร ัพย์และตลาดหลกัทร ัพย์ พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทร ัพย์และ           
ตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 ซึง่ในปี 2564 ผูส้อบบญัชีไม่ไดม้ขีอ้สงัเกต และไม่พบพฤติการณ์
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อ ันควรสงสยั นอกจากน้ี เพื่อความม ัน่ใจในเรื่ องการไม่พบพฤติการณ์อ ันควรสงสยัด ังกล่ าว                   
คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดม้ีมติใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี รายงานผลการกาํกบัดูแลตาม
พระราชบญัญตัิดงักล่าวจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผูร้บัผิดชอบในธุรกิจต่าง ๆ ให ้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบดว้ย ซึ่งในปี 2564 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เอสซีจี รายงานว่าไม่พบ
พฤติการณ์อนัควรสงสยัดงักล่าว ส่งผลใหง้บการเงนิ และงบการเงนิรวมของบริษทั เชื่อถือได ้โปร่งใส 
สอดคลอ้งตามมาตรฐาน และผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระ สามารถตรวจสอบทกุประเดน็ไดต้ามมาตรฐาน  

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกนั รายการไดม้าจําหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ คณะกรรมตรวจสอบไดส้อบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัและรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์รายงานของกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง พบว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและมกีารเปิดเผยให ้
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกตอ้งตามเวลาทีก่าํหนด  

3. การสอบทานการกาํกบัดูแลกจิการที่ดี เอสซจีีมุ่งม ัน่ดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยนืภายใต ้
หลกับรรษทัภบิาล โดยอา้งองิตามมาตรฐานสากลในการปฏบิตัิงาน ไดแ้ก่ Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) สํา นัก ง า น คณะก ร รม ก า ร กํ า ก ับ ห ล ัก ท ร ัพ ย์แ ล ะ            
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD)  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานประสทิธิภาพและประสทิธิผลดา้นการกาํกบัดูแล
กิจการทีด่ ีพบว่า กรรมการบรษิทั ฝ่ายจดัการ และพนกังานปฏบิตัิตามนโยบายทีก่าํหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั 
โดยมีคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการเป็นแบบอย่างที่ดี พนกังาน 29,571 คน ผ่านการทดสอบ 
Ethics e-Testing รอ้ยละ 100 ซึง่ดาํเนินการต่อเน่ืองเป็นปีที่ 7 มกีารนาํนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัไป
ปฏบิตัใิชอ้ย่างจรงิจงั โดยไดผ่้านการรบัรองจากแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทยเป็นคร ัง้ที ่4               
เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2564 และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยจดัทาํจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซจีี  เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ร่วมกนัปฏิบตัิตนเป็นพลเมอืงดีควบคู่ไปกบัการกาํกบัดูแลกิจการที่คาํนึงถงึ
สงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกาํหนด นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทั
อนุมตัิการปฏิบตัิตามประกาศ “คู่มอืแนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสาํหรบันิติ
บุคคลในการป้องกนัการใหส้นิบนเจา้หนา้ที่ของรฐั เจา้หนา้ที่ของรฐัต่างประเทศ และเจา้หนา้ที่ขององคก์าร
ระหว่างประเทศ” ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)     
ตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซจีีสือ่สารถงึพนกังานทุกคน
ผ่าน “Message from CEO” เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามสําค ัญของฝ่ายบริหารระดบัสูงสุด      
(Tone at the top)  
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4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะจดัการบริหารความเสี่ยง     
เอสซจีีเป็นผูร้บัผดิชอบ คณะจดัการบริหารความเสีย่งเอสซจีีประกอบดว้ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เอสซจีี
เป็นประธาน และคณะจดัการเอสซจีเีป็นกรรมการ ทาํหนา้ที่พจิารณาโครงสรา้ง นโยบาย กรอบการบริหาร
ความเสีย่ง แผนการจดัการความเสีย่ง การทบทวนความเสีย่งและตดิตามการบรหิารความเสีย่งของเอสซจีี
รายเดือนและรายไตรมาส โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ทาํหนา้ที่จดัทาํรายงานความเสี่ยงและ      
การบริหารความเสี่ยงของเอสซจีีในรูป Risk Dashboard ปี 2564 เอสซจีีใหค้วามสาํคญักบั Emerging 
Risk เช่น การดาํเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณก์ารแข่งขนัทางการคา้ Digital Transformation ภยัคุกคาม
ทางไซเบอรจ์ากการพึง่พาเทคโนโลยทีีสู่งขึ้น การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้ริโภคจากกระแสเรื่องเศรษฐกิจ
หมุนเวียน การใชพ้ลาสติกอย่างคุม้ค่า นโยบายเกี่ยวขอ้งกบัสภาพสิ่งแวดลอ้ม มลพิษ และการลดการ
ปล่อยคารบ์อน รวมถึงการเปลีย่นแปลงทางสภาพภูมอิากาศ เป็นตน้  ซึ่งเป็นการพจิารณาความเสีย่งที่มี
นยัสาํคญัทีเ่กิดขึ้นและต่อเน่ืองไปในอนาคต คณะจดัการบริหารความเสีย่งไดเ้ตรียมมาตรการรองรบัโดย
กาํหนดแผนงานระยะปานกลาง แผนงานประจาํปี และโครงการลงทนุ 

5. การสอบทานการกํากบัดูแลการปฏิบตัิงาน เอสซีจีไดพ้ฒันาระบบการจดัการดา้นการกํากบัดูแลการ
ปฏบิตัิงาน ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐาน ISO 19600 และนาํไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบักลุ่มธุรกิจ โดย
บูรณาการ กบัระบบบริหารงานต่าง ๆ เอสซจีีไดจ้ดัทาํและทบทวนแนวปฏิบตัิ (Guideline) และรายการ
ตรวจประเมนิ (Checklist) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัิตามนโยบายสาํคญัของเอสซจี ีไดแ้ก่ นโยบาย
การแข่งขนัทางการคา้ (Antitrust Policy) นโยบายการจดัการขอ้มูลภายในที่มีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์
(Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure Policy) นาํระบบการบริหารงาน
ดา้นการกาํกบัดูแลการปฏบิตังิาน (Compliance Management System) เพือ่ใหก้ฎหมายใหม่ กฎหมาย
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเอสซจีีไดถู้กนาํไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งและทนัท่วงท ีรวมถงึการพฒันา
ระบบการจดัการดา้นใบอนุญาตที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ (Business License Management System)    
โดยใชร้ะบบ IT เป็นเครื่องมือช่วยในการจดัเก็บ ติดตามการปฏิบตัิตามกฎหมาย  และรายงานผลต่อ   
คณะจดัการบรหิารความเสีย่งเป็นระยะ  

6. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินระบบ        
การควบคุมภายในท ัง้ระบบการปฏบิตังิานและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่สาํนกังานตรวจสอบไดร้ายงาน
เป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการประเมนิตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) พบว่ามคีวามเพยีงพอ 
เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของเอสซีจีและสอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชีที่รายงานว่าจาก     
การสอบทานไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็นสาระสาํคญัซึ่งมผีลกระทบต่อรายงานทางการเงนิของบริษทัซึ่งเป็น
ภารกิจหน่ึงที่กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปีน้ีฝ่ายจดัการยงัคงเนน้การสรา้ง   
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ความตระหนกัรูเ้พือ่ส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และการต่อตา้นคอรร์ปัชนักบัพนกังานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเนน้การพฒันาระบบเชิงป้องกนั (Proactive and Preventive System) ซึ่งประกอบดว้ย 
Ethics e-Testing และ e-Policy e-Testing แนวทางความร ับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและ      
การควบคุมที่ดีตามแนวป้องกนั 3 ด่าน (Three Lines Model) และสื่อสารกรณีศึกษา เรื่องการทุจริต 
การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษทัและจรรยาบรรณ นอกจากน้ีไดน้ําเครื่องมือแบบ
ประเมนิตนเอง หรือการต ัง้ทมีตรวจสอบตนเองไปประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมตามความพรอ้มของแต่ละธุรกิจ
ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และสอดคลอ้งกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้เนน้การลดความ
เสี่ยงของบริษทัที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) ใหก้บัผูบ้ริหาร/
ผูป้ฏิบตัิงานของแต่ละบริษทัในต่างประเทศตระหนกัเรื่องการกํากบัดูแล ความเสี่ยง การปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ระเบยีบต่าง ๆ และการควบคุมภายใน สาํนกังานตรวจสอบร่วมกบัผูป้ฏิบตัิงาน (First Line) 
พฒันารายงานโดยใช ้Data Analytics (DA)  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหธุ้รกิจใชก้าํกบัดูแลงานใน  
ความรบัผดิชอบ และผูต้รวจสอบสามารถใชใ้นงานตรวจสอบไปพรอ้มกนั มกีารจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการ
ใหแ้ก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนาํประเด็นสาํคญัที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพือ่เสริมสรา้งใหผู้ร้บัผิดชอบ
ทุกระดบัเกิดความเขา้ใจร่วมกนัในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สาํคญัของแต่ละ
ข ัน้ตอนปฏบิตังิาน  

7. การตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและ
กฎบตัรสาํนกังานตรวจสอบเป็นประจาํทุกปี ในปี 2564 สาํนกังานตรวจสอบไดท้บทวนและปรบักลยุทธ์
การปฏิบตัิงานตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19 และความเสีย่งในยุค New Normal 
โ ด ย ใ ช ้ Machine Learning (ML) Robotics Process Automation (RPA) Data Analytics (DA) 
วิเคราะหค์วามเสี่ยงใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลง fieldwork เท่าที่จาํเป็น สรา้งความตระหนกัรูด้า้น   
การกํากบัดูแล การบริหารความเสี่ยง การกํากบัดูแลการปฏิบตัิงาน และการควบคุมภายในเรื่อง 
Cybersecurity รวมถึงการจ ัดส ัมมนา online จ ัดอบรมเชิงปฏิบ ัติการด า้น Data Analytic ให  ้            
ผูต้รวจสอบเพือ่สามารถเขยีนโปรแกรมเบื้องตน้ได ้จดักิจกรรม Hackathon ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 ศึกษาและ
ผลกัดนัแนวป้องกนั 3 ด่าน (Three Lines Model) อย่างต่อเน่ือง เช่น ให ้First Line ลาํดบัสูงสุดของ
หน่วยงานมีบทบาทสําค ัญและเป็นแบบอย่างที่ดีใหก้ ับพนักงาน สื่อสารและใหค้ําแนะนําก ับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือ่ร่วมกนัประเมนิความเสีย่ง กาํหนดการควบคุม และติดตามผลการปฏิบตัิงาน ฯลฯ 
ท ั้งระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ ธุรกิจใหม่  หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของเอสซีจี              
พฒันาผูต้รวจสอบชาวเวยีดนามและอินโดนีเซยีเพื่อทาํหนา้ที่ประเมนิประสทิธิภาพและประสทิธิผลของ  
การกาํกบัดูแล การบริหารความเสีย่ง การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบต่าง ๆ และการควบคุมภายในของ
เอสซีจีและบริษทัย่อยในต่างประเทศ ภายใตก้ารกํากบัดูแลของสาํนกังานตรวจสอบในประเทศไทย     
จดัทาํและปรบัปรุงเอกสารการควบคุมภายในเพื่อรองรบักระบวนการปฏิบตัิงานที่เปลี่ยนแปลงจาก       
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การนาํเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ช ้ผ่านการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารท ัง้ดา้นการปฏบิตังิานและดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัมาตรฐานสากล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการ
ตรวจสอบ 

8. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต เอสซีจีพฒันาระบบรบัขอ้รอ้งเรียนและแจง้เบาะแสเอสซีจีของ
บุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรบัขอ้รอ้งเรียนภายในของพนกังาน โดยสามารถรอ้งเรียนผ่านเวบ็ไซต ์
www.scg.com ท ัง้ภาษาไทยและองักฤษไดต้ลอดเวลา เพิม่เติมจากการรบัขอ้รอ้งเรียนผ่านทางโทรศพัท ์       
e-mail จดหมายถึงคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ สาํนกังานตรวจสอบ สาํนกังาน
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564 มีขอ้รอ้งเรียนผ่านระบบขอ้รอ้งเรียนที่บุคคลภายนอกและ
พนกังานมส่ีวนร่วมในการแจง้เบาะแสของผูก้ระทาํความผดิอนัเกิดจากการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ
บริษทั นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัเอสซจีี นโยบายบรรษทัภบิาล อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณพนกังาน หรือ
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมท ัง้สิ้น 30 เรื่อง ดําเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริงแลว้เสร็จรวม 28 เรื่อง           
(เป็นขอ้รอ้งเรียนของปี 2563 จํานวน 8 เรื่อง) แบ่งเป็นการไม่ปฏิบตัิตามระเบียบบริษทั 6 เรื่อง            
ผดิจรรยาบรรณ 6 เรื่อง ไม่มเีรื่องเกี่ยวกบันโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั นโยบายการแข่งขนัทางการคา้ และ
สทิธิมนุษยชน โดยมูลค่าความเสยีหายไม่เป็นนยัสาํคญั ขอ้เท็จจริงจากการสอบสวนไดน้าํมากาํหนดวธีิ
ปฏิบตัิและแนวทางการป้องกนั นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานสรุปผลการตรวจสอบ   
การตรวจสอบทจุรติและบทลงโทษ การประเมนิความเสีย่งโอกาสเกิดการทจุริตและผลกระทบ เพือ่กาํหนด
แนวทางเชิงป้องกนัการทุจริตที่จะเกิดขึ้นไดใ้นระบบงานต่าง ๆ รวมท ัง้ไดส้อบทานมาตรการ ทบทวน
ระเบยีบการสอบสวนใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

9. การพิจารณาเสนอแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจําปี 2565 บริษทัเคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัชี 
จาํกดั ไดร้บัการคดัเลอืกเป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ต ัง้แต่ปี 2561 - 2565 โดย
กาํหนดใหม้กีารคดัเลอืกสาํนกังานสอบบญัชีทุกรอบ 5 ปี ทบทวนและเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัิในแต่
ละปี เพื่อคาํนึงถึงความเป็นอสิระ ศกัยภาพ คุณภาพงาน  ขอ้เสนอการใหบ้ริการ วธีิการตรวจสอบบญัชี       
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิในการหมนุเวยีนผูส้อบบญัชีหลกั (Key Audit Partner) ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกําก ับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมา            
เป็นทีน่่าพอใจ ผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระ มทีกัษะความรูค้วามสามารถ มปีระสบการณใ์นการตรวจสอบ
ธุรกิจในเอสซจีี และใหค้วามรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาเสนอขออนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้อืหุน้แต่งต ัง้ นายไวโรจน ์จนิดามณี
พทิกัษ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 
5565 หรือ นางสาวดุษณีย ์ยิ้มสุวรรณ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 10235 แห่งบริษทัเคพเีอม็จี ภูมไิชย 
สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2565 และอนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงนิประจาํปี 
2565 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสของบริษทัและงบการเงนิรวม เป็นเงนิท ัง้หมด 3.53 ลา้นบาท 
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รวมท ัง้รบัทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2565 ของบริษทัย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน         
รายไตรมาสของบริษทัย่อยที่จดทะเบียนฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีใน
ต่างประเทศ โดยบรษิทัย่อยเป็นผูร้บัผดิชอบค่าสอบบญัชเีป็นจาํนวนเงนิ 83.79 ลา้นบาท 

 
 
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

 

นางธารษิา วฒันเกส 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัท ัง้ในดา้นการเสนอแนะนโยบายและแนวปฏบิตัิดา้นบรรษทัภบิาลของเอสซจีี และดา้นการสรรหา
ผูท้ี่มคุีณสมบตัิเหมาะสมเขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนตาํแหน่งกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระในปี 2565 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา มีการประชุมรวม 5 คร ัง้ ซึ่งกรรมการเขา้ร่วมประชุมคิดเป็น          
รอ้ยละ 100 และไดใ้หข้อ้คิดเหน็ที่เป็นประโยชนต่์อฝ่ายจดัการในการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีของเอสซจีี            
สรุปสาระสาํคญัในการปฏบิตัหินา้ทีใ่นปี 2564 ไดด้งัน้ี 

1. การเสนอแนะนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นบรรษทัภบิาลของเอสซจี ี

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทัไดม้มีติเหน็ชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหาให ้
มกีารกาํหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นบรรษทัภบิาลของเอสซจี ีดงัน้ี   

• ทบทวนกฎบตัรในเรื่องขอบเขตหนา้ที่ของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นการทบทวนทุกปีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต.   

• เหน็ชอบใหม้นีโยบายดา้นภาษ ีเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าบริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยโครงสรา้งทางภาษทีี่เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัการทาํธุรกรรม และดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดม ัน่ในการปฏิบตัิตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบของประเทศไทยและประเทศทีเ่อสซจีเีขา้ไปดาํเนินธุรกิจ รวมถงึปฏบิตัิตาม
กฎหมายเกี่ยวกบัการกาํหนดราคาโอนใหม้คีวามโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัการ Arm’s Length 
Principle 

2. การเพิม่พูนความรูแ้ละความสามารถของกรรมการ เพือ่การปฏบิตัหินา้ที่อย่างมีประสทิธภิาพยิ่งข้ึน 

• เห็นชอบใหบ้ริษทัที่ปรึกษาภายนอกทาํหนา้ที่ประเมนิผลการปฏบิตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทั 
ประจําปี 2564 เพิ่มเติมจากการประเมินตนเองที่ดําเนินการประจําทุกปี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการ
ปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบริษทัเทยีบเคียงไดก้บัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานใน
ระดบัสากล และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีด่ทีีย่อมรบัโดยท ัว่ไป 

• จดัเสวนากรรมการ 4 คร ัง้ ในรูปแบบกึ่งออนไลน ์(Hybrid Seminar) โดยเชญิผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก
ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศนําเสนอมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบักรรมการและ
ผูบ้ริหาร โดยจดัเสวนาในหวัขอ้เกี่ยวกบัแนวคิดการดาํเนินธุรกิจตามหลกั ESG จาํนวน 2 คร ัง้ 
ไดแ้ก่ WBCSD Version 2050 to SCG Board of Directors (คร ัง้ที ่1) และ ESG and Climate 
Resilience (คร ัง้ที่ 2) และจดัเสวนาในหวัขอ้เกี่ยวกบักระแสธุรกิจใหม่ในปจัจุบนั จาํนวน 2 คร ัง้ 
ไดแ้ก่ Customer Centric (คร ัง้ที ่3) และ Energy Transition Outlook (คร ัง้ที ่4) 
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• นาํเสนอสนิคา้นวตักรรมเทคโนโลยรีวมท ัง้สนิคา้และบริการจากงานวจิยัและพฒันาของกลุ่มธุรกิจ
หลกัของเอสซีจีประกอบการประชุมแผนกลยุทธ์ระยะกลาง (Medium Term Plan) ของ
คณะกรรมการบริษทั และเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจพรอ้มกบัติดตามแผนการดําเนินธุรกิจใน
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ไดจ้ดัใหก้รรมการเยีย่มชมกิจการ
ของเอสซจีทีีส่าํคญัภายใตม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของรฐับาลอย่าง
เคร่งครดั เช่น การเยี่ยมชมผลงานนวตักรรมต่างๆ ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑก่์อสรา้ง 
ธุรกิจเคมคิอลส ์และธุรกิจแพคเกจจิ้ง 

• สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมการประชุมและสมัมนาในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชนใ์นการปฏบิตัิ
หน ้าที่  เ ช่ น  หล ัก สูตร  Advanced Audit Committee Program (AACP)  และ  National 
Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door  ซึ่งจ ัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

3. การส่งเสริมความตระหนักรูแ้ละการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลเอสซีจีและจรรยาบรรณเอสซีจีใหแ้ก่
พนกังาน 

• ปรบัปรุงจรรยาบรรณเอสซจีีซึง่บริษทัและบริษทัย่อยท ัง้ในประเทศและต่างประเทศร่วมใชเ้ป็นแนว
ทางการปฏบิตัิงานอย่างเหมาะสม โดยการปรบัปรุงคร ัง้น้ีเป็นการปรบัปรุงคร ัง้ที ่7 เพือ่ใหเ้หมาะสม
และสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีท ัง้ในระดบัประเทศและมาตรฐานสากล และเป็น
ปจัจบุนั โดยเนน้ใหพ้นกังานทกุระดบัสามารถนาํไปปรบัใชไ้ดท้ ัง้ในและต่างประเทศ  

• จดักิจกรรมส่งเสริมใหพ้นกังานรบัรูเ้รื่อง Integrated GRC (Governance, Risk, Compliance 
and Internal Audit) เพือ่ใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัและเหน็ความสาํคญัในการนาํแนวคิด GRC 
มาใชใ้นการปฏิบตัิงาน และสนบัสนุนการทาํงานของพนกังานใหน้าํไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่าง
ย ัง่ยืน ไดแ้ก่ จดัทาํคลิปวิดีโอเพื่อการเรียนรูแ้นวปฏิบตัิเกี่ยวกบั GRC Expected Behaviors 
จดัทาํ E-Newsletter “GRC Voice” เพือ่เป็นพื้นทีใ่หห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งไดส้ือ่สารแนวปฏบิตัทิีด่ี
แก่พนกังาน ประชาสมัพนัธช่์องทางระบบใหค้าํปรึกษาการปฏิบตัิงาน “GRC Helpline”  รวมท ัง้
เพิม่ขอ้คาํถามเรื่อง GRC ในแบบทดสอบ Ethics e-Testing  

4. การจดักจิกรรมสรา้งเสรมิความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูถ้อืหุน้และเอสซจี ี

ในปี 2564 สบืเน่ืองจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงแพร่ระบาดอย่าง
ต่อเน่ือง และรฐับาลไดก้ําหนดมาตรการเฝ้าระวงัต่าง ๆ เพื่อใหห้น่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนให ้
ความสาํคญักบัการป้องกนัการแพร่ระบาดโดยเฉพาะขอ้กาํหนดต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดักิจกรรมที่มลีกัษณะ
การรวมกลุม่กนัของคนจาํนวนมากทีม่คีวามแออดัและมคีวามเสีย่งสูง จากสถานการณด์งักลา่วบรษิทัมคีวาม
ห่วงใยในสุขภาพของผูถ้ือหุน้ ประกอบกบัการปฏิบตัิตามแนวทางที่ภาครฐักาํหนด จึงงดการจดักิจกรรม    
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ในปี 2564 อย่างไรก็ตามในปี 2565 บริษทัยงัคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อพิจารณาการจดั
กิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัสถานการณต่์อไป  

5. การสรรหาบคุคลเขา้เป็นกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระในปี 2565 

• ทบทวนนโยบายการกําหนดคุณสมบตัิและการสรรหากรรมการบริษทั และตารางความรูค้วาม
ชาํนาญของคณะกรรมการบริษทั (Board Skill Matrix) เพิม่เตมิความรูค้วามชาํนาญทีต่อ้งการใหม้ี
ในคณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ที่สาํคญั และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกั CG Code และ
เพือ่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมโดยอา้งองิจากหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดีสาํหรบับริษทัจดทะเบยีน
ของ ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนหลกัเกณฑข์อง IOD และการประเมนิดชันีความย ัง่ยนื
ดาวโจนส ์(DJSI Sustainability Assessment-DJSI)  

• ใหส้ทิธิแก่ผูถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ระหว่างวนัที่ 16 สงิหาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่
หลกัเกณฑด์งักล่าวผ่านทางระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์อง
บรษิทั  

• สรรหารายชื่อบุคคลที่มคุีณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการอิสระเป็น Director Pool  
ของบริษทัเพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกต ัง้เป็น
กรรมการใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละแนวทางดาํเนินธุรกิจของเอสซจี ี

 
 
ในนามคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา  

 

 

นายชุมพล ณ ลาํเลยีง 
ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา  
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รายงานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนไดป้ฏบิตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ภายใต ้
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบที่กาํหนดไวใ้นกฎบตัรอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยพจิารณา
ผลตอบแทนเปรียบเทยีบกบับริษทัจดทะเบยีนและบริษทัช ัน้นําอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัหรือที่มี
ขนาดใกลเ้คียงกนั 

ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนไดม้กีารประชุมจาํนวน 6 คร ัง้ และประชุมนดัพเิศษ
จาํนวน 1 คร ัง้ รวมเป็นจาํนวน 7 คร ัง้ เพือ่ประเมนิผลการปฏบิตัิงานและพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และคณะจดัการเอสซจีีใหเ้หมาะสมกบัผลการปฏบิตัิงาน และสอดคลอ้งกบัผลประกอบการ
โดยรวมของเอสซจี ี เพือ่ร กัษาความเป็นผู น้ํา ในอ ุตสาหกรรม รวมถงึจดัทําแผนสบืทอดตําแหน่ง            
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และคณะจดัการเอสซจีี เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพจิารณา 

นอกจากน้ีคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนยงัใหค้วามเหน็และคําแนะนําต่อฝ่ายจดัการในเรื ่อง             
การบริหารงานบุคคล เพือ่ความเป็นธรรม และสามารถแข่งขนักบัองคก์รภายนอกได ้

 

 
 
ในนามคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน  

 

 

นายประสาร ไตรรตัน์วรกลุ 
ประธานกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ในปี 2564 ท ัว่โลกยงัไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ส่งผลใหค้วามเหลือ่มล ํา้ในสงัคม
ขยายตวัขึ้นอย่างมาก ขณะทีส่ภาพภูมอิากาศแปรปรวนรุนแรง และทรพัยากรธรรมชาติเสีย่งขาดแคลน ความร่วมมอื
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ จะเป็นพลงัสาํคญัคลีค่ลายวกิฤตที่ท ัว่โลกกาํลงัเผชิญ เพื่อร่วมกนัรกัษาโลก  
ใหน่้าอยู่และย ัง่ยนืถงึรุ่นลูกหลานต่อไป 

เอสซจีีถอืเป็นหนา้ที่และความรบัผดิชอบขององคก์รในการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มและสงัคมที่ส่งผลกระทบต่อ
การดาํรงชีพและคุณภาพชีวิต จึงมุ่งม ัน่ดาํเนินการตามแนวทาง ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero - Go Green - 
Lean เหลือ่มลํ้า - ยํ้ารว่มมือ” ภายใตค้วามเป็นธรรม โปร่งใส่ ตรวจสอบได ้เป็นกรอบพฒันาทีเ่ป็นมาตรฐานการ
ดาํเนินธุรกิจระดบัโลกสอดคลอ้งกบัเป้าหมายพฒันาอย่างย ัง่ยนื SDGs ของสหประชาชาติและ BCG Economy 
ของภาครฐั โดยคณะกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ร่วมกบัพนกังาน ภาคประชาสงัคม     
ภาคธุรกิจ และภาครฐั ดาํเนินการความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีส่าํคญั ดงัน้ี 

สรา้งอาชีพ ลดเหลือ่มลํ้ารายได ้

เพือ่ลดความเหลือ่มล ํา้ในสงัคมสาํหรบัผูว้่างงานที่ไดร้บัผลกระทบจากโควดิ 19 เอสซจีีไดด้าํเนินโครงการพฒันา
ทกัษะ Reskill – Upskill และอบรมอาชีพที่ตลาดตอ้งการ ในปี 2564 มผูีเ้ขา้ร่วมโครงการแลว้กว่า 3,000 คน 
และต ัง้เป้าเพิ่มเป็น 20,000 คนในปี 2568 เช่น อาชีพพนกังานขบัรถบรรทุก รถพยาบาล โดยโรงเรียนทกัษะ
พิพฒัน์ อาชีพช่างปรบัปรุงบา้น โดย Q-Chang (คิวช่าง) อาชีพผูช่้วยพยาบาล ผูช่้วยทนัตแพทย ์นกับริบาล
ผูสู้งอายุ โดยมูลนิธิเอสซีจี รวมท ัง้โครงการพลงัชุมชน เสริมความรูชุ้มชนพฒันาตนเองตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดแปรรูปผลติภณัฑเ์พิ่มมูลค่า และขยายช่องทางการขายท ัง้ออนไลน์และออฟไลน์    
ช่วยสรา้งอาชีพใหอ้ยู่รอดท่ามกลางวกิฤต สาํหรบัประเทศในอาเซยีน เอสซจีียงัมอบทุนการศึกษาอาชพีทีต่อ้งการ
อย่างต่อเน่ือง เช่น แพทย ์พยาบาล วศิวกรครู  

เลกิแลง้ เลกิจน 

สภาพภูมอิากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ท ัง้ภยัพบิตัินํา้ท่วมนํา้แลง้ และการดาํรงชีวติของผูค้น 
โดยเฉพาะเกษตรกรทีต่อ้งอาศยันํา้ในการเพาะปลูก เอสซจีนีอ้มนาํแนวพระราชดาํร ิพรอ้มสบืสาน รกัษา ต่อยอด 
พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั โดยร่วมกบัมูลนิธิอุทกพฒัน ์และสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรนํา้ 
บรรเทาปญัหานํา้แลง้นํา้ท่วม ดว้ยโครงการ “เอสซจีีรอ้ยใจ 108 ชุมชน รอดภยัแลง้” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เน่ืองในโอกาสเอสซจีีครบรอบ 108 ปี  ช่วยให ้108 ชุมชน 14,000 ครวัเรือน ใน 
34 จงัหวดั รอดพน้วกิฤตนํา้ สามารถจดัการนํา้เพือ่อุปโภค บริโภค เพาะปลูกไดต้ลอดท ัง้ปี อาท ิบา้นสา หมู่ 3 
อาํเภอแจห่้ม จงัหวดัลาํปาง มรีายไดเ้พิม่จากเดมิกว่า 4 เท่า เป็นตวัอย่างทีช่ดัเจนว่า เมือ่สามารถจดัการนํา้ไดด้ว้ย
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ตนเอง ช่วยใหชุ้มชนเลกิแลง้ เลกิจน เพื่อฟ้ืนความสมดุลทางธรรมชาติ เอสซจีีร่วมกบัชุมชนสรา้งฝายชะลอนํา้
อย่างต่อเน่ืองแลว้กว่า 110,000 ฝาย และมเีป้าหมายสรา้งเพิม่เป็น 130,000 ฝาย ในปี 2568 ซึง่จะช่วยใหต้น้ไม ้
เตบิโตเป็นป่าอดุมสมบูรณ ์และดูดซบัคารบ์อนไดออกไซด ์ลดผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น  

บา้นใหม่ชีวติใหม่ ลดเหลือ่มลํ้าที่อยู่อาศยั  

เอสซจีีมุ่งลดความเหลือ่มล ํา้ดา้นที่อยู่อาศยัในพื้นที่ชุมชนบงึบางซือ่ พื้นที่บงึนํา้ขนาด 61 ไร่ ใจกลางเขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร ซึง่เคยเป็นแหลง่วตัถดุบิผลติปูนซเีมนต ์และทีพ่กัพงิของคนงานอาศยัสบืต่อกนัมา ท ัง้มคีนต่าง
ถิ่นอพยพมาตัง้บา้นเรือนกลายเป็นชุมชนแออดัสภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรม ไรส้าธารณูปโภค ไม่มทีะเบยีนบา้น 
เอสซจี ีจงึร่วมกบัภาครฐั และชาวชมุชน พลกิฟ้ืนพื้นทีเ่สือ่มโทรม ภายใต ้“โครงการสานพลงัประชารฐั-การพฒันา
พื้นที่บึงบางซื่อ” ทาวน์เฮา้สแ์ละอาคารชุดเสร็จสมบูรณ์แลว้ในช่วงปลายปี 2564 ทําใหชุ้มชนบึงบางซื่อ           
250 ครวัเรือน มีที่อยู่อาศยั มีทะเบียนบา้นเป็นของตนเอง พรอ้มระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอ้มที่
ปลอดภยั ช่วยยกระดบัชมุชนใหม้ศีกัดิ์ศรแีละคุณภาพชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขีึ้น   

นวตักรรมป้องกนัวกิฤตโควดิ 19  

เอสซจีีมุ่งเป็นส่วนหน่ึงในการบรรเทาวกิฤตโควดิ 19 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและปกป้องบุคลากร
ทางการแพทยใ์หป้ลอดภยั ดว้ยการเร่งพฒันานวตักรรมช่วยผูป่้วยอย่างรวดเร็วใหท้นัต่อความตอ้งการในแต่ละ
ช่วงเวลาของการแพร่ระบาด ไดส่้งมอบนวตักรรมป้องกนัโควดิ 19 อย่างต่อเน่ือง มูลค่า 470 ลา้นบาท ท ัง้ใน
ประเทศไทยและอาเซยีน อาท ิไอซยูีโมดูลาร ์แคปซูลความดนัลบเคลือ่นยา้ยผูป่้วยทางอากาศ หอ้งนํา้สาํเร็จรูป 
เตียงสนามกระดาษเอสซจีีพ ีส่งมอบใหโ้รงพยาบาลสนามท ัว่ประเทศกว่า 100,000 เตียง ศูนยฉี์ดวคัซนีเอสซจีี   
ณ สาํนกังานใหญ่ บางซือ่ ใหบ้ริการแก่ประชาชนท ัว่ไป กว่า 250,000 คน และรถขนส่งวคัซนีเคลือ่นที่คุมความ
เยน็ นาํส่งวคัซนีใหจ้งัหวดัชายแดนภาคใต ้

ปลูก ลด รอ้น  

เอสซจีตี ัง้เป้าหมายปลูกตน้ไมล้ดโลกรอ้น 3 ลา้นไร่ ภายใตโ้ครงการ “ปลูก ลด รอ้น” ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของแผนลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนยใ์นปี 2593 (Net Zero 2050) ท ัง้ไดเ้ชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกนัปลูก
ตน้ไม ้ท ัง้บนบกและในทะเล พรอ้มดูแลใส่ใจใหต้น้ไมเ้ติบโตเพื่อเป็นแหล่งดูดซบัคารบ์อนไดออกไซด ์ตลอดปี 
2564 เอสซจีีและเครือข่าย ปลูกตน้ไม ้160,000 ตน้ ในพื้นที่ 700 ไร่ คิดเป็นการดูดซบัคารบ์อนไดออกไซดใ์น
ระยะเวลา 10 ปี 10,000 ตนัคารบ์อน  

ใชท้รพัยากรคุม้ค่า ลดปญัหาขยะ  

การหมนุเวยีนทรพัยากรกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวยีน เป็นทางออกที่จะช่วยลดปญัหา
ทรพัยากรธรรมชาติเสีย่งขาดแคลน และลดปญัหาขยะ เอสซจีีส่งเสริมใหชุ้มชนเหน็ความสาํคญัและร่วมจดัการ
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ขยะในหลากรูปแบบ ท ัง้การคดัแยกขยะนาํกลบัมารีไซเคิล การทาํเป็นเชื้อเพลงิแขง็ทดแทน (Refuse Derived 
Fuel) การนําขยะอินทรีย ์แปรรูปเป็นปุ๋ ย ในปี 2564 ชุมชนบา้นหนองสองหอ้ง หน่ึงใน”บา้นโป่งโมเดล”         
อาํเภอไรข้ยะ ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ ประเภทชุมชนขนาดเลก็ จากการประกวดระดบัประเทศของโครงการชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

ธุรกจิโปรง่ใส สง่เสรมิจรรยาบรรณ  

การดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ไดถู้กปลูกฝังแก่พนกังาน โดยการถ่ายทอด
พฤติกรรมผ่านกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานจากรุ่นพี่สู่รุ่นนอ้ง จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร ท ัง้ยงั
ร่วมส่งเสริมจรรยาบรรณภาคธุรกิจ โดยสนับสนุนการประกวดจรรยาบรรณดีเด่น หอการคา้ไทยและ            
สภาหอการคา้ไทยแห่งประเทศไทย ดาํเนินการต่อเน่ืองมาตลอด 19 ปี มอีงคก์รไดร้บัรางวลักว่า 200 องคก์ร  

เอสซีจีเชื่อม ัน่ว่าการมีส่วนร่วมแกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้ม ลดความเหลื่อมล ํา้ทางสงัคม ส่งเสริมความเป็นธรรม 
พรอ้มเสริมสรา้งศกัยภาพใหชุ้มชนพึ่งพาตนเอง เป็นปจัจยัสาํคญัที่จะช่วยสรา้งสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ และ
รกัษาโลกใบน้ีใหเ้ตบิโตและอยู่รอดอย่างย ัง่ยนืต่อไปถงึรุ่นลูกหลาน 
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